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Amerik a en de Leipzige r Tentoonstellin g 

Intern . Tentoonstellin g van Bouwkuns t en aanverwant e vakke n 1914 te Amsterdam . (*) 

) t was het n van het  om g be-
e de e g deze n tentoonstelling niets 

te , g het besluit van de g de -
digden van de  bouwkundige n en van de Ned. . voo
Ambacht*- en , gehouden  j.1. 

Waa echte het Genootschap a et Amicitia in d met 
/ij n g van  j.1. e dit p wel mede-
deelingen in het openbaa heeft gedaan, acht het  het wensche-

, ook de leden de j van het e in kennis te 
stellen. 

.1.

.1.

.1.
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in het algemeen de wenschelijkheid wordt gevoeld, dat 

dergelijke tentoonstellingen moeten staan onder  leiding der-

betrokken , in dit geval bouwkun-

dige vereenigingen en de V . A . . En waar  zich hier  de 

omstandigheid voordeed, dat feitelij k do voorbereiding der 

Bouwkunsttentoonstelling  niet meer  kon uitgaan van 

de door  B. en W . indertij d in de Commissie voor  de Vier -

jaarlijks e he b-noemde  deskundigen, daar  was hier  een 

goede gelegenheid geboden te trachten de leiding aan 

bovengenoemde  vereenigingen te geven. e hceren Ber-

lage en Salm konden zich biermede volkomen vereenigen. 

Zoodat ten slotte de vergadering van meening was: dat de 

tentoonstelling moet uitgaan van de Gemeente; dat bouw-

kunst met kunstnijverheid en andere aanverwante kunsten 

moet worden tentoongesteld; en dat een Commissie van

leden, vertegenwoordigers der  vereenigingen, door  die ver-

eenigingen benoemd moet worden, welke Commissie met 

bekwamen spoed een globaal plan met kostenberekening 

zal maken, om dit aan den r  Burgemeester  over  te 

leggen, zooals deze had verzocht. 

t *  kon zich met dit besluit geheel verceni-

gen en benoemde de heer  Salm als vertegenwoordiger  der 

j  in genoemde Commissie. 

Het Haagsch e Museumvraagstuk . 

t Vaderland"  bevatte dezer  dagen de navolgende me-

n over  bovenstaand vraagstuk, dat. ofschoon niet 

actueel toch voor  de e van groot belang moet 

worden geacht en bovendien een algemeene zijde heeft, 

die het  voor  andere plaatsen niet onbelangrijk maakt, 

reden waarom wij  het artike l hier  in zijn geheel laten 

volgen: 

t rapport der  commissie, benoemd door  de Vereeni-

ging voor . Nijverheid en Gemeentebelangen, over 

het e , brengt deze quaestie op-

eens weer  voor  een kort e wijl e uit de bewaarplaatsen van 

het geduldige papier, over  in de 'sfeer  van het actieve 

leven. Voor  een kort e wijle, want als de belangstelling 

zich heeft geuit en zij  die in dezen recht van medesproken 

hebben, het hunne over  de zaak zullen hebben gezegd, 

zal zij  weder  worden bijgezet in de verblijven der  bijla -

lagen, praeadviezen en rapporten, en opnieuw tot de ver-

getelheid terugkeeren. 

t t en de motie-Jurriaan k zijn geen 

vreemdelingen voor  elkaar. 

e motie werd  Januari  ingediend, en beoogde 

een meer  nabij  liggend doel dan het nu ingediende rap-

port . Zij  had een tweeledige strekking en wel ie de ge-

schied- en oudheidkundige voorwcr|x-n uit het Gemeente-

museum te verwijderen en deze voorwerpen voorloopig ten 

toon te stellen in een ander  gebouw;  dat museum voor-

loopig alleen te bestemmen voor  werken van kunst en 

kunstnijverheid . 

B. en W . praeadviseerden op  Sept. d.a.v. afwijzend. 

e Commissie van Beheer  over  het Gemeentemuseum 

erkende de juistheid der  overweging van den voorsteller, 

maar  achtte 't hoogst moeilijk een gebouw te vinden, ge-

schikt om er  de aan de verzameling te onttrekken ge-

schied- en oudheidkundige voorwerpen onder  te brengen. 

Zi j  oordeelde stichting van een nieuw gebouw beter. r 

B. en YY. meenden dat denkbeeld „waar voor  het tegen-

woordige en de allernaaste toekomst nog dringender  za-

ken op afdoening wachten"  niet te mogen overnemen. h 

zij  beloofden aan bet k 'hunne aandacht 

te zullen blijven wijden en gaarne te zijner  tij d de noodige 

voorstellen te zullen doen. 

Sedert verliepen twee jaren, en , Nijverheid en 

Gemeentebelangen"  had inmiddels hare commissie van on-

derzoek benoemd. t belangrijk rappor t dat zij  uitbracht 

kan B. en \V . tot voorlichtin g dienen bij  het voorbereiden 

hunner  voorstellen, die wij  nog steeds wachtende zijn, en 

die — gelet op den toestand der  f inanciën — naar  wij  ver-

moeden nog wel eenigen tij d zullen uitblijven , in afwach-

ting van betere dagen. 

t beeld van den toestand der e musea, dat 

het rapport ons t- aanschouwen geeft, is overigens ongun-

stig genoeg om tot spjed aan te manen. 

e vier  musea, die de commissie binnen den krin g van 

haar  onderzoek trok , zijn het , het Penning-

kabinet, het Gemeentemuseum en het m voor -

nijverheid , omdat dit degene zijn, die voor  wijzigin g vat-

baar  zijn. t het m g is dat niet het geval 

ten gevolge van bepalingen in de schenkingsoorkonde en 

met het m m niet ten ge-

volge van bepalingen in het testament van den erflater. 

n de vier  genoemde musea vond de commissie als ge-

volg van het feit, dat zij  geen van alle voor  museum 

zijn gebouwd, zonder  onderscheid een toestand van on-

voldoende verlichtin g en ongeschiktheid voor  expositie-

doeleinden, dan alleen  de best verlichte gedeelten van 

de gunstigst gelegen vertrekken; zij  zijn geen van alle 

brandvri j  brandvri j  te maken, ja zelfs niet op eenigs-

zins toereikende wijze tegen brandgevaar  beschermd; er 

heerscht overal gebrek aan ruimte, ten gevolge waarvan 

de tentoongestelde voorwerpen te dicht bijeen geplaatst of 

op ongunstigen stand geborgen 'moeten worden, terwij l gif-

ten en erflatingen stelselmatig geweigerd moeten worden 

als het aangebodene een beduidende ruimt e noodig beeft; 

voor  de in een museum noodige berg- en depótru imten, 

werkplaats voor  herstellingen, photographisch atelier  enz. 

is geen plaats. 

Behalve deze gebreken drong zich aan de commissie 

bij  haar  onderzoek natuurlij k ook de oude vraag op van 

splitsing der  collecties en vereeniging van het gelijksoortige, 

en zij  kwam bij  het overwegen daarvan tot het volgende 

inderdaad rationeele en aanbevelenswaardige stelsel: 

n voege bijeen wat bijeen behoort: kunst bij  kunst 

(zoowel oude bij  oude, als nieuwe bij  nieuwe kunst), kunst-

nijverhei d bij  kunstnijverheid, geschiedkundige oudheden bij 

geschiedkundige oudheden." 

t beginsel toepassende zooals de commissie zich dat 

voorstelt, zou men dan krijgen : 

a. O u d e k u n s t : de kern van het s ver-

meerderd met de oude schilderijen van het Gemeente-

museum die kunstwaarde bezitten. 

b. N i e u w e k u n s t : in hoofdzaak de verzameling bij -

eengebracht t l oor  de Vereeniging m voor  moderne 

"  (in het Gemeentemuseum n.1.). 

c.  u n s t n ij  v c r h e i d: het m van -

heid en het Penningkabinet vermeerderd met de voorwerpen 

van kunstnijverheid van het Gemeentemuseum. 

d. O u d h e i d k u n d e. e plaatselijke geschiedkundige 

schilderijen en andere voorwerpen van het Gemeente-mu-

seum, vermeerderd met de historische schilderijen van het 

. 

n sommige opzichten is de voorgestane indeeling wel-

licht wat al te rationeel, of misschien wel te radicaal. Van 

grensgeschillen, die uit den aard der  zaak altij d zullen 

voorkomen bij  splitsing en nieuwe indeeling van wat tot 

dusverre door  de gewoonte bijeen bleef, spreken wij

al zullen deze naar  wij  verwachten in de practij k zeer, 

zeer  talrij k blijken . r  dat het Penningkabinet onder 

de d wordt gebracht is wel eenigszins in 

strij d met het karakter  van die kunstwerken en zeker  met 

de soort van beheer  die zij  behoeven. , penningen en 

gesneden steenen zijn voortbrengselen der  kunstnijverheid ; 

stellig! r  een kunstnijvcraar  heeft daarom nog geen 

verstand van die voorwerpen, en een numismaticus niet 

van kunstnijverheid op ander  gebied. 

r  stappen wij  van dergelijke details af, en vragen 

wij  wat de conclusie der  commissie is. 

Zi j  geeft er  twee in plaats van één. 

e eerste is een opportunistische. Zij  luidt : e onder  a 

genoemde oude kunst vinde haar  plaats in het geschikter 

gemaakte s en voor  de overige bestanddcelen 

worde een gebouwen-complex b.v. ter  plaatse van het te-

genwoordige stadhuis of den schouwburg geschikt gemaakt. 

e conclusie voldoet begrijpelijkerwijz e de commissie 

zelve niet, en daar  zij  (de conclusie) heen en weer  huppelt 

tusschen den schouwburg en het raadhuis, is het moeilijk 

er  bij  stil te staan. 

e tweede conclusie, die rationeeler  is, luidt : voor  alles 

te zamen (zie onder  a, b, c en d) worde een nieuw gebouw 

of gebouwen-complex opgericht. 

Op de eerste, beperkter  en opportunistische conclusie 

past 't advies der  Commissie van Beheer  voor  het gemeente-

museum in  een geschikt tweede gebouw is zoo moei-

lij k te vinden, bouw liever  een nieuw tweede museumgebouw. 

dat voldoet aan de eischen die gesteld mogen worden. 

E n het antwoord op de tweede, verder  strekkende con-

clusie zal de commissie vinden in het praeadvies van B. en 

W . op de motic-Jurriaa n : vóór tot een zoo radicale 

oplossing van het k mag worden overge-

gaan, vragen zooveel andere, dringender  zaken om afdoening. 

j  zal het voorloopig wel blijven. Want wij  vree-

zen, dat het zelfde antwoord de Commissie te wachten 

staat van de zijde van het , welks medewerking ver-

eiseht wordt, omdat het s en het Penningkabinet 

n zijn. 

Wi j  zeggen dit niet omdat wij  de aangeboden oplos-

singen verwerpelijk achten, maar  omdat wij  niet zekerheid 

voorzien dat uitstel het lot daarvan zal zijn. N ó ch bij  het 

, noch bij  de gemeente 's-Gravenhage zijn thans de om-

standigheden gunstig, om het even voor  welke tier  bedoelde 

voorstellen. 

n zal dus dienen te wachten tot een gunstiger  tijdstip , 

maar  dit dan ook te baat moeten nemen en intusschen be-

hooren toe te zien, dat de gemeente in financieel op-

zicht hare krachten niet versnippcre. 

e Commissie en de Vereeniging voor , Nijver -

heid en Gemeente-belangen, die haar  in bet leven riep, 

hebben intusschen een nutti g en in geenen deele overbo-

dig werk gedaan. t rapport der  Commissie heeft den 

grondslag gelegd voor  een goede oplossing van het -

seumvraagstuk, en daarmede zal voortaan door  ieder  die 

zich met dit vraagstuk bezig houdt, allereerst dus door 

het k en de gemeente, rekening moeten worden ge-

houden. 

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

N 

T E N P

t d er  J u r y . 

Aan het Bestuur  der  Vereeniging 

„Bouwkuns t en Vriendschap", 

Alhier . 

, r

e , 

Ter voldoening aan Uwe v creërende uitnoodiging, om 

gezamenlijk de Jury te vormen voor  de beoordeeling der  op 

r  ingekomen antwoorden op de prijsvragen Uwer 

vereeniging in  voor  een Bioscooptheater, een Tram -

wachthuisje en eene Penteekening, naar  een brok bestaand 

BouwbeeldhouWwerk, kwamen de ondergeteekenden op Za-

terdag den r  in een der  zalen van hei l 

Cocmans bijeen. 

e hver . A . J. Ba anders, die door  bezigheden was ver-

hinderd, werd vervangen door  den heer  J. n de 

. 

Overigens was de Jury voltalli g aanwezig. 

Bij  opening van de verpakkingen bleken ingezonden te 

zijn : voor  het Bioscooptheater  antwoorden met de mot-

to's: Etude, Feestgebouw, , C' est ca, Veni, vidi ? -

eartes, , , , Opus  Ecce, Tola, 

Een ieder  meent zijn uil een valk te zijn, Onesime, Alle-

gonda, B. en V., Twee vierkanten waartusschen een cir -

kel (geteekend). , Capito, , Ontspanning na 

Arbeid , B. en T „  Apollo, , B.,  vierkanten in elkaar 

igeteekend), V . . O. S„  T., m (met wapen) en Noen. 

Voor het Tram-wachthuisj i  antwoorden met de mot-

to's: n uw tijd , , Quo vadis, Na de dagtaak, Ar -

beid Adelt, Snippers, Studie, . . Uit den drup , 

Sinus, Snel, Juno, A . B., , W'ilkracht , , J. J., 

Voila , Ondergaande zon (geteekend), T r . , Zooveel 

huisjes, zooveel kruisjes, . in cirkel , z vous. Stop, 

Binnen zijn de besten en f en voor  de Penteekening 

 antwoorden met de motto's: Schiedam. , -

schut, Behoudt goed oud, Pen en inkt . 't s zoo, Suum cui-

que pulchrum est, Zutphcn, Praeter  sunt et imputantur , Anno 

, en C. J. E . 

s bij  oppervlakkige beschouwing viel te constateeren, 

dat door  de inzenders over  t'  algemeen zéér verdienste-

lij k werk was geleverd. Zelfs was in verband met de vri j 

groote moeilijkheden van constructieven en architectonische!! 

aard, welke vooral de beantwoording van de ie prijsvraa g 

opleverde, menige goed geslaagde oplossing te prijzen. Ook 

het teekenvverk maakte een gunstigen indruk , terwij l be-

paald slechte inzendingen tot cle zeer  weinige uitzonderin-

gen behoorden. 

Waar bovendien de prijsvragen Uwer vereeniging in 

hoofdzaak te beschouwen zijn als studie-prijsvragen voor  de 

jongere architecten, meent de Jury dan ook eenstemmig 

een woord van lof aan de inzenders niet te mogen onthou-

den en Uw bestuur  met het behaalde succes te nngen ge-

luk wenschen. 

Na deze opmerkingen van algemeenen aard overgaande 

tot de nadere beoordeeling van de ontwerpen van een 

Bioscooptheater, heeft de Jury de eer  het navolgende als 

haar t aan te bieden. 

Bij  eerste schifting bleek, dat een -tal ontwerpen met 

de motto's , , m met wapen. Etude. 

, Veni vidi ? B. T., vie kant met kruis . Onesime, 

Allegonde, B. en V. , Ontspanning na Arbeid . Opus

T in cirkel , Capito en V . . O. S. ter  zijde gelegd kon-

den worden. n hoofdzaak vielen daarbij  het gemis aan 

logisch verband tusschen den heg. grond en eerste ver-

dieping, het niet voldoen aan eischen van het programma, 

of wel de minder  gelukkig geslaagde plan- en geveloplos-

singen in het oog. 



Voor meer  gedetailleerde beoordeelingen kwamen daar-

na in aanmerking de hieronder  genoemde motto's, welke aan-

leiding gaven tot de achter  elk motto vermelde aanmerkingen. 

 e i. Vri j  goede platte grond. e muren staan con-

structief boven elkaar. e toeging naar  de feestzaal door 

de bar  kan bedenkingen opleveren. 

e plaatsing der  gevelramen is wat verward, de boog-

opening is niet gelukkig. Ook de hoekoplossing mag niet 

geslaagd hecten. 

. e toegangen naar  de zaal zijn niet 

gelukkig geplaatst en onvoldoende. Ook de toelatten liggen 

niet gunstig. Overigens is het plan constructief goed be-

studeerd. 

n de zijgevels is de zaal niet voldoende tot uitin g ge-

bracht. t teekcmverk is wat oppervlakkig. 

F e e s t g e b o u w. e plattegrond is zeer  verdienstelijk. 

Jammer dat de keldertoegang van uit de zaal is gepro-

jecteerd. 

e gevels hebben goede kwaliteiten. t geheel is te 

veel verdeeld waardoor  het silhouet onrustig wordt. 

. t voorgedeelte van het plan geeft cene goe-

de verdeeling. het achtergedeelte is constructief minder 

gelukkig. e vestibule door  verdiepingen is goed opge-

lost. e zitplaatsen langs den muur  zijn niet aan te bevelen. 

e gevels hebben wel karakter ; beslist verwerpelijk is 

echter  de schijnarehhcctuur  voor  de open plaats aan het 

achtergedeelte van den zijgevel. 

n i e d er  m e e nt z i j n u i l e en v a l k te zi jn . 

e beganegrond geeft een zeer  goede indeeling. Tegen 

het maken van een tweeden rang op het entresol bestaan 

bedenkingen. 

e architectuur  valt zeer  te prijzen, hoewel de feestzaal 

in den zijgevel wel wat te weinig tot uitdrukkin g is 

gebracht. 

N o e n. Een uitstekende, heldere platte grond, con-

structief juist en in verband met de eischen van het pro-

gramma goed bestudeerd. 

e architectuur  is nobel en rustig; de feestzaal komt 

goed tot uitin g en de nooduitgangen zijn zeer  goed, op-

gelost. 

e boven den voorbouw uitstekenden top met ventilatie-

koker  maakt in het frontaanzicht een minder  gelukkig effect. 

A p o 11 o. e plattegrond heeft goede kwaliteiten, de 

de bergplaats voor  film s is minder  gelukkig geplaatst. 

Ook de hoekoplossing van den toren is niet fraai , terwij l 

deze zich niet logisch uit den plattegrond ontwikkelt . 

t teekenwerk is overigens verdienstelijk. 

C i r k e l m et t w ee v i e r k a n t e n . t plan is niet 

onverdienstelijk; van uit de kassa is echter  geen behoor-

lij k gezicht op de zaal mogelijk. t tooneel met kleedkamers 

is goed gelegen, maar  wat klein. 

e architectuur  is wel origineel maar  ge ft minder  fraaie 

verhoudingen. e perspectief-teekening is flin k uitgevoerd. 

T o l o. t plan is constructief goed doordacht; van-

uit de kassa is het inzicht in de zaal onvoldoende. 

e hoogte van het gebouw is overdreven en de con-

c ië rgewon ing neemt veel ruimt e in. e architectuur  mag 

niet fraai worden genoemd. 

 a x. Zeer  goed plan waarin vooral gestreefd is naar 

een goede hoekoplossing. 

e doorloopende daklij n in den zijgevel is constructief 

onlogisch. e gevelarchitectuur, hoewel wat uithcemsch. 

vertoont zeer  goede kwaliteiten. 

. e plattegrond vertoont goede eigenschap-
pen; 'de oplossing van den hoofdingang is wat gewaagd. 

e architectuur  is over  't geheel te veel onderverdeeld. 
Tegenover  het goed rustig gehouden dak vlak doet de ver-
brokkeld e contour  van de gevels niet aangenaam aan. i 
teekenwerk k zeer  verdienstelijk. 

15. t plan is constructief goed bestudeerd. e da-

mes-privaten zijn niet gunstig gelegen. e architectuur  is 

vreemd en niet bekoorlijk . e hoektoren brengt zijn be-

stemming als trappenhuis niet tot uiting . 

E c c e. t plan heeft goede kwaliteiten. e uitbouw-

in de zaal is minder  gunstig; ook zijn er  tegen de constructie 

bedenkingen. e gevels geven veel orgineele details. 

e ronde hoekoplossing is echter  onlogisch en bevredigt 

het oog niet. t teekenwerk valt te prijzen. 

C' est ca. e vestibule is zeer  goed opgelost. t 

plan heeft eenige constructieve gebreken. e hoektopgevel 

is niet gelukkig; overigens zijn de gevels goed van opvatting. 

n de tweede plaats werd overgegaan tot de beoordeeling 

van de ontwerpen voor  een Wachthuisje voor  de Tram . 

Bi j  eerste schifting bleek, dat een -tal ontwerpen met 

de motto's: Quo Vadis? , Stop, n uw tijd , , 

Arbei d Adelt, Uit den drup , Studie, Wilskracht . , 

J. J., Snel, , Juno, Sinus, , T r . . . in cirkel , J., 

en opgaande zon (getcekend), terzijde gelegd konden wor-

den, in hoofdzaak wegens het niet voldoen aan de eischen 

van het programma wat materiaal betreft; de weinig be-

studeerde opvatting, het minder  geslaagde teekenwerk of 

wel de gebrekkige oplossing van het geheel. 

Tot een meer  gedetailleerde beoordeeling gaven de vol-

gende motto's aanleiding: 

S n i p p e r s. t geheel is praetiseh opgevat; ook het 

teekenwerk is flink . t dak druk t echter  het gebouwtje te 

veel en het verschil in hellingen doet minder  aangenaam aan. 

B i n n e n z i j n de b e s t e n. Een beschaafd en flin k 

opgevat ontwerp met eenvoudigen kapvorm. 

t torentj e is wat simpel van opvatting. e profilee-

rin g der  consoles kan beter  worden bestudeerd. 

N a de d a g t a a k. Een origineel gedacht ontwerp. 

t geheel is echter  te massaal en te grof gedetailleerd. 

Ook is er  bedenking tegen het plaatsen van het cement-

ijzeren dak op den houten onderbouw. 

 i v a 1. Een origineel gedacht ontwerp. 

e cirkelvormig e oplossing van het bovengedeelte is te 

gecompliceerd en zal in werkelijkhei d geen gelukkig effect 

opleveren. t teekenwerk is goed. 

e z-vous. t geheel maakt wel een gunstigen 

indruk . e houtconstructie is eenvoudig en degelijk van 

opvatting. 

V o i l a . Een goed begrepen en verdienstelijk opgevat-

te ijzerconstructie. e houten achterwand past mmder bij  net 

karakter  van 't geheel. e behandeling van de hoofdstijlen 

als plaat is wat zwaar. 

A . B. Een eenvoudig opgevat geheel. e klokketoren 

is wat groot en niet fraai van vorm en kon beter  worden 

gemist. 

Z o o v e el h u i s j e s, z o o v e el k r u i s j e s . Een be-

schaafd en go.'d opgevat ontwerp. Tegen de verbrokke-

lingen van de kap en onderdeden is wellicht iets te zeggen. 

Ook de borstwering lijk t wat hoog. t geheel maakt een zeer 

goeden indru k en toont veel smaak. 

Bij  de beoordeeling van de Penteekeningen naar  een 

bestaand brok bouwbeeldhouwwcrk bleken de motto's Zut-

phen en Schiedam, wat onderwerp en afmeting betreft, niet 

aan de bepalingen van het programma te beantwoorden. e 

overige inzendingen n.1. de motto's , Suum cuique 

pulchru m est, Praeter  sunt et imputantur , C. J. E . ,  Stuks). 

Ann o  Ben en inkt . Behoudt goed oud en e 

voldeden over  't algemeen als penteekening niet aan hoog-

gestclde eischen. 

Slechts de motto's e en 't s zoo, gaven tee-

kenwerk, hetwelk voor  bijzondere vermelding in aanmerking 

kon komen. 

Bij  de eindstemming over  de toekenning der  door  Uw 

Bestuur  vastgestelde bekroningen kwam de Jury eenstem-

mig tot hare conclusie, en heeft zij  de eer  naar  aanleiding 

biervan U in overweging te moeten geven de prijzen te 

verdeelen als volgt: 

Voor  de ie prijsvraag, een Bioscooptheater, de eerste prij s 

bestaande uit een zilveren medaille met getuigschrift der 

vereeniging benevens f  aan het motto Noen. 

e  en  prijs , respectievelijk bestaande uit bronzen 

medaille met getuigschrift der  vereeniging benevens f

en uit het getuigschrift der  vereeniging n i et als zoodanig 

toe te kennen, doch een bronzen medaille met getuigschrift, 

benevens f  toe te wijzen aan elk der  motto's.  ieder 

meent zijn uil een valk te zijn, Feestgebouw en . 

Voor de  prijsvraag, een Tramwachthuisje de eerste 

prij s bestaande uit een zilveren medaille met getuigschrift 

der  Vereeniging benevens f  aan het motto Zooveel huis-

jes zooveel kruisjes; de  prijs , bestaande uit bronzen me-

daill e met getuigschrift der  vereeniging benevens f  aan 

het motto Voi la ; de  prijs , bestaande uit getuigschrift 

der  Vereeniging aan het motto Binnen zijn de besten. 

Voor de  prijsvraag: Een Penteekening, de eerste prijs , 

bestaande uit bronzen medaille met getuigschrift der  Ver-

eeniging benevens  aan het motto ;

prijs , bestaande uit getuigschrift der  Vereeniging benevens 

f  aan het motto 't s zoo. 

t het bovenstaande acht de Jury aan de uitnoodiging 

van Uw bestuur  naar  haar  beste weten en overtuiging te 

hebben voldaan en meent derhalve onder  verwijzin g naar 

hare in den aanhef van dit rapport gestelde opmerkingen 

betreffende het welslagen van deze prijsvragen hare aange-

name taak hiermede als geë ind igd te mogen beschouwen. 

e Jur y voornoemd, 

w. g. . J. . 

. B. E N N . 

. O T T E N . 

N E . 

W . F . C. . 

L e e s t a f e l . 1 

G ] .A  No.  O f f i c i e el G e d e e l t e, n 
Tentoonstelling van t en e vakken  te . 

k X L  doo  J. . e g van het -
tement van e Zaken, met afbeeldingen en losse plaat. 

e W o o n h ui s-A , doo A . g (slot) 
.et afbeeldingen. 

t t op n de , doo . . L . de 
t -̂slot). 

. doo  \Y . Uijtenhoudt. 

A No. e d e e l i n g en e het Ge-
nootschap. 

t b i n n e n h o f. s van den Ned. Oudheidk. d aan de 
e  de S. G. 

e van e . 
g van den toestand en van de handelingen van het Genootschap 
a et Amicitia, e het jaa t in de

Algemeene g van
g e het Weekblad » ove
n S t u k k e n. e Nationale g van het -

blad de . 
O v e e s y s t e m en van Ventilatie, g en -

ng in e gebouwen, doo . n c. i . 

E  No. e g de . 
! g en het , doo . E. 

Wentink )  Ove  de g de . 
e p l a at Afbeelding uit «Landhause van n « 

E  No.  E c o n o m i s c he n van gasbe-
n en , doo  F. s w. e. i . 

T i n m ij n b o u w en de schatkist, doo . J. s m. i . hoolding. 
v. h. n op , met afbeeldingen. 

e g van Westelijk en l , 
doo  J. van t c. i . 

g ove  van den d van Toezicht op de -
wegdiensten. 

n s t u k k e n. Een g in , 
doo  A . . e w. i . 

 (15. v. T.; No.  Officieel gedeelte. -
n van . — lets ove n (slot) — 

. — Gemengd. —. . — Uit technische bladen en 
. 

E  No. . 

E E E No. t Schmauchen 
en bakken in den . — . — n bij . — 
Ove  de g van zeewate op gewapend beton. — . 

G e m e n g d N i e u w s . 

. 

e s l u i z en van het a ka n a a i. 

e „Times" wijst op het e feit. dat de sluizen van het nog 
niet eens voltooide l'anamakanaa! n zijn bij de algemeene 
poging te g van handels- en . t gevaa bestaat, 
dat de nieuwste schepen met hun steeds e afmetingen niet 
de sluizen van het l kunnen . e .,Times" t ook 
op, dat de plannen voo  het l jonge zijn dan die voo
het l en dat de sluizen van het l veel 

 ?ijn dan de laatste. e lengte deze sluizen t b.v. , 
l die in het e kanaal . zijn. e e is bij de n 

. en bij de tweeden , de diepte in het e geval -
en in het tweede . e e van het l is
tegen  van het e kanaal. 

Wij zijn momenteel buiten staat, de juistheid van de mededeelingen van 
de .,Times" te . maa zoo zij d bevatten, zou men e  de 

g uit kunnen maken, dat onze e s niet 
de eenigen zijn, wien k aan inzicht mag n , zooals wel 
eens geschied is ten opzichte van de sluizen van het . t 
is somtijds in onze eeuw niet mogelijk op de hoogte van zijn tijd te blijven, 
en alles t te zien. l bij een k van zoo langen adem als het 

l kan het ons niet , wannee s tijdens de 
, het t op sommige punten blijk t d te zijn. 

— Onlangs heeft de . /-tg." een e studie gegeven 
ove  de subsidies, welke de e e steden aan hun schouw-

n geven. t beste figuu  in dit opzicht maken, naa we in ..Toon-
kunst-Nieuws" lezen, de : Wiesbaden geeft s

. n k — dit g alleen vco  de „Festspiele" en 
het z - en het  —: t . 

n heeft laatstgenoemde stad voo e nieuwe n een 
som ineens van k . j dient , dat 

j ook de hoven een t aandeel in het budget hebben. e subsi-
dién van . g en Weima zijn mee bescheiden : . 

 en .  alle e , , 
n . . . . nihil . 

 nu de , welke niet doo een t of doo  den Staat -
den . n staat , dat s bijpast

; dan volgen f met . n niet
. Leipzig met . g met . g 

met , Chemnitz met , t met
. z met . d met . Essen met 

. l met k en d met . 
Wat de inkomsten , staat n e  het gunstigst voo  met 

, dan l met k en g met . 
n bedenke , dat g slechts s heeft. 

t deze s voo  oogen. t men  dat -
quaesties in het bijzonde in , steeds aanleiding geven tot een 
eindeloos . t is ook hie  de s , die de mogelijkheid 
eene e oplossing . 

t e l de . 
Volgens de » is het e l de d te vinden in de 

pasgebouwde k te . t is . hoog en heeft 
. n de e . hoog is en . diamete

heeft, l de kleinste slechts . lang is en een diamete van 
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6 . heeft. Aan dit l is een bepaalde g ,
het den s lijk t of de melodie uil de e klinkt. Up vijf manu-
alen, iede van  toetsen en een pedaal met  toetsen, t het l 

 stemmen , welke doo  mee dan  koppelingen tot nieuwe 
klanken kunnen n . Twee e machines elk van

. n de noodige lucht  kub. . pe min.), welke in een e 
e d , van t zij ove  afdeelingen d 
. t l heeft s en Soo - en combinatieknoppen. 

e t van de , d , heeft het plan voo  dit 
l . 

T e n t o o n s t e l l i ng v an  e  k e  ij k e k u n st 
t e 's-  e  t o g e n b o s c h. 

t algemeen comité voo  de tot stand koming eene nationale ten-
toonstelling van e kunst te h in  is tegen 

g j.1. in de sociëteit Casino aldaa , teneinde de plan-
nen voo  deze tentoonstelling definitief vast te stellen. Aan het , 
dat doo  het d comité bij de convocatie is , t het 
volgende ontleend : 

e e plannen zijn in e  dat de , op 
de s op te n gebouwen , /.oodat nu het n 
bestaat om' van  Juni tot begin Septembe  aldaa te houden een 
nationale tentoonstelling van oude e kunst, onde te n :n 
een  in te n j w (manége), n liet 

k voo  genoemd tijdvak doo den ministe van g is toegestaan. 
Aan ileze tentoonstelling zullen n n e n 
van een oud l e Sevenste p ouse ) hetwelk in de 
middeleeuwen n op kosten de  te l d -
toond en in de e helft de  eeuw ook te 's h -
haaldelijk is . 

 lm n van n d en wegens k aan plaats is het 
, om ook een tentoonstelling van e e kunst 

in te n , doch met het oog op de nu s n 
toezeggingen, zoowel van e musea als van e -
melingen, is het naa de meening van het d comité aan geen 
twijfel mee , dat de n tentoonstelling van alleen 
oude e kunstschatten in hooge mate belangstelling zal wekken. 

t comité t e s aan, dat in het te n -
fonds van f  doo de gemeente 's h voo  f  is 
deelgenomen, l Ged. Staten n om tot een g van
te . Voo  een aanzienlijk g is doo ingezetenen van de 
gemeente s in het s geteekend. en het comité doet een 

p op de leden van het algemeen comité om ook fimmcieelcn steun 
te . e . sluitende in ontvangst en uitgaaf met een 

g van f t als inkomsten s a gemiddeld 
f  — f  voo  uitvoeiingen van het l — f  en 
voo  de tentoonstelling: s pe dag a f  — f  voo  loO 
dagen f

Onde de uitgave komen o. a. : 
tentoonstelling van oude e kunst f g van het 

l f
Uit bovenstaande mededeelingen. ontleend aan de N . . t mag 

men opmaken, dat het totstandkomen de tentoonstelling d is. 
doch wij blijven het , dat de e e kunst niet zal 
kunnen meedoen. 

 zal de tentoonstelling o. i . een e d missen, 
want oude kunst t men g zooveel te zien. dat bij velen de 
belangstelling k aan het n is. 

T o e n e m e n de W o n i n g n o od i n . 

j de g of e  in een gemeente k aan woningen bestaat 
neemt men aan, dat dit n i et het geval is, als van liet totaal aantal wo-
ningen minstens  "/„  leegstaat. n is e  nog voldoende t voo
woningzoekenden. 

m t op dit oogenblik in zee ongunstigen toestand. Van 
het totaal aantal n n e  — volgens een heden 

n staat van het - en Woningtoezicht — slechts
onbewoond, of

e staat loopt wel is waa tot einde Augustus, maa 't is niet aan te 
nemen, dat in de laatse e maanden het t eenigszins zou zijn inge-
haald. n is dat cijfe  in de laatste n d . 

g in  het aantal onbewoonde woningen te m nog
hetgeen boven den m van  "/„  was. in i  was het gedaald tot 

 in  tot  en zooals gezegd thans is 't d 
tot

t men g met de e , dan blijkt dat e
slechts in de woningen van f  tot f  een beetje t is : het 

e de leegstaande huizen is voo  die k  "/„ . n de k 
van f  - f  is men s aan het e van
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Basel . 

Wanneer  men een zekere mate van verbeeldingskracht 

bezit, kan men zich iets vtiorstell.il , iets denken, dat niet, 

of nog niet bestaat; in sommige gevallen kost dit zelfs 

weinig moeite en menigmaal werd werkelijkheid , wat vroeger 

fantasie was. Veel moeilijker  evenwel valt het ons. iets weg 

te denken, dat werkelij k bestaat, ons een denkbeeld te 

vormen van de wereld in een verleden, toen dit niet bestond 

en dat er  niet was. Om ons een juiste voorstelling van het 

verleden te maken is zooveel studie noodig, dal het ons 

niet verwonderen kan, dat die voorstelling bij  velen zoo 

onjuist is. zelfs van tijden, die nog niet eens zoo heel ver 

achter  ons liggen. t ons als voorbeeld stellen den tijd . 

toen er  nog geen spoorwegen  Europa waren. t aan-

tal personen, dat die tij d beleefd heeft, wordt steeds klei-

ner  'en zal binnen een zeker  a.mtal jaren uitgestorven zijn ; 

de to> standen, die zij  gekend hebben zullen dan tot de 

geschiedenis belmoren en wie er  wat van weten wil moet 

geschiedenis gaan lezen. 

Wanneer  wij , om ons bij  het gekozen voorbeeld te be-

palen, 'eens trachten, de spoorwegen, of ruimer opgevat, 

de moderne verkeersmiddelen weg te denken, dan behoe-

ven wij  niet ver  door  te denken, om gewaar  te worden, wat 

er  alzoo, als daarmede in verband staande, mede wegge-

dacht moet worden en dan eerst beginnen wij  recht te ge-

voelen, welke ingrijpend e in- en uitwendige veranderingen 

de verkeersmiddelen in de wereld hebben teweeggebracht. 

Stad en land beide zijn daaraan onderworpen geweest, het 

moest zichtbaar  is de invloed in de steden, die meermalen 

geheel van aanzien en karakter  en van beteekenis veran-

derd zijn. 

Vooral merkbaar  is dit in steden, die aan hare ligging 

van otids een zeker  karakter , een zekere beteek 'nis ont-

leenen en daartoe behoort o  Basel, eertijds beschouwd, 

en nog te beschouwen, als de poort van Zwitserland. Welk 

een onderneming een reis langs den , naar  Zwitserland 

en ë vroeger  was, daarover  behoeven wij  hier  niet uit 

te weiden. Basel was op die reis een voorname pleister-

plaats, waar  men gaarne eenige dagen vertoefde, om zich 

op den tocht door  het bergland voir  te bereiden, liet nog 

bestaande l i "  w  toen reet  gerenom-

meerd bij  de toeristen. n den Franschen tij d hield zelfs 

de door  Napoleon onttr g van /weden daar 

verblijf . 

Thans evenwel heeft Basel een geheel andere beteeke-

nis gekregen voor  den reiziger. Wel is het nog in zekeren 

zin een pleisterplaats, maar  men weet, hoe dit woord in 

het moderne spoorwegverkeer  verstaan moet worden, wan-

neer  men er tevens aan denkt, dat hier  de visitatie der 

bagage plaats vindt, liet pleisteren voor  den uit het Noor-

den aan het Badisihe Bahnhof aankomenden reiziger  be-

staat in een vervelend half uurtj e en een kleine verfris-

sching aan het overigens uitstekend ingerichte station, om 

daarna de reis zoo spoedig mogelijk te vervolgen en bij 

het oversteken van den n even een blik te slain op 

stad en omgeving, welke men vervolgens liefst zoo spoe-

dig mogelijk achter  zich laat. 

N  W  T Z 

http://vtiorstell.il
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lucht en sdc groene omgeving, hebben afgedaan. Bijn a 
alle nieuwe huizen worden de laatste jaren gedekt met 
pannen, wier  kleur  het midden houdt tusschen vuil-blauw en 
grijs , en die noch contrasteeren met de omgeving, noch 
met den hemel, al dan niet bewolkt. 

Groote ruiten, ook wel schreeuwend geel of green ge-
kleur d „cathedraaïg las" , zijn in de lichtopeningen der  hui-
zen aangebracht. 

1 [veren dorpstimmerlieden

Gij  meent ..met uw tij d mede te gaan", door  het oude 
Walehcrschc woningtype te versmaden, en uwe huizen in 
te'richte n op de bovenomschreven wijze. n g 
en Vlissingen hebt gij  de nieuwe stadswoningen gezien, ge-
tooid met bare rij k geprofileerde en met allerlei „oma -
mentvverk"  versierde deuren, gekleurd? tegeltjes, gekleurd 
glas. verglaasden steen, groote ruiten, bovendien meestal 
eentonig brui n of geel geschilderd. Gij  meendet, dat deze 
huizen vertcgenwooordigden den laatsten smaak op het ge-
bied van .woningbouw. Gij  richt thans uwe huizen in naar 
dien stadstram: gij  meendet te moeten breken met het oude. 

t zij  ons echter  vergund er  uwe aandacht op te ves-
tigen, dat j u i s t cl c- ou cl-YV a l c h e r s c he h u i z e n, zoo-
a l s d e ze tot v ó ó r k o r t e n t ij  d w e r d e n g e b o u w d, 
het m e e st n a b i j  k o m en tot de m o d e r ne b e-
g r i ]) p e n b e t r e k k e 1 ij  k w o n i n g b o u w. 

e begrippen zijn : E e n v o u d; g e en t o e p a s s i ng 
v a n v o r m e n. d i e n i et het g e v o 1 g z ij  n v a n (d e 
c o n s t r u c t i e : g e en o v e r t o l l i g e v e r s i e r s e l e n; 
het z o o v e el m o g e l i j k z i c h t b a ar  l a t en v an de 
g e b e'z i g d e m a t e r i a l e n . 

e boven aangehaalde moderne begrippen zijn nog lang 
niet tot de ..architecten"  en timmerlieden doorgedrongen. 

e n i e u we w o n i n g e n, d i e i n , en 
i n z o n d e r h e i d i n V l i s s i n g en v e r r ij  z e n, z ij  n b ij -
n a a l l e s m a k e l o o s, o pz i c h t i g. N e e m t d e z e n i et 
t o t v o o r b e e l d . l i e t o u d e \V a 1 c h e r s c h e w o n i n g-
t y p e z ij  uw l e i d d r a a d ! 

1 loeren timmerlieden ! 

Natuurlij k hebt gij  rekening te houden met de wenschen 
uwer  lastgevers, doch voor  het grootste gedeelte hebt gij 
den toekomstigen woningbouw in handen. Verleent ons dus 
uwe medewerking tot het behoud van Walcheren's 
schoonheid. 

Brengt g e en d o e l l o o ze c e m e n t b a n d en a an on-
d er de d a k g o ot of l a n gs de g e v e l s; l a at de 
g o ot r u s t en op . . k l o s s e n ' '. 

t de d a k en m et r o o d e p a n n e n. 
B e v es t i g t tl e b 1 i n tl e n a an de b u i t e n z i j d e d er 

w o n i n g e n. 
P a st g e en s c h r e e u w e nd g e k l e u r d g l as t oe: 

g e en t e g e l t j es a an de b u i t e n z i j d e d er  m u r e n ; 
g e en p i n a k e l s of a n d e re f a b r i e k m a t i g ver-
v a a r d i g d e o p s c h i k. 

B o u w t g e en s c h o o r s t e e n e n v a n g e l en Y s e 1-
s t e e n, w a n n e e r de w o n i n g is o p g e t r o k k e n v a n 
r o o d en YV a a 1 s t e e n. C e m e nt de h u i z en n ie t . 

T o o n t  o]) de h o o g te v an uw t i j d d o or  g e en 
g r o o t e. e o l i j k e r u i t e n m e er  toe te p a s s e n, 
d o ch k r u i s r a m e n of een a n d e re o n d e r v e r d e e-
l i n g of r o e t j e s, z o o a ls de m o d e r n e a r c h i t e c-
t e n a  n b r e n g e n. 

T e r \ e ik r ij  g i n g v an een r u s t i g g e h e el is 
h el b o v e n d i en n o o d i g, a an de w o n i n g en zoo-
v e el m o g e 1 ij  k de z e l f de v e r h o u d i n g en toe te 
p a ss e n. 

n ( z o o a ls het tot v o or  k o r t 
s t e e ds a a n de b o e r e n w o n i n g e n w e r d t oege-
past ). g e el en w i t . i n c o m b i n a t i e, z ij  n de b e s te 

k l e u r t '  n t er  b e s c h i l d e r i ng v an het h o u t w e r k . 
) o o r u w h u i z en i n te r i c h t e n n a ar  de b o v c n 

a a n g e g e v e n b e g r i p p e n, g a at g ij  w e r k e 1 ij  k 
m et uw t ij  d m e d e. 

YVeest voorzichtig met het aanbrengen van „vers ierse len" . 
e k u n n e n de schoonheid van een gebouw verhoo--

gen, doch vooreerst moet de architectuur  goed zijn. t 
beste is het, zich niet op het glibberig pad der  „versie-
ring "  te wagen. W èl verdient het aanbeveling, ter  ver-
fraaiin g der  naakte muren, de hulp in te roepen van de 
Natuur , en de huizen te doen begroeien met klimop of 
zelfhechtende wingerd, die desverlangd gratis door  ons ver-
krijgbaa r  worden gesteld. n v e r m i n d e-
r e n de v o c h t i g h e id d er  w o n i n g e n, en b e s c h e r-
m en de s t e e n e n t e ge n s c h a d e 1 ij  k e w  e r s i n -
v l o e de n. Te voren moet echter  worden nagekeken of 
het muurwerk geen scheuren vertoont, en of geen voegen 
zijn uitgevallen; zoo ja, dan dienen deze gebreken eerst 
te worden hersteld, daar  anders de klimplanten in de ope-
ningen dringen en het verval van het muurwerk kunnen 
bevorderen. jErvarin g der  meest bekende Nederlandsehe 
architecten, bijv . . P. J. . Cuypers, Prof. . A . v. d, 

, C. . Peters.) 

e bovenstaande opmerkingen gaan in het geschriftje 
vergezeld van een aantal illustraties, als voorbeelden en 
tegenvoorbeelden ter  nadere toelichting en wanneer  de hee-
ren dorpstimmerlicden nu de gegeven wenken maar  ter 
harte willen nemen, behoeft geen vrees te bestaan voor 
verdere ontsiering van Walcherens schoon landschap door 
smakelooze bouwsels? — r plaatsen wij  een vraagteeken. 

n gelooft zoo gaarne, wat men innig wenscht, maar 
wij  durven hier  geen groote verwachtingen uit te spreken, 
hoezeer  het ons ook verheugt, dat er  buiten de vakkrin -
gen een poging gedaan wordt, .om de vakmenschen een 
beteren weg aan te wijzen, dan die welken zij  thans be-
wandelen. 

Wi j  vreezen, dat de gegeven raad slechts door  enkelen 
zal worden opgevolgd, omdat de meesten dergenen, voor-
wie hij  eigenlijk bestemd is, niet goed zullen begrijpen, 
wat de raadgevers eigenlijk bedoelen. Wi j  vreezen dit te 
meer, omdat hetgeen zij  den wansmaak der  eeuw noe-
men iets is, dat niet maar  ineens ontstaan of op zekeren 
dag door  een of anderen grappenmaker  verzonnen is, maar 
een sociaal verschijnsel, dat beschouwd moet worden als 
het gevolg van de samenwerking van talrijk e oorzaken. 
'Tot die oorzaken behoort, hoe vreemd het ook moge klin -
ken, in de eerste plaats de algemeene vooruitgang en de 
daaruit voortgevloeide meerdere welvaart. e bouwkunst 
heeft daarmede geen gelijken tred kunnen houden, heeft 
zich op allerlei dwaalwegen begeven; de kunstnijverheid 
en het ambacht zijn daardoor  eveneens het spoor  bijster 
geraakt. Vooral het ambacht heeft treurig e dagen beleefd; 
daarin is de toestand eigenlijk het eerst aan het licht 
gekemen, de gebreken deden zich gevoelen in het dage-
lijkseh leven. Toen is de beweging ontstaan tot verheffing 
van het ambacht, die, opmerkelijk genoeg, grootendeels 
is uitgegaan van belangstellende buitenstaanders. e mee-
ningen over  de te verwachten resultaten waren aanvan-
kelij k zeer  verdeeld, de ambachtsscholen hebben hier  en 
daar  een barden strij d om het bestaan te voeren gehad. 
'Ten slotte hebben zij  zich een eervolle plaats onder  de 
inrichtingen van onderwijs weten te veroveren en thans 
wordt het groote nut der  ambachtss.cholen vri j  algemeen 
erkend; tegenstanders van het ambachtsonderwijs zijn lang-
zamerhand tot voorstanders bekeerd en in den loop der 
jaren zijn ook groote verbeteringen in dat onderwijs aan-
gebracht. 

Vreemd zullen sommigen er  wellicht van hebben op-
gezien, dat een onzer  vooraanstaande bouwmeesters, . P, 
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C. de Bazel, in de , verleden jaar 
te Amsterdam gehouden, aan het onderwijs der  ambachts-
scholen voor  een deel de schuld gaf van de toestanden, 
waartegen thans door  de vereeniging „ N e h a l e n n i a"  strij d 
gevoerd wordt, maar  ongelijk had hij  niet. j  bedoelde 
natuurlij k niet, iets ten nadeele van het ambachtsonder-
wij s in het algemeen te zeggen, maar  alleen er  op te 
wijzen, dat dit onderwijs wel eens buiten zijn boekje gaat 

 dan meer  kwaad dan goeds sticht. t gebeurt, wan-
neer  sommige leerlingen, die de ambachtsschool verlaten, 
tneenen, dat zij  nu architecten zijn en, teruggekeerd in 
hun woonplaats, ook hun medeburgers in dien waan weten 
tc brengen. 

Of nu de ambachtsscholen alleen hier  schuld hebben, 
of niet van andere inrichtingen van onderwijs hetzelfde 
gezegd kan worden, zullen wij  niet trachten uit te maken, 
maar  er  moet iets verkeerd zijn in de leiding van ons 

elementair  bouwkundig onderwijs en wel daar  waar  dit 
onderwij s zich begeeft op het glibberig pad dei'  ..versie-
ring" , zooals het hierboven genoemd wordt. t pad ge-
heel te mijden is niet mogelijk en ook niet gevvenscht; 
gezonde begrippen over  vorm, verhouding, kleur , kunnen 
zeer  goed op de ambachtsschool worden aangekweekt, maar 
men vergete niet, dat ook wanbegrippen bij  den leerling 
gereedelijk ingang vinden. m schijnt het /aak. dat 
het ambachtsonderwijs in dit opzicht onder  bevoegde con-
trol e gesteld worde. Over  de daartoe te nemen  latrege-
len wenschen wij  thans niet in bijzonderheden te treden, 
maar  wij  meenen, dat zij  zouden kunnen strekken, om het 
kwaad te bestrijden in zijn oorsprong en zouden daarom 
geneigd zijn. er  meer  van te verwachten dan van de ove-
rigens goed bedoelde pogingen, der  sympathieke vereeni-
ging ..Nehalennia". . . S. 

Kunstenaarsreclame . 
n het weekblad ,,Architectura "  ontvangt een onzer  archi-

tecten een berisping over  een ernstig feit. Onder  het op-
schrift - Vakopvatting"  lezen wij : 

„To t onze verwondering zagen wij  dezer  dagen weer, 
dat er  onder  de architecten nog steeds een eigenaardige 
opvatting heerscht omtrent de wijze, om werk te beko-
men, een wijze, die door  het meerendeel der  behoorlijk e 
architecten beslist wordt afgekeurd en door  den Bond van 
Nederl. Architecten aan zijn leden zelfs n a d r u k k e l i j k 
i s v e r b o d e n. Wi j  bedoelen hier  nu eens speciaal het 
plaatsen van een foto als a d v e r t e n t i e. Een voorbeeld 
hiervan geeft de heer  Jan Stuivinga, die in een maand-
blad een door  hem gebouwde vill a te Zeist doet afdruk -
ken en daaronder  naam en kwalitei t vermeldt." 

t gewicht van het feit is uil het hier  medegedeelde 
niet geheel te beoordeelen, omdat de naam van het maand-
blad niet genoemd wordt. t maakt toch eenig verschil, 
waar  men reclame maakt, doch de hoofdzaak is hoe men 
het doet. n schijnt de heer  S. wat onhandig te zijn 
geweest, want de geplaatste foto schijnt bepaaldelijk als 
a d v e r t e n t i e te zijn geplaatst. Wi j  kunnen het feit dan 
ook niet anders verklaren, dat uit gebrek aan ervaring 
in het maken van reclame, waarvoor  den architect zeer 
vele wegen openstaan, die uitermate doeltreffend zijn, wei-
nig kosten en waarop maar  zelden aanmerking gemaakt 
wordt . 

Wi l hij  het absoluut doen met afbeeldingen zijner wer-
ken, zoo zijn er  bladen genoeg, die gaarne een prentj a 
opnemen in hun kolommen, wanneer  er  maar  een twintig -
tal regels tekst bijgevoegd worden, liefst door  een goeden 
vriend of bewonderaar. e maken is een werk, dat 
men niet zelf moet doen, maar  waarvoor  men zijn men-
schen moet hebben. Velen onzer  groote mannen zouden 
nooit groot geworden zijn, wanneer  niet anderen zich <met 
het slaan van de groote trom hadden belast. Een handig 
trommelslager  weet dit zoo te doen, dat de bedoeling vol-

strekt niet in het oog loopt. j  begint pianissimo en 
houdt niet te lang aan. d laat hij  zich krach-
tiger  hoor  en, om wanneer  er  zich eens een bijzondere aan-
leiding voortloet, tot een fortissimo over  te gaan en dit 
zoolang aan tc houden, dat iedereen het hooren moet. 

e belanghebbende kan inmiddels rustig aan den arbeid 
blijven en heeft maar  te zorgen, dat hij  de groote ver-
wachtingen niet al tc zeer  beschaamt, hetgeen ook weder 
niet zoo heel moeilijk is voor  iemand, die over  eenig talent 
beschikt. Er  zijn zelfs voorbeelden genoeg, dat het ook 
zonder  noemenswaardig talent gaat, wanneer  men slechts 
wat gevoelt voor  excentriciteit en een zekere vrijmoedig-
heid bezit, die ook wel eens met het leelijke woord bru-
talitei t aangeduid wordt. 

Een poging om reclame te maken door  zijn werk en 
dan op de hier  gesignaleerde, onbeholpen wijze, is wer-
kelij k in den architect te misprijzen. 

t hem zich liever  spiegelen aan andere kunstenaars, 
schilders en musici: de weinige beeldhouwers, die wij  kun-
nen aanwijzen, verstaan de kunst der  reclame nog in het 
geheel niet. e musici evenwel hebben het er  ver  in ge-
bracht en doen voor  de Amerikanen geenzins onder. 

Wi e toch heeft niet dezer  dagen gelezen van de beroo-
ving onzer  begaafde zangeres w Juli a Culp? e 
gebeele wereld heeft het vernomen, dat zij  thans in Enge-
land hare t alenten tentoonspreidt: straks komt een schit-
terend aanbod uit Brazil ië , waarmede de schade van de 
berooving, zoo die werkelij k beeft plaats gehad, ruim -
schoots gedekt wordt. t is tut eens handige reclame en 
wanneer  de architecten het ook eens met dergelijke mid-
delen beproefden, zouden zij  op een minstens even groot 
succes kunnen rekenen, en niemand zou het wagen, zelfs 
„Arch i tec tura "  niet, daar  iets van te zeggen. 

Ook e Opmerker"  zou zich stil houden, omdat hij 
paf zou staan. 

l V e r e e n i g i n g e n . .} 

T . 

T e m — den zetel der j  van Nijver -
heid — is dezer  dagen in de raadzaal van het Paviljoen 

het l m dier j  overgedragen aan 
de Amsterdamsehe vereeniging l . 

e r  van , de Commissaris der n 
in , de burgemeesters van Amsterdam en 

m woonden de eenvoudige plechtigheid bij . 
Van het hoofdbestuur  der j  waren aanwezig 

de heeren: J. van , voorzitter ; G. S. de Clercq, 
algemeen secretaris; jhr . mr . . Smissaert, 1'. 11. van 
Groningen, J. C. Pecreboom. mr . J. Pijnacker , Wou-
ter  Cool en Adr . r  Jzn. 



Van de commissie van beheer  van het l -
um de heeren: . J. van , voorzitter : dr . J. -
ker, secretaris (tevens directeur  van het : J. -
lemeister. penningmeester; mr. J. Bierens de . 

e raad van beheer  van het l t was verte-
genwoordigd door  de heeren: J. T . Cremer, voorzitter ; 
dr . . F. . , S. . van . dn. C. W . 
Janssen. . Paul Voute, prof. dr . F. A . F. C, Went. 

Verder  merkten wij  nog op de heeren mr. J. C. . 
Vlaanderen, voorzitter  van het departement ; E . 
A . von Salter, directeur  van het m van -
heid en C. |. ('.onnet, conservator  van het Paviljoen, de 
ambtenaren en de beambten van het l m 
en de zuster  van wijlen dr . Greshoff met haren echtgenoot, 
den hoer  A . do Bloemo. 

Aan de belangrijk e rede van den heer  |. van t 

ontleenen wij  het volgende: 

..Wi j  leven tegenwoordig een opgewekt léven op elk ge-
bied van handel en nijverheid. t is alsof do -
landsche geest, welke door  een opvolging van omstandig-
heden zoo lang gesluimerd hoeft, weder  opgewekt is. Op 
alle gebied is een zoo krachtige opbloei aan te wijzen, 
als zeker  ,tn lange jaren niet is voorgekomen. 

n niet het minst is dit het geval mot Nederlandse!) 
, dat zulk een groote rol spoelt, ook waar  spra-

ke is van welvaart in Nederland. 

t hebben de mannen begrepen, die hot denkbeeld 
hebben opgevat van dc stichting van het l . 

k behoef de namen Cremer en t in dezen 

krin g niet te noemen. 

„E n wat bedoelen dezen met dat l ? 
k kan dat niet beter  zeggen dan gedaan is in de circulair e 

welke door  het op instigatie van deze mannon opgerichte 
comi té tol het publiek is gericht, nadat dit in beperkten 
krin g reeds 'toezegging van hot grootste gedeelte van de 
benoodigde gelden had verkregen. 

i dit programma werd in beperkten krin g toezegging 
verkregen voor  bijdragen tot een bedrag van
tengevolge van deze circulair e werd dit bedrag verhoogd 
tot f  terwij l een bijdrag e van de gemeente Am-
sterdam de beschikbare middelen opvoerde tot een be-
drag van f

e gemeente Amsterdam gaf bovendien de beschikking 
over  oen terrein, waarop dc gebouwen van het t 
zullen worden gesticht en waarvoor  gekozen is de voor-
malige Ooster-begraafplaats bij  do . en gren-
zende aan het Oosterpark. Waarlij k een waardige omgeving 
voor  een zoo belangrijk e instelling. 

„Verde r werden door  de ministers van koloniën en bin-
nenlandse he zaken op de- begrooting voor  memoriepos-
ten uitgetrokken mot de- uitgesproken bedoeling subsidies 
te' verleenen. respectievelijk van f  en f  'sjaars, 
terwij l nog de- gemeente Amsterdam hooft toegezegd voor 

 pCt. in do kosten van exploitatie te zullen bijdragon tot 
een maximum van f  per  jaar . 

t schitterende succes is wel het beste bewijs, hoe 
zeer  de- noodzakelijkheid en hot groote nut van een inrich -
ting als de- hier  bedoelde werd gevoeld. 

k ben geen Amsterdammer, maar  ik heb daar  van 
de- beste jaren van mijn loven gewerkt e-n de stad is mij 
lief geworden. En toen ik he-t eerste jaarverslag van de 
vereeniging in handen kreeg, was het mij  een aangenaam ge-
voel te- zie-n. dat van hen, die hebben medegewerkt om dit 
resultaat te bereiken, Amsterdam he-eft geleverd  pCt., 
daarop volgt 's-Gravenhage met  pCt. en het verdere 
deel van Nederland met  pCt. 

t gevolg hiervan is govveost. dat oen overeenkomst 

tot stand kwam, waarbij  het l m op een na-
der  te bepalen tijdsti p zoude worden afgestaan aan het 

l . 
n leden van don raad van beheer  van het -

niaal , wanneer  aanstonds het l m 
aan U i n eigendom zal zijn toevertrouwd, beveel ik deze 
met zooveel piëteit bijeengebrachte verzameling met aan-
drang, maar  ook met vol vertrouwen in uwe goede zor-
gen aan en mot evenveel aandrang en vertrouwen beveel 
ik U aan het lot van ambtenaren en beambten, die hunne 
beste krachten gewijd hebben aan dit museum. 

„E n hiermede, mijne- heeren, draag ik in naam van de-
j  van Nijverheid het l m aan 

U over." 
o rode van den heer  Van t werd beantwoord dooi-

den voorzitter  van het l , den heer  J. T . 
Cremer. die- met waardoering sprak over  do belangstelling, 
welke de j  van Nijverheid van jongsaf getoond 
hooft in onze koloniën en hoe die belangstelling haar  top-
punt bereikte- in de stichting van hel l m 
te . Spreker  herdacht vervolgens de groote ver-
diensten van de- hoeren Van Eedcn en Greshoff, die deze 
verzameling met zooveel zorg hebben bestuurd. 

l l m bewijst hoe een zaak op beschei-
den wijze aangevangen en voortgezet met beperkte midde-
len, ondanks deze ongunstige omstandigheden zich kan 
ontwikkelen tot een instelling van den eersten rang. Toch 
hebben de ongunstige' omstandigheden, zich vooral uitende 
in gebrek aan middelen en gebrek aan ruimte, zich in den 
loop der  jaren steeds sterker  doen gevoelen en moesten de-
zen een belemmerenden invloed oefenen op don bloei van 
hot . 

m hoeft het l t de afwerking van 
het arbeidsprogramma dezer  instelling op zich genomen, 
en is hot voornemens daarbij  de belemmerende invloeden 
uit den weg te- ruimen. Er  worden daarbij  ook nieuwe ba-
nen geopend en wogen ingeslagen, tot nu toe niet betreden 
door  do voormannen der e instelling. r  toch 
acht het l t de verdere ontwikkelin g van het 

, waarvan dr . r  de directeur  blijft , een zij-
ne-r  eerste plichten en acht het zich dus gelukkig hiertoe 
door  ele- j  van Nijverheid in staat gesteld te 
zijn . N. v. d. . 

G T O T B E V . T 

T E . 

e vergadering, gehouden 

in het Nutsgebuw. 

Aan deze vergadering ging vooraf een kunstbeschouwing 
van een fraai plaatwerk, wederom welwillend afgestaan door 
den heer  J. v. . r  omstandigheden van ziekte
anderszins werd deze vergadering gepresideerd de>or  den 
oud-voorzitter, den heer  |. A . Verhoog. e notulen worden 
ongewijzigd goedgekeurd. Jammer, zeer  jammer, dat de 
heer  P. . f. v. Oerlo niet aanwezig kein zijn. , 
juist op diens initiatie f had hel bestuur  gemeend voor 
dezen avond een spre-ker  uit te- noodigen, die, waar  we 
op dit punt te n nog wel eenigszins in 't eluister 
vorkeeren, bereid was, een voordracht te houden over 

h onderwijs" . t bestuur  had daar-
om het oog doen vallen op den hoer  1'. , directeur 
der  Ambachtsschool te , die, alhoewel hij  meende, 
dat zulks meer  op don weg lag van een directeur  van 
een . t echn. school, niet geaarzeld had deze tii t 
noodiging aan t e nemen. 

Spr. begon, met er  op te wijzen, hoe reeds bij  de einden 
het onderwijs niet alleen gericht was op verstand en ge-

moed, doch zooals bij  Grieken en Babyloniërs, ook zeer 

zeker  op practisch onderricht . 

Uitvoeri g werd daarna behandeld het ontstaan der  vak-
scholen en hoe het vakonderwijs wordt verdeeld in lager 
en middelbaar  onderwijs, terwij l de technische scholen bij 
dezen een centrale plaats innemen. Alom in den lande 
is er  oen vraag naar r  Technisch Onderwijs; 
algemeen wordt er  gewezen op urgentie in dezen, en dat 
er  ook veel gedaan wordt met behulp dor  staatssubsidie, 
bewijzen reeds do bestaande en te openen . T . S. te 
l'trecht , Amsterdam, . , , 

. r  dezer  sclmlen werd door  spreker 
in 't bijzonder  behandeld, zoo wat betreft de bouwkosten, 
en schoolgelden, als de verdeeling der  leerjaren in het 
aantal semesters, dat op die scholen nogal uiteenloopt. 

r  is in deze wol eenheid van doel. doch oen groote 
veelvormigheid in de wegen, die tot dit doel leiden. Voor-
al de subsidiecring maakte in deze een voornaam punt 
van bespreking uit, ook in verband met het standpunt, 
dat dc Belgische regeering in deze inneemt. Oe>k wij  wil-
len, zoo zeido do heer  v. , particulier  initiatie f voor 
het . T . O. evenals voor  de lagere technische scholen. 
Vanzelf kwam spreker  er  toe om meer  in 't bijzonder  de 
eischen van toelating en do vakken van onderwijs der 

. T . S. te behandelen, er  speciaal op wijzende, hoe er 
in deze verschillende stroomingen bestaan. Zoo wil de een 
voor  de toelating een norm van konnis van  jaar . 
plus oen zekeren tij d practisch onderricht , een ander  eind-
examen Amb.school, plus aanvullende theorie. n ieder 
geval blijk t een voorbereidende cursus hierin noodzakelijk. 
E r is zeer  zeker  reeds een groote strij d gevoerd juist over 
die eischen van toelating, getuige dc enquête van den Bond 
van Technici en wat er  verder  hiervan in geschriften enz. 
bekend is. Spreker  zette zijn meening hierover  duidelij k 
uiteen om ten slotte tot het cardinale punt to komen: „ E e n 

r  Technische School te - e Bond van 
'Technici vvenscht eietk de vestiging van deze scholen in 
de contra van verkeer: n heeft zijn Vereeniging tot 
bevordering van Bouwkunst; is als industriestad gelegen 
in het midden van : welnu: „ B o u w k u n s t " 
neme het initiatief , maar  dan vlug! Stelle zich in contact 
niet den Bond van Technici en het begin is er  van iets, 
dat zoovelen wenschen, een r  'Technische School 
te- , ook ten zegen van de volkrijk e omgeving. 

Van de pauze maakten velen gebruik om aan spreker 
nog inlichtingen te vragen omtrent den weg in te- slaan 
' i n teit subsidie te komen; ook was er  verschil van mee-
ning met sprekers opvatting in deze wat betreft het par-
tie ulier  initiatie f enz., doch de algemeene wensch blijf t be-
staan. Een reuzencollectie lichtbeelden van bestaande scho-
len in Nederland. Belg ië, Frankrij k en vooral d 

t deze met groote aandacht gevolgde voordracht. 

Waar do r  v. n zoei meesterlijk de eischen enz. 
aan . T . O. te stellen uiteenzette, en hot recht van 
bestaan verdedigde, heeft het bestuur  zich niet te bekla-
gen gehad hom als spreker  uit te noodigen. Een bijzonder 
woord van dank van den heer  J. A . Verhoog uit naam dcr 
'alrij k aanwezigen, was zeer  op zijn plaats. 

Al s li d word tot de Vereeniging toegelaten de firm a 
v. d. n en , alhier, terwij l wederom eenige 
hoeren hun verlangen kenbaar  maakten, als li d toe te treden. 

e tijdschrifte n voor  worden geregeld. 

e begrooting voor  door  den penningmeester  den 
hoer  P. |. Verhoog ingediend, word ongewijzigd goedge-
keurd. e kasnazieners werden zooals gewoonlijk door  den 
Voorzitter  benoemd. En zoo behoorde deze laatste verga-
dering des jaars wederom tot het verleden en sloot de 
voorzitter  deze vergadering. 

. 

G  No t s in Stedenbouw 
T. . S. te , doo  C. . . 

e O b e l i sk van , doo . . N. , niet afbeeldingen. 
, doo  f. . liet afgeloopen . 

. J. N an n i n ga . s van , doo A. |-
. 

d te Vlissingen. 
e E x a m e ns de j tot g de , doo

W. . a . . 
 u i s z w a m. 

e p l a a t. Oud h k uit: t k 
n en thans doo  A . W. Weissman. 

E No. n e het (ie-
nootschap. 

g van de - en g van ->de Club . leden'' 
van het Genootschap A et A . . 

N i e uw J u s t i t i e g e b o  vv voo  den . 
. 

. . t en p
E  No. k en . 

t u i  e i d i n g s p 1 a n in de , doo  J. van ile n c. i . 
<) ml en n i e u w. 

E  No. e h a l f - a u t o m a t i s c he telefoonin-
g van . t gehouden in de n 

de Afdeeling voo k van  Septembe  doo  W. A. J. 
van de . niet afbeeldingen. 

t n van , doo . .
met afbeeldingen. 

O v e  den i n v l o ed van de t op de g in 
kanalen en op de aantasting van den kanaalbodem, doo  f. van t 
Vade . c. i . 

g van de . 
n s t u k k e n. e e voltmete als netvoltme-

, doo . W. Lulofs . Sc. — Economische n van gasbe-
n en , doo  N . W. van h c. i . — 

. v. T.) No.  Officieel gedeelte:
— g . — t g . — -
slagen van . - Uit den d de gemeente . — 

. — . — Examens. — . — Uit technische 
bladen en . 

E  No.
. 

E en E e u w f e e s t. 
E  a n s c h e A an n e m e  s b o n d. 
A f d e e 1 i n g s v e  s 1 a g e n

E E E No. t n van 
wegen. — s voo g in steden. e nationale g van 
liet d de . — . — 

 No  o f f i c i e e le . Tentoonstelling van s 
en Tuin. 

t s van h & Co. te m eloo J. a 
met afbeeldingen. 

A m b t s w o n i ng voo  elen  van Enschede doo . A . 11. 
Op ten , met afbeeldingen. 

n en n doo . F. . 
n uit a eloo F. S — . . 

t f in a (Nieuwe ) 1. 
N a t i o n a le g van het d de — 

e g te G e nt i n
g  had in het w te m de con-
e g plaats van de e commissie voo  de 

tentoonstelling te Gent. 
e , . Th. , deelde mee, dat de n en gebouwen 

een n k geven. g de meeste gebouwen zijn s af-
. e tentoonstelling beslaat n en t alle e 

tentoonstellingen in e en in e . 
t h comité vat de zaken t op. en de e deel-

neming t doo  de Vlamingen op elen n s gesteld, het-



Nassaukade 504 Telef. 1258. . 1 
geen s blijk t uit liet feit. dat voo e g een k 
paviljoen (doo  den t de  tentoonstelling ) voo  de -
landsche afdeeling in aanbouw is. Zooals uit de teekeningenblijkt t 
het de n de  eeuwsche e . O. m. is een 

n te  hoogte van 22 , n een i klokkenspel zal n 
, . e e aan dit gebouw is  en 

heeft een bijzonde gunstige plaats aan de Avenue des Nations, in de na-
bijheid de , en tegenove de 1'ïansche en e af-
deelingen. 

e Avenue. s , t doo  bloemen en n k 
. 

t inwendige van de e afdeeling is in plan t doo
den t A. Jacot. te , die ook s een p voo  de 
inwendige g d heeft. 

1! o  w k u n s t-T e n t o o n s t e l l i n g. 
Te t hebben eenigen tijd geleden de leden de  afdeeling aldaa

van de j tot g d e  o u w k u n st en 
de club van e leden van het Genootschap u  a e t 
A  i c i t i a besloten tol het houden van een tentoonstelling van het k 
van , bouwkundigen enz. woonachtig in de e . n 
een deze dagen gehouden , p ook de -

d was het e , is besloten die tentoonstel 
ling te houden te t in t  Zij zal bestaan uit teeken-

, foto's, n enz. g hebbende op liet k en 
d in e afdeelingen : 

e afdeeling : een t van e n van n doo
teekeningen, foto's, schetsen, , en/..:  afdeeling : inzendingen 
van teekeningen. schetsen, studies (bij  gewasschen teekeningen) 
van e n van n ; indien mogelijk ook inzendin-
gen van n :  afdeeling : inzendingen van k van uit-

e n van bouwkundigen in 't algemeen,  in deze af-
afdeeling ook kan n ingezonden doo . 

s zullen t n . s zijn s 
inlichtingen te n bij de n de  bovengenoemde -
gingen. de n . E. l  en C. J. de s 
(Lange t  beiden te . 

T e n t o o n s t e l l i ng van s en 1' u i n. 
n het n » n wij de volgende oliicieele mededeeling aan : 
Nadat de Commissie voo  deze Tentoonstelling zich , zooals 

wij in het g numme , heelt het h  met 
t de g te  hand genomen. Tot zijn e voldoening 

mocht het . . n steun en e sympathie ontmoeten bij 
diegenen, die uit den d de e n bezocht . 

t een en ande kan n medegedeeld, dat de plannen aan het 
gemeentebestuu van m zijn d en dat s namens de 
gemeente in uitzicht is gesteld, dat de beschikking ove het gewenschte 

n zal kunnen n n niet alleen, doch n op bij-
zonde gunstige n Ja, zelfs bleek een s in n -

n van de benoodigde e van ongevee . niet onmo-
gelijk te zijn. 

n tweede, tot opgewektheid stemmende omstandigheid is. dat van het 
d Comité de e Commissie voo  eene toezegging 

van g en van e opname van ons tentoonstellings-
plan in het e n  mocht n , en t tal 
van voo  ons e inlichtingen en adviezen. 

Nog kan. als bewijs van ongedachte en van e belangstelling in ons 
, n gewezen op het in kwaliteit n om zooveel mogelijke 

inlichtingen t onze Tentoonstelling doo  den l van 
d te . 

e bedoeling van de/e g bleek te zijn. te kunnen , in 
e deze Tentoonstelling belang kan hebben voo , . 

zooals bekend is. de g zich officieel voo  tentoonstellingsbelangen 
. t belang is o. i . , evenals het voo  onze bouwstoffen-

techniek t is. j denke men aan machines voo  de stecnfabiïcage. 
voo  hout- en , n e. d.. en s 
aan n als , majolica tegels enz 

\ oo  het n van n van s t met begin 
i een acquisiteu aangesteld, zoowel te m en te m 

als te . , om de e inzendingen, die wij zullen 
, onde dak te kunnen , d t op flinke deel-

nemiog van de zijde de  leden onze . 
t t de hoogste tijd. dat deze laatsten zich n en dat zij 

llink voo  den dag komen met ons eigen , dat in de e plaats 
te  tentoonstelling aanwezig dient te zijn in al zijn . 

Velen de n besloten s tot het inzenden op de ten-
toonstelling, maa nogmaals velen zullen niet mogen , wil de 

, die aan de g zijne  plannen is begonnen, die plannen 
kunnen doen n tot een ,  nog. dan wij allen 

n . 
Zij mogen niet n  de will e van de Tentoonstelling, maa nog 

minde mogen zij dat op d van hunne n eigen belangen.
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e lliaagsche briefschrijver van liet ...Nieuws van den 
"  heeft een goeden kij k op de dingen in de ; 

dit bleek weder uit zijn eersten brief van dit jaar, waarin 
hij  o. a. het volgende schrijft . 

Jaren geleden, 't moeten er  vele zijn, deed het dag. besluur 
bij  een begrooting eens een aanvraag om geld voor een 
brug, die publ. werken bij  de Waterparti j  aan de grens 
der Boschjes over het l wilde bouwen. n het Nieuwe 
Park, bij  de Witt e Brug, was reeds een weg aangelegd naar 
de plaats, waar men dien nieuwen overgang dacht te ma-
ken. r de d weigerde het geld, om de zeer  goede 
reden, dat ér  geen enkel motief voor de overbrugging was 
aan te voeren; en indien ik mij  wel herinner  werd eenigen 
tij d later  een nieuwe poging gedaan, maar met denzelfden 
uitslag. r als de bureaux iets willen . . . . -
slachten gaan voorbij , maar de bureaux zijn eeuwig; zij  blij -
ven en hebben den tij d en geduld; zij  trekken zich terug ei: 
wachten hun tij d af. En . . . . nu is de brug over het l 
er. Behalve de wandelaars en de Scheveningsche schuiten-
voerders heeft niemand er  van geweten; onopgemerkt ging 't 
er nu in den d door, in verband met den aanleg van het 
terrein voor de ; en publ. werken 
heeft zijn zin: de brug is er  dus „ lekke r toch" . r  is nog 
altij d geen enkele bestaansreden voor, noch in de toekomst 
te voorzien; maar zij  stond op het program, en dus is 
zij  er  gekomen. e wijze kiest zijn tijd . 

Tactiek, dat is het voornaamste strijdmiddel . n dat 
wordt blijkbaa r ook ten aanzien van den schouwburg toe-
gepast. Nadat eerst met den meest mogelijken spoed de ko-

gel door de kerk werd geschoten  er  geen dag en geen 
nacht te verliezen was met de opdracht — a f
— aan de firm a Fellner und . is er.
achter den rug is, eensklaps volkomen rust ingetreden. 
Belanghebbenden lijden zware verliezen; het publiek klaagt 
dat 't zich op onaangename wijze behelpen moet; maar tic 
overheid heeft nu plotseling volstrekt geen haast

El "  zijn menschen, die dit raadselachtige verschijnsel ver-
klaren met de kans. die zij  onderstellen, op een overeenkomst 
met het rij k voor den bouw van een nieuw k paleis, 
waardoor een uitmuntende plaats ook  een schouwburg 
zou verkregen worden. En wie weet wat er  gebeurt, in-
dien, zooals beweerd wordt, de minister  van wat  in 
dat jaar  naar  zijn zaken te t terugkeert: zijn op 
volger zou inschikkelijker  kunnen zijn dan de t 
voor  onze gemeente is. r wie  op  volhardend 
verzet van Oorlog tegen het ontruimen van de kostbare 
kazerneterreinen, gelooft voorshands nog niet aan den af-
stand van den paleisgrond. 

Veel waarschijnlijke r  komt  dan  voor, dat
hier  weer te doen hebben met de beproefde tactiek tegen 
opposities. Welke waarde men  hechten moge
bezwaren, tegen het .schouwburgplan op „Zorgv l ie t "  aan-
gevoerd, buiten twijfe l is  dat deze niet in staat zijn om aan 
het herbouwplan der  Weener  architecten de voorkeur te 
doen geven, wanneer men de plannen tegenover  elkaar 
stelt. r  wanneer men er  den tij d van neemt, eenige 
maanden over de kritie k laat heengaan, dan is de indru k 
daarvan bij  de groote massa verflauwd,  bij  hen die te 
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U  No. t S t u ca s v ak n en 
'hans. doo  A . W. Weissman. g mei afbeelding. 

. v. T.) No.  Officieel gedeelte. — -
slagen van . — n g tegen het k van 

e zandsteen. — . — s ove de g van 
n kolommen. — . — . — Gemengd. — 

 Uit technische bladen en . 
 No.  A  li e i d s i n s p e c t ie  (slot). 

T , OU  VV W No. t dit numme t de tiende 
g van d s t afgesloten. n beëindigt 

de hee . A .  met No. X zijne n ove Oud-Zwolle met 
den wensch, velen te hebben opgewekt tot liefde voo  de/e oude stad en 
iets te hebben n tot het aankweeken van goeden smaak. n dit 

l n nog e gebouwen en n n 
n en afgebeeld. n en ook hij. die de e

menten van Zwolle wel kent. zal zich d hebben ove het vele 
weinig of niet bekende, dat daa aanwezig is. n den  heeft Zwolle 
wel juist den man gevonden, die tijd en gelegenheid had, dit alles op te 

n en te . 
Een volgend stukje van de hand van . . g behandelt de be-

kende t te Wedde in . Zooals dit k huis met 
/.ijn g l e  thans uitziet, zou men niet n te 
doen te hebben met het l van een , waa s -

s huisden. 
e k «Toelichting bij de platen» geeft afbeeldingen van een paa

n in h ë en aan htt slot van het numme
valt ons oog op een , n medegedeeld , dat de uitgeve
dezen tienden g vvenscht te beschouwen als het slot van een be-
paald . e elfde g zal in een geheel nieuw en
kleed , de zetspiegel , een fijne  gebezigd 

, m e  zal van alle n de c k ge-
maakt , om het s nu zoo goed e e -
enboek aan de hoogste eischen te doen . 

E G No. e b zu -
langung von n fü  den Neubau eines königlichen s 
in n ) met afbeeldingen. 

» als . met afbeeldingen. 
e p l a a t. Schloss n bei . 

No.  in  ii n c h e , .
, met afbeeldingen en losse plaats. 

e b zu g von n fü  den Neubau 
eines königlichen s in n (slot) 

n 'slot i . 
n übe Zement, - : e -

suche des deatschen , met afbeeldingen. Schvvimmbecken in 
l.isenbeton des Johannesstiftes in Spandau. met afbeeldingen. 

g No. e stadtische e zu . 
g im , . . & C. A . , met af beeldingen en losse 

plaat. — Zu e de n t fü n de
n und e gegen . — - und 

, doo . F. Gottiob. met afbeeldingen.; 

- UN N No. t is het -
numme van Alexande s , n de g loopt van 
' Oct.—  Oct. t opent met een l ove  den s 
1'ella  te t en bevat e afbeeldingen van k in 
majolica van . d . Wat deze e kunstenaa
leweegt. zich nu en dan te n op Aziatische kunst, is niet ^ 

duidelijk. j behoeft het niet te doen  de  te , dat 
bewijzen e n voldoende, maa schijnt de neiging niet te hebben 
kunnen n met iets » voo  den dag te komen. Niet gewoon 
zijn ook de schetsen op het gebied van balletkunst en costuum van l.éon 

t te s en van h  te Weenen. Voo  ons het belang-
t is evenwel het k van t . t dezen doo  zijn -

lijnsche woonhuizen e bouwmeeste maken wij hie  nade kennis 
in een paa e n en een e , gedeel-
telijk gemaakt voo  een tentoonstelling. Op d toont 

a h te t zich een begaafd s in n 
en n voo e stollen. 

 zoo-

 ook 

http://bev.it


anker, totdat er  een ander  kooper  voor  werd gevonden, 
die het schip liet uitrusten en het met een lading katoen 
naar n zond. Onderweg liep het schip op een zand-
bank vast, maar  kwam echter  zonder  vreemde hulp weer  los. 

h nauwelijks had dc vrijgekomen driemaster  weder  eeni-
ge zeemijlen achter  den rug, toen bleek, dat het water  in 
het kielrui m met groote snelheid steeg. t schip had dus 
klaarblijkelij k bij  het stooten op dc zandbank een lek op-
geloopen. t moeite gelukte het nog aan den kapitein om 
een noodhaven binnen te loopen, waar  toen bij  het onder-
zoek van tien bodem van het schip bleek, dat deze door 
paalwormen grootendeels vernield was en een groot bij -
zonder  sterk doorboord stuk bij  hel vastloopcn op de zand-
bank ingedrukt was. t vernielingswerk, waardoor  gemak-
kelij k de geheele bemanning den dood had kunnen vinden, 
hadden de gevaarlijke dieren in de acht maanden veroor-
zaakt, toen het schip te Glasgow stil lag. e ge-
vallen van snel vernietigingswerk aan scheepsbodems zijn 
herhaaldelijk vooorgekomen.  konden bijvoorbeeld de 
Engelsche. in Aziatische en Afrikaansche havens gestati-
oneerde oorlogsschepen vroeger steeds slechts een jaar  van 
huis blijven, daar  in de Zuidelijk e breedten de paalworm 
nog veelvuldiger  voorkomt en er  dan regelmatig grootere 
herstellingen aan de scheepsbodems noodzakelijk waren. 

Toch paste men ter  bescherming tegen de vernielers 
reeds in de zeventiende eeuw algemeen een bedekking met 
koperen platen toe, bereikte daarmede echter  niet veel. 
daar  het bij  langere zeereizen niet te voorkomen was, dat 
sommige platen loswerkten en dan de onbeschermde plaat 
sen dus te sneller  door  de met zagen gewapende wormen 
aangetast werden. t met de toepassing van dokken, 
waardoor  de scheepsbodems herhaaldelijk nagezien konden 
worden en met de meer  technische vervolmaking van de 
koperbekleeding werd aan de kleine vijanden ernstig het 
hoofd geboden. h ook voor  de tegenwoordig voor  het 
grootste gedeelte uit ijzeren platen geconstrueerde zeesche-
pen is een andere soort van boorworm zeer  gevaarlijk ge-
worden en wij  willen er  hier  even de aandacht op ves-
tigen, omdat door  de meerdere toepassing van ijzer  bij 
waterbouwkundige werken  dit gevaar  hier  te lande 
mogelijk zal kunnen optreden. n heeft dit d er. dat even-
eens in een kalkbu'sj e huist en niet veel grooter  dan een 
paalworm worth, wegens zijn merkwaardig vermogen, zelfs 
ijzer  kunnen vernielen, den naam van ijzerwor m ge-
geven.  ijzerwor m waakt echter  op een andere wijze 
als zijn soortgenoot; men zou bijna kunnen zeggen, dat 
hij  met technische en chemische middelen werkt. Terwij l 
hij  namelijk met zijn zaagkaken de oppervlakte van hel 
ijzer  tracht aan  tasten, scheidt hij  tegelijkertij d aan de 
mondopening een bijzonder  vocht af. hetwelk de eigen-
schap heeft ijzer  te verleren. n de kringen der  natuur-
onderzoekers heeft meat geruimen tij d getracht  onder-
zoeken hoe het aan elen ijzerwor m mogelijk was, met zijn 
in vergelijkin g met het door  hem aangeboorde metaal toch 
zeer  zachte zaagtanden, hierin zalke diep- gaten mei glad le 
wanden te boren. t door  ele onderzoekingen van den 
Engelschen scheikundige Weister  kwam het aan het licht, 
dat hei hoofdzakelijk het uit de mondopening afgeschei-
den vocht was, dat het ijzer  voor  de bewerking door  mid-
del van ele zaagtanden geschikt maakt. Zoo vond men 
een ijzeren drijven d droogdok, dat vij f jaar  in de haven 
van Calcutta gelegen had, in zijn door  het water  v:>ort-
durend bespoelde deelen met ontelbare, dikwijl s | . 

 gaten bedekt, welke eruit zagen alsof zij  met een
. dikke- stalen boor  veroorzaakt waren. Bovengenoemde 

scheikundige heeft door  proefnemingen aan het licht ge-
bracht, dat een ijzerwor m in staat is een . dikke-
ijzeren plaat in i £ jaar  te doorboren. e ingenieurs hebben 
thans aan dezen gevaarlijken ijzervernieler, welke tot dus-

ver  nog slechts in de Zuidelijk e zeeën gevonden wordt, 
hun bijzondere aandacht geschonken en hopen ijzeren 
schepen, en in het algemeen onder  water  aanwezige sche 
pen, en in het algemeen onder  water  aanwezige ijzerdeelen 
door  een verflaag, welke een worm door  hare bijzondere 
samenstelling vergiftigen moet, te beschermen. Of dit ge-
lukken zal blijf t echter  een groote vraag. d stelde 
men zich ook veel voor  van het bestrijken met teer  en 
kreosoot van de door  den paalwerrm gevaar  loopende hout 
seiemen en toch ondervond men hier  groote teleurstellingen. 

T N E 

E . 

c heer  J. de r  heeft j.1. g de 
eerste gehouden van de reeks namiddag-voordrachten dei-
Academie. Zij n onderwerp was: t b u i t e n s p o r i g e -. 

, die zijn weerzin tegen het futurism e en kubisme 
deelde-, had het ..buitensporig'"  genoemd. Toen was het 
spr. duidelij k geworden, dat hij  het futurism e haatte, juist 
omdat hij  zooveel houdt van buitensporigheid en dingen 
als van de futuristen hem die genegenheid zouden kunnen 
ontnemen. j  had zich afgevraagd, of voor  hem het „ge-
fahrlich e Alter' '  gekomen was, waarin men. aan een zeker 
kunsttijdva k als vastgebonden, hel werk van een later  on-
verschillig en laatdunkend beschouwt. h een geestes-
spiegel had hem gerustgesteld. 

t begrip buitensporig staat niet in dc gunst der  open-
bare meening. t woord is sprekend: „bui te n het spoor", 
(iaat alle kunst niet buiten het spoor? t is buiten-
sporig in haar  schijnbare overbodigheid. Buitensporig zijn 
vaak de eischen, door  dit overbodige gesteld aan wie het 
te bezitten wenschen: aan verzamelaars van kunstwer-
ken, aan de bezitters in anderen zin: de kunstenaars. „Bui -
ten het spoor''  moet de kunstenaar. En zijn strij d tegen 
het spoor  gaat voor  buitensporigheid"  door. Een 

citaat uit . s studie- over  Van l bracht spr. 
op het „bu i tenspor ige"  van dezen leider  uit ons kunstleven, 
waarna hij  kwam op de e school: hoe deze- „bui -
tensporig"  is gescholden. 

Nu zijn er  in den vreemde schilders en andere kun-
stenaars, en ze- komen  naar  ons land, die speculecren 
op de ervaring van locken. dat nieuwe kunst den leek 
aanvankelijk buitensporig voorkomt. 

Er is b.v. te Parij s oen gewillige markt (hoofdzakelijk 
door n als koemers gefreguenteerd) voor  hot 
zonderlingste, voor  opzcttelijk-zondcrlin g schilderwerk. 

En uit ë dringt het drukk e gedoe der  futuristen ook 
tot ons -d'oor. r  een vergelijkin g mot toestanden uit 

- vreemde , don roman der  Scharten's, tracht-
te spr. hot doen dezer n te verklaren. n zou 
daarbij  kunnen spreken van kinderspel, als het geen ge-
vaarlij k s| el was. Een internationaal gevaar  - gelijk de 
tentoonstelling, te Amsterdam gehouden door  den -
nen g hoeft aangetoond. 

T N V A N . 

e grootste hoeveelheid terpentijn , die wij  voor  de fa-
bricage aan verf. o l iën, essences, en dergelijke plegen te 
gebruiken, is afkomstig uit Z.o. Frankrijk , n.1. Gasconge, 
dalen van Adour en Garonne, Over  een op|)ervlakte van 

. strekken zich hier  pijnboombosschen uit, die 
vroeger, voe>r  de terpentijn-exploitatie, als woeste grond 
braak lag. Ook het ongezonde klimaat deed alle pogin-
gen der  regeering om door  het steunen van landbouwers, 
dit land vruchtbaar  te maken, falen. Na talrijk e pogingen 
gelukte het eindelijk den Franschen ingenieur  Chambrelent, 

dén pijnboom exploitief to maken en zoo ent stond een nieuwe 
bron van inkomsten voor  de bevolking. Niet alleen terpen-
tijn , maar  ook andere artikelen als kolophonium en -k 
leveren de wouden, terwij l het hout dienst kan doen als 
telegraafpalen, mijnstutten, drempels. 

Voor  het winnen maakt men met een soort bijl , kabchott, 
een insnede, cpiarre, in den boom. daarna maakt men met 
oen spijker  zonder  kop een opening tot aan het merg, hangt 
tegen de insnede een geglazuurde pot, die na eenigen tijd , 
 a  maanden geledigd wordt. Voor  bet cxploitccren der 

boomen heeft men twee methoden: na elke aftapping laat 
men don boom weer  op krachten komen, of wol men ont-
neemt den boom in korten tij d al zijn sappen, hakt hem 
dan om, en plant nieuwe aan. 

Voor  dc insneden bestaat ook een bepaalde methode: de 
eerste quarr o maakt men tegenovergesteld aan de meest 
hcorschende windrichtin g 

o hars, die aan dc bast zit, wordt met „barrasqui te " 
geregeld afgekrabd, clan in dekens, die op den grond uit-
gespreid liggen, verzameld en later  als hars van minder 
kwalitei t verkocht. m of vioolhars wordt aan 
droge destillatie onderworpen en lévert dan verschillende 
lichte en zware ol iën, als harsnaphtha, harsolie en andere 

l afvalproduct wordt gebruikt bij  de fabricage van 
papier, van sommige zeepen, pek, drukinkt . o medicijn-
kast bevat harsbestanddeelen, pleisters, o.a. genezen on-

 wonden, eloor  hun bezit van deze eigenaardige plnn-
tenzalf. (Gr . Ct.) 

T E . 

Onderden titel t o , oud en nieuw" , 
is de eerste aflevering verschonen van een plaatwerk, dat 
voorloopig twee maal por  jaar  het licht zal zien en dat 
wordt uitgegeven door  het architectenbureau C 'Juypers 
en , te Weltevreden. t is naar  uiterlij k en inrich -
ting zoo goed als een pendant van het bekende maandschrift 

t , oud en nieuw", te Amsterdam verschijnende en 
uitgegeven door  don architect Eduard Cuypers, die naar 
men ziet in ë eveneens een bureau hooft gevestigd. 

t dit bureau bovendien ginds reeds belangrijk e werken 
uitgevoerd of nog in voorbereiding heeft, wordt in deze 
aflevering aangetoond door  fraai geï l lus t reerde beschrijvin-
gen van nieuwe gebouwen voor  de Javasche Bank te Ba-
tavia en haar  agentschap te , voor  agentschappen 
in do Nod. j  te Weltevreden en The 

g and Shanghai Banking Corporatie>n to Batavia. 

Tot dusverre is sprake- van moderne gebouwen voor  Eu-
ropeanen, beschreven in den soberen stij l van den architect. 
Voor  het overige bevat do aflevering zeer  belangwekkende 
artikelen van erkende specialiteiten over  inheemsche ar-
chitectuur  en hare zoor  producten. J. G. 
Sinia. te Breda, geeft „Beschouw ingen over  enkele typen 
van huizen en tempels in onze Oost", waarbij  vooral de 
prachtige, schilderachtige huizen in de Padangsohc Boven-
landen, de „bale i 's "  of vergaderzalen in de Bataksche stre-
ken en de onvergelijkelijk e tempels op Bali met hun rijk e 
sculptuur  worden beschreven en afgebeeld. Een erkend 
deskundige op dit gebied, de- Javaan n s Not.) 
Soeroto geeft oen bijdrag e over  inlandsche kunstnijverheid 
met afbeeldingen van kunstige voorworpen, houtsnijwerk, 
metaaldrijfwer k enz. Van bijzondere othnographische en te-
gelijk artistieke beteekenis is ten slotte een uitvoerig artike l 

o woning der . waarin de Borneo-reiziger 
pref. dr . A . W . Nieuwenhuis aan de hand van het meer  uit-
voerige standaardwerk waarin hij  de resultaten van zijn 
grooten tocht heeft neergelegd, een zoor  interessant en 
rij k geï l lus t reerde beschrijving geeft van bouw  inrichting ! 
van woningen in de verwijderd e binnenlanden van het groo-
te eiland. 

e uitvoering van deze aflevering is werkelij k in alle 
opzichten goed verzorgd, do mooie- lichtdrukke n zijn zoor 
aantrekkelijk . N. v. el. . 

G E W A P E N  B E T O N . 

- architect Baumann te Amsterdam, schrijf t in hot 
. van "  over  genoemtl materiaal  elen 

Vlissingcr  toren o.a.: 
Vlissingcn schijnt n naar  do kroon te willen ste-

ken. t men onlangs ter  eoro van de nagedachtenis van 
het thans beruchte torentj e do vlaggen niet halfstok uit-
gestoken ? 

t men niet Jan p en z'n maat om advies gevraagd 
over  de geschiktheid van hot gewapend beton als materi-
aal van torenbouw? 

n diende toch te weten,, dat niemand gaarne openlijk 
voor  z'n onkunde uitkomt . 

En waarlijk ! n dit geval hadden sommige „deskundi -
gen"  er  zich niet voor  behoeven te sediamen. 

Zoowel uit technisch als uit aesthetisch oogpunt be-
schouwd is men nog niet geheel in het wezen van het 
gewapend beton doorgedrongen. 

Wel is men in staat alle „mogel i jke ' ' en „onmogel i jke," 
vormen en constructies te berekenen, te maken en te ver-
sieren, doch oen eigen vorm. afgeleid uit de karakteris-
tieke eigenschappen van het materiaal, is thans nog niet 
ontstaan. 

Veel slechter  is het gesteld met de versiering! Niemand 
noemt natuurlij k genoegen met een sober  versierde beton-
vlakte, omdat het begrip „mono l ie t "  niet gevoeld wordt . 

n is nog te zeer  één met de steenconstructies on wil in 
do versiering van oen betonconstructie tli e van steen toe-
passen. t middel? Voegen! Steenverband! 

n 't ongelukkiger? g is er  reeds gestreden tegen 
dergelijke wanbegrippen. n legde, strijdensmoede, 
zijn pen neer, zuchtende: 

't s boter  aan de galg gesmeerd." 
Waar is dc man, die als Berlage waarheid in de bouw-

kunst laat zien en die- als vroeger  Cuypers. waarheid 
(Gr . Ct.) 

P e r s o n a l i a . 

1. VV a 1 el o  p. f 
Te s is n de ingenieu . , hoofdingenieu van 

de n voo  den g . e hee p is een de leden 
van het e - en t , dat doo

e n in het buitenland den goeden naam van ele n 
d en de e techniek in den e heeft hoog 

gehouden. l doo n in a en e 
(o.a. den aanleg van de n van . tegenove -
stantinopel) hebben de n p zich . 

— e Staten van l hebben naa de «Zvv Ct.» meldt, 
aan de . Staten te  benoeming tot hoofd-ingenieu van den . 

t de volgende alphabetische lijst van aanbeveling t : A. van 
L i n d en van d en , ingenieu bij den n -
staat in ; G. , ingenieu van elen t :e 

. 

G e m e n g d N i e u w s . 

e a m b e b o u w in g. 
Thans is Ook de bebouwing van het blok Vijgendam hoek n -

. e plannen voo  dit gebouw, n de>o den t l-'oeke 
, zijn doo  de e . -

d.-.ags zal de t tot g aan den d n . 
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Gelijk men weet /uilen in liet gebouw winkels niet n -
lokalen komen. 

E e n n i e u w g e d e n k t e e k e n o p d en  a m. 

t e comité voo  het n  heeft een sub-comité 
voo  een gedenkteeken. 

n de laatstgehouden g van de/e subcommissie is, volgens de 
. . le l . ' ', besloten aan de algemeene g dei' geheele commissie voo
te stellen, t een g uit te n voo e 

, voo  het p van een gedenkteeken cp den m te -
vanging van het thans bestaande monument, liet nieuwe monument zou 
moeten n de e ontwikkeling van m e 
de c d . 

liet denkbeeld d met e instemming in bedoelde commissie 
ontvangen en algemeen t , dat het ook in de e commis-
sie sympathie zal . 

 i t b  e i d i n l \ 
te A m s t e  d a 

oo  de Z e e v a a t' 

t zal deze e instelling k n uit-
. 

Aangezien in de laatste n aan de e g doo de -
maatschappijen naa n deze g niet kon n voldaan 
en ook ile school niet voldoende e bood om alle . 
die zich aanmelden, te plaatsen, hebben n van het. -
landsch fonds te  aanmoediging van 's lands Zeedienst'', e de/e school 

, besloten hel bekende gebouw aan de s , hoek 
. k le . 

e bedoeling is de school zoo in te , dat e  aan iede
van den n s nóg eene g kan n toege-
voegd, zoodat e klasse  afdeelingen. elk van ca. n zal 
kunnen bevatten,  totaal ongevee  kweekelingen zullen kunnen 

n gehuisvest. s kunnen dan een -tal n aan de h-n-
delsvloot n toegevoegd en evenveel nieuwelingen n aangenomen. 

e totale e de l zal na voltooiing pl.m. . 
. 

n te , ten b e h o e ve van eene 
c e  t  a 1 e cl  i n k g van 

de e . 

n d met de plannen voo e g 
n te n in den g een l n , 
n één ongevee , de e iede , ongevee

. diep /uilen . 
e diepste g d midden Septembe van het g jaa  begonnen 

en was in de e helft van de e maand tot pl.m. . d 
op welke diepte een t e laag kiezelzandsteen d , 
die naa de g van den t tot g van n 
de e t de e n zal n en slechts van 

e dikte zal zijn. 
e inmiddels n n mogen doen , dat binnen-
t het k ook beneden die steenachtige laag zal n . 
e hooge geleden n n onde eene ongevee . dikke 

deklaag van zandige leem met e keien (keileem) nagenoeg uitslui-
tend d doo  diluviale zanden van afwisselende e en 

k alle van_ zuidelijke . l s , 
n de zandlagen op e punten met leemige bijmengsele:: 

, l ook twee leemlagen n . 
Op enkele diepten, onde n op pl.m. no . n stukjes hout 

. 
e , op diepten g opklimmende met . opge-

pompt, n doo de welwillendheid van de  van liet hygiënisch 
m de , . A . , a:n genoemd m 

onde zijne leiding d . t k  gunstige 
. 

() u d - S t a v . 

n is in het algemeen te oud. om e  liet oude nog te vinden. Toch 
t men af en toe nog een spoo . Zoo ontdekten we in de 

stoep van een eenvoudig huis een n welke, afkomstig van het 
oude n , wellicht oudheidkundige e heeft. 

t model t is ongewoon.  bij  c  naa schatting. e 
g geeft duidelijk aan, dat de steen niet  is geweest. Onde

het Anno in het hoofd leest men  dus dagteekenend uit het jaa
n duidelijk de s \V. . 

t binnenvak t ingenomen doo  een adellijk wapen, bestaande 
uit schild met schuine balk en in den k een , 
het schild gedekt doo een helm. p zich mede het e gedeelte 
van een d met de n . 

t t is onduidelijk, . naa 't ons , met kennis 
en geduld nog wel te . . C't.) 
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Basel . 
V e r v o l g (zit- bladz.  met een plaat.) 

t inwendige imponeert, niet zoozeer  door  reusachtige 

afmetingen dan wel door  de fraaie ruimtevcrdeeling. e 

kerk behoort niet tot de grootste, die men aan den n 

aantreft, maar  het middenschip is rui m en hoog en met de 

dubbele zijbeuken aan weerskanten is de hoofdruimt e

. breed. Zich een goed denkbeeld te vormen van den 

oorspronkelijke! ! aanleg van het gebouw en de latere uit-

breidingen is moeilijk wegens de dooreenmenging van zui-

, Overgangs- en Gothische vormen cn ver-

sieringen. e e k is ontwijfelbaar  een 

drieschepige basilica geweest en bij  den aanbouw der  bui-

tenste zijschepen zijn de binnenste waarschijnlij k tegelijker-

tij d verhoogd. 

Van den oorspronkelijker  bouw is nog over. boven de 
binnenste zijschepen, de overwelfde galerij , van het midden-
schip gescheiden door e boogstellnigen, terwij l de 
spitsbogen daaronder  reeds op overgang wijz'en en blijkbaa r 
later  daaronder  gebracht zijn. Wellicht heeft de kerk er 
vroeger  ongeveer  uitgezien als die te Andernach. e bui-
tenmuur  der  genoemde galerij  steekt slechts anderhalve 

r  boven het dak van het buitenste zijschip uit en is 
voorzien van zeer  kleine ronde raampjes met klaverblad-
vulling . Veel licht komt er  niet door  binnen, maar  de bouw-
meester, die de kerk restaureerde, heeft het toch de moeite 
waard geacht ter  will e dezer  raampjes de zijschepen, op 
zijn Engelsen, met zeer  vlakke daken af te dekken. Voor  de 

restauratie waren deze raampjes onder  hel dak van hel 

buitenste zijschip verborgen en oorspronkelijk zijn zij  waar 

schijn lij k grooter  geweest. e afdekking contrasteert 

nogal sterk met die van het hoofdschip. t hoofddak is steil 

en hoog en gedekt niet verglaasde groene, gele en

lcipanncn. e groene kleur  heeft de overhand en maakt 

een verrassend effect bij  het diep  der  muren. | 

helderen zonneschijn is het contrast zelfs wel wat sterk en 

werkt het glazuur  van het dak schier  oogverblindend, ter 

wij l men de met koper  gedekte daken der  zijschepen bijna 

niet ziet. 

t belangrijkst overblijfsel van den oorspronkelijke! ! -

niaanschen bouw is wel het Noorderportaal met  zich 

daarboven bevindend rosetvenst  wegens de kleine figuur -

tjes, die zich daaromheen bevind n. blijkbaa r  het rad van 

avontuur  symbolisecrend en ook als  odanig bekend. 

t eigenlijk portaal, bekend als St. Galluspoort, moet 

gebouwd zijn naar  het voorbeeld van een triomfboog te 

Besancon, met pilastervormige voorsprongen  weerszij-

den. El k dezer  pilasters bestaat uit een basement, waarbo-

ven in vij f verdiepingen fij n bewerkte zuilenstellingen op 

gebouwd zijn. aldus vij f nissen boven elkander  vormend, 

waarin beeldhouwwerken geplaatst zijn. n den schuinen dag 

der  deuropening zijn ter  weerszijden dri e slanke zuiltjes ge-

plaatst, waartusschen vier  levensgroote beelden der  vier 

Evangelisten. e profileerin g van den deirboog is glad, daar-
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versazioni der  christelijk e schilderkunst. Geen dezer  relict' s 
zijn direct van een meester  der  kunst afkomstig; het is 
fabriekswerk. t hoogstaande handwerk geeft de norm 
der kunst in s aan. Ook siert men het graf met eenvou-
diger  sté les uit blauwig hymettisch marmer, die an themiën en 
akroterië n dragen. Na het einde der c eeuw houden 
op eenmaal de graf reliefs op tengevolge van een wet op 
graf luxe uitgevaardigd door s s en van 
de verarming der  bevolking. n ziet daarna slechts een-
voudige zuiltjes en tafelvormige monumenten. 

n urn zonder  bodem laat het plengoffer  van melk, 
bleed, honing, direct tot den doode doordringen; want hij 
heft daarbeneden voort. Wel zal na de verbranding van 
het lij k de schim niet weder  in het oude omhulsel kunnen 
terugkeeren en liever  rust zoeken daarbeneden, doch het is 
ncodig door  voortgezette offeranden haar  van booze aan-
vallen op de levenden af te houden. Geeft men ook niet op 
den brandstal el aan een man wapenen, aan eene vrouw eene 
garderobe mede, viert  ook niet een lijkmaal , waarbij 
de doode als gastheer  wordt gedacht en van wien men 
derhalve geen kwaad woord spreekt — de mortui s nil nisi 
bene! ? Piëteit gebiedt den steen tc komen zalven, hoo-
rnen en bloemen te planten, waarin oorspronkelijk wel eene 
rustplaats voor  de doodenschim ,als vogel, vlinder) werd 
gedacht. 

Niet op omheinde kerkhoven brengt men zijne dcoden; 
aanvankelijk was het graf soms in het huis zelf, later  bij 
het huis (É leus is), dan buiten de stad, doch langs een hoofd-
weg, waar  ronde banken (scholae) gelegenheid tot rustige 
overpeinzing geven. Slechts te Sparta mocht men gevallen 
krijger s en priesteressen in de stad, ja in tempels, begraven, 
wij l zulks opvoedende betcekenis had. Ongehuwden kregen 
bij  den dood het symbool van het huwelijk mede: de vaas 
waarin het water  veor  het bruidsbed werd aangedragen, den 
lutro j  hoor. e gestorven maagd leunt op het grafrelief 
tegen den lutrophoor  aan. t graf is eene gewijde plek; dat 
Philip s van ë Grieksche graven aan barbaren prij s 
gaf, was voldoende reden om hem den oorlog te verklaren. 

Wi l de doode het huis van den Onderwereldsgod, , 
binnengaan, zoo moet hij  de rivier , den poel, over  die het 
omringt . n helpt hem Charoon de veerman, die als loon 
een muntstuk vordert . e wordt den docde een obool 
Charosgroschen) medegegeven. 

Een bodemlooze plengurn (eschara) uit de  eeuw toont 
ons heel aardig de gevleugelde schimmen, die op zijn boot 
toevliegen. Onbegravenen weigert hij  den overtocht. Uiter -
aard was lijkverbrandin g een kostbare zaak, slechts gefor-
tuneerden konden zich haar  veroorloven; kinderen verbrandde 

 nimmer in Griekenland. Bovendien was de verbranding 
uit het Oosten, wellicht uit Babyion, binnengedrongen. Van 
inheemschen oorsprong was het eigenlijke begraven. 

Zoo komen wij  tot de grafkamers in den bodem of in de 
rotsen gehouwen; in de eerste plaats tot de bekende 
Schat htgraber  te , waarin de dooden rustten met 
kestbare versiering, o. a. met gezichtsmaskers, die denkelijk 
het levende beeld in herinnering hielden. e gezichts-
maskers werden elders Egypte) uitgebreid tot eene af-
beelding van geheel het lichaam, weergevende armen cn 
vi eten. Bracht men nu deze afbeelding over  op een houten 
of steenen kist. die het lichaam omsloot,  die dus den li -
chaamsvorm imiteerde, dan ontstond de z.g. antropoide sar-
ki ] haag, die ook  rechtopgezet als statue dienst deed. 
n het gedolven graf legde men den doode. vaak met op-

getrokken knieën , 1 lockergrab), weergevende de houding 
van het ongeboren kind . 

e bodem was- bestrooid met bladeren, vooral vvingerdloof, 
zooals nog lang gebruikelij k was bij  de Spartaansche ko-
ningen: later  werden steenen platen aangebracht, die daks-
ge wijze over  den doode werden gelegd. Eene bepaalde, 

aluinbevattende leisoort uit Troas, of in het algemeen de 
poreuze aard van den Aziatischen kalksteen liet door  op-
zuiging de verwordingsoverblijfselen van den doode spoedig 
verdwijnen: vandaar  de naam Sarco-phaag voortlevende in 
ons woord „zerk. " 

e koepelgraven van , Archomenos, Pylos en el-
ders, dienden wel tot verzamelplaats der  aan den loods 
offerende geslachtsgenooten. Graven in de rotsen gehouwen 
toonen de Syracusaansche latomiën of steengroeven cn de 

e rotsgraven met versierde facade, alwaar  in steen 
de houtbouw van balken, naar  het model van den huizenbouw, 
kunstig werd geïmi teerd. e stijl , ionisch, toont duidelij k 
de hand van Grieksche bouwmeesters. T e Cyrenc, te , 
waar  een terrasvormige rotsgrond daartoe gelegenheid gaf, 
legde men de facades der  rotsgraven boven elkander  aan. 

Gewoonlijk echter  begraaft men in houten kisten; de 
grootste armoede heet het zulk eene kist niet te kunnen 
bekostigen. , nog jonge, begroef men in amphoren. 

e kisten waren vaak van cederhout, wij l dit hout niet in den 
smaak van wormen valt. Versiering dezer  kist was niet ge-
bruik t lijk ; zij  verdween dan ook uit bet oog en de Oude 
vergeet uiterlijke! ) praal, zoodra het oog er  niets meer 
aan heeft. 

, soroi, uit gebrande klei, badkuipvormig , waarin 
de doode met het gelaat naar  het Oosten ligt , zijn uit vroege 
perioden bewaard gebleven; ook tegelkisten uit Attica , waar-, 
in b.v. naar  de sage s en Ariadn e hun zoon s 
begroeven. Prachtsarcophagen zijn eigenlijk ongrieksch; zij 
komen voort uit de randgebieden van Griekenland, waar  on-
middellij k Oostersche, Egyptische, Etru i ische invloeden zich 
laten gelden. Egypte kende beschilderde houten kisten; thans 
heeft ook Creta een prachtstuk van beschilderde sarcophaag 
te a Triad a aan het licht doen komen. Voort s zijn nog 
over  de beschilderde leemsarcophagen uit Clazomenae — 
met versiering uit de zesde eeuw — en die van Cervetri 
(het oude Caere) uit de Etrurisch e grafkamers, die zelf reeds 
historische kunstwaarde hebben wegens de beschilderde wan-
den. Eigenlij k Grieksch zou volgens sommigen slechts mogen 
heeten de rijkgebeeldhouwde Amazonensarcuphaag te Wee-
nen, doch uit Cyprus afkomstig; in  werd zij  door  de 
Fuggers aangekocht, zoogenaamd uit Ephesos. 

Zi j  stamt uit den hellenistischen tijd . 

Eene bijzondere soort vormen de monumentale lcalksteen-
sarcophagen van , welker  basis uit de levende rots ge-
houwen is, zoodat zij, hoewel beroofd, ter  plaatse zijn geble-
ven. Zij  vertoonen deze eigenaardigheid, dat zij  voor  meer 
dan een of twee personen, ja voor  een geheel geslacht be-
stemd zijn. t verklaart de reusachtige grootte. n de 
benedenruimte was begraafplaats voor  slaven en hoorigen; 
in de veel veiliger  sarcophaag zelf kwamen de verwanten van 
den stichter  te rusten, meest in dier  voege, dat de kinderen 
bij  de moeder  bleven en de stichter  zelf niet bij  zijne vrouw, 
doch bij  zijne moeder  werd bijgezet. Een opschrift vermeldt 
het doel en bevat vaak heftige v ervvenschingen tegen degene, 
die het graf zou berooven. 

e roovers te werk zijn gegaan om het uiterst zware 
deksel te lichten, dat telkens door eene rondom gebouwde 
stellage met behulp van windassen moest worden getild, in-
dien er  een lij k in de sarcoplaag werd neergelaten ? -
ken dcor  het weghakken van wandstukken was veel minder 
bezwaarlijk : zóó zijn dan ook alle Toren-Sarcophagen uit-
geplunderd. Een spitsboog-sarcophaag nabij  Telmess ;s mist 
de verwenschingsformule, doch Jieeft het merkwaardige op-
schrifl : 

r  slaapt Boë thus de dichter  den slaap der  eeuwigheid, 
gelegen in zoeten honing."  Wi j  kennen dezen Boë thus als 
dichter  in de dagen van het ontstaan van het e 
keizerrij k en zien dus, dat in ë omstreeks Christus' ge-
boorte nog in zwang was de aloude gewoonte, ook bij -

merus vermeld, lijke n te munynificeeren in honig, zoowel 
niet het oog op later  als op den langen tijd , dat lijke n van 
mnzicnlijken op een praalbed werden tentoongesteld. 

n grootsten schat leverden in  de grafkamers der 
Vorsten van Sidoon in Phoenic ië, waar  door  de goede zor-
gen van i bei voor  de e musea te Constanti-
nopcl onder  de grootste moeilijkbeden een zestal reusachtige 
-arecphagen werd gered, die de Grieksche kunst voor  cogen 
brengen vanaf de  eeuw tot de derde eeuw vóór Christus. 

j  dat deze monumenten door  roof van elders zijn gc-
haald, hetzij  dat ter  plaatse de vervaardiging geschiedde 
onder  leiding van vreemde en Grieksche kunstenaars de 
eersten hebben aan hun grafkamers een niet genoeg te 
waardeeren schat toevertrouwd. 

r  is ten eerste een Egyptische graniet sarcophaag 
gevonden naast een anthropoiden, beide van denzelfden tij d 
waaruit de marmers te Olympi a stammen; voorts de z.g. 
Satrapensarcophaag. die uit de dagen even voor  Phidias 
-tarnt ; de lyrische, welke kort na Phidias is te dateeren; 
die der  klagende vrouwe uit het begin der  vierde eeuw: 
ten slotte de Alexandersarcophaag. 

e lycische toont den trot s der  adellijk e geshv htcn, 
welke hune stamvaders zochten bij . e jonge-
lingskoppen doen onmiddellij k aan die van het Parthenon-
fries denken: de maker  steunde op attische traditie . Waar-
schijnlij k werd dit werk gemaakt op last van ,,den lieer  der 
Sidoniërs" , die in  bij s met n on tegen Sparta 
streed. e der  klagende vrouwen — ieder  een nieuwe fi-
guur  — was wellicht bestemd voor g Stratoon van 
Sidoon, die na den opstand tegen den koning van Perz ië 
door  zijn eigene vrouw werd vermoord. — En dan de Alexan-
dersarcophaag. e kleuren zijn thans aan het verblëe-
ken, doch de pracht van het beeldwerk bleef ongerept. 

Phoenicische werkmeesters onder  leiding van een Griek -
schen meester  hebben haar  te Sidoon voltooid, er  hunne 
phoenicische teekens in gehouwen. Zij  sluit de ri j  der  sarco-
phagen; tevens zal zij  ook wel den laatste der  Sidonischc vor-
sten hebben geborgen. Toen toch na Stratoons dood de 
phoenicische staten door  Perzië waren ten onder  gebracht, 
kwam als verlosser  opdagen Alexander  de Groote, die een 
nakomeling der  oude landvorsten op den troon verhief: 
Abdalonymos. t is niet onwaarschijnlijk , dat deze zijne 
krijgsdaden, aan e zijde medegestreden, leeuwen-
lachten in des grooten konings gezelschap medegemaakt, 
op de marmeren wanden van zijne laatste woning liet ver-
icuwigen. Wij . vergelijken de versiering met de z.g. Alex-
andc rschacht, het mozaïek te Napels bewaard, en treffen 
menigvuldige gelijkenis. 

t en dergelijk beeldhouwwerk (o. a, -
-areo|haagi strekte den n tot navolging, o. a. in de 
 in haar  merkwaardige inscripti e vermaarde sarcophaag van 
. Corn. Scipio s  v. Chr.) . n haar  eenvoud is 

zij  een fraai specimen van naar n bodem over-
geplante e kunst. J. . 

l V e r e e n i g i n g e n . t 

E G T E . 

n de op  dezer  gehouden vergadering van „d e Erieschs 
Bouwkring "  werd o. a. medegedeeld, dat was toegetreden 
de vereeniging van timmerlieden- en metsedaarspatroons te 
' raneker. Al s vertegenwoordiger  dier  vereeniging werd in 
het bestuur  gekozen de heer  S. van t te . 
Voort s werden rapporten uitgebracht over  een aantal vragen 
an technisc hen aard. Zoo was de vraag gesteld of er 

n een bouwverordening is en zoo ja : e werkt 

deze en wat zijn de resultaten? t er  hier  ter  stede een bouw 
verordening is zal waar  zijn. Zij  is van  en telt zelfs 

 pagina's druks. n is er  in  nog een supple-
ment o]) verschenen. t resultaat van het debat was, dat 
men vri j  algemeen de verordening als goed beschouwde, al 
had men el an tegen de uitvoering wtd enkele kleine bezwaren. 

Bij  de rondvraag deed de beer  Schóondcrmark, in zijn 
kwalitei t van voorzitter  van Vreemdelingenverkeer, mede-
deeling, dat het in de bedoeling van genoemde vereeni-
ging ligt om een prijsvraa g over  uithangborden uit te 
schrijven. Bij  Burg. en Weth. komen elk oogenblik ver-
zoeken in om uithangborden te mogen plaatsen. r  heel 
zelden ziet men eens een mooi uithangbord. s 
zijn ze afschuwelijk. e menschen, die een uithangbord 
behoeven, hebben dikwijl s geen smaak, maar  vaak ook 
beschikken zij  niet over  het noodige geld om een bekvva
deskundige op te dragen zoo'n bord te ontwerpen. t 
zal beter  worden, als er  een aantal goede ontwerpen be-
schikbaar  zijn. Wat spreker  nu wilde vragen was: of the 
Ericsche Bouwkrin g in deze met de Vereeniging voor 
Vreemdelingenverkeer  wilde samenwerken. Eendracht maakt 
ook hier  weer  macht en ook uit een financieel oogpunt 
zou samenwerking haar  voordeel hebben. e leiding van 
deze zaak zou natuurlij k in handen van den „ B o u w k r i n g " 
kunnen komen. 

e vergadering ontving dit voorstel met ingenomenheid 
cn droeg het bestuur  op stappen in die richtin g te doen 
en eventueel met voorstellen te komen. 

n de zaal was een gedeelte van de teekeningen ge-
ëxposeerd, ingekomen op de prijsvragen van de vereeniging! 
„ B o u w k u n s t en Vriendschap"  te . Zi j  zullen later 
in het kunstzaaltje aan het r  worden geëx-
poseerd.

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

E . 

n de openbare vergadering van  Januari van den Se-
naat der  Technische , werd uitgebracht het 
verslag van de afdeeling der  Algemeene Wetenschappen 
over  de in  door  haar  uitgeschreven  prijsvragen, 

e luidden als volgt: 

1. Een teekening van een interieur  van een Nederland-
sche kerk , gebouwd vóór  uit te vexeren als aquarel, 
pen-, potlood-, crayon- of pastelteckening. naar  keuze van 
den inzender. 

Voor het vervaardigen der  perspectivische teekening 
mocht geen gebruik gemaakt worden van constructieve of 
phetografische hulpmiddelen. 

 Een onderzoek of een gyroskoop van Eoucault zoo-
danig gewijzigd en zoodanig opgesteld kan worden, dat 
zijn beweging ten opzichte van de bewegende aarde kan 
uitgedruk t worden in formules met uitsluitend a lgebra ïsche 
of goniometrische functies; tevens voor  dit geval of voor 
die gevallen de formules af te leiden. 

e bewegingstoestand bij  het begin is geheel willekeurig . 
Bij  dit onderzoek worde de aarde beschouwd als een 

lichaam, dat uit concentrische bolvormige, homogene lagen 
bestaat. 

Geen andere grootheden mogen worden verwaarloosd 
clan de weerstand van de lucht, de wrijvin g van de assen 
in de tappen van elk der  beide ringen. 

 Een verhandeling over  het e 
i hlensyndikat, zijn invloed op de kolenprijzen en de ar-

beidsverhoudingen in het algemeen en op de mijnontgin -
ning en den kolenhandel van Nederland in het bijzonder. 



Prof. Janssen van y bracht namens de afdeeling ver-
slag uit. tiaar  prof. Gips door  ziekte verhinderd was. 

j  deelde mede over  prijsvraa g i , dat in de Senaats-
vergadering van .  met goud was bekroond 
de inzending no.  ingezonden onder  motto t , 
interieur  der  Groote k (voormalige St. ) 
te , vervaardigd door s Anthonius van 

, student in de bouwkunde aan de T . . 

Bovendien was aan de inzending onder  motto Naarden's 
m .interieur  ontleend aan de voormalige St. Yitus-kerk 

te Naarden), vervaardigd door  den candidaat in de bouw-
kunde s Johannes van der , een eervolle 
vermelding toegekend. 

Aan het op de tweede prijsvraa g onder  motto E pur 
si tnuovc ingekomen antwoord, waarvan de schrijver  was 
de heer  Johannes k Gerardus , electrotechnisch 
ingenieur, was in de Senaatsvergadering de gouden eere-
penning toegekend. 

Over  dezen prijsvraa g bracht prof. Barra u rapport uit, 
omdat prof. Schouten, eveneens door  ziekte, verhinderd was. 

Op de  prijsvraa g was geen antwoord ingekomen. 

G  No  W a a  s t a an w ij i naa het 
h van n . 
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Bij . Boodschap van  Nov.  is bij  de Tweede 

r  der  Staten-Generaal ingediend het ontwerp van 

wet tot wettelijke verzekering van arbeiders tegen geldelijke 

gevolgen van beroepsziekten. 

e regeling zal aansluiten aan het  ontwerp 

„Ziektewet" . 

Een overzicht van den inhoud volgt hieronder. 
e wet heeft ten doel arbeiders, aan nader  te noemen 

voorwaarden voldoende, te verzekeren tegen de geldelijke 
gevolgen van nader  bij  algemeenen maatregel van bestuur 
aan te wijzen ziekten — beroepsziekten —. wanneer  deze 
ziekten het gevolg zijn van het in eene onderneming ver 
richten van bepaalde, bij  algemeenen maatregel van bestuur 
aan te wijzen werkzaamheden. vArt .

Volgens de bepalingen van het ontwerp zijn verzekerd 
bij  de ziekenkas van den d van Arbeid : 

 allen, die verzekerd zijn ingevolge de Ziektewet en 
in eene onderneming bepaalde werkzaamheden verrichten, 
aangewezen bij  algemeenen maatregel van bestuur; 

 zij, die zoodanige werkzaamheden verrichten krach-
tens arbeidsovereenkomst, doch niet verzekerd zijn inge-
volge de Ziektewet omdat zij  geen arbeiders zijn in den 
zin dier  wet of van de verzekering zijn vrijgesteld, omdat het 
dagloon minder  is dan fo  omdat zij  lijden aan een 

 ziekte of. indien het vrouwen betreft, omdat zij 
door  zwangerschap bij  den aanvang der  verzekering
geschikt waren tot werken; 

 zij, die jonger  dan  jaar  zijnde, voorbedoelde werk-
zaamheden verrichten en geen loon ontvangen; 

 zij, die in dienst  een publiekrechterlij k lichaam 
die werkzaamheden verrichten en verzekerd zouden zijn, in-
dien zij  die werkzaamheden in  onderneming verrich-
ten. (Art .

e schadeloosstelling bestaat: 
a. uit eene ziékenrente, welke verleend wordt te reke-

nen van den eersten dag der  zevende maand, over  iedere.
dag. den Zondag uitgezonderd, indien de verzekerde tenge-
volge eener  beroepsziekte langer  dan zes maanden geheel 
of gedeeltelijk ongeschikt is tot werken. ,Art .

b.  en 
c. rente aan de nagelaten betrekkingen, 

indien de verzekerde aan eene beroepsziekte overlijdt . 

(Art .

e z iékenrente bedraagt bij  geheele ongeschiktheid tot 
werken  van het gemiddelde der  loonklasse, waar 
naar  het ziekengeld was berekend of waartoe de verzekerde 
zou hebben behoord, indien hij  volgens dc Ziektewet verze-

kerd ware geweest; bij  gedeeltelijke ongeschiktheid een 
deel van dit bedrag in verhouding tot de verloren ge-
schiktheid. 

Voor  personen beneden  jaar  en voor  hen, die ouder 
zijn doch, in verband met hunne opleiding, nog geen loon 
of niet het loon van een volslagen arbeider  ontvangen wordt 
de z iékenrente berekend naar  geen lager  bedrag dan het 
gemiddelde der  loonklasse van den minst betaalden volslagen 
arbeider  van hetzelfde geslacht in hetzelfde vak. (Art .

e z iékenrente kan worden verhoogd tot  °,o van 
het gemiddelde der  loonklasse, indien de verzekerde niet 
alleen geheel ongeschikt is tot werken, maar  bovendien 
in eenen althans voorloopig blijvenden toestand van ,hulp-
behoevendheid is, die geregeld oppassing en verzorging 
noodig maakt en de rente niet voldoende is voor  het on-
derhoud van den verzekerde. ,Art .

e schadeloosstelling voor  begrafeniskosten en de rente 
aan nagelaten betrekkingen worden verleend overeenkomstig 
de regelen in de Ongevallenwet  gesteld, voor  het 
geval van ©verl i jde n van een verzekerde tengevolge van 

 bedrijfsongeval. Al s dagloon wordt voer  de berekening 
dezer  schadeloosstellingen beschouwd het bedrag waarnaar 
de z iékenrente was of zou zijn berekend. ; Art . 8.) 

Geen uitkeering wordt verleend indien bij  den aanvang 
der verzekering de verzekerde leed aan de ziekte, waar-
van ongeschiktheid tot werken of het overlijden een ge-
volg is, of indien de beroepsziekte een gevolg is van een 
ongeval, ter  zake waarvan uitkeering krachtens de Onge-
vallenwet  is verschuldigd. 

e premiën der  verzekering worden voor  de verschillende 
werkzaamheden, waarvan beroepsziekten het gevolg kun-
nen zijn, binnen grenzen, die bij  algemeenen maatregel van 
bestuur  zullen worden bepaald, door  het bestuur  der -
verzekeringsbank vastgesteld en minstens eenmaal in de 
 jaren herzien. e d van Arbei d kan echter, behoudens 

goedkeuring van den Verzekeringsraad, deze premie binnen 
evenbedoelde grenzen verhoogen of verlagen, voor  alle of! 
voor  sommige werkzaamheden. 

e premiën worden door  den d van Arbei d open-
haar  gemaakt. (Art . l'l. ) 

Ook de Verzekeringsraad is in sommige gevallen bevoegd 
de premiën te verhoogen. e d van Arbei d heeft van 
zoodanige beslissing beroep op de . (Art .

Bovendien kan de d van Arbei d de premie tot het 
drievoud der  door  het Bestuur  der k 
vastgestelde premie verhoogen voor  een verzekerde, die 
arbeid verricht in eene onderneming die meer  dan het ge-
wone gevaar  voor  beroepsziekte oplevert. t de on-
derneming minder  dan het gewone gevaar  op, dan kan de 

d van Arbei d ambtshalve of op verzoek van den werk-
gever  of den verzekerde de premie verlagen of vrijstellin g 
van premiebetaling verleenen. ;'Art .

e premie komt geheel ten laste van den werkgever, 
die de uit deze wet voor  hem voortvloeiende kosten noch 
geheel noch gedeeltelijk van het loon der  verzekerden mag 

 ,Art .

Voor  de hiervoren onder  bedoelde verzekerden. 
Art .  is alleen premie verschuldigd, indien dit bij  A l -

gemeenen maatregel van bestuur  is voorgeschreven. 
Art .

Ter dekking van | van het uit deze wet
risico, wordt een afzonderlijk  gevormd, dat beheerd 
wordt door  het bestuur  der , volgens 
'oor de n  stellen voorschriften. 

Ten laste van dit fonds komen een jaarlijk s door  de 
n vast te stellen bedrag van onkosten cn | van de 

'ittkeeringen, door  den d van Arbei d krachtens deze 
«et gedaan. Ten bate van het fonds komt f der  premiën, 
zocals die door  het Bestuur  der  Bank zijn vastgesteld en f 

van hetgeen de d van Arbei d ontvangt krachtens art . 
 der  Ziektewet. 

e ziekenkas van den d van Arbei d houdt dus de 
beschikking over  \ der  premie en draagt voor  \ de las-
ten. lArt .

Verschillende strafbepalingen waken voorts voor  de na-
koming der  uit de wet volgende verplichtingen. 

Een aantal bepalingen der  Ziektewet'  zijn op de in dit 
ontwerp vervatte regeling van toepassing verklaard . 

s , 

r  schrijf t de N . . Courant: 

E n daarom schijnt ons het uitgangspunt van Brouwer 
voor  zijn bouw-beeldhcuwkunst zóó juist gekozen, omdat 
daarbij  rekening is gehouden juist met onze omgeving, met 
hetgeen de plastiek in ons klimaat aan weerstandsvermo-
gen moet bezitten en met den stijl , die voortvloeit uit de 
bestemming van het beeld; niet een op zich zelf staand 
en zelfstandig kunstwerk, maar  een architectonisch com-
plement. t gestyliseerde en tegelijk decoratieve van Brou-
wers kunst wijst haar  voor  bet doel: het van een afstand 
werkend effect, dat er  mee beoogd wordt, bij  uitstek aan. 
Niet bestemd om door  dc loup bekeken of op een é tagère 
te worden gezet — wordt bij  het boetseeren kracht gezocht 
in breede contours en het sprekend relief van innerlij k 
sterk gevoelde, maar  uiterlij k sterk beheerschte uitdruk -
king ; in gebonden stijlvormen van een wel scherp realis-
tisch, maar  volkomen tegennaturalistisch karakter . En waar 
het de klei, de eigen vaderlandsche klei is, die Brouwer 
tot materiaal dient, mag — gelijk hij  het verzekert — wor-
den verwacht, dat de stof van zijn beelden meer  dan het 
marmer en de zandsteen tegen de inwerkin g van onze regen-
vlagen en sterk wisselende temperatuursverschillen bestand 
zal blijken . Vooral om den stij l zal de bouw-plastiek, naar 
Brouwcr' s opvatting cn gelijk zij  trouwens reeds door  an-
deren ten onzent, is voorgevoeld en aangekondigd, vooral' 
om den stijl , die niet zijn kracht zoekt in detailleering 
en fijnbroz e overgangen, maar  in een machtig, sober  sa-
menvatten, een toekomst vinden in onze moderne architec-
tuur , die immers Zelve een kunst is van concentratie, wars 
van aangehangen praal en pronk, eene, die de zusterkun-
sten oproept niet tot vullin g van het ledige en opsmukking 
der armelijkheid , maar  om met haar  een eenheid te scheppen, 
waarbij  het eene met het andere samenstemt, het eene in 
het andere  het eene met het andere, niet maar  een 
mengsel, maar  een verbinding vormt

E E N A S Y  V O O " . 

e Fransche staat voelt zich verplicht steeds een aantal 
beeldhouwers door  opdrachten te ondersteunen. t is on-
getwijfeld zeer  edel, maar  het heeft toch het onaangename 
gevolg, dat de staat zich elk jaar  weer  in 't bezit van eenige 
dozijnen standbeelden bevindt, die allen een plaatsje
ten vinden. Vroeger  bedacht men vooral de hoofdstad met 
deze kunstwerken. Nu zijn daar  echter  reeds lang genoeg 
van deze beelden ja, er  is zelfs overvloed en nu worden 
deze overvloedige beelden naar  de prov inc iën vervoerd. 

r  daar  zijn de inwoners niet zoo geduldig als in Parijs: 
in een klein stadje van Frankrij k toch kwam het onlangs tot 
een geregelden opstand en ondertusschen transporteerden 
de inwoners een pas uit Parij s aangekomen marmerbeeld in 
het water. 

t is dus wel noodig, dat er  een tehuis komt, waar  stand 
beelden, bij  gebrek aan plaatsruimte, voorloopig kunnen 
worden geborgen. 

Noodig, als men weet, dat er  bijn a geen straat, geen plaats, 
geen tuin of geen laan meer  is. waarin zich niet een van 
deze gedenkteekens bevindt. 
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Nu heeft liet ministerie voor  „ schoons kunsten''  zich er  in 

gemengd en  het den onderstaatssecretaris n Bé ra r d 

gelukt een uitweg te vinden, die ten minste voor  de eerst-

konunde jaren de moeilijkheden vverwint. e kunstenaars 

krijgen ,  voorheen, wel hun opdrachten,  hu. beel-

den waden niet meer  voor  het publiek tentoongesteld. -

om heeft de hoor  Bérard en gebouw opgezocht, dat nog be-

hoeften aan heelden had en het is hem ook mogen gelukken 

zulk een huis te vinden, n.1. het paleis der  Tui ler ieön . in 't 

hartj e van do Seinostad. n don noordelijken vleugel, die 

met dc e i gelijk loopt, bevinden zich namelijk 

 nissen. 

En nu voert de heer  Bérard aan. dat in elk van die nis-

sen een standbeeld moet komen te staan. Tot dusver  waren 

slechts acht van zulk oen versiering voorzien en wel met 

do afbeeldingen van l loch on . x en . 

S; uit en Nov. a en hannes. s was er  nog plaats 

voor  standbeelden! Nu wil de onder-secretaris er  ook de 

andere helden uit don revolutietij d en die van het eerste 

keizerrij k in laten plaatsen. p de standbeelden van de 

generaals, die zich in don oorlog van  op iS  onder-

scheiden. En zijn dan do  nissen nog altij d niet gevuld, 

dan krijge n ook do legeraanvoerders uit don n 

kolonialen oorlog een plaatsje. 

 voorste l -Bérard houdt dus vele voirdeelen in. o.a.: 

clc kunstenaars behouden hun opdrachten, de Tui ler ieön 

worden verfraaid, hot aandenken van de dappere krijger s 

wordt geëe rd en eindelijk — wat \ v l 't gewichtigste is 

Parij s bergt eenige dozijnen beelden op, die niemand, wiens 

hart ( r niet naar  begeert, behoeft te aanschouwen en die 

het vorkoor  niet hinderlij k zijn. 

G e m e n g d N i e u w s . 

! o  w k  s t-T e n t o o n s t e l l i n g. 
Te t hebben eenigen tijd geleden de leden de Afdeeling aldaa

van de j tot g de » en de club van 
e leden . het Genootschap a et Amicitia» besloten 

tot het houden van een tentoonstelling van het k van , 
bouwkundigen enz., woonachtig in de e . n een de/e dage
gehouden , waai in ook d was het 

e , is besloten die tentoonstelling te houden 
te t in t  Zij zal bestaan uit . foto's, 

n enz., g hebbende op het k en d in 
e afdeelingen : 
ie afdeeling: een t van e n van n doo

teekeningen, foto's, schetsen, n en/..: afdeeling: inzendingen 
van teekeningen. schetsen, studies (bij  gewasschen teekeningen) 
van e n van ; indien mogelijk ook inzendingen 
van n :  afdeeling: inzendingen van k van uitge-

e en niet e n van bouwkundigen in 't algemeen, -
doo  in deze afdeeling ook kan n ingezonden doo . 

s zullen t n . s zijn s 
inlichtingen te n bij de n de bovengenoemde e -
eenigingen, de n . E. l  C. J*. de s 
(Lange t  beiden te . 

e l o t g e v a l l en van een . 

s a della a was zoek, het was , en zie, nu 
is het . t hangt. . . te Londen in het l Cecil. t 

t e  doo  twee detectives bewaakt. . . 
Vie n staan e  op — de , het . Jozef en 

Johannes. Een k landschap is . t k is op hout ge-
. t heeft een edelman behooit. een u edelman, die, 
s de wet l'acca. het niet n mocht naa den . t 

o moet een kopij e  van hebben. Voo  een s is het d 
en doo dezen den s geschonken. n de n heeft het aan -
naal Aliati van d geschonken, in wiens geslacht hel tot  is 
gebleven. Napoleon heeft s t het stuk te bemachtigen. . . 

e ltaliaansche f i was de laatste . n Juni
heeft hij het aan een kunstkoope . . . en nu, na f jaa
is het opgedoken, k de n . te Londen ten toon gehangen, 
d. w. z. op weg naa de Nieuwe . 

Industrie - en Handelsadressen . 

Trottoir- , Terrazzo- en Graniettegels, Trottoirbanden , 

, , Tennisbanen, enz. — — — 
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— n worden g . — 

. . - T e l . 3905. 

WA T E R BRONNEN, 0 N T

 voorll . A. 5INGEL5 flzn., 

J en . 

. J. , Amsterdam. 
t 109.111.  Te le f. lo : t7. — x 

T 
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O U R N I Q U E T d e u r e n . 
 voo  gewone n oi n geheel d levcil 

, , N. Z . Voorb.w. 146. i e . 2 7 C l. 
d aan s m en , vele Café's en . 

s s en . 

A. VAN DE MORTEL, TILBURG. 
Fabrikan t Cementtegels ,  „ . 

M , N o o r l a n d e r , Rotterdam . 

Natuursteen-Bouwmaterialen . Hoordsinae l 132. 

Kunstzandsteenfabrie k „ARNOIIii , i e p . 

= u u M w m mi  t» mm : 

Kiest „LOLLAR " ketels 
v o o  U we E . 

, v o o r b e en 6 . Y A . 

 Opgericht J 830. — Telefoon 1551. 

Brandkasten , Kluisdeuren , Safe-Deposits , etc. 

Staaldraadwarenfabriek 
" 

Brouwersgracht 136 te

Tel c 478. 

, 
k v an l i c k - en . 

j  tot V e r v a a r d i g i n g en g van 

, voorheen 

d e E R V E N H . T R I P , - U t r e c h t . 

No

Redacteur : 
Adres voor  de e : 

S tephensons t raat 92, ' s -Gravenhage. 

 per  jaar  ( i Jan.— ) voor 

het binnenland ƒ

T e voldoen : bij  vooruitbetaling ot in twee 

termijnen , elk groot /  waarover  op 

 Apr i l en  October  van het abonnementsjaar 

(  Jan.— ) wordt beschikt. 

Voor  Be lg ië . . 

Voor  de overige landen der Post-Unie, 

met inbegrip van ë en 

P. H. SCHELTEMA . 
Adres voor  de Administrati e : 

n 65, ' s -G ravenhage 

A f z o n d e r l i j k e n u m m e r s , u i ts lu i tend bij 

vooruitbetaling : met plaat  ° - 2 3 

, idem, zonder  plaat »

 ,S »

Opgaven van a d v e r t e n t i ën moeten om zeker  te zi j n van p laa ts ing in het Z a t e r d ag versch i jnend n u m m e r , 

u i ter l i j k des S 9 U U S bezorgd zij n : n 65. ' s -G ravenhage. 

Een Parijsch e brief . 

 zou

raken.  zoo 

 ge-

 is 

 zoo

 i

 die 

 e



1  1

 1'
 1'

 1

en

 En

 en

E n

 hebben.
 bezoeker

 ik

 ik 
 toch  monumenten  in 

 (X;) 

Wereldtentoonstellin g Gent 1913. 

 door
 plan-

nen

 na

 hebben

ook

nen

 afzon-

meen

tóó

 dient te

 van

 i\

 1



* 
*  * 
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 Nassaukade 504. Telef. 1258. A  S T E  A . 

U i t v o e r i n g van werken in 

Gewapend en Ongewapend Beton 
. n en n . 

Art . c;. 

, welke nict voldo.-n aan dc bepalingen van 
dit programma, of die, waarvan de ontwerper  vóór de uit-
spraak der  Jury zijn naam op eenigerlei wijze bekend maakt, 
komen niet voor  beoordeeling in aanmerking. 

Art . io. 

c Jury verplicht zich. Uitspraak te doen vóór den ten 
Juli  en baar  oordeel over  al de bekroonde en ter  pu-
blicatie voorgedragen ontwerpen in haar  rapport mede to 
deelen. t Jury-rappor t zal indien mogelijk te gelijk 'met 
de Jury-uitspraak , doch in elk geval vóór de openbare 
tentoonstelling verschijnen en ter  lezing liggen. 

Art .

n kunnen schriftelij k gevraagd worden aan de 

Jury , per  adres j  voor  Bouwkunst"  voornoemd, 

uiterlij k tot t e gevraagde inlichtingen wor-

den ter  publicatie toegezonden aan het orgaan . 

..Bouwkundig Weekblad."  ..Architcctura, "  „Centraa lb la d dei-

Bouwbedrijven" , „ B o u w w e r e l d "  en „Opmerker" ' . 

Uitsluitend de op deze wijze verstrekte inlichtingen zullen 

beschouwd worden deel uit te maken van het programma. 

n dezelfde vraag meermalen wordt gedaan, heeft 

slechts éénmaal beantwoording plaats. 

- Vereeniging behoudt gedurende zes maanden na de 
Jury-uitspraak de beschikking over  de ontwerpen, ten einde 
deze in eenige plaats-en van het land openbaar  ten toon 
te stellen. 

Na afloop van dezen termij n worden de inzendingen vracht-
vri j  aan de ontwerpers of correspondentie-adressen terug-
gezonden. 

Art .

e mededinging is opengesteld voor  alle .Nederlander.-.. 

t volledig programma met Situaticteekcning is (op schrif-

telijk e aanvraag verkrijgbaa r  aan het Bureau der  Tentoon-

stelling s en Tuin" : P. C. t straat  Amsterdam. 

Leestafel . 

G  O f f i c i e el G e d e e l t e. " 
bouwing e van e Zaken. s aan de e
de Staten- . — g van i

e he , doo  Joh. . Looyen, met afbeeldingen. 
, doo  J. . t goud . 

W a a  s t a an wij ? naa het h van n s . 
L a n d h u is te Enschede . S. de . met afbeeldingen. 
S o c i a le e en -Techniek, doo  J. L . . t . 

n en . 
. t k bij het Ni euwediep. doo  A . . c.i. 

L o s se p l a a t.  van de e St. k te -
, naa een l van . A. van . 

E  No.  S t a k i ng de . 
e Woningen en hunne . 

E  No. g van n doo . E. . 
j aden c i . . met afbeeldingen. 

g van een . W. , met 
, met afbeeldingen. 

V  aam sch , doo . Oostinje c. b. i . 
n S t u k k e n. Tinmijnbouw en de schatkist, doo  W 

. C. . — Economische n van n en elec-
n doo  C. J. s . t. 

. v. T.) No.  Officieel gedeelte. — 
n van . — Examens. — lets ove de g 

van n kolommen . — . — . — Ge-
mengd. — l i t technische bladen en . 

Industrie - en Handelsadressen . 

Trottoir- , Terrazzo- en Graniettegels, Trottoirbanden , 
, , Tennisbanen, enz. — — — 

R T -  k l l A  Stooni-Timmerrabr ie k 

 T I M M A N . „ D E A T L A S" . 
— P r i j s o p g a v en worden op aanvrnn  verittrekt . — 

, . T e l . 3905. 

 vb. .  & Co.,

lUAJHL. VENN, voorh . A. 5IN6EL5 flzn., 

J en . 

. J. , Amsterdam. 
t 109-111.  Teler. 10.17.  P . O . B ox . 

l in Binnen- en Buitenlandsche fijn e . 

C L I C H É S 

voor  Uwe . 

Q. J . A. , v o o r h e en C. V A N . 

.  Opgericht 1830.  Telefoon 1551. 

Brandkasten , Kluisdeuren , Safe-Deposits , etc. 

Staaldraadwarenfabriek 
" 

Brouwersgracht 136 te

Te l . c 478. 

d vlecht eri.j . 
Fabr iek van - en . 

j  tot V e r v a a r d i g i n g en g van 

, voorheen 

 8 No

j T > '

p B o u y ^ g u N D f g ^ ^ J ^ ^ ^ g : 

Redacteur : 
Adres voor  de e : 

S tephensons t raat 92, ' s - G r a v e n h a g e. . 

H. SCHELTEMA . 
Adres voor  de Administratie : 

n 65, ' s - G r a v e n h a ge 

 per  jaar  Jan.— ) voor 

het binnenland  / 

T e voldoen : bij  vooruitbetaling of in twee 

termijnen , elk groot /  waarover  op 

 Apr i l en  October  van het abonnementsjaar 

(  Jan.— ) wordt beschikt. 

Voor  Be lg ië . . 

Voor  de overige landen der  Post-Unie, 

met inbegrip van ë en 

Zuid- A frik a 

A f z o n d e r l i j k e n u m m e r s , u i ts lu i tend bij 

— vooruitbetaling: met plaat  ./

, idem, zonder  plaat >

 van  tot en met  regels . , 

het bewijsnummer daaronder  begrepen. 

V o or  eiken regel meer

 Annonces van aanbestedingen worden bij  opgave van dri e 

plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 

Tarie f voor  Annonces bij  abonnement wordt op franco 

 aanvrage toegezonden. 

Opgaven van a d v e r t e n t i ën moe ten om zeker  te zij n van p laa ts ing in het Za te rdag versch i jnend n u m m e r , 

u i ter l i j k des S 9 U U S bezo rgd z i j n : n 65. ' s -Gravenhage. 

Beroemd e Bouwmeesters . 

( N a d r u k v e r b o d e n.) 

Aan zijn ligging, in het centrum van de oude Wereldzee, 

dankt ë voor  het grootste gedeelte de beteekenis van 

de rol , die het eeuwenlang in de geschiedenis der  bescha-

ving gespeeld heeft. r  is de oorsprong tc zoeken van 

nagenoeg alle groote hervormingen, die Europa heeft door-

gemaakt tot ongeveer  de zeventiende eeuw en vandaar  is 

op kunstgebied de beweging uitgegaan, die men gewoon-

lij k bestempelt met den naam van . 

e Gothiek is in ë eigenlijk nooit tot haar  recht ge-

komen, allerlei invloeden hebben dit belet. e traditi e der 

Oudheid is er  nooit geheel verloren gegaan, daarbij  hebben 

Byzantijnsche en Oostersche opvattingen zich hier  sterk doen 

gevoelen, juist in den tij d toen in Noord- en a 

de Gothische bouwhutten hare grootste werkzaamheid ont-

wikkelden en den s tij l in zijn hoogste consequenties door-

voerden. e voornaamste Gothische l van , 

die van , is in hoofdzaak het werk van e 

meesters en niemand zal Giotto' s klokkentoren tc Florence, 

hoe fraai ook op zichzelf, voor  een type van een Gothischen 

toren willen laten doorgaan. e e bouwmees-

ters hebben vaak met groot talent Gothische vormen toege-

past, maar  het systeem hebben zij  nooit willen aanvaarden. 

e geest van onafhankelijkheid, die vooral uitkomt bij  de 

toenemende welvaart der  steden, waarvan vele den vorm van 

kleine republieken aannemen, was hieraan niet vreemd en bij 

toeneming van macht en rijkdo m openbaarde zich een steeds 

wassende minachting van de kunst van het Noorden en 

beteekenden de aanduidingen „Goth isch "  of "  ten 

slotte niet veel anders dan slecht cn minderwaardig. 

n sommige oudere boeken over  geschiedenis der  bouw-

kunst laten de schrijvers het tijdper k der e on-

middellij k volgen op dat der  Gothiek, zonder  voldoende 

aandacht tc schenken aan een lang en veelbewogen tijd -

perk van overgang, dat daartusschen ligt . n een ko-

ning sterft geldt het bekende: e roi est mort . vive le r o ü " 

maar  een bouwstijl sterft niet plotseling cn een nieuwe rich-

tin g wordt niet dadelijk daarna uitgeroepen. n onzen tij d 

blijk t ten duidelijkste, hoe lang het duren kan, eer  de bouw-

meesters, nadat zij  een afgeredent pad verlaten heb-

ben, het er  over  eens zijn, welke richtin g dan ingeslagen 

moet worden. n spreekt vaak terecht van anarchie en 

zulk een toestand van anarchie heeft ook in de veertiende 

eeuw in ë geheerscht. Niet minder  heftig dan heden 

hebben toen de bouwmeesters elkanders opvattingen be-

streden en elkaar  uitgemaakt voor  al wat leelijk was. Af -

gunst en broodnij d vertoonden zich daarbij  dikwijl s in al 

hun naaktheid en in vele gevallen ontaardde de strij d over 

beginselen in een wisseling van persoonlijke hatelijkheden, 

waarbij  de politiek ook al nu en dan een rol speelde. 

r  niettegenstaande deze vaak kleingeestige kibbelpar-

tijen in de bouwkunstwereld won meer  en meer  de richtin g 

veld. welke zich het antieke e als voorbeeld voor  oogen 
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 f6.

 Uitvoerend

') Ove  de , n ueze punten in g zullen komen, 
zal nog nade n beslist. 

 a  a

die

een

kort e

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

L 
L e e s t a f e l . 

G  No.  E x a m e ns voo g 
,  en  van n -

baas) ingesteld doo  de j t. b. d.  en af te nemen 
in

W a a  s t a an wij ? naa het h van n s . 
t h Openlucht-museum. 

W a n d e l i ng in den  doo  Anton  Salm, met afbeeldingen. 
t  Technisch k en de wensche-

lijkheid van wettelijke bekwaamheidsacten voo  Technici, doo . . 
S o c i a le e en -Techniek, doo  J. L. . t X 

n en . 

E  No.  S t a k i ng de . 
O n ze o u de . g met afbeeldingen. 

E  No. e j te 's . 
g tot een bezoek aan die g doo  de g van de 
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 EN G No. t dit numme vangt de 
zevende g van dit in vele opzichten sympathieke e aan. 

e inhoud is in den l te veel van paedagogischen . om e  aanlei-
ding in te kunnen vinden tot e beschouwingen in een blad als het 
onze. n het voo  ons liggend numme n wij evenwel, van de hand 
van een de , een l aan getiteld ..Schoolgebouwen" en 
bevattend een g m.t afbeeldingen van de nieuwe l 
aan de t te 's . gebouwd naa de plannen en onde
leiding van den t J. J. . e stemmen wij in met de -

. die hie  aan dit k ten deel valt. 
t blijkt de bedoeling de , om in elk numme van dezen -

gang eenige afbeeldingen van schoolgebouwen cn n met -
ving te geven. t zal ongetwijfeld n tot opwekken van de belang-
stelling van de s de  jeugd voo  de gebouwen, n zij zich 
dagelijks aan hun schoone taak wijden en gezonde n kunnen kwee-
ken, wat t de eischen. n die gebouwen kunnen en moeten 

. 

. 
Oude, p van den hee E. .  te m is'deze

dagen te m een g gehouden van de g -
t h". 

d zijn de e : . W,  J. n van 
.  1'. A. . Scheidius, . J. S. Van Veen en Jh  V. de , 

l in de , ontstaan doo het n van f k 
van . n is doo de benoeming van f Uentinck van 

, die de benoeming aannam. 
e hee  deed mededeeling van de stappen doo hem gedaan 

inzake de vestiging van het m op . e ministe
van g had hem steun toegezegd en hem n naa den inspec-
teu  van het wapen de , die mede het denkbeeld met ingeno-
menheid . 

 had s een bezoek t aan de , waa
zich i e n op het gebied van e bevinden. 

t tot stand komen van een m is dan ook . 
Vanwege het k zullen alle gewenschte n in n n 
afgestaan en zelfs kosteloos te  plaatse n . 

n e maanden hoopt men dat alles s aanwezig zal zijn. 
e kapitein de e . l uit n g heeft de localiteiten 

op h opgenomen en zal nu  met den hee  de zaak 
. Uit dit alles blijkt wel van hoeveel belang men in gezaghebbende 

n de tot stand koming van een k museum acht. Tot nog toe 
zijn alleen n bij het s e e te , aan 
d* e Academie te a en op , van welke de twee -
genoemde voo  het e publiek l ontoegankelijk zijn. 

t kasteel zelf blijf t k s voo  het h m 
bestemd, slechts een paa s n beschikbaa gesteld om die stuk-
ken van het m onde te , welke een mee -
vuldige g . s komt het m — 

e hie  in den n zin genomen — in de koetshuizen, n 
de e in de laatste maanden is d gekomen, l op het 

n zullen opgesteld n affuiten enz. 
d is s medegedeeld, dat de g alleen gekocht had 

het kasteel zelf, niet de n enz. Op deze g is aan het be-
stuu machtiging gegeven om voo  de som van f  van den , 
den hee Scheffe van den , aan te koopen de , den moes-
tuin, n de kleine , e wegen enz., te  gezame-
lijk e e van ongevee . n den n aankoop zijn niet 

n de e n en de weiden binnendijks. 
Aan den  en den penningmeeste d n de zaak 

 met den hee Scheffe te . 
Te g in de kosten van aankoop zal t n een

pCt. obligatielening te plaatsen en met voldoening mag d 
, dat het e deel de obligatie: nu s geplaatst is. 
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Antiquarisme . 

O o r s p r o n g e n C o n s e t| u e n t i f s. 

Algemeen bekend is het gevleugeld woord van den spraak-
zamen n : „Onz e tij d staat in het teeken van 
het verkeer."  Anderen hebben weder  gezegd, dat wij  le-
ven jn de eeuw der electriciteit, nog anderen spreken b.v. 
van de eeuw van het kind en zoo zijn er  tal van uitdrukkinge n 
toegepast op den tijd , waarin wij  leven, om daarvan den 
meest kenmerkenden karaktertre k te doen uitkomen. 

Wi j  willen nu eens een nieuwe, althans een nog weinig 
gebruikte qualificati e bezigen, die o. i. evenveel recht van 
bestaan heeft, als de zooeven aangehaalde en zeggen: „On -
ze tij d staat in het teeken van het Antiquarisme." 

t woord „Ant iquar isme "  onlangs gebezigd, *) beteekent 
niet Oudheidkunde, of in het algemeen liefhebberij  voor 
'mdheden, ook wordt niet het bedrij f der  beroeps-anti-
'luaren daarmede aangeduid, doch een hoogst opmerkelijk 
verschijnsel, namelijk de zich in velerlei vormen openba-
rende neiging tot een voorkeur, voor  alles, wat oud is of 
'>ud lijkt , boven alles wat de kenmerken van het nieuwe 
draagt. 

Of die neiging verkeerd of ziekelijk is, laten wij  voor-
loopig in het midden. Bedenkelijk achten wij  haar  in dien 
zin, dat het niet te verantwoorden zou zijn haar  met on-
verschilligheid aan te zien. als een verschijnsel van weinig 
beteekenis, maar  dat er  alle reden is, om er eens over  te 

*)  den hee Van Loghem, in het g Weekblad. 

denken en ons rekenschap te geven, wat wij  er  van denken 
en hoe wij  er  over  moeten denken. 

Wanneer  wij  ons daartoe zetten, doet zich allereerst tic 
vraag voor, wat het Antiquarism e eigenlijk is. welke zijn 
oorzaken waren en welke zijn gevolgen. 

e beantwoording der eerste vraag is, wanneer  men er 
zich niet met een praatj e af wil maken, verre van gemakke-
lij k en eigenlijk niet goed mogelijk, wanneer  irren niet voor-
af het verschijnsel j n zijn oorzaken en gevolgen heeft be-
studeerd. s het Antiquarism e een natuurlij k verschijnsel 
iets noodzakelijks, dat wij  hebben te aanvaarden en waar-
mede wij  rekening moeten houden of is het iets abnormaals, 
een tot epidemie geworden ziekteverschijnsel, dat bestre-
den en beteugeld moet worden ? 

Wi j weten het nog niet en gelooven, dat het tot die 
dingen behoort, gelijk  z w e l en zijn in onzen tijd , waar-
over  sommigen er  wel een meening op nahouden, maar 
waaromtrent men over  het algemeen nog niet in die mate 
tot klaarheid gekomen is, dat van een heerschende mee-
ning in deae aangelegenheid sprake kan zijn. e 
meeningen zijn niet altij d „d e waarheid" , dat weet iedereen, 
maar  zij  hebben toch steeds een zeker  gezag, dat zich doet 
gevoelen in den gang der wereldsche zaken, want zij  bli j 
ven niet zonder  invloed op de denkbeelden, die aan dc 
beweging richtin g geven. 

t komt ons gewenscht voor  eens na te gaan. wat men 
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van het Antiquarism e moet denken: \vij  stellen ons niet 
voor, dat wij  dadelijk tot een beslissende uitspraak zullen 
komen, daarvoor  zou een dieper  studie van het verschijnsel 
noodig zijn, dan in deze kolommen gegeven kan worden. 
Wellicht echter  zullen onze opmerkingen, waarvan het doel 
alleen is. de aandacht op het verschijnsel tc vestigen, an-
deren opwekken tot een dieper  ingaan op de zaak, dat 
meer  vruchtdragend kan zijn dan onze inleidend;1 beschou-
wingen. 

Om de oorzaken van het Antiquarism e te vinden, moet 
men in zijn .gedachten teruggaan tot de negentiende eeuw. 
eeuw van ongekende vooruitgang op wetenschappelijk en 
technisch gebied, doch. wat de -bouwkunst betreft, zeer 
slecht aangeschreven, eeuw van verval, eeuw van wansmaak, 
vandalisme en allerlei andere leclijk e dingen. Wanneer  wij 
zoover  zullen zijn, dat de persoonlijke herinneringen aan de 
negentiende eeuw zullen zijn afgestorven, dat zij  zelf, die 
nu nog v oortleeft in een groot deel van het thans levend 
menschdom, werkelij k dood zal zijn, zullen volgende ge-
slachten, gedachtig aan het „d e mortui s nil nisi bene", 
wellicht wat milder  in hun oordeel zijn en waarschijnlij k 
ook billijker , omdat zij  zullen kunnen ourdeelen zonder  eigen 
persoonlijke overwegingen. n zal weder  gewaardeerd wor-
den, wat waardeering verdiende, dan zal men veel verge-
ven, omdat men veel begrijpt . n zullen wij  misschien 
ook een verklarin g vinden voor  de inzinking, die bet mid-
den der  negentiende eeuw kenmerkt en toen haar  diepste 
diepte bereikt bad. t valt ons nu zeer  moeilijk , al heb-
ben velen onzer, zelf den tij d medebeleefd, dat men niets 
gaf om kunst, niets gevoelde vcor  oude monumenten, hoog-
stens in de schilderkunst middelmatigheden huldigde, of 
liefhebberde in literatuur . t moet een oorzaak gehad 
hebben, dat men toen als weelde beschouwde, tal van za-
ken, die thans als behoefte gelden. n miste of ontzegde 
zich alles, wat overbodig was men leefde bij  brood alleen 
en was blijde, dat men het brood had: men dreef de 
eenvoud tot het uiterste, zoodat zij  in nuchterheid cn wan-
smaak ontaardde. 

E r waren ongetwijfeld andere zaken van meer  belang, die 
de menschen en de maatschappij  in beslag namen, zoodat zij 
geen tij d hadden te denken over  hetgeen allengs meer 
als frivolitei t beschouwd werd; het was de reactie op de 
frivolitei t van een vorig tijdperk , die ten deele had mede-
gewerkt, om ons onafhankelijk volksbestaan te gronde te 
richten. n gevoelde nog te goed aan den lijv e de ge-
duchte kastijding, ons door  Napoleon toegediend. n schold 
wel duchtig op den gevangen leeuw, toen hij  onschadelijk 
gemaakt was, maar gevoelde, al wilde men het slechts schoor-
voetend bekennen, toch wel, dat die kastijdin g verdiend was 
geweest. Ook financieel had men gevoelige klappen ge-
had, er  was dus gegronde reden, om vooreerst niet aan 
weelde te denken en zuinig te zijn, om er  zoodoende lang-
zamerhand weder  bovenop te komen. 

Een ding was er. waarmede men zich daarbij  kon troos-
ten, hel was de herinnering aan een roemrij k verleden, 
opnieuw opgewekt door  dc herstelling van den band tus-
schen Nederland en Oranje. n begon in dat verleden 
weder  belang te stellen, de historische roman en de his-
torische ballade verdrongen een tijdlan g in de literatuu r 
alle andere genres en de man van smaak en beschaving 
/.echt datgene, wat hem de eigen tij d niet aanbood, in het 
verledene en vond het daar  ruimschoots. 

n sommige geleerden zich ook meer  uitsluitend 
bezig met de studie onzer  krijgs - en staatsgeschiedenis, ook 
kunstgeschiedenis en archeologie vonden beoefenaars. 

e kunstgeschiedenis was toenmaals een nieuwe weten-
schap, waarvan men groote verwachtingen koesterde. n 
meende, niet ten onrechte, dat hare resultaten aan de le-
vende kunstenaars den weg zouden kunnen wijzen, maar 

men dacht aanvankelijk niet aan het gevaar, dat een ver-
keerde toepassing van de verkregen kennis zou kunnen 
opleveren, voor  een gezonde herleving. Vooral in bouw-
en meubelkunst zou men spoedig ervaren, hoe die meer-
dere kennis van oude kunst, aangeboden in boeken en 
plaatwerken in de eerste plaats een zucht tot navolgen of 
liever  namaken in de hand zou werken. n gunde zich 
den tij d niet, door  te dringen in het wezen der  oude kunst, 
maar  wierp zich op de uiterlijk e vormen, die gecop iéerd 
werden, zonder  dat men ze begreep. n meende op die 
manier  iets van gelijke kunstwaarde als het oude te ver-
krijgen , men verkreeg inderdaad iets, dat geheel waarde-
loos was en wel in nog meerdere mate, wanneer  het in 
surrogaat-materiaal werd uitgevoerd, iets waartoe men, bij 
gebrek aan voldoende middelen, al heel spoedig zijn toe-
vlucht nam. t zou niet zoo heel lang duren, of ernstige 
en ontwikkelde menschen zouden beginnen in te zien. dat 
deze gebrekkige namaakkunst geen lang leven zou hebben 
en weinig tot de ontwikkelin g der  bouwkunst zou bijdra -
gen. e waarde voor  de kunst zou blijke n niet veel hoo-
ger, neen lager  geschat tc moeten worden dan die van den 
historischen roman voor  dc algemeene cultuurontwikkeling . 
Beiden werkten een gebrekkigen en scheeve voorstelling 
omtrent kunst en leven van den goeden, ouden tij d in do 
hand, maar  niettemin was de retrospectieve beweging niet 
zonder  invloed gebleven op de samenleving. Geschiedenis 
cn archeologie was er, zij  het dan ook in gebrekkige vor-
men door  gepropageerd en gepopulariseerd en daarmede 
had het Antiquarism e wortel geschoten. 

Aanvankelij k evenwel was het plantj e niet sterk genoeg, 
om niet te buigen voor  een reactie, die bij  den enormen 
vooruitgang, die het laatste vierde deel der  negentiende eeuw 
kenmerkt, niet kon uitblijven . 

n in alles, wilde men,ook in de bouwkunst modern 
zijn . n wetenschap en techniek, in tal van maatschappelijke 
instellingen had men met het oude gebroken, de traditi e 
dei ticur  gewezen en veelal met schitterende uitkomsten. 
Waarom dan in de bouwkunst aan het oude te blijven 
hangen ? Ook daar  moest „coüt e qui coü te"  de traditi e 
overboord worden geworpen en moest men zich gaan be-
wegen in mieuwe banen. n zijn ijver  geraakte men nog 
al eens op dwaalwegen en de stuurlieden aan den wal 
spaarden dan den ploeterenden zoekers, of zoekenden ploe 
teraars, hun critiek niet. e dingen zijn ook uitgehaald, 
maar  toen Columbus uitging, om Amerik a te ontdekken, werd 
hij  immers ook een dwaas gescholden. 

t ongeluk heeft gewild, dat het Amerik a der  bouw-
kunst nog niet ontdekt is en men daarnaar  nog steeds 
in velerlei richtingen aan het zoeken is. t publiek is 
daardoor  ongeduldig geworden en in zijn ongeduld en zijn 
oppervlakkigheid, waardoor  het niet bij  machte is, het stre-
ven van de moderne beweging in de bouwkunst goed te 
begrijpen, heeft het zijn belangstelling daarvan voor  een 
groot deel afgewend en weder  gericht op het Antiquarism e 
dat, zooals wij  zeiden, een tijdlan g heeft moeten buigen voor 
de reactie, maar  blijkbaar , in het verborgene, zich tot een 
krachtig e plant heeft ontwikkeld , die nu reeds door  som, 
migen als een lastige woekerplant wordt beschouwd. 

e door  sommige moderne kunstenaars betoonde afkeer 
van het oude, schijnt bij  dc vereerders daarvan geleid te 
hebben tot een zich vaster  aaneensluiten en. dit mag voor-
al niet worden over  het hoofd gezien, tot een ernstiger 
en grondiger  studie, dan te voren. e tij d der  historische 
romans en der  archeologische fantaisieen is voorbij . t 
Antiquarism e is van een vri j  onschuldige liefhebberij  een 
verschijnsel geworden, waarmede men thans rekening moet 
houden en omtrent welks aard wij  tot een klar e voorstelling 
moeten trachten te geraken. 

( W o r d t v e r v o l g d .) 

Voordrachte n in de Rotterdamsch e Academie . 
n de vijfd e namiddag-bijeenkomst van de Academie van 

.„eeldende kunsten en technische wetenschappen heeft dc 
eer b . aan dc hand van een groot aantal mooie 
htbeelden, verteld van negentiendc-eeuwschc Fransche 

eeldhouwers en schilders (decorateurs). 
n zijn inleidend woord gaf de heer s als zijn mee-

ning te kennen, dat de aanwezigen meer toeschouwers dan 
ehoerders verlangden te zijn, dat ze derhalve liever  zagen 
m hoorden, vergiste hij  zich op dit punt niet. dan streelde 
cm dit als schilder. m had hij  voor  zijn auditoriu m 

 prentenboek van lachende beelden samengesteld, dat 
i.ij  met zijn toehoorders zou doorbladeren. 

Behalve „ lev e de kunst" , wenschte spreker  als overtuigd 
e te roepen „viv e la France" . j  wilde kunst 

laten zien. waaruit het klar e genie der  1'ranschen spreekt, 
waaruit de n met zijn liefde voor  orde en evenwicht 
tegemoet komt, terwij l het vroolijk e enthousiasme der  Gal-
liër s er  doorheen klinkt . n den ganschen loop der  histori-
sche ontwikkelin g der  Fransche kunst blijk t de kunstenaar 
wars van armoede en kent hij  dc overlading niet. terwij l 
zijn sterk technisch vermogen de beste steun is voor  zijn 
streven naar  eenheid en klaarheid. 

, Carpeaux en n noemde spreker  de dri e groot-
 beeldhouwers der  eeuw, en om hen heen groe-

peerde hij  Chinard , , Fa lgu iè re. Barye, Frémiet. Bar 
thclomé, u e. a. s en reliefs van Chaplain en 

y vormden de overgang naar  de schilders, de decora-
tieve schilders, waarbij  spreker  lang stil hield. 

, s en Flandri n werden gesteld tegenover -
lacreix. Paul Baudry en Galand en de strij d ook op dit 
gebied tusschen classicisme en romantiek duidelij k in het 
licht gesteld. t voorliefde spreekt de heer  over  Puvis 
de Chavannes, wiens werk door  serene gedachten, door 
monumentaliteit van bouw ver  boven het werk zijner  tijd -
genooten uitkomt . Een hernieuwer  der  decoratieve schil-
derkunst is hij  geweest door  zijn teruggrijpen naar  lang 
vergeten tradities, door  zijn zuivere inzichten, vooral door 
zijn harmonische visie. 

Bij  de toelichting der  lichtbeelden vond spreker  gelegen-
heid nog eens uiteen te zetten de eischen zoowel van geest 
als materie, aan decoratief schilderwerk te stellen. j  liet 
o.m. knap werk zien van , Carpentier. Al s goed ge-
slaagd vertoonde hij  de foto's naar  werk van Jules Client. 
Gaston , enz., meesters die natuurlij k niet de be-
teekenis hebben van een Puvis, maar  die bezield als ze 
zijn van den besten Franschen geest, een soort „ hymm e 
a la frivol'ité "  zingen, die ras-echt is. 

Ook van werk van Boutet de . i . J. 
. , Alb . Besnard, e d en e -

waren, enz., besprak de heer s de bijzondere kwaliteiten. 

Spreker  eindigde met er  op te wijzen, dat de decoratieve 
kunst der  eeuw in Frankrij k niet is geweest een kunst 
in haar  opkomst. Zi j  heeft niet eene didactische bedoeling, 
maar  zij  is de uitin g van eene voldragen beschaving: zi; 
wil dus minder  den toeschouwer leeren dan wel hem geven 
een gevoel van weelde en pracht, cn als heerlijk e overdaad 
glans cn luister  bijzetten aan het vroolijk e leven. 

* 
*  * 

n de zesde namiddag-voordracht der  Academie, heeft 
Prof. . C. W . Vollgraf l van Groningen gesproken over 
de Nederlandsche opgravingen te Argos. 

Spreker  begon met er  op te wijzen, dat er  in den laat-
sten tij d op bijeenkomsten van de leden van de Academie 
reeds herhaaldelijk onderwerpen, die betrekking hadden op 
de kunst van de oudheid, waren behandeld. t is een van 
de vele teekenen van de in geheel de beschaafde wereld 
steeds krachtiger  wordende belangstelling in de werken 
van dc klassieke kunst en de ontdekkingen der  archaeol'ogie. 
Bepaaldelijk herinnerde spreker  aan de ten yorigen jar c 
in de Academie georganiseerde tentoonstelling van voor-
werpen van Grieksche en e kunstnijverheid en 
aan de in verband daarmede gehouden voordrachten. Ook 
ditmaal had spreker  zijn onderwerp uit de oudheid gekozen. 

j  wilde aan een voorbeeld doen zien, hoedanige arbeid cr 
bij  het opgraven van antieke steden moet worden verricht 
om onze kennis van dc oudheid aan te vullen en ze we-
der voor  ons te doen leven. 

e Nederlandsche opgravingen te Argos, begonnen in 
 en tot op heden, somtijds met een onderbreking van 

eenige jaren, gestadig voortgezet, stellen zich ten doel een 
zoo groot mogelijk gedeelte der  antieke stad Argos op te 
delven en wetenschappelijk te onderzoeken. Spreker  maakte 
met behulp van talrijk e lichtbeelden de ligging van de stad 
duidelij k ten opzichte van haar twee burchten, op de -
rissa en de Aspis, en besprak achtereenvolgens de oudste, 
praehistorische nederzetting, die ongeveer  uit het jaar
v. Chr . kdagteekent, de myceensche rotsgraven en de ge-
bouwen aan het marktplein . Vooral de in het voorjaar 
van  ontgraven lange zuilenrijen van de agora en het 
zich daaraan aansluitende tempelfundament doen zien, dat 
men van den aanleg van de oude stad wel' eene aanschou-
welijk e voorstelling zal kunnen verkrijgen . e zal ech-
ter  nog veel inspanning noodig zijn. t een opwekking 
aan het Nederlandsch publiek om aan de opgravingen te 
Argos ook in het vervolg den steun te blijven schenken, 
dien het er  tot nu toe aan heeft verleend, besloot spreker 
zijn voordracht. 

Ook deze namiddag-voordracht was druk bezocht. 

P r ij s v r a g e n. 
G S E N " 

e tentoonstellingscommissie bericht ons: 

n verband met de uitgeschreven prijsvraa g voor  het ont-

verp eener  dorpsschool met onderwijzerswoning, worden vele 

ragen tot ons gericht betreffende de inrichtin g van scho-

en. Wi j  verwijzen daartoe naar  het programma van boven-

enoemde prijsvraag, waarin bij  art .  wordt verwezen naar 

< e besluiten van  Juni  Staatsbladen 

.  en  Ten einde aan veler  verzoek tegemoet te 

omen, worden afdrukken daarvan, tegen toezending van 

 per  postwissel of in postzegels, op schriftelijk e aan-

e franco toegezonden door  het tentoonstellingsbureau. 

t  Amsterdam. 

G V A N ' ) V A N -

. 

:  antwoorden, te weten motto „o "  en motto 
„Oudewater " . 

e jury , bestaande uit de heeren A . e Comte, Prof. 
. Sluyterman, . A . van de Pavert, G. A . . n en 

J. A . Pool, heeft tot bekroning met den ien prij s voorge-
dragen: het ontwerp „Oudewater " , hetwelk bleek tc zijn 
van den heer  J. A . ; terwij l men voorstelt aan 
het ontwerp „ o "  een tegemoetkoming, dus een vergoeding 
te geven. 

e Bond van n vereenigde zich met 
dit voorstel. 
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L 
L e e s t a f e l . 

G  No. k L., doo  J, . 
m n monumenten van e kunst niei : 

L a n d h u is te . t S. de . met afbeeldingen en 
losse plaat. 

t  Technisch k en de vvenschelijk-
heid van wettelijke bekwaam he idsacten voo  technici, doo . k 

. 
W a a  staan wij , naa het h van n s . 

- s 
X e l . 

A No. n e het Ge-
nootschap. 

. E. . . . 
g van de g van i

, doo  W. van de . 
t J o n g e n s h u i s, doo  Jan de , . . N . A., met af-

beeldingen. 
N o g e e n s: e vakopvatting. 

E  No. e . 
E  No. g de n van het -

lij k t van s e het h -
examen tc Leiden Septembe

g doo , doo . . . x w. i .
e o m b o uw van het d l Station te , doo

f. . p c. i . met afbeeldingen. 
1  e t n i e u w e e , doo  C. J. . 

n s t u k k e n. Economische n van Gasbe-
vijven en , doo  T. El ens. 

 v. T.) No.  Officieel gedeelte. — -
agen van . — . — . — -

g van n en van hunne weduwen en weezen 
. . — . — . — Examens. — Cïemengd. — 

. — Uit technische bladen en . 

E  No.
N e g e n de e g van het  met be-

n de afdeelingen op i  Agenda. 
U i t de Afdeelingen. 
E en f e i t van beteekenis.  eenheid. 
L e z i n g. — e Vlugt. 

. — t i  — -
lem i  — 's h i  — t

i

E E E No. e g 
van het vuu  in den . — Gewapend beton. — . — 

g de doo  de g benoemde gewapend-beton-coni-
missie. 

 No.  Ofticieele . 
e n van e e bouwkunst, (Slot) 

t  afbeeldingen.) 
e slib van onze . . 

n uit . . 
t t in , . 

Agentschapsgebouw de g and Shanghai g n te 

Gemeng d Nieuws . . 
& l 

(i e d e n k te e k e n V an 't  o f f. 
. en Weth. van m hebben bij den d aldaa eeu 

gunstig s ingediend op hei k de plaatselijke commissie tot 
het stichten van een gedenkteeken voo  wijlen . J. . van 't , 
om dit te doen n op liet plein vóó  de e l aan 
den . en de g voo g van de gemeente te 
doen maken. 

t gedenkteeken is n doo  den beeldhouwe Ch. van Wijk in 
e met de omgeving. e maquette is e n tentoon-

gesteld geweest. 



Nassaukade 504, Telef. 1258. . 

U i t v o e r i n g van werken in 
Gewapend en Ongewapend Beton 

. n en n . ] 
. en W. stellen voo  te besluiten: e k te maken van het 

aanbod de commissie en het maken van de . n de kosten 
d n op  voo g van de gemeente te doen . 

S c h o  e. 

, het  te e ( d ) is de volgende f 
veiv.onden : 

t dagelijks bestuu van den d t tot behoud de schoon-
heid van d heeft t , dat bij U het n zou 
bestaan, uwe zoo g gelegen oude k te sloopen. om haa
doo  een nieuwe te . 

..Een e k zou zee te n zijn. en m t 
het dagelijks bestuu d U ten , e niet ove te gaan-

..Wannee de k in haai ^ toestand te klein voo  de 
gemeente mocht zijn. dan zou zij kunnen n , doo  het

, nu voo , d te  plaatse van het -
e . te bouwen. Voo  een e g zou wellicht van 

het k een subsidie kunnen n . 
e oude k geeft zooveel schoonheid aan . dat alles in het 

k dient te n gesteld, om haa te behouden, e de d 
t e zal " 

. 

Ondanks de toegezegde - en e subsidien heeft de gemeente-
d n besloten de monumentale . welke t zou n 

tot , niet ove ie nemen. e k zal dus n . 

g tot het n van n op 
. 

e Staten van Zeeland, op het d van die van -
, hebben thans een g tol het n van n op 

n voo  die e vastgesteld. t is den n of -
s van eenig d goed , dit op i wijze voo

e te . t d is niet van toepassing in e het 
geldt e voo  zaken, welke n d of voo , 
welke n uitgeoefend op of in het d goed. wannee het geldt 
in de bebouwde kom eene gemeente, wannee Ged. Staten g van 
het d n en tot i  wannee het een e 
geldt, n blijkt , dat zij op het tijdstip van de g de

g aanwezig was. 
g van het d kan alleen n , wannee naa

het l van Ged. Staten de schoonheid van het omliggende landschap 
doo  de e niet t geschaad. 

Op een en ande is eene boete van hoogstens f  voo g 

gesteld. 
Ged. Staten zijn bevoegd, wat in d is met deze g te doen 

wegnemen, wat niet  geschiedt, dan ten minste acht dagen nadat de 
belanghebbende k is . t het toezicht en de g 
voo  de naleving de g zijn o. a. belast de n van den 

n t en de s in vasten dienst de e op 
de n wegen. Zij hebben e tusschen /.onsopgang en zons-

g het t van n toegang tot alle n en gebouwen, 
woningen . 

Vacant e Betrekkingen . 

—  op een e , in 'ijdelijken dienst. 
n onde No. u v. d. Nieuwe . . ) 

O n d e  w ij ze  in het n aan de Ambachtsschool te -
dam.  uu  pe week. s f  's . a gezel 
gewenscht. Stukken in te zenden voo t a.s. en inlichtingen -
baa bij den , t .

 in het Smeden en n aan de Ambachtsschool 
te . s f  pe . Stukken in te zenden voo

i a.s.. en inlichtingen  bij den  G. C. . 
) 

— A d s p i t - Opz i c h t e  s, Weg en n bij de . t. E- v. 
: zie adv. in dit No.

— , voo  bouwkundige , in n tijd 
aan huis. n No. u de e , t 

. (0 

— k u  d i g , eventueel Chef- de , op 
u te . n No. u v. d. Nieuwe 

. . ) 

(Vervolg  je pagina  bijblad) 
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. J. , Amsterdam. 
t 109-111.  Telef. 10S7.  P . O . B ox 381. 
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C L I C H É S 
R o t t e r d a m 

r  Uwe E . 

G. J . A. , v o o r h e en C. V A N . 

. - Opgericht 1830.  Telefoon 1551. 
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" 
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S tephensonst raat 92, ' s -G ravenhage. n 65, ' s -G ravenhage 

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, u i ts lu i tend bij 
het binnenland ƒ — vooruitbetaling: met plaat.

T e 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 
 Apr i l en  October  van het abonnementsjaar N van  tot en met  regels . . . >

(  Jan.— ) wordt beschikt. h e t bewijsnummer daaronder  begrepen. 
v g«  Voor eiken regel meer

oor  e gie . .  - .= »  Annonces van aanbestedingen worden bij  opgave van dri e 
Voor  de overige landen der  Post-Unie, f g j plaatsingen, slechts tweemaal berekend, 

met inbegrip van ë en t | | Tarief voor  Annonces bij  abonnement wordt op franco 
Zuid-Afr ik a J .ë % »  aanvrage toegezonden. 

Opgaven van a d v e r t e n t i ën moeten om zeker  te zij n van p laa ts ing in het Z a t e r d ag versch i jnend n u m m e r , 

u i ter l i j k des S 9 U U  V S bezorgd zij n : n 65. ' s - ü r a v e n h a ge 

BAZEL . 

V e r v o l g (zie bladz.

n alle reisboeken is in den regel veel plaats aan dc be-
schrijvin g van de kerkgebouwen ingeruimd en dit is ver-
klaarbaar  voor  zulke plaatsen waar  de kerk eigenlijk het 
('enige belangrijk e gebouw genoemd kan worden. 

c Baseier k is ook wel een der  merkwaar-
digste gebouwen van de stad. doch de reiziger, die cr 
aankomt, vermoeid van het zien van vele kerken en daar-
van eenigszins oververzadigd, vindt er  nog menig ander  ge-
bouw, dat een bezoek waard is. 

e behoort in de eerste plaats het s aan de 
, een laat-Gothisch bouwwerk van eenigszins zuide-

lij k karakter , gesticht in t is van weerszijden in-
gebouwd, zoodat het slechts een gevel aan de straat heeft: 
die gevel is gedeeltelijk met schilderwerk versierd en was 
W  reeds eenmaal gerestaureerd. j  bestond een
jaren geleden nog alleen uit het lage middengedeelte van 
den tegenwoordigen gevel. Sindsdien is aan de Noordzijde 
( v n aanbouw toegevoegd, die een verdieping hooger  is en 
aan de Zuidzijd e een kolossalen vierkanten toren. Tusschen 
deze beide aanbouwsels is de oude gevel'  wel een weinig 
w de verdrukkin g geraakt, hetgeen jammer is, omdat dit 
oude gedeelte in alle opzichten verreweg het belangrijkst 
l s t bevat een schilderachtige binnenplaats met stee-
n ' " , die min of meer  herinnert aan die van 
nt' t Bargello te Florence, ook door  de in de muren gemet-
S l de wapensteenen en andere fragmenten, en op de eerste 
verdieping bevindt zich de , waar  men 

de mooie gebrandschilderde vensters met wapens aantreft, 
die aan alle heraldici bekend zijn. 

Overbekend, maar  daarom niet minder  bezienswaardig, 
is het m aan de Augustinergasse. die op het -
sterplein uitloopt. t groote gebouw herbergt, behalve 
een beroemde bibliotheek en een verzameling oudheden uit 
den voorhistorischen tijd , een eenige verzameling werken 
van n en r en een eveneens unieke collectie 
schilderijen van den aanvankelijk onbegrepen, maar  latei-
zeer  gewaardeerden schilder  Böckl in . e bibliotheek werd 
reeds in de vijftiend e eeuw gegrondvest en verwierf zich 
met de Universiteit, waartoe zij  behoort sp ;.dig een groote 
vermaardheid. Geleerde reizigers verzuimden nimmer daar 
een bezoek te brengen en het kan ons dan ook geenszins 
verwonderen, dat in een oud vreemdelingenboek ook de 
handteekening van C'onstantijn s wordt aangetroffen. 

Ofschoon de stad geen bepaald middeleeuwsch karakter 
meer  heeft, herinneren de nauwe straten en kleine pleintjes 
en de over  het algemeen hooge huizen, toch nog aan den 
tij d toen Basel een vesting was. n zegt, dat de bevolking in 
de middeleeuwen talrijke r  geweest is dan naderhand cn 
dit kan ook wel zoo geweest zijn. Al s vesting heeft Basel 
echter  nooit een rol van groote beteekenis in de geschie-
denis gespeeld. Wel zijn in de vijftiend e eeuw tijdens dt 
oorlogen der  Bourguignons en Armagnacs aan den voet zij-
ner  wallen onstuimige gevechten geleverd, maar  door  den 
bouw van de sterke vesting n door  bodewijk V 



Voordrachte n in de Rotterdamsch e Academie . 

Schetsen . 
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verbetering, dan zou bet algemeen peil van teekenvaar-
digheid wellicht wat verhoogd worden, maar  de werkelij k 
begaafde teekenaars zullen toch steeds min of meer  uitzon-
deringen blijven. n ziet dit in andere landen, waar  dit 
peil, gelijk b.v. in Engeland, bepaald hooger  staat. n 
vindt daar  meer algemeen een grootcr  vaardigheid, waar-
schijnlij k als gevolg van meer  oefening op' de scholen of 
van meer  practische methoden van onderwijs en toch, wanneer 
m'en Engelsche tijdschrifte n doorbladert, kan men veel-
maals een groot verschil in de artistieke waarde der  schet-
sen en teekeningen opmerken en gewaar  worden, dat het 
meesterschap ten slotte slechts aan enkelen toekomt. 

En  zijn er  onder  onze Nederlandsche bouwmeesters 
men kan het zoo nu en dan op een tentoonstelling' zien, 
maar  een klein aantal, aan wie door  hen, die onpartijdi g 
oordeelen, eenstemmig den meestergraad wordt toegekend. 

e behoort, wij  hebben het reeds vroeger  gezegd, 
n v an d er t e ij  b u r g , die ons on-

langs verrast heeft met een bnudel van T a c h t i g s c h e t-
s en van oude n i n N e d e r l a n d, uitge-
geven bij  \Y . . &  |. B r  us se te . 

Wi j  zijn in de gelegenheid een tweetal van die schetsen 
bierbi j  af te drukken, maar deze geven slechts een zeer 
flauw denkbeeld van de groote verscheidenheid, die deze 

verzameling aanbiedt. Wanneer  men dan bedenkt, dat hier 
slechts enkele grepen gedaan zijn uit een schat van mate-
riaal , dat aan velen zoo goed als onbekend is, dan moet 
men erkennen, dat de heer g een goed werk deed 
met het maken van deze schetsen en meer  nog met het 
uitgeven van zijn werk. 

r  toch kan men volmondig verklaren, dat iets ge-
leverd is, dat niet ontbreken mag in de boekverzameling 
van wie iets voor  onze eigen landelijk e bouwkunst gevoelt 
of daarvoor iets moet leeren gevoelen. Wi j  twijfelen dan 
ook niet of deze uitgave zal een rui m debiet vinden en 
ongetwijfeld tot bevordering van kunstzin in de ruimste 
beteekenis medewerken. 

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

A G 

Uitgeschreven door  de N. V . Boekdrukkeri j  v/h Firm a 

T . ('. B. ten , Nobelstraat  's Gravenhage. 

e N. V . Boekdrukkeri j  v/h Firm a T . C. B. ten , 

uitgeefster  van het „ A l g e m e en Nederlandsen Advertentie-
blad" , schrijf t een prijsvraa g uit voor  het ontwerpen van 
een hoofd voor  haar  „Bouwkund i g Bijblad" . 

Gevraagd wordt een teekening van een hoofd, waarvan het 
opschrift luiden moet: 

Bouwkundig Bijbla d tot het Algemeen Nederlandsch 

Advertentieblad. 

: W . Verschoor, Architect , 's-Gravenhage. 
e teekening moet in zwarte inktlijnc n op wit papier 

zijn uitgevoerd en de reproductie er  van moet gedrukt 
kunnen worden op papier, waarop thans het Bouwkundig 

d gedrukt wordt. 

t duidelijk e letters moet de naam van het blad goed 
leesbaar  zijn. n de rangschikking van den tekst en de com-
positie van het geheel is de ontwerper  vrij . 

e breedte van het hoofd moet bedragen „  de 
hoogte ten hoogste , de teekening moet echter  op 
de dubbele grootte worden uitgevoerd. 

e mededinging is voor  iedereen opengesteld. 
e ontwerpen worden franco ingewacht aan het adres 

van den beer  \Y . Verschoor, e Weg No.
n . vóór i
Zi j  mogen geen handteekening dragen, doch moeten voor-

zien zijn van een motto of kenteeken en vergezeld zijn van 
twee enveloppen waarvan een, g e z e g e l d, moet inhouden 
den naam en de woonplaats van den ontwerper, benevens 
een door  hem getcekende verklaring , dat het ontwerp zijn 
geestelijk eigendom is; terwij l de andere enveloppe moet 
bevatten een correspondentie-adres. om. zoo noodig. zon-
der  den naambricf te openen, met den inzender  te kunnen 
corr  es pondeeren. 

Beide- enveloppen en alle bij  de inzending behoorende 
stukken moeten eveneens van het motto of kenteeken wor-
den voorzien. 

t schrift op de teekeningen. van bij  behoorende stuk-
ken en eventuecle correspondentie, mag niet zijn hel hand-
schrift van den ontwerper. 

Op een door  dc fur y nader  te bepalen dag in het be-
gin der  maand , zullen de ingekomen stukken worden 
geopend in tegenwoordigheid van zoo mogelijk alle leden 
der  Jury . 



bestaande 
F. N icu-

te 's-Gra-
te 's-Gra-

prijzen op 
tc verdoe-

e bekroonde ontwerpen blijven het eigendom van de 
\ ' . V . Boekdrukkeri j  v/h Firm a T . C. B. ten , 
die daardoor  het uitsluitend recht van reproductie voor-
behoudt. 

Voor deze ]>rijsvraa g worden uitgeloofd een eerste prij s 
a f too. . een tweede prij s a — en een derde prij s 
a  . uit te keeren binnen een maand na toekenning 
door  de Jury . 

e prijzen worden toegekend door  een Jury . 
uit de heeren Jac. J. Brandes. F. . 
werkerk . Com. van der  Sluijs en W . Verschoor, 
venhage; r  dc heer . van der  Voort , 
v enhage. 

Aan de Jury is het recht voorbehouden de 
andere wijze, doch over  hoogstens  ontwerpen 
kn . voor  het geval zij  mocht meenen. dat daartoe aan-
leiding bestaat, maar  zij  is in elk geval gehouden het 
gehcele uitgeloofde bedrag toe te wijzen. e inzenders wor-
den geacht, door  het enkele feit hunner  inzending, zich 
te onderwerpen aan de uitspraak der  Jury . 

e inzender  van de ter  uitvoering gekozen teekening 
is gehouden eventueele door  de Jury gewenschte kleine 
wijzigingen in zijn ontwerp aan te brengen. 

e fur y is verplicht uitspraak te doen vóór  Juni
Zi j  zal hare bevindingen in een beknopt gemotiveerd rap-
|ïort omschrijven, dat aan alle inzenders franco zal wor-
den toegezonden. 

 'e uitslag zal in de vakbladen worden bekend gemaakt. 
e N. V. Boekdrukkeri j  v h Firm a T . C. B. Ten , 

behoudt zich het recht voor  de ootwcr|>cn op een nader 
te bepalen plaats en tij d te exposeeren. 

e terugzending der  niet bekroonde ontwerpen zal ge-
schieden binnen  maanden na het verschijnen van het 
Jury-rapport . 

e teekeningen moeten plat verpakt worden ingezonden. 
Tot het bekomen van nadere inlichtingen kan men zich 

tot uiterlij k  Apri l  wenden tot den , den 
heer . van der  Voort . Van Swietenstraat n . 

Vragen en Antwoorden worden bekend gemaakt in het 
..Bouwkundig Bijblad "  van het „ A l g e m e en Nederlandsch 
Advertentieblad" . 

's-Gravenhage.  Februari

e Jury : 

J A C . J. , Architect , 

F. , Technisch Boekdrukkerij-Chef , 

F. , Architect . 

. v. d. , . 

W . . Architect , 

: 

. v. d. , . A lg . Nedt Adv. Blad. 

allen te 's-Gravenhage. 

t officieel programma is opgenomen in het „Bouw -
kundi g Bijblad "  tot 'het „ A l g e m e en Nederlandsch Adver-
tentieblad"  van  Februari  en wordt op aanvrage 
grati s toegezonden. 

A E T " 

N

t van de Jury inzake de prijsvragen voor  oen 

Pianinokast en voor  een Steenen Trap . 

Op de prijsvraa g voor  een pianinokast waren ingekomen 
dri e ontwerpen, onder  de motto's: „Six" . "  en

. Van het motto "  ontbreken de details op 
ware grootte. 

o „ S i x "  vertoont het gewone handelstypc van 
ptianinokasten. maar  dan zeer  onvolkomen en gebrekkig 
opgebouwd en gevormd. Teekening en detaillcering zijn 
niet aangenaam van behandeling. e kleur  is niet gelukkig. 

o "  geeft een massa-oj>bouw, door  dc hoofd-
vormen van het instrument-meubel tot dc meest eenvou-
dige terug te brengen. t is in beginsel te loven, maar  dan 
moet de ontwerper  van dien massa-opbouw ook iets ken-
merkend moois kunnen maken, maar  het niet bij  den goeden 
wil alleen laten, en dat is hier  gebeurd. e lijnen, "di e 
als versiering bedoeld zijn en van ivoor  beschreven staan, 
kunnen niet fraai genoemd worden en zijn ook voor  ivoor 
niet zeer  geë igend. e kastjes onder  het toetsenbord zijn 
lastig bij  het vierhandig spelen. t instrument staat op 
de sleden niet goed op den grond. 

o ,,() ]) . e inzending onder  dit motto 
geeft blij k van ernst en toewijding, al'  ligt bet. trouwens zeer 
moeielijk. gegeven nog boven de macht van den inzender. 

t eerste wat bij  dit ontwerp opvalt is de tc fijn e indeë-
lin g en detailleering,, waardoor  het instrument grooter  lijk t 
dan het in werkelijkhei d is. Vooral van terzijde is het veel 
te ingewikkeld geworden, terwij l de zijwangen van het toet-
senbord wel wat allcdaagsch zijn cn dc middenstijl onder  dit 
bord niet gelukkig is. Wanneer  dc klep van het toetsenbord 
wordt o|>gczet snijdt deze de paneelen van de bovenkast 
doormidden. t had voorkomen kunnen worden door  in 
de versiering van deze paneelen met hun tweeledige functie 
rekening te houden. e electrische lampen komen niet ge-
lukki g uit de paneelen, terwij l het electrisch licht , aldus 
aangebracht, nogal tot moeilijkheden aanleiding zal geven. 

t zetten van het instrument op zes pooten is bedenkelijk. 
Twee handvatten aan elke zijde is de helft te veel. vooral daar 
het groote gewicht aan dc achterzijde is. t gehcele meu-
bel is nog al zwak gebouwd, in hoofdzaak wat de onderre-
gels en ondcrst i j lën betreft. e lezenaar  zal bij  het opslaan 
van de handen last veroorzaken. c ontwerj>er  heeft aan de 
verticale richtin g wat tc veel overwicht gegeven, door  aan 
een zevenoctaafs pianino bepaald zeven paneelen te willen 
maken. , en door  de zeer  fijn e detaillcering, heeft 
het instrument een schijnbaar  ongemotiveerde lengte ge-
kregen. e zorg aan het ontwerp besteed, de ernst waarmede 
naar  dc oplossing van het vraagstuk is getracht, de uit-
voerige en zorgvuldige teekeningen en de beschaafdheid 
van het geheel worden door  de Jury echter  gewaardeerd, 
zoodat deze voorstelt den prij s van f  aan het ontwerp 
onder  het motto „O p "  toe te kennen. 

Bij  opening van den naambricf bleek de vervaardiger 
van deze inzending tc zijn dc heer  J. A . Snellebrand, leer-
lin g van de l „Quel l inus" , te Amster-
dam. 

Op de prijsvraa g voor  een steenen trap was één antwoord 
ingekomen onder  het motto „En t ree" . 

t ontwerp is met een schijnbare gemakkelijkheid in 
elkaar  gezet, maar  valt bij  nadere beschouwing zeer  tegen, 
want het is vri j  slordig van conceptie en van teekening en 
onbeduidend van detaillcering. e Jur y stelt desniettegen-
staande voor  de moeite aan het ontwerp besteed te beloo-
nen door  het toekennen van  gulden, zonder  daaraan een 
prij s of premie te verbinden. 

Amsterdam.  Januari

e Jury . 

een Antw . c ontwerper  dient tc beoordeelen. 
spreekkamer noodig of gewenscht is. 

Vraa g n dc teekeningen, behalve die, waarvan 
het programma dit eischt, met kleuren opgewerkt worden ? 

Antw .  Van de eischen van het programma kan niet 
worden afgeweken. Zie art .

Vraag  Betreft de afscheiding van de speelplaats al-
leen die zijden, welke aan den openbaren weg zijn ge-
legen, of ook de scheiding met de andere perceelen ? 

Antw .  Ja. 

Vraag  Wat wordt verstaan onder  een afscheiding 

met toepassing van baksteen ? 

Antw .  Een afscheiding, geheel of gedeeltelijk van 

baksteen. 

Vraag s 't geoorloofd, met z'n tweeën aan één 

prijsvraag-oplossing te werken en onder  beider  naam in 

te zenden ? 

Antw .  Natuurlij k is het geoorloofd. 

Op de ingekomen vragen, die men hierboven niet be-
antwoord mocht vinden, kan men zelf gemakkelijk het ant-
woord uit het programma en de daarbij  bchoorende -
ninklijk e besluiten van  Juni  Stbl.  en
afleiden. e besluiten zijn ad fo  verkrijgbaa r  aan het 
Tentoonstcllingsbureau, P. C. t  te Amster-
dam, uitsluitend op schriftelijk e aanvraag met bijvoeging 
van het bedrag in |x>stzegels. 

Namens de Jury : 

J. . 

. . 

L e e s t a f e l . 

G  No.  A f d e e l i ng A m s t e  d a m, 
g van i

W a a  s t a an wi j ? naa het h van n s (Slot). 
g de  Technische . met losse plaat. 

i . 
, doo  A. W. Weissman. 

! o u w k u  s t b e s p  e k i n g e  in de dagbladen. 
n S t u k k e n. e Technische School voo -

kunde le Sneek. doo  Johs. . - , doo  W. G. Simonis. 
— t n . doo  A .  c. i . 

 No. e d e e l i n g en e het Genoot-
schap. 

G e n o o t s c h a p s p  ij s v  a g e n t van de . 
t d o o d v o n n is ove < , doo . . 

. y c e  m voo  meisjes te m . Js. l !>. N. A. met 
afbeeldingen. 

E en w a n d a ad aan het stadhuis te . doo  1'. . met 
een t de . 

E e n i ge i d e e ën ontwikkeld in 't belang van a et Amicitia* 
in 't algemeen en van de *  de n in 't bij-

, doo  J. J. . 
e Tentoonstelling van . 

n S t u k k e n. Ove  den Vlissingschen , doo . 
. J. . . — Ove  de e opleiding, doo  Van de . 

— Ove  de g «Ambtswoning», doo  Joh. . . 
No. e d e e l i n g en e het Genootschap. 

g van de  Gewone g van i
Xe l s e (Scheveningen) 

Septembe
e de t was, is en n kan. 

g en g van Gebouwen, 
doo  F. G. Unge w. i . l . Systemen van e . 

E ( w en Woningen de
j *  te i ) . . A. , 

, met afbeeldingen en losse plaat. 
s Stadsscl

. 

E  No.  Vide s van het . 
band fü  die n de  Technik« te ,  Septem-
be  (Slot). 

g van de n de Afdeeling k van het 
. t van s bij dc - en s 

vanwege het genootschap s m x te Leiden. 
g doo . doo . . . x w. i . 

(Slot) met afbeeldingen. 
e , systeem . . doo  A . . met 

afbeeldingen. 
g van de Afdeeling voo - en Scheepsbouw van 

het . t van s van .  te . 
n S t u k k e n. e e voltmete als netvolt-

. doo  A .  Loos w. e. i . 

. v. T.) Officieel gedeelte. — n 
van . . — g van <

n en van hunne weduwen én weezen . — \e -
tionale s te . — s ove de g van 

n kolommen (slot). — . — Gemengd. — Uit techni-
sche bladen en . — 

E  No.  N e g e n de e g vau 
het  met n de  afdeelingen, op i
Agenda met Toelichting. 

e e e i n d e x a m e ns aan de e Technische School 
voo  de e te . 

e g van n te Zwolle. 
A f d e e  i n g s v e  s 1 a g e n. Assen, i

E E E No. Nogmaals dc 
gang van het vuu  in den . — t en gewapend beton. — 

g van Appendages voo  Stoomketels. — g de  doo  de 
g benoemde Gevvapend-beton-( 'ommissie. 

 No.  Officieele . 
e huizen de e g t  af heel-, 

dingen). 
n en n  (slot). 

Algemeene n t den bouw en de g van schoollokalen 
voo  Openbaa Lage . 

Algemeene n t den bouw en de g van schoollokalen 
voo  Lage . 

. 
g te Gent. 

a van de Nationale bouwkundige . 

T , OU  & W No.  Zooals s aangekondigd was, 
is d ' ) k in k op mooie
papie n en de/.e e g van den eltden g opent 
met een g van het huis t van « te t van 
de hand van den hee Johan , die ook voo  een t deel zijn -
kel eigenhandig . Zooals men weet is het genoemde huis een 

, dat onde de bekwame leiding van A . Le Comte staat en 
mee en mee ook in het buitenland d . Le ('omte's lie-
velingsdenkbeeld is. e  een h y van te maken. e 

g is echte wel wat gewaagd, maa ook al t dat niet be-
, men kan n zijn met hetgeen hie t is. 

n de k «Toelichting bij de platen» n wij e afbeeldingen 
aan van de e j »'t Lootsje*  de n Lucas 

. aan de t te , n en thans. e g 
kan zeke eenig in haa t genoemd n in ons land en wellicht 
ook in het algemeen . 

Aan het slot van dit numme n eenige n n 
gewijd aan de nagedachtenis van den te h n n -
him a di Widjaja. bekend als leide  van het gezelschap e kunst-

 dat in de Ned. e afdeeling van de e Tentoon 
stelling van m was. F.en goed t t deze aan-
teekeningen. 

E T UN N No. t e l 
in het  van Alexande s t is getiteld 

e aus dem . Wilhelm Leibl is een e figuu
in de e , omdat hij voo  zijn kunst de g 
heeft aangenomen, dat echte kunst slechts op den bodem van het hand-

k n kan. j kwam tot dit denkbeeld doo  zijn n 
levensloop. Al s jongeling was hij namelijk g te : aan 
het aambeeld g hij p van het k in zijn e en 
beteekenis. hij had d voo  den meeste en de gezellen, die hun 

k n en p h . Zijne neiging tot de -
kunst e hem naa .  wilde hij in de e plaats schil-

n . naa alle n van het vak. zooals Van Fvck en n 
die gevolgd hadden. e viel het hem tegen, dat men toenmaals te 

n eigenlijk geen n kon . doch slechts n 
van compositie, e loopjes en e anecdoten beoefende. 

j zocht dus zijn eigen weg. j hij zich t het beginsel voo



U i t v o e r i n g van werken in 

I  ^p^ T,f^ 
. n en n . 

I Nassaukade 504, Telef. 1258. . 
oogen stelde, de natuu en ile d zoo w mogelijk wee
te geven. 

Thans heeft hij school gemaakt en wij zien hie  afbeeldingen, in hoofd-
zaak van , van zijn hand en van die zijne  discipelen. 

Een tweede l behandelt n van den n beeldhouwe
g ; j l de n de aandacht . 

e bouwkunst is in dit numme d doo d 
te , mee  en bellange dan . Een hie  alge-
beeld p is tenminste weinig ; de afgebeelde inte-

s zijn , ofschoon het e en het behangselpapie e  te veel 
den loon in aangeeft. 

d wil ook de d in haa geheel n en dit 
gehikt hem k slechts voo  een deel. zooals uit de - al beel-
dingen van kleine , doo  hem , blijken kan. 

{Vervolg  ide pagina  bijblad). 
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Industrie - en Handelsadressen . 

Trottoir- , Terrazzo- en Graniettegels, Trottoirbanden , 
, , Tennisbanen, enz. — — — 

R  Slooni-Tinin ier lhbr ie k .TIMMAN. „ D E A T L A S" . 
— *  ï*  ij  o p  a v «  worden op aanvraag; verstrekt . — 

, . T e l . 3905. 

N 

INAAML.  voorh . A. 5INQEL5 flzn., 

J en . 

. J. , Amsterdam. 
t 109-111. — Telef. 1037. - - P . O. Box . 

l in Binnen- en Buitenlandsche fijn e . 

w . «i»or 

OURNIQUETdeuren . 
Garni tuu r  voo  gewone n ot n geheel d : 

, , N. Z . Voorb.w. 146. Te l. 2701. 
d aan s m en , vele Café'i en . 

s s en . 

A. VAN DE MORTEL, TH RÏTRf. 
F a b r i k a n t C e m e n t t e g e l s,  HtzZ^^' 

M. Noorlander , Rotterdam . 
N a t u u r s t e en  B o u w m a t e r i a l e n. l 132. 

NIL- El 

voor  Uwe < E . 

Q - J - A. , voo rheen C. V A N E 

. Opgericht 1830.  Telefoon 1551 

B r a n d k a s t e n, , , e tc. 

Staaldraadwarenfabriek 

racht 136 te A 

Te l . c 478 

B | , o u » e « g r a c ht 136 te

, 
Fabr iek tan - en . 

j  tot V e r v a a r d i g i n g cn g van 

, voorheen 
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L e e s t a f e l . 



E  No- 8. g ove den toestand de Afdeeling 
voo k ove het jaa

. t gehouden in de g van de 
Afdeeling voo k van  Novembe  doo Otto , 
met afbeeldingen. 

t van de e Commissie, ingesteld tot 
k van de kanalisatie van de gemeenschappelijke . 

S t a b i l i t e it van lek n . doo . N. s c. i . 
met afbeeldingen. 

O v e  de g e l i j k h e id de e invloedsgetallen bij elec-
e leidingsnetten. doo . A. W.  e. i . 

 n g e z o n d en S t u k k e n. — , doo  N. van Spanje 
e. i . — Economische n van n en -
d j ven. doo J.  van de . \v i . 

. v.T.) No. 8. Officieel gedeelte. — -
sen. — Aankondiging van . — n van . 
— Vil l a . — g van n en van 
weduwen en weezen . — . - . — -
genbus. — Gemengd. 

E  No. S. e n van den
in zake .het . 

 Technisch < . 
A f d e e  i n g s v e  s  a g e n. . i  — . 

i

E E l . No. e ventilato in 
het . — e sluiting de stookopeningen van den . 
— t stoken met . — n in Twente. — 

n van gebakken Waalsteenen. 

E , Uitgave van J. G. . le t bevat in Afl . : A 1 s 
't i is . E. — e a u t o m a t i s c he -
k o g el . e n  z tot g v an e l u c h t b a l-
l o n s: A. . F. Feickens. e b e te e k e n i s van het ' a n a m a k a-
n a a  J. . E. . — t z w a  t e W a t e  1> ij V e u l o : . A . J. . 

. — e m o l e k n l ai  po mp v an G a e d e: G. L . de . — 
L . — W e s p en en W e s p e n k o l o n i ë n: . . — e op-
t i s c he g van de O o g l e n s: . . G. . — e 

: |. . . — 'n W e i v o g e l t j e: A. i Wigman.— 
n  de L e n te van

. Y. — E e n v o u d i ge : e e k a m e  o f c a-
m e  a o b s c u  a : . A . J. C. . — g — 

. — ! ij k s ch t o v e
de m a a nd : W. van de  Vegt. 

. n komt wel wat met de nachtschuit, wannee men aan 
het eind van i nog ove s gaat , maa wij kunnen 

 onze g , dat wij t enkele dagen , 
de Genootschapskalende van a et Amicitia ontvingen en -
leden week de kalende van de nuellinusschool. 

t aantal , dat bij de g de d ingezonden 
, schijnt in den laatsten tijd eenigszins , e  zijn alwede
e n . t was ook lang niet alles even , 

wat men toegezonden g en de dagbladen, die het meest met deze nieuw -
n t , hadden dikwijl s moeite, passende ge-

meenplaatsen te vinden, om deze n aan te kondigen. 
Wij hebben e  ook nu wede e ontvangen,  het bete

is te zwijgen. Gelukkig voo  de , dat t nog niet zoove
is, zich in te laten met , tot het tegengaan van de g 
de  wanden in onze woningen. E  zijn echte gunstige , aan 
de zooeven genoemde s is een e mate van e niet 
te ontzeggen en onde de uitsluitend als e bedoelde s zijn e  ook 
wel die g n en e t in de e plaats die, welke 
de a  U 11 e  & C o.. s van de . deed n 
doo  E u g. , niet , om de compositie, dan wel om de 

s van zes penteekeningen, e hij d is. s ten 
e e gaf dezelfde  een n kalende uit. Thans heeft 

de teekenaa stadsgezichten uit Gouda. . , 's -
hage en , benevens een schets van London e voo  de e 
gekozen. Niet alle teekeningen zijn evengoed geslaagd, maa men moet het 

, dat een g hie  een teekenaa aan het k 
heeft gezet, wiens k goede kwaliteiten heeft en van wien. bij -
oefening, zeke nog wel wat te wachten is. 

Volgens een van alle kanten d p is blijkbaa  de 
O u e l l i n us s c h o o l k a l e n d e . j is , op 
steen t en in f t doo G.  o  deus onde leiding van 
den  J. .  e u k e  o m. Smaakvol van , getuigt het p 
van goede e beginselen, l aan de g veel g is 
besteed, l i l h oogpunt zouden enkele n te maken zijn. 
maa in het algemeen , doet dit k onze bekende -
heidsschool alle ee aan. 

Ook de G e n o o t s c h a p s k a l e n d e van A . et A . is in een 
.-.maakvol omslagje . n k op g papie

t de e een t van tempel met hoogen , t 
s hun licht naa alle zijden , denkbeelden d 

op i en dus ook op a en Amicitia van toepassing. e 
bescheiden ook van afmeting dit e zij, de  had e t 
zijn naam of zijn initialen op kunnen . 

 O F E 

 ? 

Ongeveer twee jaar  geleden schreef iemand uit n 
aan den directeur  van het e m van 
Oudheden, dat hij  in het bezit was gekomen van een oud 
beeldhouwwerk, dat afkomstig heette te zijn uit een huis 
aan het Achterklooster  te . k antwoordde, dat 
hij  dat voorwerp maar eens ter  bezichtiging moest zenden; 
mocht het voor  het museum niet geschikt zijn, dan zou het 
vrachtvri j  naar n teruggaan. t werd mij  niet toege-
zonden, doch den volgenden dag voor  den middag was de 
man te m en bracht het bedoeld.'  'beeldhouwwerk 
zelf in het museum. s bij  het uitpakken 'kreeg ik eenigen 
twijfe l of ik hier  wel met een antiek stuk werk te doen had. 
Wel was het zware hout vri j  oud, waarschijnlij k een stuk 
omlijstin g van een oude deur  of raam; maar  het daarop 
aangebrachte snij- en beeldhouwwerk kwam mij  voor  on-
onlangs vervaardigd te zijn. i was het ook niet. Vol -
gens den n koopman moest het voorstellen het be-
leg van m in den , doch hier-
mede was een jaarta l in strijd , dat op den achterkant 
was ingesneden. t langwerpig stuk hout, dat een fries of 
een deurkalf of iets dergelijks heette te zijn, stelde in 
plomp, leelijk snijwerk een oorlogstafereel voor. n het 
midden een schanskorf waarnaast twee kleine kanonnen; 
verder  een viertal krijgslieden, slecht gegroepeerd; op den 
achtergrond een stad. t tafereel vulde het middelste ge-
deelte, terwij l daarnaast, in nissen, twee mannen in slcepcnd 
gewaad stonden. e laatste figuren, nog slechter  gebeeld-
houwd .aan de overige, moesten waarschijnlij k monniken 
voorstellen. Eindelij k vond men op de beide uiteinden de 
wapens van d en , in dergelijke nissen als 
de zoocven genoemde mansfiguren, en daarvan gescheiden 
door  kolommen. t geheel verried volstrekt niet de vaar-
dige hand van een  of ióde-cvuwschen beeldhouwer, 
dien men er  evenwel in zou willen zoeken wegens de aan-
wezigheid van Gothieke ornamenten.  'at op een dergelijt 
gesneden deurkalf destijds de wapens van gewest en stad 
bijeengevoegd zouden zijn, kwam mij  bedenkelijk voor. -
tom, ik zag in het stuk niets belangwekkends en antwoordde 
den koopman, zekeren Wemik. *) dat men van zijn aanbod 
geen gebruik zou maken. 

Bijn a was ik het deurkalf vergeten, toen vele maanden 
daarna een heer  uit Vlaardingen mij  in het museum kwam 
bezoeken, onder  den arm een zwaar  houten paneel dra 
gende, dat hij  juist van een rondreizend koopman had ge-
kocht. Toen het omhulsel los werd gemaakt, vroeg ik ter-
stond of die koopman wellicht Wemik uit n was. 

t snijwerk op 'deze plank geleek namelijk zeer  veel op 
dat van het deurkalf ; het moest bepaald door  denzelfden 
beeldsnijder  vervaardigd zijn. e gothieke nissen, nu 
echter  van groot ere afmetingen; dezelfde schilden, thans 
wel met de wapens van Culemborg en Gelderland, want 
onderaan was het wapen van zekeren van t te zien. 
die in Culemborg gewoond moest hebben. d bleek 
nu, dat Werni k dit snijwerk had verkocht, daarbij  de mede 
deeling voegende, dat hij  het van iemand uit g 

„ckoch t had. En het was daarbij  niet gebleven, want aan 
ecnoedigd door  het tot stand komen van den koop, had hij 

n og eens goed gezocht en nu in dezelfde stad nog twee 
. < hilderde portretten „gevonden" , waarop het wapen der 

n niet ontbrak. n bezoeker, blijd e inééns 

z, > in de „ fami l ies tukken "  te komen, had alles gekocht. 

Spoedig daarna werd mij  een looden plaat vertoond, waar-
op in relief dergelijke figuren en wapens voorkwamen als 
op het Culemborgsche paneel; hier  waren het echter  de 
u ipens van m en , die aan het boveneind 
prijkten , vermoedelijk om schijn van echtheid te geven aan 
het wapen van zekeren van Vollenhoven. t opschrift 
lmdde: E T V A S 0 P VS E ST J A N 
\ A N N r het looden plaatje 
wonderlij k veel overeenkomst had met zijn n 
broeder, en ik mij  meende te herinneren, dat op het laatste 
een dergelijk opschrift voorkwam, uitte ik de veronder-
stelling, dat Werni k ook dit ding „ g e v o n d e n"  had. t 
was werkelij k zoo! Nog dienzelfden dag sprak ik in het 
museum den heer , een"'molenaar  uit , 
cn hoorde bij  die gelegenheid, dat ook hem korten tij d te 
voren zoo'n plaat met het wapen s was aangeboden. 

j  bad het voorwerp slechts vluchtig bekeken, omdat hij 
er  geen belang in stelde. Weer iets later  werd in het ste-
delijk museum alhier  een in allen declc gelijk plaatje ge-
bracht, alleen met dit verschil, dat men nu een zekeren 
Voorhoeve, regent van een Amsterdamsch weeshuis in het 
laatst van de  eeuw, bij  den kop had gepakt. Een lid 
van dit geslacht, aan wien het voorwerp te koop was aan-
geboden (alweder  door  denzelfden Wernik! ) kreeg achter-
docht, omdat het jaarta l niet klopte. j  zocht den voor-
vader  in den stamboom op en nu bevreemdde het, dat die 
reeds op zeer  jeugdigen leeftijd regent van een weeshuis 
zou zijn geweest. n Amsterdam werd men toen in den ouder-
dom van achttien jaar  nog geen regent, zelfs niet van een 
weeshuis! Vergeven wij  den beeldhouwer-loodgieter  deze 
kleine vergissing; wie zóóveel arbeid in zó<> weinig tijd s 
moet verrichten, stelt zich allicht aan abuizen bloot. -
tusschen had dit tijdsverschil den nazaat tot voorzichtigheid 
gestemd. Wat het samengaan van gothieke ornamenten met 
een achttiende-eeuwsch regentenblazoen niet had kunnen 
bewerken, geschiedde nu door  een onnoozele schrijffout . 

Aldu s gewaarschuwd zijnde, vroeg men het antieke stuk 
een dag op zicht te mogen hebben. k vertelde toen. dat 
er  ook exemplaren in hout bestonden, hoe die er  uitzagen, 
dat zij  van grootere afmetingen waren en hooger  in prij s 
dan de looden. waarschijnlij k omdat men hout nu eenmaal 
niet gieten kan. Noch de e heer. noch zijn 
compagnons waren dan ook verrast, toen de antiokkoop-
luan, den volgenden morgen aan hun kantoor  komende 
om antwoord te vragen op zijn aanbieding, bovendien nog 
een juist door  hem gevonden houten bord medebracht, 
waarop het wapen der  famili e voorkwam. n kocht het 
natuurlij k niet. r  succes had hij  met een dergelijk stuk, 
dragende het wapen van iemand uit het geslacht van -

s ijn , waarvoor  in 's-Gravenhage een kooper  werd ge-
venden. 

A l het werk van dezen houtsnijder  vertoont steeds, tot 
vermeerdering der  waarschijnlijkhei d van echtheid van het 
familiewapen, in den top dc wapens van provincie en stad. 
waar  het geslacht gebloeid heeft. t trok daarom zeer 
mijne aandacht, dat in het verslag over  het stedelijk museum 
1 : , aan het gemeentebestuur  van die plaats uitge-
dacht, in di- „lijs t van de aanwinsten voor  het museum in 

l i "  in de eerste plaats werd vermeld: , 
"i n zijn gesneden het vva|>cn van d cn van , 
moedelijk afkomstig uit een der e kerken" . k 
eg opééns vermoeden hier  met een echten Werni k te 
n te hebben! Een bezoek op het Prinsenhof op het Oude 

t bracht geen licht ; ik kwam er  op een Zondagnamid-
dag en kon het stuk niet ontdekken; evenmin wisten de 
suppoosten het tuin te wijzen, zoodat ik tot mij n spijt ge-
noodzaakt was de kennismaking met dit kostbaar  overblijf -
sel uit dc eeuwenoude e kerk tot later  tij d uit te 
stellen. 

Eenige maanden daarna nam ik niet belangstelling ken 
nis van het „vers lag betrekkelij k Edam's m over  het 
jaar  zag met genoegen hoe in het aantrekkelijk e 
huis met zijn schilderachtigen gevel weder  vele belangrijk e 
geschenken waren aangekomen, en wilde vervolgens ken-
nis nemen van de door  aankoop verkregen stukken. e lijst 
begon met een gebeeldhouwd deurkalf met de wapens van 

d en Edam, vermoedelijk uit Edam .afkomstig. Zie 
Afbeelding . e illustrati e geeft in  goedgeslaagde 
photo een belegering van een stad weer. geheel zooals 
het deurkalf uit het Achtcrkl'ooster  het beleg van m 
voorstelt. Geheel zooals Neen. het is hoogstwaarschijn-

lij k hetzelfde deurkalf . bet door m versmade mid,-
deleeuwsche beeldhouwwerk; slechts is het meest link s ge-
plaatste schild, het wapen van , thans vervan-
gen door  het Edamsche. t blad omslaande en de aan-
koopenlijbl vervolgende, nadert  tot: „Ee n gebeeld-
houwd triptiek , / ie Afb . . e photo's vertonnen 
een drieluik , zoowel gesloten als opengeslagen, en met het-
zelfde plompe, zware snijwerk als het deurkalf van het Ach-
terklooster, de paneelen uit , . Am-
sterdam en zoovele andere. En dan onderaan, niet in Go-
thieke. doch in zware blokletters . 

n dag schreef ik naar  de Zuiderzeestad om 
inlichtin g of dit nieuw verworven beeldhouwwerk van Wer-
nik was aangekocht. Tot heden kwam daarop geen mtvvoord. 
Echter  was door  het zien van dc afbeeldingen de e 
aanwinst in het geheugen teruggeroepen ; geen gelegenheid 
hebbende naar t te gaan, vroeg ik per  brief of de 
„ re l iekschre in "  door  Werni k uit n was geleverd. t 
antwoord luidde bevestigend. 

s van oud snij- en beeldhouwwerk meen ik een 
dienst te doen door  er  op te wijzen, dat het „v inden "  en 
het verhandelen van de bovenbeschreven voorwerpen zoo-
veel moeite  zorg schijnt te veroorzaken, dat de lieden, 
die er  ons land mede afloopen, er  verstrooid door  worden, 
zoo erg zelfs, dat zij  zich hun naam somtijds niet meer 
kunnen te binnen brengen en zich dan maar  Bakker  of ook 
nog wel anders noemen; dat  nu en dan zulke hoeveelhe-
den antiquiteiten gevonden en opgediept worden, dat ook 
vrouwen met den verkoop moeten worden belast: en ten 
slotte dat het drukk e werk het onderscheidingsvermogen 
verzwakt, want  van de dri e personen, die  mede 
rondzwalken, maakte dezen zomer aan  der  koopers 
van de vermelde looden prullen wijs. dat daar  voor 
zeven gulden tin"  aan zat. 

A .  V A N . 

. r
(N. . Courant.) 

. 

S l ot L o e v e s t e i n. 
Te e is opgelicht de g »S l o t L o e v e s t e i n* 

e g stelt zich ten doe] het inwendige van het slot Loeve-
stein zooveel mogelijk in zijn ouden toestand g te n en te stof-

. zoodat s zich een g kunnen maken hoe deze 
e Staatsgevangenis e  ongevee heeft uitgezien tijdens het f 

aldaa van o de . 
t bestuu de g beslaat uit de volgende n : 

*) Of . een naam. die te Leiden : ) 



U i t v o e r i n g van 

Nassaukade 504, 

n g van werken in 
Gewapend en Ongewapend Beton 

. n en n . 

Telef. 1258. . ] 
 C. cle .  van , te : — . 

. . A. O. de . li d van Gedep. Staten van Zeeland, te -
: — |. A . . ,  van het n -

seum van , te : — . .  van de , 
 van de Ned. . te 's ;  1'h. 

, te 's : — ds. \V. Gobius du , , le 
m : — . . l i . de Jong va:i k en . hoofdcommies 

aan het t van justitie, te : — . . e 
Jonge,  van het Alg , Ned. , te :  A. 

,  van het l u voo , te 
; — . |. A. van  van Veen. l 

de j lot Exploitatie van ; — . . W. 
,  van het . tc ; — J. A. Nebbens 
, majoo de Genie, tc : — . O. van Os. li d van Gedep. 

Staten van , te : — G. A. .  van 
. A . N. W. . te n : — Th. van n n . oud-lid 

van Gedep. Staten van , te t k : — . . W. F. van -
dijk,  van het , te m : — . . . 
W. Th. ,  de e Staten van , te Assen: — 
Aug. . Sassen, te ;  L . A. Smit Jzn..  van de 

j Fop Smit cc Co.. te m : — F. Schmidt , 
 van het , te : — . . Tydeman 

, lid. van de Tweede  de . te : —
. hoofd eene tusschenschool. te : — . m  A. C. Vis-

se van J ,  aan de , te Leiden; — . 
|. . te m : — . . W. F. van de  Wijck,
van den d van e de e n -
schappij, te Amstetdam. 

Tot leden van het dagelijksch bestuu n gekozen: . . A . C. 
Visse  van . : . . Tydeman . : 
nu. . . van de , : J. A. : . . . de 
long van k en . . 

Tot leden van de technische commissie voo  de inwendige g van 
het slot n benoemd de n :  A. , . , 

. . W. n en . ü. W. F. van . 
e ministe van g heeft s toezegging gedaan aan de -

ging, nadat e Statuten k zullen zijn , onde be-
aalde n te n een gedeelte van het slot in den ouden 

i 
toestand, voo  zooveel mogelijk g 
gankelijk le stellen. 

te n en voo  het publiek loe-
(N. v. d. ) 

's-G . 

e S c h o uw bu  g-C o m m i s s i e heeft in een n aan den Ge-
d d zich n i et te kunnen n met het s 

van . en Weth. t den bouw van een nieuwen g op 
bet d en intusschen g van den thans gesloten be-
staanden . Volgens  na eenstemmig l is n niets 

s te n dan bestendiging van den be^taanden toestand voo
een lange s van . 

Zelfs indien de  van l blijkt te zijn dat de schouw v 
op het d geweosebt is. dan behoeft hij m nog niet de 

f van het n te bevelen, tenzij e n e 
noodzaken. Fn die e n n — betoogt de commissie — 
weggenomen doo . en W. zeiven doo  hun l om den gesloten 

g wee te doen bespelen. 
e Commissie handhaaf, haa gevoelen t het plan  en 

.  ook de  zich gunstig heeft uitgelaten. 

s te . 

j . besluit van  deze is ingesteld een commissie tot k 
en g e den staat van het uitwendige van het k 

s te m ; 
zijn in deze commissie benoemd: tot li d en : . . 

. Six,  de  commissie van toezicht op het m te 
: tot leden: . . V. F. 1.. de . li d van de Tweede 

 de  Staten-< , te : i ; 
 |. A. van de ;  A . W. . Odé. n aan 

de Technische l le . 

G e w a p e nd b e t on a ls . 

Van de g t men aan het  v. d. : 
e , doo  den t genomen, niet het n van gewapend 

beton volgens het systeem e . aan de glooiing van »de e 
afsluiting*  de , heeft geen gunstig gevolg gehad. 

t k was niet bestand tegen de hooge vloeden en hevige n 
de  laatste maanden, zoodat voo  en na e stukken van het k 
afsloegen. 

g n n genomen om het wegspoelen van den 
dijk te , totdat het seizoen gunstig is, om nieuwe n met 
betonbedekking te nemen. 
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T e voldoen : bij  vooruitbetaling of in twee 
termijnen , elk groot /  waarover  op 

 Apr i l en  October  van het abonnementsjaar 
 Jan.— ) wordt beschikt. 

Voor  Be lg ië  J° »

Voor  de overige landen der  Post-Unie, 
met inbegrip van ë en 
Zuid-Afr ik a 1

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

, idem, zonder  plaat »

 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. 
Tarie f voor  Annonces bij  abonnement wordt op franco 

aanvrage toegezonden. 

Opgaven van a d v e r t e n t i ën moeten om zeker  te zij n v an p laa ts ing in het Za te rdag versch i jnend n u m m e r , 

u i ter l i j k des S 9 U U S bezo rgd z i j n : n 65. ' s -Gravenhage. 

Acti e van de Opzichter s van den Water-
staat en B. O. W. in Nederlandsc h Indië . 

O p v e r z o ek v a n w e ge de V e r e e n i g i ng v an 
B o u w k u n d i g e n i n . w o r d  de a a  d a c ht va n 
b e l a n g h e b b e n d en op o n d e r s t a a nd a r t i k e l ge-
v e s t i gd cn w o r d en a n d e re b l a d en v e r z o c ht 
li e t g e h e el of g e d ee 11 e j k o v er  te n e m e n. 

* 
*  * 

S l ot (zie hl/ .

r  de algemeene meerdere behoefte aan personeel 
wilden ook de bedienden meer  tractement hebben, en de 
prij s der  levensbehoeften was zooals reeds gezegd geste-
gen. e dat we ons dus iets ruimer konden bewegen, 
gingen we achteruit, temeer  omdat '>:>k de reisdeclaraties 
door  het gebruik van dienstauto's kleiner  werden en het 
1 , 1 'drag wat wc van die declaraties overhielden inkromp . 

Tevens kwam daar  nog bij , dat door  het tekort aan 
 O. W' . ambtenaren, aan de Opzichters grootere ressor-

ten en meerder  werk moest opgedragen, zoodat de uitgaven 
' : r hen die dienstpaarden en wagen moesten houden 
om volgens hun plicht het meerder  werk te doen, stegen. 

Waar  nu in het particulier e zooveel meer  verdiend werd 
" i Xdezen zich daardoor  een meer  menschelijk bestaan 
konden verschaffen, zich betere woningen en meer  luxe 
konden veroorloven, is het een gewoon menschelijk ver-
s,'hijnsel , 'dat ook de Opzichters B. O. W . daarin wilden 

n en mee wilden doen. 
! ) ( , k wij  moesten ons dus beter  inrichten, want. niet-

waar, vooral op kleine plaatsen kent iedereen elkaar  en 

moet men om niet uitgestooten te worden meedoen, wat 
natuurlij k meerdere uitgaven meebracht. 

e enkelen in het bezit van het architectsdiploma en 
 dienstjaren hebbend, konden op eenig voordeel bogen, 

maar  de kern van het corps ging achteruit. e 
meen ik dus met klem te mogen zeggen, dat deze ver 
meerdering van tractement ons geen eigenlijk voordeel 
opleverde. 

t bleek dan ook na  spoedig, dat deze verbete-
rin g voor  den toevloed van Opzichters B. O. W . geen gun-
stige resultaten opleverde, het tekort even nijpend bleef, 
j a zelfs nog erger  werd, omdat verscheidene Opzichters 
in het partuculier e een betere betrekking konden krijge n 
of door  zich als aannemer  of architect te vestigen, zich 
een veel beter  bestaan verschaffen. 

j  kwam nog, dat ook in Europa de werkkrin g 
voor  den r  zich enorm uitbreidde, zoodat ook deze 
niet meer  genegen was voor  zoo'n tractement naar é 
te gaan, en door  het gebrek aan s moest aan de 
Opzichters werk worden opgedragen, wat anders door  hen 
gedaan werd. 

E r was dus dringend verbetering noodig om aan dien 
onhoudbaren toestand een einde te maken. 

e noodige voorstellen werden dan ook ingediend, doch 
de regceringsmachine werkt langzaam en zoo werd het
voordat die voorstellen in het Staatsblad kwamen. 

i is mij  echter  niet bekend of hetgeen wet werd, 
hetzelfde is als wat van hier  aan Buitenzorg of r 
werd voorgesteld. 

Wel zag ik uit een particulier  schrijven van
dat de positie-verbetering tier  architecten geregeld was, 
n.1. begintractement f-jco.  verhoogingen van  en
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van f  waardoor  het eindtractement weer  op f  werd 

gebracht, en dat de voorgestelde positie-verbetering 

voor  dc Opzichters afgeketst was. 

a zijn weer  nieuwe voorstellen ingediend en is de 

positie van architect weer  een weinig verbeterd ;

ginnen nu met  en hebben na  jaar  dienst  Voor 

deze ambtenaren is nu een cenigszins betere toestand aange-

broken want ook de aanstelling tot architect die eenige jaren 

geleden na jarigen dienst verkregen werd. kan nu na 

 jaren dienst verworven worden. 

Voor de tractementsregeling dier  ambtenaren zij  den 

voorsteller  daarvan en de regeering die het bekrachtigde 

onze d ank gebracht. 

e kern van het corps is echter  met de nieuwe tracte-

mentsregeling niet gebaat, ja zelfs achtcruitgcschoven. 

e is n.1. die verbetering voor  de thans in dienst 

zijnde Opzichters B. O- W . geregeld? 

e algemeene regel is begintractcment  met  jaar-

lijksche verhoogingen van f  tot een eindtractement van 

f
t dezen algemeenen regel geloof ik uit naam van ons 

allen te spreken zouden we gebaat zijn en zouden we 

over  andere kleinere grieven gemakkelijker  heenstappen 

en denken die zullen ook wel verbeteren. 

Onder deze kleine grieven, zooals daar  zijn het afnemen 

van vrijdo m belasting voor  paard en wagen enz., recht 

op binnenlandsch verlof, huishuurindemnitci t voor  archi-

tecten en Opzichters, verandering van titel der  Opzichters 

B. O. W . enz. blijf t de laatste nog altij d zwaar  wegen, 

omdat door  verandering van titel het vernederende om 

als Opzichter  B. O. W . zelfs bij  een tractement van' f

's maands nog  klasse mailbooten te moeten reizen, dan 

ook zou vervallen. 

h laat ik terugkomen op wat hoofdzaak is. 

Op den bovengenoemden regel volgt echter  een over-

gangsbepaling, waardoor  de algemeene juist een uitzonde-

ringsregel wordt n.1.: 

e thans in dienst zijnde Opzichters met  jaar  dienst 

houden hun f  en krijge n pas  jaar  daarna als ze 

dus  jaar  dienst hebben f  terwij l voor  degenen die 

nog geen  jaar  dienst hebben, de regeling al even be-

roerd is. 

()ver  de a.s. indische Opzichters B. O. W . wensch ik 

thans niet te spreken. 

Zi j  treden uit vrije n wil in dienst en moeten waar  we 

nu veel grooter  zorgen te behartigen hebben, zelf weten 

of zij  als ondcropzichter  op f  in dienst wenschen te 

treden. 

Eerst moet de positie van de thans dienende Opzichters 

verbeterd zijn. voor  we hun zorg tot de onze kunnen 

maken. 

Voor hen staan niet alleen tie B. O. W., maar  ook de 

spoor- en tramwegen, gewestelijke raden. ('lemeentewerken 

en andere particulier e betrekkingen open; zij  zijn nog jong 

en velen kunnen zelfs nog in hun studie overstag gaan. 

Wi j  d ie reeds jaren dienst achter  den rug hebben kunnen 

niet zoo gemakkelijk veranderen. e een heeft recht of 

bijn a recht op verlof, een ander  op pensioen en verlaten 

we nu den dienst, dan zijn we dat kwijt , waarvoor  we 

jaren lang gestort hebben en waarvoor  we lang met een 

gering tractement botleek! zijn. 

n we het geweten toen we in dienst traden dat zoo 

met onze belangen zou worden omgesprongen, dan waren 

velen geen Opz. 15. O. W . geworden, maar  hadden in het 

particulier e een beter betaalde betrekking gezocht en voor-

zeker  gekregen, al was het als daggelder  bij  de B. O. W . 

Nu is tli t echter  voor  velen een onmogelijkheid en moe-

ten we trachten te verkrijge n dat de overgangsbepaling 

geschrapt wordt. 

t hierin geen verandering, dan kunnen we den 

buikband wel weer  wat vaster  snoeren, want na  is 

de levensstandaard nog steeds stijgende gebleven en zijn 

de prijzen der  eerste levensbehoeften (volgens zeggen) ze-

ker met  gestegen. 

r  is ons tractement absoluut niet meer  voldoende 

en moet er  van komen, dat velen den dienst verlaten, het 

nijpend gebrek aan personeel nog grooter  zal worden en 

het corps .B O. W . ambtenaren en met dat de dienst der 

B. O. W . een fiasco zal lijden. 

t begintractement van — blijk t nog niet veel 

candidaten uit d te trekken. Waar men dacht men-

schen te kunnen krijge n met een practij k van  jaar , 

zien we er  nu reeds uitkomen met  jaar  practij k vóór 

het examen, zooals bijv . de nieuwbenoemde Opzichter , 

nog geen  jaar  oud werkzaam te Soerabaia volgens eigen 

zeggen tegen een onzer  collega's, heeft. 

N u reeds worden dus menschen aangenomen die geen 

practij k na het afgelegd examen hebben. 

e toeloop schijnt dus niet groot te zijn en vandaar  dan 

ook weer  een nieuw wetje voorkomend in het Julinummer 

van ons orgaan, dat thans aangenomen kunnen worden per-

sonen tot  jaar , die beginnen met een tractement van 

f  plus zooveel -jaarlijksch e verhoogingen als ze prac-

tij k hebben na hun examen met den daarbij  behooren-

den titel . 

d die dus op -jarigen leeftijd het examen deed 

en op -jarigen leeftijd naar ë komt als Opz. B. O. W . 

krijg t f - f  = f  en den titel van le klas. als 

hij  na zijn examen op  jaar  practij k kan bogen, waarbij 

het niet noodig is, dat hij  die practij k in 's s dienst 

opdeed. 

j  die hier  den lande  jaren heeft gediend op een 

gering salaris, krijg t een tractement van

t nu komt ons onbillij k voor  en hiermede wordt het 

geval Nieuwen huizen in het groot doorgezet. 

e particulier e maatschappij  en de overige ambtenaren 

van het Gouvernement die van deze bepaling bijv . na een 

paar  jaar  zeker  niet meer  op de hoogte zijn, kunnen tot 

den volgenden gedachtengang komen.: 

Een Opzichter  pas van d uitgezonden wordt aan 

een gewestelijken raad toegevoegd als Opz. ie kl . met 

 cn even later  wordt een oud Opzichter  met  dienst-

jaren ook aan dien raad toegevoegd. e raad hoorende 

dat de laatste met  dienstjaren nog feitelij k  kl . Opz. 

is (door  zijn tractement van —) denkt onwillekeurig 

dat aan dien Opz. een steekje los is en spoedig wordt 

er  gemompeld: zeker  voor  't een of ander  zaakje in trac-

tement achteruitgesteld. 

t men eenmaal zoo'n naam, zij  het dan ook totaal 

onverdiend, dan weten we allen, dat men er  op aangeke-

ken blijft , al zou men het van de daken uitschreeuwen, 

dat het niet zoo is. 

e nieuwe regeling is ook in andere opzichten niet 

billijk , omdat we nu pas na  jaren dienst ons 

eindtractement krijgen . 

Zij n we in dien tij d nog  met buitenlandsch verlof 

geweest, dan zijn we  jaar  in dienst, voor  we het eind-

tractement krijgen , waarover  wc nog  jaar  moeten die-

nen om over  dat tractement ons 'nsiocn te verkrijgen , 

dus  jaar . 

Waar men na  jaar  dienst recht op pensioen heeft, 

zou het billij k zijn, dat we in die  jaar  recht kregen op 

pensioen over  het eindtractement. 

Wille n we nu den dienst verlaten na  jaren, dan zou-

den we gepensionneerd worden over  hoogstens

e nieuwe regeling geeft ook aanleiding tot andere op 

merkingen. 

n onder  ons die bijv . in  jaar  dienst heb 

 kunnen tevens aanspraak doen gelden op verlof naar 

d over  een tractement van

Tegen den tijd , dat hun verlof ten einde loopt, zouden 

 hun ontslag kunnen indienen en direct weer  sollici-

teeren. Zelfs al zou men dan hun  jaar e practij k 

na het afgelegd examen niet mee doen tellen, zouden ze 

toch weer  aangesteld worden op een tractement van f

maands en zouden ze bovendien recht hebben op de 

, , rustingskosten = f —, wat me wel wat gek voor-

s .mt. 

Word t hun nu  jaar  dienst volgens dc wet van i 

 in rekening gebracht, dan zouden ze een begin-

tractement hebben van  f tooo uitrustingskosten 

 volgens die wet heeft men er  meer  recht op dan 

iemand, die  jaar  practij k heeft na het examen met in 

's s dienst en in , want de eerste is met de 

werkwijz e der  B .O.W. vertrouwd en verstaat de taal en is in-

geburgerd. Gaan ze tiaar  niet op in, clan wordt  wet 

 uitloken. 

Er blijf t >g heel veel  zeggen over  maar  ik mag den 

tij d der  vergadering niet te lang in beslag nemen, om-

dat ook anderen tiaar  recht op hebben. 

m eindig ik met een voorloopig voorst.'1, .1. niet 

te lang wachten op antwoord op het aan den r  B. 

t). W . gezonden request, maar  zoo spoedig mogelijk een 

request in te dienen aan den G. G. en dit vergezeld te 

deen gaan van een dienststaat van all- Opzichters l i . O. 

\V . en waarin ook voorkomt het aantal jaren practij k voor 

 na het examen, voor  zij  in 's s dienst traden. 

En dat fli t request opgesteld word.' , niet alleen door 

het hoofdbestuur, maar  ook een der  afdeelingen, en door 

diegenen onder  ons. die lust daartoe hebben. 

Opdat uit deze combinatie (zo.; noodig optemak en door 

het . Bestuur) een waardig  gepast request worde 

aangeboden, waarin met klem op. tl  geschapen on-

billijke n toestand wordt gewezen. 

r  een daverend applaus gaf de vergadering hare in-

stemming met het gesprokene te kennen. 

e Voorzitter  merkte nogmaals op, dat men bij  het de-

partement op p r a c t i j k lette: daarom stelde men de op-

zichters van het oude examen, destijds zonder  practij k be-

noemd, gelijk met hen. die thans pas van de school 

kwamen. 

Nagenoeg alle leden sluiten zich bij  het hoogerbedoelde 

protest aan. en vinden de nieuwe regeling schreeuwend 

onbillijk . Wat de gevorderde practij k betreft, merkt men op, 

dat opzichters uit d soms alleen practische erva-

rin g van het werk in een t immermanswinkel hadden, doch 

niet als opzichter; zulks moet zijn voorgekomen. Eischte 

men in ë practijk , dan moest men denzelfden maat-

staf als in d aanleggen. 

["hans wordt in stemming gebracht: het zenden van een 

request  G . G ., met
fe dienen — volledige omschrijving van: studie, practijk , 

dienstjaren, salaris, enz., opdat een vergelijkin g kon wor-

den gemaakt. t voorstel wordt met algemeene stemmen 

 na, aangenomen. 

N'u worden voorgelezen verschillende over  deze kwestie 

tngekorrien stukken,  van de buitenbezittingen.'  Een dier 

stukken bevatte het voorstel: 

bet zenden van een deputatie naar  den G. G.. tot bespre-

 der  grieven, en het overhandigen eener  flink e nota: 

aetie in d bij r  en n door  ver-

vangers, tot opheffing der  klassen, behoud van hun 

 ng dour  de in dienst zijn-den en: 

bet plaatsen van advertent iën in e technische 

bladen, waarin de e  met een beroep 

op hun solidariteitsgevoel. vt*>r  een benoeming in ind i ë 

worden gewaarschuwd. 

Tevens bevatte het stuk nog raadgevingen omtrent dat-

gene, wat na het verbod tot het verrichten van parti -

culier  werk mt>est worden gedaan. p komen

straks terug. 

Naar  aanleiding van het, op eene vergadering der  af-

deeling "  besprokene wordt verder  besloten, 

voorloopig geen deputatie naar  den . G. te zenden, doch 

eerst naar  den directeur  B. O. W . : teneinde te vernemen, 

wat het departement zou doen naar  aanleiding van het 

reeds ingediende request. t algemeene stemmen worden 

daartoe afgevaardigd tie heeren Torr é (van Pasoeroe an), 

Van der n (van Soerabaja) en n Outer  (van Te-

gal. Onder  een lui d ,,bravo"  nemen deze heeren, voor  zoo-

ver aanwezig, de opdracht aan. 

t het oog op eventueele verdere actie, als de tocht 

naar  Batavia geen succes heeft, worth reeds nu het -

stuur  gemachtigd zich later, indien noodig. rechtskundigen 

bijstand toe te voegen. l velen zich bereidwilli g ver 

klaren, hiervoor  al dadelijk extra-financieelen steun te ver-

leenen, is zulks voorloopig nog niet noodig. 

t laatste punt der  agenda was: het verbod tot het 

verrichten van particulier  werk in den vrije n tijd . 

n vond, dat in het staatsblad beschikt werd over 

den vrije n (tij d van het personeel. Waarom verbood men 

aan geneesheeren, onderwijzers en andere ambtenaren ook 

niet het verrichten van particulier  werk in den eigen tijd ? 

Op het departement zat een ambtenaar, de ingenieur 

Snuijf , die zelfs daar  voortdurend particulier  werk had 

verricht , en nog wel met personeel van het departement. 

Na ecnig debat over  dit punt wordt met algemeene stem-

men besloten, in een request bij  de regeering aan te drin -

gen op vaststelling van een -urigen werkdag, van

van  uur, met toekenning van ov erwcrkgeld ad \ 

procent vau het salaris per  uur . e voor  de gemeente 

Soerabaja getroffen regeling van het overwerk zou hierbi j 

worden overgelegd. 

N'ladat nog is medegedeeld, dat het verzoek om vrij -

stelling van belasting voor  opzichters, die voor  hun dienst-

werk een rijtuig , autolette of auto bezigen, door  de re-

geering is afgewezen zonder eenige vermelding van reden, 

terwij l toch ambtenaren B. B. cn van de justitie, die vri j 

stelling wèl genoten, wordt nog besloten, aan de regee-

rin g te vragen, waarom die ambtenaren wèl, doch de B. 

O. W.-menschen geen vrijstellin g kregen. 

Na dankbetuiging aan de aanwezigen werd hierop de 

vergadering gesloten. 

Tot zoover  ons verslag, dat wij  een weinig moesten 

bekorten. l de ontstemming over  de bestaande grie-

ven groot is en dikwijl s in krasse termen tot uitin g kwam, 

ging de goede toon geen oogenblik verloren en droegen de 

debatten tot het eind een zuiver  zakelijk karakter . 

. 

Gelij k den aandachtigen lezer  uit het voorafgaande dui-

delij k geworden zal zijn. had  het tijdsti p der  verga-

dering de actie zich nog sle.chts bepaald  zenden 

van een request aan den r  der  B. O. W . 

s spoedig kon uitvoering worden gegeven aan het 

besluit, om een deputatie naar  den r  te zenden 

en behoefde daarvoor  geen reis naar  Batavia te worden 

ondernomen. e r  de heer  f. n van der 

e moest te Soerabaja zijn en had het verzoek der 

deputatie, on: daar  ter  plaatse te worden ontvangen, goed-

gunstig ingewilligd. t verslag van het onderhond, dat 

teen op  October  heeft plaats gehad, is ven al-

lermerkwaardigst stuk. van groot belang voor  de kennis der 

grieven, die tot de actie hebben geleid en niet minder 

voor  de kennis der  opvattingen van den ge ïn te rv iewden 
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A n t w o o r d 6. Op één klasse. 

V r a a g  Voor  welk systeem moet gerekend worden, 
dat bovengenoemde gymnastiekzaal ingericht wordt? 

A n t w o o r d  Alleen voor  v'rij e en orde-oefeningen. 

V r a a g 8. n er  bij  het gymnastieklokaal (louche-

baden ontworpen worden? 

A n t w o o r d 8. n zijn onnoodig. 

V r a a g t in de school geen spreekkamertje of 
een vertrekj e van dien aard. dat mede dienst doet als 
magazijn voor  boeken, cahiers, enz. en tevens als archief, 
ontworpen worden? Zoo ja. hoe groot? 

A n t w o o r d s vrijgelaten. 

V r a a g n het programma staat: e gebouwen 
worden centraal verwarmd."  Worden hiertoe voor  school 
en woning afzonderlijk e installaties gemaakt of kan de 
verwarmingskelder  voor  beide gebouwen b.v. onder  de wo-
ning gelegd worden? 

A n t w o o r d  Beter  onder  de school. 

V r a a g  Word t verlangd een overdekte speelplaats? 

A n t w o o r d  Neen. 
Op de ingekomen vragen, die men hierboven niet be-

antwoord mocht vinden, kan men zelf gemakkelijk het ant-
woord uit het programma en de daarbij  behoorende -
ninklijk e besluiten van  Juni  Stbl.  en  af-
leiden. e besluiten zijn ad fo  verkrijgbaa r  aan het 
Tentoonstellingsbureau, P. ('. t  te Amsterdam, 
uitsluitend op. schriftelijk e aanvraag met bijvoeging van hel 
bedrag in postzegels. 

Namens de Jury : 

J. . 

. . 

L e e s t a f e l . 

G  No.  A f d e e l i ng 's e van 
de . t. b. d. . g van i

k L , doo |. . Tentoonstelling van goed en slecht 
. 

e e g te n
d te Gent. 

t L e i d s c h e l'lein te . 
t  Technisch k en de wenschelijk-

heid van wettelijke bekwaamheidsaclen. doo . k (Slot). 
n ovei bouwkunst doo  J. . met afbeeldingen, uit A . 

W. Weissman, Geschiedenis de e . 
n S t u k k e n. t n , 

doo  J. W. van de . 

A No. e , doo  A. A . 
, met al beeldingen. 

e g en g van gebouwen, doo
. G. Ungei w. i . ) met afbeeldingen. 

No. g van de g van i
g van den hee A. W. Weissman. 

t  Technisch s en zijne beteekenis e 
, doo Van de . 

l) e g in het m te . 
l , , Sept.

e g te Gent, met afbeeldingen. 

.  No. e O n t w i k k e l i ng eene -
damsche stadswijk doo A. W. Weissman. 

Z w e e d s c he , doo |. 1'. , met afbeeldingen. 

E  No. e o n t w i k k e l i ng van de . -
t gehouden in de g van de Afdeeling voo - en 

Scheepsbouw van het . t van s van .  doo
1. . de Vooijs w. i . met afbeeldingen. 

e t in d ove het k
 doo  C. A. lolle c. i . 

n S t u k k e n. Economische n van -
ven en , doo  F. . — g doo

. F'. . — 

. v. T.) No.  Algemeene . 
. — Officieel gedeelte. — n A. V . — Aankon-

diging van . — n van . — t -
baa Technisch . — g van n en 
van hunne weduwen en weezen . — . — s ove de 

g van n kolommen. — . — . — 
Gemengd. — . — . —Ui t technische bladen 
en . — 

E  No. t g de g van het 
 op i

g de e e g op i
. , i  — -

ningen. i

E E E No. e ventilato in 
het . — g en Woningwet. — 

. 

e belangstelling voor  het artistieke schrift wint aan 
omvang en het beste bewijs daarvan is wel de vierde 
druk . die nu verschenen is van het leerboek van Prof. 

f von h uit Weenen, zooals men weet. de grond-
legger  dezer  artistieke beweging, die spoedig naar -
land oversloeg. t den krachtigen steun der  Pruisische 
regeering. die in Babelsberg bij  Berlij n en in f 
cursussen liet houden ter  vorming van geschikte leerkrach-
ten, gaat er  een e schriftkunst ontstaan, 
die het Oostenrijksche aanvangspunt reeds overtreft. 

Terwij l nu de Engelsche kunstschrijvers zich uitsluitend 
bepalen tot het nabootsen van middeleeuwsche handschrif-
ten met soms geraffineerd resultaat, gaat de r 
verder. 

n Weenen werd de antiqua-letter  als uitgangspunt bij 
voorkeur  gebruikt , welk voorbeeld oak hier  eerst gevolgd 
werd. r  al spoedig toonde de studie van oude hand-
schriften, welken rijkdo m van gegevens deze oude schrif-
ten toonden. 

Op deze antieke schriften, op het Uncial- en het Frak -
tuur-schrif t is voortgebouwd, en met voortreffelijk e resul-
taten. t starre, het al te schoolsche, dat ook in deze 
antieke schrifturen te vinden is, heeft men met de over-
moedige kracht eener  nieuwe beweging vermeden cn met 
kunstenaarsoog is getracht, den nadruk op den schoon-
heidsvorm te leggen, zonder  dat daarom de leesbaarheid 
daaronder  leed. n nu reeds zijn wij  in het bezit van 
bijzondere krachten op dit gebied, waaronder  vooral -
dolf , g Sütter l i n Berlijn , Georg 
Wagner—Berlijn , Paul , . Anna Simons 

, h Wieynk—Berlij n en Ernst Borne-
mann Bannen genoemd mogen worden. 

Bij hun werk voor  oorkonden, advertenties enz. heerscht 
het artistieke schrift bijn a uitsluitend. Angstvallig worden 
versieringen vermeden en zoo deze toch gebruikt worden, 
zijn het slechts zulke, die door  de gebruikte schrijfpen 
ontstaan, met dc letters dus volmaakt homogeen zijn. En 
waarlijk , het moet 'erkend worden, dat dit werk het doet. 

t is een vreugde, deze reeksen van fraaie lettervor-
men te zien. die ook door  juist bedoelde plaatsing aan 
beteekenis winnen. 

Bij het constateeren van dezen artistieken vooruitgang, 
ter  rechter  tij d komend, nu op literai r  gebied de woord-
kunst wordt verzorgd, mag men den steun, dien deze 
nieuwe kunst van de industri e heeft ondervonden, niet ver-
geten. 

fabrieken, die zich toelegden op het fabriceeren van 
talen pennen voor  gewoon cn rondschrift , hebben met 

gelukkig resultaat nieuw schrijfmateriaal geleverd, dat dik-
wijl s vernufti g is geconstrueerd. 

n vooruitgang op dit gebied leert men het best ken-
nen, als men aan het primitiev e beginmateriaal denkt. Toen 
in Weenen werd begonnen, was het met palmhouten stif-

-li en het was reeds een vooruitgang, toen men gesle-
pen kurkstifte n kreeg, de zoogen. (,)uellstift. 

n plaats daarvan heeft men , die aan de 
spits een rond puntj e vertoornen en door  een dekplaatje 
den inkt voldoende vasthouden. Voor  grof schrift is een 
half geslepen, houten stift en wie veel te schrijven heeft, 
vindt zelfs een vulpenhouder  voor  dit doorloopend schrift . 

Sneerschrift, dat met deze werktuigjes ontstaat, is allengs 
een nieuw schrijftyp c geworden, oen vondst van onzen tijd . 

 wordt , zooals de naam reeds aanduidt, verbonden ge-
schreven. All e letters, zoo mogelijk ook de woorden, ont-
staan door  een gelijkmati g dikk e lijn , die alles verbindt . 
Vanzelf ontstaat hierdoor  een andere Antiqua-vorm . door-
dat b.v. deze met een groot bovenstuk geschreven moet 
worden, daar  anders de geheele letter  ineenvloeit. Bij  de 
hoofdletters heeft men gelegenheid te over  door  ornamen-
tale lijnen het overigens sobere schrift te verfraaien. 

t handschrift in velerlei vormen baseert zich meestal 
op de reeds genoemde antieke vormen. r  het is voor-
al vrijer , eleganter  in beweging geworden cn men voelt, 
dat deze moderne artiesten, meer  dan de oude klooster-
en kanselarij-schrijvers, de schoonheid der  lij n weten te 
beheerschen. 

Voor  dit schrift komt een schrijfwerktui g uit dc oude 
doos te voorschijn, het e schrijfnet, dat ditmaal 
van Tonkinrie t gemaakt en met een koperen inlegstrookje 
voorzien is. Ook de naam "  herinnert aan het 
oude „Ca lamus" . 

n komen verschillende stalen pennen in allerlei vor-
men en met verscheidene toevoegsels, de - en Ato-
pennen, de moderne concurrenten van de ganzepen. r 
èn in duurzaamheid, èn door  de groot ere penbreedte over-
treffen zij  het oude overblijfsel uit den schoolmeesterstijd. 

e industri e heeft dus hier  belangrijk e diensten bewe-
zen, want vooral bij  het schrijven — de geheele kunst 
baseert op dit beginsel — is de vorm van het schrijf -
werktui g beslissend voor  het resultaat. 

t dezen voortgang zijn de dagen van het banale 
rondschrif t geteld. Op handelsscholen bijv . wordt dit reeds 
verdrongen door  de meer  artistieke schriften. E n bij  groote 
/aken, als warenhuizen enz., vindt men reeds schrijvers 
aangesteld, die de opschriften in smakelijken vorm weten 
uit te voeren. Bij  elke reclame-afdceling zijn kunstschrij -
vers aanwezig en bij  menige advertentie of affiche van 
deze instellingen is een gelukkig resultaat waar  te nemen. 
En door  deze concurrentie der  warenhuizen zijn de andere 
winkels van grooteren omvang weer  gedwongen, dezen weg 
te volgen. 

W e hebben — en dit is een prachtige eigenschap — 
ditmaal met een kunstrichtin g te doen, die niet veroor-
deeld is binnen museummuren of tentoonstellingszalen te 
'lijven . Ze grijpt , meer  dan een andere, in het openbare 
leven in en wel niemand zal bij  het begin dezer  bewe-
ging, die slechts enkele jaren oud is, gedacht hebben, 
at deze zoo grapten omvang zou nemen. 

t toont tevens, dat het juist geweest is, niet bij  het 
ide te blijven staan, zooals Engeland gedaan heeft. e 

dwaas zou bijv . zoo'n opschrift in een é ta lage van een 
warenhuis er  uitzien, als dit gehouden was in den stren-

 vromen stij l der  middeleeuwen! 

Juist door  de groote beteekenis, die dit werk gaat krij -
- r " , 'zou het toch ook voor e kimstvercenigin-

gen aanbevelenswaardig zijn, eens een tentoonstelling aan 
dit werk te wijden. 

Vergissen we ons niet, dan heerscht juist op dit ge-
bied in d een zeldzame afwezigheid, die vooral te 
betreuren is, omdat lang voor d en Oostenrijk 

e artiesten zich reeds niet den lettervorm be-
moeid hebben. W c herinneren hierbi j  o.a. aan Veldheer. 

c Bazel en , e . Wel golden deze be-
moeiingen meer  de drukletters , minder  fut geschreven schrift , 
maar  het is toch een opmerkelijk feit, dat. verdere tee-
kenen van leven achterwege zijn gebleven. 

W e bedoelen geenszins een verwij t hiermede uil te spre-
ken, want waar  zouden in d een regeering en een 
industri e te vinden zijn geweest, bereid artiesten werk te 
steunen ? 

t e resultaat toont, hoe gewichtig deze ..bij -
komstigheid"  zijn kan. N. . Courant. 

. 

e van de . 
n k is n het t van de e com-

missie, ingesteld tot k van de kanalisatie van de gemeenschappe-
lijk e . e een algemeen t zijn e  tien nota's met mee ge-

e studiën ; s een atlas met n en teekeningen. 
 de studie van deze in  benoemde commissie is s in

doo  de beide n , dat het e k zou 
plaatshebben op den g van eene e van , met dien 

, dat deze late  desgewenscht op . zou kunnen n ge-
. 

Ten aanzien van afsnijdingen van de  is de commissie thans in 
haa t tot de meening gekomen, dat, waa de s gemeenschappe-
lij k is tusschen Eijsden en . met g van het vak onde
en nabij , waa zij uitsluitend op h d ligt, 
de aan de  gelegen gemeenten de aan die ligging n -
deden moeten blijven genieten en e m moet n afgezien van elk 
denkbeeld om bochten van de  af te snijden en lange -
kanalen te maken. 

t aan te nemen l is vastgesteld; t tot welke 
hoogte de opstuwingen zouden mogen gaan zonde dat deze al te nadeelig 
zouden n op den stand van het , den d in 
putten, enz. 

k met het doel om het aantal schutsluizen tot een minimum 
te n is te  zijde van elke stuw een l , 

n de e schutsluis zal n gebouwd. 
Ove e lengte s van de stuwen, zullen langs de

n moeten n gemaakt met de bestemming de n 
te n en aldus de nadeelen van het e  weg te 
nemen zoomede het wate van de op de e beken of oude 

n op te nemen. 
t aan het d van de  te geven e l 

is d naa den afvoe bij een d van s . boven 
. .  zijnde ongevee de hoogste d j nog 

t plaats heeft en de  buiten e s . 
Volgens deze g moet de  een e hebben 

in den bodem van . op een doo g te n diepte van 
. onde . . 

Voo  de bochten in het bed van de  en in de sluizenkanalen t 
een l van . aanbevolen; hie  en daa zullen e 
te  plaatse van de bochten in het , n moeten 

n . 
Voo  het bepalen van het type en de afmetingen van de te bouwen 

schutsluizen is als » aangenomen een p van  ton. 
hebbende een lengte van . een e van . een maximum 
diepgang van , en e leeg ten hoogste . boven . 

d t twee schutsluizen naast elkande te bouwen, beide 
met dezelfde e van . en dezelfde e 
van . onde stuwpeil. doch d in lengte van schutkolk. 

e e schutsluis zal geschikt moeten zijn om in haa geheel te 
schutten een  leep , bestaande uit een sleepboot en twee schepen, elk 
van  ton. en e behoeven een schutkolklengte van . 

Voo  de kleine schutsluis t d een schutkolklengte van 
niet minde dan . opdat  zal kunnen n geschut een 
schip van  ton en zij alzoo als e zal kunnen dienen bij eenig 



g v an n i n 
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mogelijk k aan de e schutsluis ; zij zal s t moeten 
geven aan schepen van n inhoud en aan . 

Voo  de n ove de e t . wijdte van 
de n , de e hoogte van de -
gen moet n . boven deu hoogsten , j scheep-

t plaats heeft, ove zoodanige , dat twee leege schepen elk van 
 ton elkaa gemakkelijk kunnen . 

Van de/e algemeene eischen zal echte naa plaatselijke omstandigheden 

kunnen n afgeweken. 
e g t twee n van n ; 

die. welke dadelijk zullen moeten n d ; 
die, n de g s kan n uitgesteld. 

t totale g van de al dadelijk uit te n n ove de ge-
hcele lengte van de n kanalisatie in d van Visé tot 

, te  lengte van ongevee , beloopt de som van on-
gevee  millioen gulden. 

e g van de t late  uit te n n tusschen Visé 
en  beloopt ongevee  millioen gulden. 

Alleen voo  de gemeenschappelijke s - niet d het 
h d onde en nabij t — een lengte heb-

bende van ongevee , beloopt de g in e . 
 millioen gulden voo  zooveel t de dadelijk uit te n n ; 
 millioen gulden voo  de late  uit te n . 

— Te m is thans gevestigd, de onlangs e d van 
n van n van en n in n voo -

' te  opstelling van een m van actie. 
e bond heeft, blijkens .  zijne  koninklijk e statuten 

ten doel: de g van het n en de g de
gemeenschappelijke belangen zijne  leden. j t dit doel te n 

: 
t uitgeven van een eigen n en e : 
t n naa g van het o bij ; 
t van advies dienen aan en het zich wenden tot de d in 

d met de gemeenschappelijke belangen zijne  leden: 
t stichten van een l ; 
t n van e bij n in de : 

6. t n met n hie  te lande en in het buiten-
land, voo  zoove dit met zijn belangen of dat zijne  leden mocht wen-
sehelijk zijn : 

 All e wettige middelen welke wenschelijk of noodzakelijk geacht 
, teneinde den bond aan zijn doel te doen . 

Volgens .  kunnen leden van dezen bond zijn: d 
bezittende n van n van en n in n 
voo  het . Onde deze n n in de statuten ook 

n e n dan de n genoemde . 
mits zij slechts uitsluitend n van en of n in n 
voo  het f in zich . Aangifte voo  het lidmaatschap 
moet k geschieden aan het bestuu van den bond, met opgave 
van het aantal leden. 

Op dit oogenblik zijn bij den bond aangesloten de navolgende -
ties: g van e : g van 

n in n in ; e Cment-syndicaat; 
d van n in : g van e 

n : e g van . 
t bestuu bestaat uit de : . . C. A . Elias, ; 

N . s . ; . Endt. ; . : 
A. . n v. k van : . . L . Vink; . J. van Wijk 
en benoemde tot s den hee t'. J. . Saxen n

. 
Al s e punt op het m van actie zal komen het n 

eene g voo n in de . e e 
willekeu n de s blootstaan bij n doo  niet- of 
te weinig deskundige , toont de e aan van het n 
van n om in dit euvel te . 

Al s tweede punt zal op het m komen de g van een -
matie- en u voo  dï bouwvakken, l ook naa een e 

e van het n in die vakken zal d . 

t e  a 1 e i s -  a a d h u i s -  a a g s t u k . 

s is publicatie- te n van de bescheiden, e de 
n van het Gemeentebestuu met de g ove het 

n van 't koninklijk paleis in het e , ten behoeve van 
een nieuw , en dc stichting van een nieuw koninklijk paleis op 

, meldt de ..Tijd." 
e n zijn. naa wij , ongunstig afgeloopen. hoe 

l de Gemeente ook in haa n was. 
t feil dat «le n niet op den mil bleek gesteld. — (de s 

méé dan . ) — deed ten slotte de deu dicht. 
e ) 
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Antiquarisme . 
S l ot (zie bladz.

Nog steeds wordt van antiquarische zijde voortgegaan 

met pogingen, om, bij  onze weinig enthousiaste natie, geest-

drif t te wekken voor  het denkbeeld van het Openlucht-

. e heer , de ijverig e voorvechter  van dit 

denkbeeld, heeft verleden week weder  te Enschede me-

nigeen een aangenamen avond verschaft, maar  of hij  ver-

der  veel bereikt heeft in Twente, of op een practisch 

resultaat in den vorm van toezegging van ruim e bijdra -

, gewezen kan worden, vonden wij  niet vermeld. Wan-

neer  wij  evenwel de lange lijst van de namen der  voor-

standers, die het bestuur  uitmaken, inzien dan gelooven 

wij , dat het m er  wel komen zal; immers een 

i'Uitsch spreekwoord zegt: „ S c h o ne e haben schone 

Sachen und, was sie nicht haben lassen sie sich machen". 

Wi j kunnen ons best de luxe permitteeren, ons een Open-

m aan te schaffen, waarom zouden wij  het dan 

niet doen ? E r  is absoluut niets tegen, op eene voorwaar-

de, namelijk, dat wij  het niet anders beschouwen dan als 

een luxe-artikel , waar  wij , nu ja, misschien fatsoenshalve 

niet wel buiten kunnen. r  wij  moeten protestveren te-

gen beweringen als bijvoorbeeld: 

..Voor  den historicus is een openlucht-museum de beste 

plek om zich in te denken in het leven van eertijds: 
1 ">r  de schilders om het schilderachtige, dat zij  er  aan-
s'lvouwen; voor  de dichters om in extase te geraken; voor 
Qe bouwkundigen om te watertanden; voor  den practicus 

°m de landbouwgereedschappen uit den voortij d te tee-

ren kennen; zelfs voor  den eenvoudigen mensch om er  te 

genieten en tc leeren." 

r  vertoonen zich de gevolgen van het Antiquarism e 

van een zeer  bedenkelijke zijde en het bedenkelijke zit 

niet zoozeer  in de bedoeling, het verledene te doen her-

leven en in het leven te houden, dan wel in het middel, 

dat daartoe aangewend zal worden, de reproductie van 

het milieu, waarin ons voorgeslacht geleefd hoeft. e re-

producti e zal misschien wel zooveel mogelijk geschieden 

met gebruikmaking van echte stukken en echte requisites] 

maar  bij  de tenuitvoerlegging van alles, wat men van plan 

is, zal zonder  twijfe l blijken , hoeveel er  ontbreekt en hoe-

veel van dat ontbrekende door  namaak moet worden aan-

gevuld. n de 'kunst van namaken hebben wij  het ver  ge-

bracht, onze archeologische kennis stelt ons in staat het 

zoo te doen, dat niemand er iets van merkt , onze technische 

vaardigheid, om het zoo te doen, dat nieuw slechts met 

groote moeite van oud te onderscheiden is. t zal ons 

dus niet zeer  moeilijk vallen, om het verleden zoo com-

pleet mogelijk weder  in elkaar  te zetten, maar  dit neemt 

niet weg, dat wij  het toch nooit verder  zullen kunnen bren-

gen, dat tot een reproductie, waaraan gebreken blijven 

kleven, die aan elke reproductie eigen zijn en die hoog-

stens in staat is, den beschouwer  een waanvoorstelling te 

verschaffen. 

d wij  meenen, dat wij  hier  met de meest beden-

kelijk e consequentie van het Antiquarism e te doen hebben. 
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van f  Na afloop verlof ontslag nemend  direct
sol l ïc i teerend, 'zou hij  volgens . Besluit opgenomen in 
do Xcd. Staatscourant van i  recht  op 

 en uitrustingkostcn en iemand die b.v.  zijn
stelling on  nog een  jaar  practij k
gelegd examen . had, zou meer  moeten ontvangen 
dan hij  hier  met dc gunstigste toepassing der  bepalingen 
zou kunnen krijgen . 

A .  U zal zeker  niet van plan zijn. dat te doen en 
ik kan 1 mededeelen, dat degene'/ die het probeert, niet 
op de nieuwe bepalingen wordt aangenomen; men kan 
aannemen, maar  men behoeft het niet te doen en in
geval zal het zeker  niet gedaan worden. 

Y . t groote tekort aan personeel zou aanleiding 
kunnen geven hen aan te  want zij  zouden
waard zijn dan e  die jaren geleden 
bun examen deden en daarna door  omstandigheden als 
put- of ploegbaas bij  de een  andere particulier  werkten 
cn die wellicht ook psychisch cn lichamelijk door  ontbe-
ringen zijn achteruitgegaan, terwij l hun dan toch voor  elke 
 jaar  meer gegeven zou worden. 

A . e advertentie in de bladen is waarschijnlij k niet 
goed gesteld; er  wordt de helft van dien tij d  rekening 
bracht,  wat  lichamelijk e achteruitgang betreft, daar 
zal de keuringscommissie wel rekening mee houden. 

r  is echter  geen groot tekort aan Opzichters. t te-
kor t is nu meer  ontstaan door  de aanstelling, van onder-
opzichters, die. was deze regeling niet gemaakt, nu reeds 
allen als Opzichter  kptsse zouden aangesteld zijn. 

V .  Aan deze Opzichters zou men dan toch niet meer 
gehad hebben, dan nu ais onderopzichter, en het tekort 
zou in het wezen der  zaak hier  niet mee verminderd zijn. 

A . n moet hun de werkzaamheden van Opzichter 
wel opdragen; het tekort aan s is echter  grooter 
dan dat der  Opzichters. Op 't oogenbhk zijn er -
genieurs minder  dan de formati e aangeeft. 

Van hetgeen  aan n op
grooting overblijft , kan zonder  tusschenkomst van
kenkamer aan de thans in dienst zijnde Opzichters meer 
tractement gegeven worden. 

V . S'. l jaren denkt U, dat nu in mindering 
worden gebracht, b.v.  of  jaar? 

A . 8. U bijvoorbeeld (den Outer  en v. d. ) zal 
waarschijnlij k een tractement van  worden toegekend, 
wat echter  afhangt van de conduiten waarover  ik nu niet 
kan oordcelen. *) 

V . n vroeger  jaren werden slechts de eerste  num-
mers van het 'examen in ë afgelegd, aangesteld en 
moest men gewoonlijk  jaar  wachten op de definitieve 
aanstelling, zoodat. als dit niet in rekening wordt gebracht, 
toch ^l :  j a a r voor  ons wordt afgetrokken. 

A . e zal rekening worden
waar  U zegt (den Outer) op -jarigen leeftijd
gekomen te zijn, wilt J het wel met  U 
op dien leeftijd heel weinig van

V .  Voor  dien tij d was ik (den Outer) reeds in
practij k geweest cn had al werken meegemaakt. 

*) n Oute en v/d n hebben plot.  en 8 n dienst. 

A .  Een regeling te treffen, die iedereen bevredigt 
zal wel niet gaan en het zal ook nog wel voorkomen, 
dat enkelen door  toevallige omstandigheden, zonder  reden 
gepasseerd worden. 

Voor degenen, die goed bekend staan, zal alles betracht 
worden: voor  hen, die steeds met verlof zijn en, die bij 
overplaatsing, vooral naar  de buitenbezittingen, steeds be 
zwaren maken, zooals cr  zoovel'en zijn, wordt weinig gedaan 

Voor dc z.g. „klcurliooz c middenstof", waarvan niets te 
zeggen valt, dan dat ze hun werk doen, zal niet veel ge 
daan worden en voor  dc slechte elementen wordt niets ge-
daan, wat niet meer  dan billij k is. Tevens zal ook met een 
te bepalen leeftijdsgrens rekening gehouden worden. 

V . n zullen dus degenen die op ^ -jarigen leef-
tij d in dienst traden, niet zooveel tractementsverbetcring 
krijgen , dan degenen, die op lateren leeftijd in dienst traden. 

Zooals 1"  misschien bekend is, is door  de B. A . V . besloten, 
een request aan den G. 0 . in te dienen en dat vergezeld 
te doen gaan van de dienststaten cn origineelc stukken op 
hun practische ervaring betrekking hebbend. 

Nu U ook een betere tractementsregeling voorstaat, zoudt 
U ons nu aanraden daarmede tc wachten of het toch op> 
te zenden ? 

A . n 't algemeen gesproken, ja ! 
Wanneer  U denkt, dat daarmee voordeel behaald wordt, 

dan zoudt U het kunnen doen. 

V .  Al s wij  het aan U opzenden, zou het uitzoeken 
aan het departement waarschijnlij k vlugger  kunnen ge-
schieden. 

A . k heb er  in 't geheel geen bezwaar  tegen, dat 
de dienststaten opgezonden worden, doch zullen zc niet-
temin op het de| artement geverifieerd worden. 

V . t zal waarschijnlij k een langen tij d duren voor 
het haar  beslag' krijgt . t welken datum worden de ver-
hoogingen gedacht dan in te gaan ? 

A . t  Jan.  zooals U zegt, geeft het vee! 
werk, zoodat er  nog al eenige tij d mede heen zal gaan. 
voor  alles geregeld is; misschien, dat door  het opzenden 
der  dienststaten enz. het wat vlugger  zal kunnen geschieden. 

Y . e zal het gaan met de degradatie in rang? 

A . k kan U meededen, dat dit niet zal gebeuren. 
k behoudt zijn titel dien hij  nu heeft. 
t de enkelen waarmee het gebeurde, doordat zc van 

verlof terugkwamen, kon dat niet anders, omdat ze anders 
niet aangesteld konden worden, wij l de nieuwe regeling 
nog niet in toepassing is gebracht en het mij  beter  voor-
komt, hetzelfde tractement te genieten met een lageren 
rang, dan gedurende al dien tij d op wachtgeld gesteld 
te worden. 

n het request aan 1' wordt eveneens verzocht 
de Opzichters, die het niet verder  kunnen brengen dan 
tot Opzichter  klasse, (dit zijn cr  maar twee meen ik. 
hun eindtractement te stellen op  Volgens de nieuwe 
tractementsregeling kunnen zie het niet verder  brengen dan 
tot f  terwij l het k besluit gelegenheid geef: 
hun f  toe t'  e kennen. 

A . t is toch al een vri j  goede verbetering; het is 
echter  niet uitgesloten, dat zij  geen  krijgen . 

V .  Volgens de nieuwe regeling zou dat wel uitge 
sloten zijn. Stelt men prij s op hun behoud, dan zouden ze 
dus ook met de mildere regeling tot f  kunnen komen 

r  kan ik weinig zeggen, maar  cr  zal 
met de opmerkingen rekening worden gehouden en het is 
dus niet 'zeker, dat zc het niet verder  dan f  kunnen 
brengen. 

Alles hangt echter  af van dc ruimt e aan geldmiddelen, 

o, e de begrooting mij  verleent. 

V.  Ook is ons opgedragen te informceren naar  het ver-
bod van particulier  werk en of we bij  onze actie op lUw 
steun mogen rekenen. 

 U zoudt dus vvenschen, dat dit verbod werd in-

getrokken ? 

V.  Zeer  gaarne zelfs. 

A . k kan l"  mededeelen, dat dit zoolang als ik -
recteur  B. O. W . blijf , niet zal gebeuren. 

Er zijn daardoor  te groote misstanden geboren cn de 
naam van het corps s en Opzichters gaat daar 
door  achteruit. 

liet is voorgekomen, dat gezegd werd, laat hem maar 
eens één plan maken voor  een wadoek of tramlijn , dan 
hebt ge verder  geen last meer  van hem en zoo iets moet 
voorkomen worden. 

V. n U daar  zegt heeft dus alleen betrekking 
op het vvaterstaatspersoneel bij  de irrigati e en zouden dan 
die werkzaamheden alleen niet verboden kunnen worden ? 

A . t zal moeilijk gaan. 
Een ambtenaar  van het Gouvernement heeft geen vrije n 

tijd , maar  is nacht en dag in dienst van het Gouvernement; 
alleen wordt de gelegenheid tot rust en recreatie die de 
ambtenaar  behoeft, gegeven. 

t enkele geneesheeren, die een klein tractement heb-
ben van f  op die wijze in de gelegenheid gesteld 
worden, iets bij  te verdienen en dit meer  in het algemeen 
belang is, is iets anders. 

e regeering is het gelukkig met mij n voorstel ge-
heid eens. 

V.  X u wordt het aan onderwijzers, staatsspoormen-
'hen, 

boden. 
hen, geneesheeren met groote tractcmenten ook niet vcr-

 Al s ik daarin iets te zeggen had, dan gebeurde 
dit ook, maar  ik kan het alleen voor  de B. O. W. doen 
cu acht dit zeer  in het belang van het corps. 

V . t wordt door  ons een zeer  goeden maatregel 
geacht, wanneer  de tractcmenten van dien aard zijn, dat 
een ambtenaar  behoorlijk rond kan komen, maar  zooals 
nu kan dat niet, vooral omdat de levensbehoeften zoo 
enorm gestegen zijn. 

A . r  heeft iedereen last van. U is echter  op 
dat tractement in dienst getreden en wanneer  U het toen 
'e weinig vond, had U het niet moeten doen. 

V. e inlichtingen, die mij  in d op het -
nisterie van n door  een hoofdcommies gegeven wer-
den, waren ook geheel anders dan de werkelijkheid . 

j  (v. d. ) werd verteld, dat ik na  hoogstens 
 jaar  klas zou zijn en na nog zoo'n tijdsverloop ie klas, 

terwij' . ik bij  het do:n van het architectsexamen direct op 
aanstelling kon rekenen. 

A . n heeft U recht zich over  dien ambtenaar  te 
'-'klagen. 

V .  Onder de e Opzit liter s wordt algemeen 
gedacht, dat zc bij  de uitgezondenen worden achtergesteld 
en dit komt ons in verband met de nieuwe beweging van 
de e parti j  minder  gewenscht voor. 

A . s het werkelij k waar, dat dit de gedachte is? 
k kan U mcedeclen, dat het bij  mij  en voor  zoover  ik 

over  mijn e afdcelingschefs aan het departement kan oor-
deelen geen gewicht in dc schaal' legt of de ambtenaren 

h of h zijn cn welke gelaatskleur  ze heb-
ben blijf t mij  hetzelfde. 

Alleen wordt naar  prestaties gezien en niet naar  kleur  of 

ras. 
t dit ook niet zoo is, kan ik toelichten door  het voor-

beeld Opz. , die als h Opzichter  de hoogste gratifi -
catie kreeg, die ooit aan een Opzichter  is uitgereikt . 

Zie dc architecten! E r  zijn minstens evenveel e 
als e architecten, een bewijs dus, dat we daar-
mee geen rekening houden. U kunt uit mij n naam aan de 
leden mededeelen. dat dit niet in de bedoeling ligt of 
zal liggen. 

Soerabaia,  October

fw. g.) J. Cl. A . . 
. J. N . 

J. C. v. tl . . 

G  No. k LU  doo  J. . 
e a e s t h e t i s c he  van 1'. W. te . — Zwolle cn 

, met afbeelding. 
T e n t o o n s t e l l i ng s en Tuin« met afbeeldingen. 
E en S t a d h u is voo  Zwolle. 

t n van geschiedenis doo  A. W. Weissman. met d 
doo  J. . 

A l g e m e en s t . 

A No.  C o n s t a n t i n o p el en d de Aya 
Sophia. t gehouden doo  den hee . J. . Walenkamp in de 

 Gewone g van het Genootschap met af beeldingen. 
e g en g van gebouwen, doo

F. G. Unge w. i . ) met afbeeldingen. 

No. n e het Genootschap. 
C o n s t a n t i n o p el en d de Aya Sophia, doo . |. . 

Walenkamp (slot), met afbeeldingen. 
n S t u k k e n. Willem C.  ove de tentoonstelling 

te Gent. 
e g en g van gebouwen, doo

F. C. Unge w. i . ) met afbeeldingen. 

E  No.  Ge m e e n te  ij k e . 
e o n t w i k k e l i ng eene e stadswijk, doo  A. W. 

Weisman (Slot). 
e g van stads- en landelijk schoon als , 

doo . E. . 
L o s se p l a a t. Afbeeldingen uit l Cv . s -

haus de Neuzelt. 

E  No.  E e n i ge e wijzen van -
diacht, gehouden in de g van de Afdeeling voo w 
en e v;.n  doo E. F. . met 
afbeeldingen. 

L . t s c . i. , doo E. A. C. F. van Essen c. i . 
(met

X  Ve h - en Geneeskundig s te . 
g van het k t van s van

t
n S t u k k e n. g doo  N. van Spanje c. i . 

. v. T. No.  officieel gedeelte. - -
kenning andeie . — . — i g van gemeente-

n en van hunne weduwen en weezen (slot). _ t
Technisch s (slot). — d van n van n 
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en van n in n voo  het . n A
— . — h . — Schachtafdiepcn vol-
gens de . — . — . — . — l i t 
technische bladen en . — 

 No.  E en e k . 
T e n t o o n s t e l l i ng s en Tuin». 
A f d e e 1 i n g s v e  s  a g e n. n t

E E No. t
— g en Woningwet. — e . — d van het 

e t op de . — Een 
d in het . — 

T S No.  Tentoonstelling s en
t voo  de Tentoonstelling s en Tuin*. 
a van de Nationale e . 

n n met de n e de g -
school*. 

r Gemeng d Nieuws . 

e e . 
. en \V. hebben aan den d d de , 

tusschen hen en de g d naa aanleiding van de motie van 
het d n en het k van den d aan . en W. om stap-
pen te doen voo  een oplossing van het k in den 
zin dat een g van het koninklijk paleis in het e voo

s zou kunnen n bestemd. 
n zijn d op den n f van . en  deelt de 

ministe  van e Zaken mede. dat. hoewel t d 
( in den f van . en W. ) de mogelijkheid, dat een nieuw k 

s beie dan het , aan de behoeften de koninklijke familie 
zou kunnen voldoen, hij toch meent niet te ve  mis te tasten, indien hijt 
de g , dat het n naa een oplossing van he 

k de gemeente e i n de e plaats 
geleid heeft tot het in den f e aanbod. 

t dan medegedeeld, dat de g beseft het e belang, 
dat met het n van een nieuw s van de Gemeente gemoeid 
is. maa dat zij s niet d is van de wenscheliikheid om 
het k s uit het m de stad naat het  afgelegen 

n op t ove te . 
Ook kan. zoo zegt de , niet ontveinst , dat de bouw van 

een nieuw s zee e lasten op den Staat zou leggen, veel
dan t zon n voo  een g van het e 

. l daa het l van . en W., j eenvoudig het k 
zonde eenige tegemoetkoming het k s zou afstaan om alleen 
den d voo  den bouw van een nieuw s te ontvangen, eigenlijk 

p zou , dat s ten laste van 's s schatkist 
een nieuw s te  beschikking van de Gemeente d gesteld. 

Zelfs indien de n tegen een g van het k s 
niet d geacht , zou aan de mogelijkheid van een l met 
de doo . en \V . beoogde g slechts kunnen gedacht , indien 
de Gemeente aan het k de kosten , welke de bouw op -
vliet van een paleis van gelijken omvang als het e zou mee-

. Ten laste van het k zou dan blijven een aanzienlijk , 
allicht e millioenen. hetgeen die bouw mee zou kosten tengevolge 
van de stichting van een s van n omvang. 

Op d van dit een en andei kon het d op de , of de 
g het n van een g op de n in den f van 

 en W. uiteengezet wenscht te , niet s dan ontkennend 
luiden. 

. en W. hebben naa aanleiding n a.n den ministe o. a. nog 
medegedeeld, dat de Gemeente bij het tot stand komen van de -
stelde g een g van d f  zou moeten betalen, voo
aankoop van d op , enz.,  zij zou n een 

, dat met p van het bestaande , een e -
t van ten hoogste f  dat de kosten eventueel doo  de 

Gemeente aan het k te n voo  den bouw van een s van 
gelijken omvang als het , globaal geschat n op 
f  zoodat de doo  den ministe aangegeven g zou n 
op het betalen doo  de Gemeente met ongevee f  van een op 

d f e geschat goed,  de Gemeente, volgens het 
l van  en W., zulks met het oog op het , dat zij n 

kan maken, s ongevee f  zou geven. 
e ministe e , dat de e f van  en W. 

geen wijziging heeft t in de zienswijze de , en dat voo
een e g van haa n f thans geen n aanwezig 
geacht , l t de mogelijkheid van een g van 
het e s een mee d k is ingesteld. 
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Brieve n van Piet van Diever . 
A m i c e ! 

k U niet ongerust, dat ik weder  over  het Openlucht-
museum zal beginnen, of over , of over  Amster 
damsche en e Paleis- en - of Schouwburg-
quaesties of zelfs over r  Technisch Onderwijs. 
A l die zaken zijn in de laatste maanden door s 
en Vakpers zioo ijveri g beknabbeld en herkauwd, dat ik 
thans de vrijhei d neem alles, wat ik erover  aantref, maar 
dadelijk over  te slaan. k tracht dan mij n nieuwsgierig-
heid te bevredigen met de lezing der  oorlogsberichten, 
maar  dit is ook al zoo uiterst magere kost, dat men er 
wee van wordt, zoodat ik dan ook verscheidene dagen 
de couranten maar ongelezen heb laten liggen en mij 
zelfs vanavond de lust ontbreekt, gevolg te geven aan 
mijn heldhaftig voornemen, om liet stapeltje eens door 
te zien en er  uit te pikken, de enkele wetenswaardigheden, 
die misschien nog hier  en daar  tusschen al die onbe-
langrijkhei d verscholen zijn. 

Ue lusteloosheid moet wel groot zijn, zult gij  misschien 
denken, wanneer  men zelfs geen behagen schept in het 
inzien van een courant en ge vindt het misschien niet 
vleiend, dat ik uit verveling er  tpe kwam, een brief aan 

e Opmerker"  te gaan schrijven. t zou echter  een 
' miste voorstelling zijn en daarvan mag ik U niet ver-
(: iken. 

Neen, de aanleiding, die mij  naar  de pen doet grijpen, 
eft niets te maken met een lusteloozc stemming. Zij  is 

 el gewoon, heel alledaagsch. k bezocht dezer  dagen 
zijn bureau collega X. , die nogal druk in het werk zit. 

liet doet U zeker  genoegen, dit te vernemen, maar  het is 
niets bijzenders in onze dagen, dat een betrouwbaar  man 
als X . veel'  werk heeft. Toch trof ik hem, den vlotten werker, 
die zich altij d zoo goed door  alle moeilijkheden wist door 
te slaan, niet aan in een opgewekte stemming- k zag 
het hem aan, dat hem iets hinderde, en na de eerste be-
groeting informeerend of hij  zich soms overwerkt of ziek 
gevoelde, kreeg ik ten antwoord: „C.elukki g geen van bei 
den, maar  je voelt je aan handen en voeten overgeleverd 
aan 'de genade van fabrikanten en leveranciers, tegenwoor-
dig, en dat hindert mij  bijwijle n geweldig." 

e aanleiding tot dezen uitval was mij  eerst niet recht 
duidelijk , maar  weldra ontwaarde ik. op een groote tafel 
uitgespreid, teekeningen en papieren van centrale verwar-
mingsinstallaties, zooals mij  later  bleek, ontwerpen en op-
gaven, die X. , op aanvrage van verschillende fabrikanten 
ontvangen had en waaruit hij  een keus moest doen. 

,,Zij  maken het je anders g< makkelij k genoeg, waagde ik 
in het midden te brengen, kij k eens aan. wat wil je nog 
meer  dan zulke prachtige werkteekeningen en photo's er 
bij , om je voorstellingsvermogen te hulp te komen zelfs 
voor  iemand, die er  minder  van weet dan jij . genoeg, dunkt 
mij , om de dingen te beoordeelen." 

t meende ik ook, dat heb ik tenminste gemeend, 
gaf X . ten antwoord, maar  ik begin hoe langer  hoe meer 
te twijfelen aan de waarde van mij n kennis. k ben er  an-
ders altij d op uit geweest, mij  van alles oj> de ho )gte tc 
houden, maar  dat gaat hoe langer  hoi'  moeilijker  en nu 
komt het voor, dat ik maar  op goed geloof een besluit n t i n 
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i n maar  betaal, wat ze mij  vertellen dat het kosten moet. 
r  wanneer  je mij  vraagt, of ik mij  daarmede verant-

woord achi tegenover  den bouwheer  en voor  mijzelf, dan 
moet ik neen zeggen en dat vind ik vervelend." 

k had respect voor  de conscientieuse opvatting van X . 
maar  probeerde toch hem te overtuigen, dat hij  de zaken 
wel wat al te consc iënt ieus bekeek en het daardoor  zich-
zelf moeilijker  maakte dan noodig was, maar  dat wilde 
er  bij  hem niet in. k vroeg hem toen. hoe hij  dan wel 
met zijn gewone aannemers werkte en of zich daarbij  niet 
dezelfde ergernissen voordeden. 

t zijn gewone aannemers werkte X. . naar  hij  zcide, 
zoo aangenaam, als hij  dit wenschen kon. j  besteedde 
zijn werken bij  voorkeur  uit, bij  uitnoodiging onder  eenige 
hem bekende aannemers. Slechts zelden, eigenlijk alleen 
wanneer  zijn principaal er  op stond, ging hij  tot publieke 
aanbesteding over  en ook dan nog had bij  meestal een 
goed resultaat bereikt, omdat hij  nooit een werk gunde, 
alvorens overleg te hebben gepleegd met de in aanmerking 
komende gegadigden. r  komt eigenlijk alles op aan; 
men moet elkaar  vertrouwen, desnoods de wederzijdsche 
begrootingen naast elkander  leggen, om verschilpunten op 
te helderen en zoo mogelijk uit den weg te ruimen. r 
geheel anders staan de zaken, wanneer  voor  speciale on-
derdeden de architect nut fabrikanten en handelaars te 
doen krijgt . 

fabrikante n en handelaars zien niet in, of willen niet 
inzien, dat het ook hun belang is, dat architecten en tech-
nici op de hoogte zijn en blijven van den aard en van de 
prijzen hunner  fabrikaten of waren. Geheimzinnigheid en 
onzekerheid op deze punten verwekken een zeer  onge-
wenscht wantrouwen, vooral waar  het artikelen betreft, 
waarvan de samenstelling geen geheim is en waarvan dc 
productiekosten zeer  goed en nauwkeurig berekend kun-
nen worden. 

Fraaie catalogussen ziet men in overvloed op zijn schrijf -
tafel verschijnen, ontwerpen en teekeningen worden met de 
grootste vrijgevigheid aangeboden en in nette portefeuil-
les toegezonden; men is op verzoek dadelijk bereid, met 
begrootingen, desverlangd gespecificeerd, te dienen, maar 
de architect wordt door  deze uitbundige bereidwilligheid 
somtijds in een moeilijk parket gebracht. Steeds toch zal 
hij  zich moreel eenigszins gebonden gevoelen aan den fa-
brikan t of leverancier, van wien hij  veel moeite, gepaard 
met onkosten, gevergd heeft en in zijn vrijhei d van handelen 
zal hij  zich vaak op zeer  onaangename wijze belemmerd 
achten. 

t betreft toch meestal speciale zaken of constructies 
als verwarming, verlichting, gewapend beton, liften, enz. 
enz., ten opzichte waarvan de architect gaarne in staat is 
verschillende systemen met elkander  te vergelijken om zich 
daarover  een v o l l e d i g , j u i s t en o n p a r t i j d i g oor-
dcol te vormen, om dan een keuze te doen in alle opzichten 
zooveel mogelijk in het belang van zijn principaal . 

 is zijn plicht in deze richtin g te werken en zich 
dus zoo min mogelijk te binden. e beter  hij  op de hoogte 
is hoe beter  hij  die plicht zal kunnen vervullen; hoe meer 
gegevens hij  bij  de hand heeft, hoe beter. t is niet vol 
doende voorts, dat hij  over  die gegevens beschikt, wanneer 
het op uitvoering aankomt, maar  hij  heeft ze dikwijl s reeds 
noodig voor  plannen, waarvan de uitvoering nog in een ver 
verschiet ligt en zij  kunnen bij  het uitwerken van derge 
lijk c plannen van grooten invloed zijn. t een inrichting , 
systeem A. kan de uitvoering' mogelijk zijn; door  de onmo-
gelijkheid van toepassing van systeem B kan het geheele 
plan nu.eten worden opgegeven en wijl . zooals van alge-
meene bekendheid is, liet kost en punt alle ontwerpen, zoo 
gr< ote als kleine, ten dccle of voor  een groot deel be 
heerscht en tegenvallers op dit punt. gelijk ieder  architect 

weet, tot dc alleronaangenaamste ervaringen behooren, 
is ook vooral een goed overzicht van kosten van het aller 
grootste belang. Van vermoedelijke kosten mag eigenlijk 
geen sprake zijn ; ook een voorloopige begrooting behoort 
op pooten te staan. 

Waar voeren de tegenwoordige toestanden ons heen ? 
t er  een scheiding worden gemaakt tusschen het 

technische en het commercieele van het vak? Vroeger  kon 
de architect beide deelen beheerschen, thans wordt hem 
dit dagelijks moeilijker . e begroeting is altij d door  velen 
een lastig en onaangenaam deel van hun taak beschouwd, 
vele collega's hebben er  een hartgrondigen hekel aan en 
verbergen dat niet, doch zij  schikten er  zich in als in 
een noodzakelijk kwaad, waar  zij  zich, als zij  er  voor  gingen 
zitten, dan toch ook doorheen konden slaan, dikwijl s met 
behulp van loopjes en maniertjes, die den arbeid verge 
makkelijkten . 

t ging goed in een tij d van betrekkdijke n stilstand, of 
beter van een stationnairen, of zoo men wil , normalen gang 
van zaken in handel en industrie. Van een zekere basis 
uitgaande kon men de schommelingen nog gemakkelijk 
volgen en bijhouden. r  geweldige veranderingen heb 
ben plaats gegrepen, concurrentie en verkeer, sociale bewe-
ging, politiek en wat niet al meer; zij  hebben alles op 
losse schroeven gezet en het is van den architect niet tc 
vergen cn niet te verwachten, dat hij  zoodanige studie 
van ons modern sociaal leven zal maken, nog bij  hetgeen 
hij  verder  tc doen heeft, dat hij  ook zorgen zal zich van 
de handelspolitiek op de hoogte te houden. , al-
thans zoolang aan den architect geen handelsman terzijde-
wordt gesteld of geen onafhankelijke, speciale commerei-
eel-tcchnischc bureaux een deel van zijn taak overnemen, 
zoude men zeggen, dat het 't belang der  fabrikanten en 
handelaars is, dat zij  den architect  goed en  volledig 
mogelijk voorlichten izij  kunnen dat omdat van nen, ieder 
in hun branche, wel gevergd kan worden, dat zij  van de 
handelspolitiek op de hoogte zijn) hem du.s zijn taak ge-
makkelij k maken, in plaats van hem daarin te bemoeilijken. 

Consulting-engineers-bureaux zullen ons niet heel veel kun-
nen helpen, want wie waarborgt de volkomen onafhanke-
lijkhei d en onpartijdighei d hunner  adviezen. Wanneer  men 
wel eens achter  de schermen gekeken heeft is men wan-
trouwi g in alle zaken, waar  het geld een rol speelt. 

t is immers bekend genoeg, dat doctoren en profes 
soren in de geneeskunde dikwijl s finantieel belang hebben 
bij  het aanraden van een of andere speciale behandeling, 
bij  verpleging in bepaalde inrichtingen en de keuze van 
een badplaats of herstellingsoord. 

..Zouden technici over  het algemeen meer  betrouwbaar 
en minder  belangeloos zijn?" 

t deze verzuchting besloot X . de beschouwing, die 
ik getracht heb i n het bovenstaande zoo goed mogelijk 
weer  te geven. Zij n conclusie leek mij  wat pessimistisch 
en ik maakte hem er  opmerkzaam op, dat hij  daarmede 
zijn eigen betrouwbaarheid ook min of meer  in twijfe l trok . 
maar  overigens ja, kon ik mij  zeer  goed in zijn stemming 
verplaatsen, want ik heb in mij n practij k ook wel on 
dervindingen als de zijne opgedaan. 

Wanneer  men de betrouwbaarheid van consulteerende bv 
reaux nu eens als vaststaand aanneemt, dan heb ik er 
toch nog een ander  bezwaar tegen, namelijk, dat daarmed 
weder  een tusschenpersooil meer  wordt ingeschoven tus-

schen voortbrenger  en verbruiker , wiens aanwezigheid, bi 
houdens uitzonderingsgevallen, niet noodig is. e met 
tussehenpersonen, hoe meer  aanleiding tot het insluipt '  i 
van misbruiken. 

Veel beter  heeft mij  altijd , daar  waar  het eenigszins koi . 
het directe contact geleken tusschen den architect en dei 
fabrikan t of producent. 

e dikwijl s ben ik niet naar e of Engelsche 
fabrieken geweest voor  het een of ander  bijzonder  soort 

v a n werk; hoe heb ik niet menigmaal de carr ières be-

Zc  als ik belangrijk e hoeveelheden natuursteen noodig 
had, hoe vaak ben ik niet op onze Nederlandsche steen-
fabrieken gaan zoeken, tot ik vond precies, wat ik hebben 

e tij d en de kosten voor  die reizen, ook al kreeg 
ik ze wel eens niet vergoed, won ik ruimschoots terug, 
ciadat ik veelal direct klaar  was, veel tijdroovend geschrijf 
en gepraat vermeed en vlot bediend werd. 

X . beweert, dat hij  geen tij d meer heeft, om cr  zelf 
op uit te gaan en ik beweer, dat het dan zijn eigen 
schuld is. dat deze dingen hem zooveel hoofdbreken 
kosten. 

.Nog onlangs heb ik het gehad,"  zoo zeide hij , „da t ik 
mij  direct wendde tot dri e fabrikanten en alle dri e ver-
wezen mij  naar  agenten hier  te lande, aan wie zij  contrac-
tueel gebonden waren. Bij  die agenten was er  maar  één, 
die technisch genoeg op de hoogte was van het artikel , 
waar  het om te doen was. e anderen waren gewone 
commissionnairs, welbespraakte kooplui weliswaar, maar  ik 
had er  niets aan. Zij  verveelden mij  met hun bekende 
redeneeringen en na veel correspondentie over  en weer 

heb ik dan eindelijk van den fabrikan t gedaan gekregen, 
dat hij  mij  een chef-monteur  zond, een practische kerel, 
waar  ik mee praten kon. t dien man heb ik dc zaak toen 
opgeknapt, maar  aan den fabrikan t heb ik geschreven, dat 
hij  mij  een pleizier  zou doen, mij  in het vervolg zijn 
agent van 't lij f te houden." 

t zijn de gevolgen van de betere organisatie der  in-
dustrie, deed ik X . opmerken, en hij  geloofde ook wel. 
dat dit zoo was. e betere organisatie is misschien heel 
goed en heel voordeelig in hare gevolgen, maar  moeten wij 
architecten ons daarom laten dwingen, te dansen naar  de 
pijpen der  industrieelen. t vond X . toch de verkeerde, 
wereld en ik deed maar geen moeite, hem van dit denkbeeld 
af te brengen, want geheel ongelijk had hij  niet. r  is iets 
niet in den haak in de tegenwoordige verhouding tusschen 
den architect en den fabrikan t of producent en ik vond 
het wel de moeite waard, uwe lezers daarop eens opmerk 
zaam te maken. 

Al s steeds 

t. a. v., 

P  E T V A N

t

Gas en electrisch e stroom . 
(Slot .) 

Een kort e uiteenzetting zal voldoende zijn om aan te 
toonen, dat er  weinig uitzicht bestaat op eene verwezen-
lijkin g van dit denkbeeld, om de eenvoudige reden, dat 
de hoeveelheid benoodigd-n stroom zoo groot is, dat bij  welk 
tarief ook de kosten, die van gasverwarming zeer  belang-
rij k zullen overtreffen. 

Een , de electrische eenheid, kan  warmte 
eenheden ontwikkelen, een kubieke r  gas

Een kub. r  gas kost in de groote steden  a
cents, stel  cents zoodat, het laagste cijfer  voor  ontwik-
kelde warmte aannemende,  warmteeenheden voor
cents worden verkregen. Voor  dezelfde hoeveelheid warmte 
zijn noodig  kilowattuur . Om tot dezelfde 
kosten voor  verwarming te komen zou dus dc . W . U . 
mnetcn kosten circa  ets. e verhouding wordt door 
de in de practij k optredende warmteverliezen nog wel 
eenigszins veranderd maar deze invloeden zijn niet zoo 
groot, zoodat . Stavorinus in t Gas"  van Januari
tot de slotsom komt, dat „ ingeval dat electrisch koken evcn-
„veel zou moeten kosten als het koken op gas, zou bij 
..een gasprijs van  cent per 3 . , de prij s van de electri-
„citei t niet meer  mogen bedragen dan  cent per  kilo -
..wattuur  of in ronde cijfer s  cent." 

Ten opzichte van de bereiding van badwater  komt de 
zelfde schrijver  tot de slotsom, dat onder  dezelfde om-
standigheden de stroomprij s hoogstens  cent per  kilo-
wattuur  mag bedragen. 

Aangezien de prijzen door  de electriciteitsfabrieken veel-
al zich bewegen tusschen  en  cent per  eenheid is ko-
ken op electrischen stroom nog  tot  maal en bereiding 
van badwater  tot  maal zoo duur  als op gas. 

t de stroomprijzen ooit tot op of nabij  de genoemde 
J^enzen zullen komen is niet wel te verwachten, aangezien 
deze thans nog ver  beneden den kosten den prij s voor  de 
grootste electriciteitsfabrieken vallen. 

Tegen den tijd , dat zulke ingrijpend e verbeteringen zul-
' ; 1 zijn aangebracht in de electriciteitsopwekking. dat het 
mogelijk zal zijn om tot de genoemde prijzen te komen, 
ztillen de gasfabrieken zeker  ook wel zulke vorderingen 
gemaakt hebben, dat ook hare pTijzen lager  kunnen zijn. 

n ieder  geval lijk t ons dc te overbruggen kloof zóó 
groot, dat gezien de zooeven genoemde theoretische en 
onveranderlijk e gegevens, deze nooit voldoende zal wor-
den overbrugd. 

Ook ten opzichte van de verlichtin g bestaan groote ver-
schillen in kosten tusschen gas en electrischen stroom. 

t mag voldoende zijn hier  aan te halen, dat de elec-
trische verlichtin g per s lichtsterkt e met de mo-
derne metaaldraadlampen  eenheid stroom verbruik t 
voor . dus  eenheid. n gebruiken de 
nieuwe hangende gloeilichtbranders van . lichtkrach t 
 liter  gas per . dus voor . too liter  gas. 

Weer  uitgaande van een gasprijs van  cents zou bij 
dezelfde lichtsterkt e de stroom moeten kosten  cents per 
eenheid ) om gelijke kosten van verlichtin g mede te 
brengen. r  dit niet het geval is, is tc verwachten, dat 
electrische verlichtin g in de practij k veel duurder  zal uit-
vallen en dus nog geen algemeene toepassing zal vinden. 

e bewering van electrotechnische zijde, dat het ver 
schil in kosten wordt goedgemaakt do ar de gemakkelijke 
wijze waarop het electrisch licht wordt ontstoken en gedoofd, 
zoodat onnod ig branden minder  voorkomt is zeer  zeker 
overdreven te noemen bij  zulk een groot verschil. Tevens 
maken de meer  en meer  in gebruik komende gasaansteek-
inrichtingen , welke met een knop aan den muur  bediend 
worden, de overeenkomst met electrisch licht nog err
ter, zoodat waar  deze methode is toegepast het genoemde 
argument vervalt en het voordeel komt aan tie zijd  van den 
gasverbruiker. 

Waar men gebruik maken kan van de nieuwere sterk-
lichtlampen voor  lagen gasdruk valt de boven aangehaal-
de vergelijkin g nog belangrijk meer  in het voordeel van 
de gasverlichting uit. 

t is wel te verwachten, dat men in de to -komst meer 
en meer  tot de overtuiging zal komen, dat de beste en 
zuinigste wijze om gebruik te maken van de warmte, die 
tins in de steenkolenbeddingen tier  aarde ter  beschikking 
staan, zal gelegen zijn in het gebruik van gas als brand 
stof. t vervoeren van de brandstof in kleine hoeveclhe-
d( 'i i naar  duizenden stookplaatsen, het onvolledige en on-
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doelmatige verbranden in dc kleine kachels en haarden, 
de vorming van rook en stof, het transport van asch en het 
verloren gaan van de waardevolle bijproducten van de gas-
bereiding zullen dan plaats maken voor  het vergassen van 
diezelfde steenkolen in de doelmatig ingerichte ovens van 
de gasfabrieken en het verbruiken van het gezuiverde steen-
kolengas op economische wijze in gashaarden en gastoe-
stellen met een groot nutti g effect, terwij l aan de gasfa-
briek behalve de cokes overblijven een reeks van nuttige 
en waardevolle bijproducten. 

Juist deze waardevolle bijproducten dragen er  zooveel toe 
bij  om het maken van gas uit de steenkolen voor  te trekken 
bloven het verbranden van diezelfde steenkolen in onze 
kachels, waarbij  de verbindingen, die den grondslag vor-
men van die bijproducten ontleed worden en verloren gaan. 
terwij l asch en roet onze woonhuizen en atmosfeer  veront-
reinigen. 

Veel eer  dan te moeten verwachten, dat het gebruik van 
stcenkolengas zal verminderen in de groote steden, heb-
ben wij  te verwachten, dat het zal toenemen, zij  het dan 
ook i n eenigszins andere richtin g dan vroeger  en de bouw-

kundigen zullen er  thans hunne aandacht aan moeten gaan 
schenken om de woonhuizen te voorzien met geleidingen 
die voldoende wijdt e bezitten en genoegzaam en doelrna 
ti g vertakt zijn om te beantwoorden aan de eischen van 
gasaanvoer  voor  verwarmingstoestellen. e tij d is than-
gekomen, dat men de gasleidingen niet langer  als onder 
deel van geringe beteekenis gaat beschouwen cn de uit 
voering opdraagt aan ongeschoolde menschen, die zich niet 
kunnen indenken in de belangrijk e economische bcteeke 
nis van gas als brandstof, maar  dat men het ontwerp daar 
van doet maken door  hen, die wat vooruit kunnen zien. dk 
begrijpen wat noodig kan zijn ter  vervullin g van eischen. 
die men er  aan gaat stellen en die zich niet laten verleiden 
om ten behoeve van een luttel prijsverschil pijpleidingen 
te maken, die ook uit een oogpunt van werkmanschap 
onvoldoende zijn om te voorzien in dc behoefte aan gas 
als v erwarmingsmiddel in de woning. 

e vraag die wij  in den aanvang van dit artike l stel-
den, moet naar  on*ze meening volgens voorgaande beschou 
wingen beslist in bevestigenden zin beantwoord worden. 

P. J. G. . 

Voordrachte n in de Rotterdamsch e Academie . 

n de namiddag-voordracht van j g der  Aca-
demie heeft de nog zoo krasse -jarig e . P. J. . 
Cuypers, a rchitect der n te d 
met nog flink e stem gesproken over  een beroemd bouw-
meester  der  eeuw. 

t dien beroemden bouwmeester  uit de vorige eeuw 
bedoelde de spreker  Viollet le , van wien te vertellen 
hij  gebracht was door  het verlangen, om aan een groot 
man, aan een baanbreker  op het gebied der  architectuur 
meer  en meer  de erkenning en waardeering te verzekeren, 
waarop zijn zeldzame gaven en zegenrijke werkzaamheid en 
als s chrijver  en als bouwmeester  hem het volste recht 
geven. 

e spreker  had zich ten doel gesteld slechts door  een 
eenvoudige aaneenschakeling van feiten en uiteenzetting van 
beginselen eenigermate den ontzaggelijken arbeid van de-
zen kunstenaar  in helderen dag te stellen en zijn streven 
tegen mogelijke vooroordeelen te verdedigen. 

Eugène Emmanuel Viollet le e werd geboren te Parij s 
 Januari  cn stierf te e  Sept.  Ofschoon 

zijn levensduur  niet ver  over  het gemiddelde reikt e heeft 
hij  in die  jaren een arbeid verricht waarmede verschei-
dene menschenlevens zeer  verdienstelijk gevuld zouden kun-
nen worden. e stelden hem in staat zijn aangeboren 
geheel en al buitengewone talenten; eene vaardigheid in 
het tcekenen als misschien nooit iemand voor  hem bezeten 
heeft, zijn meer  dan gewoon scherpzinnig verstand, cn een 
doorzicht op kunstgebied eveneens ongeëvenaa rd. t alles 
ging gepaard met een ijzeren wilskracht en een onafhan-
kelijkhei d van geestesrichting, die hem wars van alle school-
si he vormen eigen banen deed zoeken. 

Op -jarigen leeftijd reeds bouwde hij  eigenhandig een 
klein woonhuis op een landelijk e bezitting zijner  familie, 
dat hecht en tegen de stormen bestand bleek. 

Viollet le e werkte van  op het atelier  van 
den architect Achill e . 

 lent echter  een leerling van c te noemen zou vol-
komen onjuist zijn. omdat Viollet le e de leerling van 
niemand is, omdat de meesters van zijn tij d niet bezaten, 
wat hij  zocht.  was hem niet te doen, te leeren volgens 
schoolsche formules, of recepten-gebouwen samen te stel-
len, nut wat meer  of minder  Grieksche, e of 

e vormen; hij  zocht naar  iets hoogers en daar 
niemand het hem kon geven, zou hij  het gaan vragen aan 

de monumenten der  oudheid en aan de nationale kunst. 
g Ce worden van de „ E c o ï e des Beaux Arts" , 

daarvan wilde hij  niets weten; zelfs op lateral leeftijd 
was zijn overtuiging op dat punt onveranderd. 

t de voorstanders der  „ E c o l e des Beaux Arts" , die 
van de studie der  klassieken alle heil verwachtten voor  de 
echt nationale kunst daarentegen weinig meer  dan min 
achting hadden, hem dusdanige uitlatingen niet vergeven 
hebben, i s tc begrijpen. Waardeering viel hem dan ook 
niet te beurt, maar  tot eene bestrijdin g van eenige betee-
kenis zijner beginselen hebben ze 't nooit gebracht. 

n  begon hij  zijn studiereizen en ging daarbij  van 
den beginne af te werk met de stelselmatige nauwkeurigheid, 
die een rijpere n leeftijd pleegt te vorderen. r  middel van 
teekeningen en geschreven nota's legde hij  alle resultaten 
zijner  onderzoekingen, alle opmerkingen, alle indrukke n vast 
en verzamelde dusdoende na verloop van tij d een onmetelijk 
studiemateriaal, dat hem naderhand tot uitgangspunt zou 
dienen, om tot den diepstcn grond der  nationale kunst 
van vroeger  eeuwen door  tc dringen, en ware beginselen 
vast te stellen die de oude meesters bij  het tot stand bren 
gen hunner  grootsche werken leidden en die voor  alle tij 
den als de meest veilige moesten gelden. 

Zich te richten naar  de behoeften en de zeden van den 
tijd , m. a. w. redelijk rationeel te zijn in de bouwkunst 
dat is de groote wet die Viollet le e bij  de ontleding van 
de werken der  oudheid en niet het minst van de nationale 
middeleeuwschc Fransche monumenten bij  iedere schrede 
duidelijke r  aan den dag zag komen, dat was de groote wet. 
die hij  door  de bouwmeesters van zijn tij d op de aller 
treurigste wijze miskend achtte cn wier apostel hij  daar 
om wilde zijn, cu aan wier verbreiding hij  zijn leven wijdd : 

Spreker  gaf verder  een overzicht der  verschillende res 
tauratiewerken en daarna beschouwingen over  Viollet b 

s onderwijs, zooals dat in zijn werk ..Entrctiens sur 
1' architecture"  uitvoerig beschreven is. 

Al s blij k hoe ver  deze kunstenaar  van alle exclusivism 
vri j  is, stelde spreker  zijn groote voorliefde en grondig 
kennis der  Grieksche kunst in het licht , en vermeldde te-
vens waarom h:ïj  nabootsing der  Grieksche kunstvormen 
voor  onzen tij d ongeschikt acht. 

Spreker  somde vervolgens de voornaamste geschriften van 
Viollet le e op, waarvan eenige door  dc heele wereld 
gekend en als standaardwerken gehuldigd worden. 

Viollet le e wordt ons verder  voorgesteld als een 
\rachtige verdediger  der  noodige vrijhei d in de kunst. Om 
aan te toonen in welken tij d die het grootste was stelde hij 
de vrijhei d der  kunstenaars in de middeneeuwen tegenover 
die o nder k de . 

Groot is ook de verdienste van Viollet le e voor  den 
 der e beeldhouwkunst door  de stichting van 

het e de .Sculpture eomparéc", gevestigd in het ge-
houw du Trocadero. n  deed Thiers bij  de Ecole 
des beaux arts een museum van afgietsels van beeldhouw-
werken oprichten, waarbij  echter, volgens gewoonte van 
dien tijd , alleen klassieke kunstwerken in aanmerking kwa-
men, maar  de nationale beeldhouwkunst nagenoeg geheel 
.uitbrak . 

k zij  de onvermoeide inspanning van een man die 
niet opgehouden had al dien tij d daarvoor  tc strijden, 
kwam eindelijk ook dc nationale kunst tot haar  recht: het 
was Viollet le , haar  hartstochtelijk e vereerder, die 
zijn program voor  dit museum op  Juli  zag aan-
nemen. 

Spreker  eindigde zijn voordracht met de vraag, of hij  te 
veel gezegd heeft in zijn inleiding, dat met het werk van 
dien ccnen man verscheiden nrenschenlevcns zeer  verdien-
stelijk zouden kunnen gevuld worden. n lof kon men, 
meende hij , Viollet le e niet onthouden. 

Acti e van de Opzichter s van den Water-
staat en B. O. W. in Nederlandsc h Indië . 

r  dagen is het volgend request verzonden: 

's-Gravenhage,  Februari

Aan 

Zijn e Excellentie den r  van n 

te 's-Gravenhage. 

Ondergeteekenden, 

C. . van den Akker , F. . . . Ott . B. C. 
, W . J. A . . . J. . T j . Bijkerk , 

P. A . , . , F. J. & . Nicola von Fürstenrecht, 
allen opzichters bij  den Waterstaat en 's s Burgerlijk e 
Openbare Werken in , thans met ver-
lof in Europa, geven met verschuldigden eerbied te kennen: 

dat bij h Staatsblad dd. t  No.
eene tractementsregeling is vastgesteld, waardoor  de in -
komsten der  ook thans reeds in 's s dienst zijnde 
Opzichters van den Waterstaat en 's s Burgerlijk e 
 'penbare Werken aanmerkelijk zouden worden verbeterd, 

zoo daarin onder  letter  B andere overgangsbepalingen wor-
den vastgesteld; 

dat door  de thans geldende overgangsbepalingen van 
bedoeld Staatsblad onbillijkheden cn ongewensehte toestan-
den in het leven geroepen zijn, welke den goeden geest 
<nder  de opzichters van den Waterstaat en 's s Bur -
gerlijk e Openbare Werken zeer  zeker  zullen schaden, daar 
toch: 

ie. de nog uit Nederland te zenden opzichters volgens 
de nieuwe tractementsregeling de grootste voordcelcn zullen 
genieten, omdat zij  worden benoemd op een aanvangstrac-
tement van  's maands met driejaarlijksch e verhoo-

ingen, waardoor  zij  d i r e c t d e z e l f de i n k o m s t en 
e n i e t e n als hunne collega's m et r e e ds  d i e n s t-

a r e n ; daarbij  niet uitgezonderd de vroegere uit Neder-
land voor  den n Waterstaatsdienst uitgezonden op-
lichters; 

 dat de met verlof zijnde opzichters ie klasse met 
een diensttijd van minder  dan  jaren, bij  herbenoeming 

, worden teruggesteld tot opzichter 
i ! ^ r  klasse; 

 dat evenzoo dc met verlof zijnde opzichters der
klasse met een vasten diensttijd van minder  clan  jaren 
bij  herbenoeming in é worden terugge-
steld tot opzichter  der  klasse, zooals bereids met eenige 
van verlof teruggekeerd zijnde opzichters der  klasse 
heeft plaats gehad; 

 dat daardoor  een allerzonderlingste en zeker  in het 
belang van den dienst niet gcwcnschtc toestand ontstaat, 
waarbij  lager  in rang zijnde opzichters grooter  inkom-
sten genieten dan honger  in rang zijnde collega's; 

dat zij  meenen, dat een en ander  niet de bedoeling 
kan zijn van de g en daarom Uwer Excellentie 
eerbiedig verzoeken de overgangsbepalingen van hooger-
genoemd Staatsblad te willen doen wijzigen in dier  voege, 
dat de opzichters, die op den datum van de inwerking-
tredin g van hoogergenoemd Staatsblad reeds in 's s 
dienst waren, alle voordcelcn zullen genieten, welke de na 
inwerkingtredin g van dat Staatsblad te benoemen opzich-
ters zullen genieten, met andere woorden, dat hun een 
tractement en rang zal worden toegekend tot grondslag heb-
bende een berekening, waarbij  aangenomen wordt een aan-
vangstractement van f  's maands, met zooveel ncriodieke 
tractementsverhoogingen als het derde deel bedraagt van 
het aantal dienstjaren als opzichter  van den Waterstaat 
en 's s Burgerlijk e Openbare Werken in dienst ge-
weest bij  de inwerkingtredin g van Staatsblad dd. t 

 No.

dat bij  inwilligin g van bovenstaand verzoek daardoor 
voor  hen eenzelfde tractementsregeling zal tot stand komen 
als bestaat voor  de opzichters van dc Staatsspoorwegen op 
Java en Sumatra, welke opzichters voor  het overgroote 
deel niet zijn gediplomeerd en die dan bovendien nog elke 
maand huishuur  ontvangen bij  gebrek aan eene dienst-
woning, zoodat deze nog altij d in het voordeel'  zijn. 

't Welk doende, enz. 

(get.) C. . V A N N . 

(get.) F . . . 

(get.) . O T T . 

(get.)  C. . 

(get.) . J. . 

(get.) T j .

(get.) P. A . . 

(get.) . . 

(get.) F. J. S. A V O N . 

Ondergeteekenden, J. P. F. , A . T h . Coorengel, 
J. N. , A . Glastra van , |. . Termeulen, 

. P. A .  allen architecten bij  den Waterstaat en 
's s Burgerlijk e Openbare Werken: . A . Bcrkhemer, 
gepensionneerd architect, kennis genomen hebbende van 
bovenomschreven door  Staatsblad  No.  in het 
leven geroepen niet gewenschte tractementsregelingen, be-
tuigen aan bovenstaand request hunne volle adhaesie. 

(get.) J. P. F. . 

(get.) A . T h . . 

(get.) J. N. N B E . 

(get.) A . A V A N . 

(get.) J. . . 

(get.) . A . . 

(get.) . P. A . . 

Aan de adressanten is bereids, vanwege den r van 
n medegedeeld, dat dit request is opgezonden, om 

advies, aan de betrokken autoriteiten in Nederlandsch-
. 
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Betreffende het tcekenen van een d voor het 

Bouwkundig Bijbla d tot het Algemeen 

Nederlandsen Advertentieblad. 

n vragen, met het antwoord der  Jury . 

g er  ook meer dan één ontwerp worden ingeleverd 

door  denzelfden inzender. 
s met het correspondentieadres bedoeld de naam en het 

adres van den inzender en moet bij  eventucelc correspon-
dentie een ander  voor den inzender  schrijven. 

A n t w o o r d : r  inzender is vri j  meer dan één ont-
werp in te zenden. t correspondentieadres moet juist die-
nen om den naam van den inzender  geheim te houden: dit 
adres moet dus niet het adres zijn van den inzender, ook 
mag, zooals het programma overigens duidelij k genoeg zegt, 
het schrift op de teekeningen, van bijbehoorende stukken en 
eventucelc correspondentie, niet zijn dat van den ontwerper. 

Van iederen ontwerper, die zijn naam vóór de uitspraak 
der  jur y op welke wijze dan ook openbaar  maakt, valt de 
inzending buiten mededinging. 

Namens de Jury , 

. v. d. , 

. 

G . 

Tot , den uitersten termijn , zijn nog de vol-
gende vragen ingekomen, waarbij  hier de antwoorden: 

Vraag t de onderwijzerswoning ook aan dc cen-

tral e verwarming worden aangesloten? 

Antw .  Ja. 

Vraag n de onder d. genoemde détai ls, als-
mede de onder e. genoemde perspectief-teekening, welke 
in kleuren opgewerkt moeten worden, ook in inkt zijn? 

Antw . s vrijgelaten. 

Vraag  Word t onder  „ongeëncad ree rd"  hier  verstaan 

of bedoeld, dat men geen rand om het ontwerp op het 

papier mag trekken? 

Antw .  Natuurlij k mag dit . 

Vraag  Wat verstaat men onder  open bebouwing? 

n  in den Noord- en Westgevel ramen geplaatst 

worden ? 

Antw . . als er  geen andere omstandigheden zijn, 

die dit ongewenscht maken. 

Vraag g tegen de scheiding der  open bebouwing 

worden aangebouwd ? 

Antw .  Ja. 

Vraag n ook van genoemde zijde licht verkre-

gen worden ? 

Antw .  Zie antwoord

Vraag g het school- of gymnastieklokaal op de 

scheiding van tien weg worden gebouwd, of is een rooi-

lij n bekend? 

Antw , tS. r  is een rooilij n gegeven, (zie situatie). 

Vraag  Word t het gymnastieklokaal alleen voor de 

school gebruikt ? 

Antw .  Ja. 

Vraag t ondersteld worden, dat het dorp wa-

terleidin g heeft? 

Antw .  Ja. 

Vraa g . t ondersteld worden, dat er  een goed 

gcmeenteriool is? 

Antw .  Ja. 

Vraag n de onderwijzerswoning los van het 
schoolgebouw is ontworpen moet er  dan voor de centrale 
verwarmin g in eik gebouw een afzonderlijk e inrichtin g ge-
maakt worden, of kan men volstaan met  centrale? 

Antw . n Centrale is voldoende. 

Vraag n de situatie onder a. en de platte-

gronden onder b. genoemd, op een blad geteekend worden ? 

Antw . s vrijgelaten. 

Vraag  Al s het voor het détail  beter  uitkomt , 
het blad ter  grootte te nemen  is dit dan ge-
oorloofd ? 

Antw .  Neen. 

t tal van ingekomen vragen blijkt , dat velen niet in 
het bezit zijn van de e Besluiten van  Juni 

 Staatsbl.  en  Wi j  vestigen cr  de aandacht 
op, dat het, zonder die besluiten te kennen, onmogelijk is 
een schoolgebouw tc ontwerpen, dat aan de eischen der 
wet beantwoordt. Genoemde e Besluiten zijn a 
fo  verkrijgbaa r aan het Tentoonstellingsbureau P. C. 

.  Amsterdam, uitsluitend op schriftelijk e aan-
vraag, met bijvoeging van het bedrag in postzegels. 

Namens dc Jury , 

J. . 

. . 

Voor de prijsvraag, uitgeschreven door de Vereeniging 
tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer te 's Gra-
venhage, voor een reclameplaat, zijn ingekomen  ont-
werpen. 

r  de daartoe benoemde jur y is op  Februari j.1. 
rappor t uitgebracht en zijn met algemeene stemmen toege-
kend : een eerste prij s ad f  aan het ontwerp, inge-
zonden onder het motto: „Cosmopol ie t " , ontwerper de heer 

. de , architect te Sloten ; een tweede prij s 
ad f  aan het ontwerp, ingezonden onder het motto: 
,,'s Gravenhage's roem" , ontwerper de heer W . . Bik 
te 's Gravenhage. 

L 
L e e s t a f e 

G  No.  O f f i c i e el G e d e e l t e. 
t van de Commissie, samengesteld uit n van het 

k t van , de j tot g de
, den n  en den d van -

n in d e de bij de g van hout te stellen 
eischen. 

E en C o m m i s s ie van Advies, doo  A . W. Weissman. 
L a n d h u is te . t . . e Nzn., met afbeeldingen 

en losse plaat. 
E e ne v e  g e 1 ij k i n g. doo  J. . é C.F'.zn. 

e , doo . . E. v. , n 
uit t » 

 Technisch , doo . . 
A No. . g van de e 

g van t
C o n s t a n t i n o p el en d de Aya Sophia. t ge 

houden doo den hee . J. . Walenkamp in de -
g van het Genootschap, met afbeeldingen. 

 Technisch , doo  1). de s Lam 
e , doo  F. . . 

E  No.  Z w e e t l s c he , doo J. 1'. 
kke  (slot) met afbeeldingen. 
L a n gs de , doo  W. A. E. van de . met losse plaat. 

E  No. e S c h e e p s b o uw in d in
E en e n voo , doo . L . N . G. 

. met afbeelding. 
E e n i ge n naa aanleiding van de n  toten 
et  de  Gewapend n , doo  W.J. . van de . 
S t u d i e t o e l a g en aan n aan de Technische . 

e l s te Washington en Chicago
g van de Afdeeling voo k van het ko-

inklij k t van s van t
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, n van . — . — Commissie voo  de 
-tatistiek. — e . — . — Schachtafdiepen 
olgens de e (slot). — . — Uit technische 

n en . 

E  No. l i . E en e .  (slot). 

 No.  Officieele . 
j te Vaassen t  afbeeldingen.) 

. 
e slib van onze . . 

s voo  het n van klei. t 4 afbeeldingen). 
. 

E E E No. t Sehmauchen. 
— n de lucht en de n in de schmauchkame dezelfde tem-

 — e gang van het vuu  in den . — Ove Steenkolen 
. 

G E . 

Wi j  lezen in het „ N i e u w s van den : 
Tot dusver  zijn vele kort e mededeelingen verschenen over 

de bovenstaande tentoonstelling, ongetwijfeld een der  be-
langwekkendste onder de vele, welke dit jaar  zullen wor-
den gehouden. n algemeen overzicht is echter nog niet 
gegeven. r  dagen zijn wij , daartoe d door 
het dagclijksch bestuur, in de gelegenheid geweest een 
kijkj e te nemen op het terrein aan den Amstel. Alles was 
tiaar in volle bedrijvigheid bij  den opbouw van de vele groote 
en kleine gebouwen. t was nu alles nog in wording, 
maar er  kwam reeds teekening in, zoodat men zich een 
voorstelling kon maken van de indeeling. 

Vooreerst zijn twee groote groepeeringen te onderscheiden, 
wtdke de tegenstelling vormen van heden en verleden. Naast 
tie afdeeling  het retrospectieve gedeelte, komt de 
eigenlijke tentoonstelling, gewijd aan de hedendaagsche 
vrouw in al dc uitingen van haar  werken en streven. 

s een en ander  over de afdeeling  Aan 
tien Amstel, even voorbij  het voormalige tolhek 'en vlak 
bij  het eindpunt van lij n  ligt de oude buitenplaats -
huizen, laatstelijk een gomfabriek. t oude huis met het 
jaartal  in den gevel, vertoonde nog den stij l van zijn 
tijd , maar het was inwendig verdeeld in vele kleine ka-
mertjes, waarbij  de oorspronkelijk e indeeling was verloren 

. 
n heeft zich nu bij  de reconstructie voorgesteld, dat 

het huis ten jar e  wordt bewoond door een famili e 
uit den gegoeden burgerstand. n die woning heerscht dus 
geen verfijnd e weelde, maar e dégel i jkheid. 

t gezin bestaat uit een echtpaar met dri e kinderen en 
! ,s dienende geesten, een keuken- en een kindermeid. t 

. leden is het gezin vermeerderd en de jonggeborene is 
iuist gedoopt. 

t perceel is weer in den ouden staat terug gebracht, 
aarbij  verschillende aanbouwsels van jongeren tij d zijn 

opjgeruimd en b.v. tie groote ramen door  kleine ruitjes 
zijn vervangen. 

e voordeur ter  zijde voert in de brecde gang, waarop twee 
naast elkander aan den voorkant gelegen vertrekken uit-
komen. n dezer is de huiskamer, waar de twee oudste 
kinderen, een jongen van vij f en een meisje van drie, 
onder  toezicht zijn van de kindermeid. e personen zijn 
voorgesteld door  poppen, naar den eisch aangekleed. t 
andere vertrek is de eetkamer, waar het doopmaa.1 is aan-
gericht. Gelijkvloer s vindt men verder een welvoorziene pr  >-
visiekamer en de keuken, waar de meid bezig is. 

Een witgeschuurde trap voert naar de verdieping. r 
is ten eerste de mooie kamer, het salet. n heelt cr 
een prachtig uitzicht over den kronkelenden Amstel. 

e heer en de vrouw des huizes zitten cr  in afwach-
tin g van de gasten, die op bet dtxopmaal zijn genoodigd. 
Een tweede vertrek op de eerste verdieping is tie alge-
meene slaapkamer van het gezin, in verband met de ge-
lukkig e gebeurtenis nog als'  kraamkamer ingericht. r 
troont een echte ouderwet se he baker, die de zuigeling 
onder het oog der  bezoekers zal verzorgen, uitklecdcn cn 
weer  inspelden. 

n is ook nog een kleine zolder, waar de natte 
wasch in bewerking is. Ook zijn er  de slaapgelegenheden 
van dc dienstmaagden. 

e geheele inrichtin g van het huis evenals tli e van 
overige ruimten behoorende tot de afdeeling  geschiedt 
onder  leiding van mevr. e Balbian Verster-Bolderhey. in-
terieurarchitecte. Van "  in het bijzonder  heb-
ben dc dames, naar men weet. tie medewerking verkregen 
van de Vereeniging voor n voor  Oude , l i t 
hun bezit zullen deze antiquair s velerlei meubelen cn voor-
werpen in bruikleen afstaan, welke zich zullen aansluiten 
bij  dc betimmering in den stij l van het tijdperk . 

Aan het huis grenzen kleine gebouwtjes, die mede be-
stemd zijn voor  verschillende secties van deze, de retro-
spectieve afdeeling, te weten : kunst, wetenschappen en sjx'1; 
de vrouw in het kerkelij k leven en de armenzorg; soci-
ale positie: gevangeniswezen: criminaliteit ; handel, land-
bouw en nijverheid. n een weer  daarachter  gelegen alleen 
staand gebouwtje, komt een zaal. bestemd voor  periodieke 
tentoonstellingen, welke elkander  telkens van maand tot 
maand zullen opvolgen. Zi j  omvatten onderscheidenlijk: zoo-
genaamde „Pr insessegoed", bestaande uit en verzameling 
van e t tie ; kleeding en sieraden 
der  vrouw in den aanvang tier  eeuw; de beeldende 
kunsten door de vrouw beoefend; het kind in e 
zaal wordt inwendig' geheid uitgevoerd in tien rijke n stij l 
van het . 

n veel grooter. eveneens alleenstaand gebouw, om-
vat de zaal van congressen en tooneclvoorstellingen. 

e is bet historische gedeelte echter nog niet 
overzien. e behooren nog een aantal winkeltjes, tli e 
een aardige huizengroep vormen, met geveltjes in karak-
teristiek n trant , met luifels, een pothuis, 
uitspringende winkelkasten, enz. (>ok inwendig worden zij 
op oude manier  ingericht. r  komen dan een zilversmjd, 
een water- en vuurnering, een snoepwinkel, een echte Frie-
sche winkel, een boekhandel en een antiekhandel. 

Nog is er, vlak bij , een boerderijtje , dat 
in ouden trant wordt ingericht en waar dc bezoekers kaas 
zullen zien maken op ouderwetsche manier, door  boerin-
netjes in Noordhollandschc kleederdracht. 

e oude buitenplaats in de schaduw van zwaar  geboomte, 
wordt omgeven door een tuinaanleg in tien stijl van het 
begin der  eeuw, waarbij  een typische theekoepel, waarin 
zoete melk met brokken te verkrijge n zal zijn. 

t alles betreft den ouden tijd . 
e eigenlijke tentoonstelling', van veel grooter  omvang 
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is verdeeld «ver een revks gebouwen, volgens de plannen 
van den architect r  uit Zaandam. Thans ziet men 
de reeks groote gebouwen in aanbouw, uitgestrekte zalen, 
waarvan de wanden uit gipsplaten worden opgetrokken. Zij 
zullen door  tusschenst hotten worden verdeeld, waarna dc 
verschillende afdcelingcn. groepen en secties zullen wor-
den aangewezen en bet werk der  rangschikking en opstel-
ling een aanvang kan nemen. ( S l ot v o l g t . 

P e r s o n a l i a . 

— Op de t voo g ambtenaa aan den cala-
miteuzen Vlietepolde ) zijn geplaatst de : , . -

, te ; N. , te h en W. A . 
1) o  m a n. te St.-Annaland. 

Industrie - en Handelsadressen . 

Trottoir- , Terrazzo- en Granisttegels, Trottoirbanden, 
, , Tennisbanen, enz. — — — 

R - T  t l t J A  Stoom-Tinimerlnbrlek .TIM MAN. „ D E A T L A S" . 

Gemeng d Nieuws . 

 e  k e 1 ij k e k u n s t. 
t de Nationale Tentoonstelling van Uude e t te 

, le houden van  Juni tot begin , kan 
het volgende n medegedeeld: 

t in  1.1. besloten d deze tentoonstelling uitsluitend te 
doen bestaan uit oude e kunst, zijn de e met e -
ting belaste commissiën met ijve  aan het k getogen. Een s 
van m f d in n tijd t en e -
sonen bleken d te zijn tot het Tentoonstellingscomité toe te . 

e . . bisschoppen van m en . de oud-
e bisschop van  en de abt van de abdij e te k 

stonden hunne n af. n zal dientengevolge te h 
kunnen n een g . laat n 

, k afkomstig uit de abdij van Egmond, n 
van zestiende-eeuwscn k : de staf van den n bisschop 
Aegidius de e en den abt van e en een paa e e 
staven. 

Voo  de afdeeling de n zijn complete stellen kazuifel, 
dalmatieken en p — uit de  en  eeuw — toegezegd, j 

, die aan paneelen van t Oothische s als 
d d en o van de Goes , en stalen van de kost-
e stoffen uit de e e : Genueesche en Venetiaansche 

tluweelen. d en met gouden n . 
Ook uit h oogpunt zee g zal de k de

n , l i t de schatten de n van Onze e w 
en St. s te t zullen n afgestaan : e 
en e émaux. Gotische s en . e bisschop 
van a beloofde o.a. de twee e Gotische n zijne

l : Gotische en e kelken en n uit de e 
en n tijd. 

e laat-Gotische n boekband uit de k te Zutfen, 
het z.g. »Libe , zal op de tentoonstelling niet . e k 
van n zendt de n n van haa elfde of twaalfde 
eeuwschen . Venlo, d en k de e 
Gemeente te m staan e n s af: de e 
(lemeente te a het e doopvont. 

Eene afdeeling k zal de in i n en gestichten 
e e uit ons land omvatten, van de e tot het begin 

de  achttiende eeuw. 
e - en t zal zich bepalen tot n van voo

l van e . 
Eene e commissie — bestaande uit de n . . , 

. ('. e de . . \Y. , . . Teding v. t en 
. . W. Vogelsang — heeft zich met de g voo  deze afdeeling belast. 

(N. v. d. ) 

ZWOLLE. t slechts enkele stemmen tegen is in de laatst 
gehouden g aangenomen het l van . en W. e 
den bouw van een nieuw stadhuis op de n aan het Weezenland. 
aangekocht van wijlen . Eekhout. g een aan den d aan-
geboden p van den  de , den hee L . 

. l stadhuis zal e bevatten voo  den , . en W., -
, e de belastingen, e stand, oud- en nieuw f en 

. n d e d dc g voo
d met een post van f  voo  dezen bouw. 

P r i j s o p g a v e* worden op aanvraag verstrekt. 
, . Tel. 3905. 

. " , v/h.J. . , N 

NAAML. VENN, vooril . A. 5INGEL5 dzn. , 

J en . 

. J. , Amsterdam. 
t 109-1U. — Telef. 1037. -- P.O.Box . 

Handel in Binnen - en Buitenlandsch e fijn e Houtsoorten . 

T W A t ; t ESP A  SU tl mi r 

_ OURNIQUETdeuren . 
 voo  gewone n of n geheel d leven 

CRUYFF, AMSTERDAM , N. Z. Voorb.w . 146. Te!. 2701. 
d aan s m en , vele Cafe's en . 

s s en . 

Fabrikant Ceinenttegels,  J i ^ ^ u ' 
M, Noorlander , Rotterdam . 
Natuursteen  Bouwmaterialen. No»rdsinqel 132. 
Kunstzandsteenfafarie k „ARNOliD , Hillegom. 
— u u f f l B m . n u -  mm — 

voor  Uwe E . 

G.  A.
. - Opgericht 1830.  Telefoon 1551 

Brandkasten, , , etc. 
Staaldraadwarenfabriek 

" 
Brouwersgrach t 136 te AMSTERDA M 

Tel. Interc . 478. 
, 

Fabriek van - en . 

j  tot Vervaardiging en g van 
, voorheen 

G T No

> » » »  c r r

Redacteur : P. H. SCHELTEMA . 
Adres voor de e : Adres voor de Administratie : 

Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. n 65, 's-Gravenhage. 

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 ƒ

T e voldoen: bij  vooruitbetaling of in twee " '  i d e m '  z o n d e r P l a a t  ' » 0 , 5 
termijnen , elk groot /  waarover op 

 Apr i l en  October  van het abonnementsjaar  van  tot en met  regels . . . > — 
(  Jan.— ! wordt beschikt. h e *  bewijsnummer daaronder  begrepen. 

. T T . . .  V o or  eiken regel meer >
Voor  Be lg ië . . 1 = e| »  Annonces van aanbestedingen worden bij  opgave van dri e 
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-Afr ik a | j § »  aanvrage toegezonden. 

Opgaven van advertentiün moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlij k des S 9 UU S bezorgd zijn :  65. 's-Gravenhage. 

De Tuinstadbeweging. 

t zal nu rui m twaalf jaren gclcd.'ii zijn, dat in En-
geland dc „Garde n Cit y Association"  werd opgericht, met 
liet doel de denkbeelden in practij k te brengen o.a. ont-
wikkeld door  Ebenezer , over  tuinstedenbouw vol-
gens vaste plannen. d heeft die denkbeelden in-
dertij d uiteengezet in een boekje getiteld ..darden Cities 
"  To-morrow" , dat nog steeds ter  lezing mag worden 
aanbevolen, want de bedoelde denkbeelden zijn nog lang 
niet genoeg algemeen verspreid en men doet nog goed 
werk door er  op te wijzen, dat het veel beter is tc breken 
ui'  de stclsellooze uitbreidin g der  steden met hare on-
vermijdelijk e gevolgen vaji overbevolking, lcelijkheid en on-
gezondheid en over te gaan tot het bouwen van nieuwe ste-
den beperkt in joippcrvfakt e cn bevolking, ontworpen naar 
een eenvoudig doch met zorg overwogen stelsel, met tui-
nen bij  alle huizen en ruim. ' open plaatsen in de stad en 
1 1 gordel van bouwland, weid-, park en bosch daaromheen. 
Cc nieuwe steden zouden bovendien ook uit een economisch 
oogpunt van de oude moeten verschillen. e welvaart, ge-
boren "ui t de nijverheid van het volk, zou aangewend wor-
den ten bate van de gemeenschap zelf, in plaats van alleen 
l ' strekken tot verrijkin g van de grondeigenaars; zooveel 
0 1 , 1-lelij k ï ou ieder er  in eigen huis op eigen grond wonen. 

t een medelijdende glimlach werd aanvankelijk het boek-
je terzijde gelegd; de zakenmenschen in Engeland haalden 
d' schouders op over de nieuwe soort idealisme en reken-
den den schrijver tot de min of meer  ontoerekenbare droo-
lers. Enkelen evenwel gevoelden iets voor  djne denk-
beelden en geloofden er  in zelfs in die mate, dat zij  bereid 

waren geldelijken steun te verleenen. En thans lacht nie-
mand meer  over net denkbeeld van de tuinstad; nagenoeg 
iedereen 'erkent er  thans de voordeden van, het behoeft 
niet meer  verdedigd te worden, maar wel moet hei meer 
toegelicht en meer  bekend gemaakt worden, want het is er 
mede als met vele andere aanbevelenswaardige zaken; on-
bekendheid ga.it bijna altij d gepaard niet onverschilligheid. 

e onverschilligen blijven werkeloos en juist do >r het in 
practij k brengen van de denkbeelden, die aan liet stelsel 
ten grondslag liggen, moeten de voordeden aan liet licht 
komen. Bewezen zijn zij  eigenlijk nog niet, zelfs niet in 
Engeland zelf, waar  tuinsteden, in wie opzichten in een 
dringende behoefte moeten voorzien. r  bestaat eigenlijk 
nu nog slechts een tuinstad, , en die is nog in-
compleet: slechts in beperkte mate is de droom van den 
stichter  daar  werkelijkhei d g worden, het kapitaal, dat er  in 
vastgelegd is, werpt nog geen rente af en hieruit zou men 
geneigd !zijn dc gevolgtrekking te maken, dat de z.iak feite-
lij k r  weinig vordering, n gemaakt heeft. Zoo ten minste 
oordeelen -zij, die in de eerste plaats en uitsluitend de ren-
tabilitei t der  onderneming op het oog hebben, maar zij 
zien voorbij , dat al moge er  dan nog slechts een voorbeeld 
zijn aan te wijzen, waarin s denkbeelden conse-
quent doorgevoerd zijn, en daarbij  nog niet op een finan 
t ied resultaat gewezen kunnen worden, die denkbeelden 
niet slechts in Engeland, maar ver  daarbuiten in de kolo-
niën en op het vasteland in andere opzichten rijk e vrucht 
hebben gedragen. n de eerste plaats is er  rekening mede 
gehouden bij  de uitbreidin g van bestaande steden; de vuur-
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stad d bij n vertoont een toepassing van 
het tuinstad-denkbeeld, zoover als dit in de gegeven om-
standigheden mogelijk is en geen uitbreidingsplan van den 
kunsten tijd . waaruit niet blijkt , dat tuinstad-denkbeelden 
den ontwerper  niet vreemd waren, waarin niet gedeelten, 
die zich daartoe leenden volgens deze denkbeelden ont-
worpen zijn. Arbeidersdorpen, waarin met dc eischen van 
gezondheid en schoonheid rekening werd gehouden zijn 
hier en daar  reeds gebouwd, voordat de eigenlijke tuin-
stad-beweging ontstond, maar ook daarop zijn s 
denkbeelden niet zonder  krachtigen invloed gebleven. Van 
grooter  bcteekenis is het. dat die invloed zich zelfs beeft 
doen gelden in de woningwetten en daaruit voortgevloeide 
verordeningen. 

e tegenwoordige Engelsche g and Town Plan-
ning Act"  geeft aan dc gemeentebesturen bevoegdheden, 
wat betreft uitleg van bouwterreinen, op een wijze zooveel 
mogelijk in het belang der  gemeenschap, beperking van het 
aantal gebouwen, reserveering van open ruimten en andere 
door de voorstanders der  tuinsteden aanbevolen maatrege-
len, die een twaalftal jaren geleden nog ongerijmd en on-
geoorloofd zouden zijn genoemd. Nog durf t men niet over-
al van die bevoegdheden gebruik te maken, zooals dat mo-
gelijk en gewenscht zou zijn. n Engeland, evengoed als 
hier te lande, zijn er  angstvallige leden in Parlement en 
gemeentebestuur, die nu eenmaal niet tc bewegen zijn, hoe 
dringend het algemeen belang het ook vraagt, de belangen 
van particulieren ook maar in het geringst aan te tasten, 
al kan het Engelsche Parlement dan ook misschien niet 

k een droevig vermakelijk e figuur  aanwijzen als onze 
Eerste r in het achtbaar lid van der  Biesen, acht-
baar  alleen om zijn leeftijd, maar  overigens belachelijk in 
zijn fulmineeren tegen alles wat betreft onze ,,Vermaledijde 
Woningwet"  en het ..Schrikbewind"  van degenen, die aan-
gewezen zijn, die wet toe te passen hetgeen, zooals wij  zoo-
even aanstipten,, lang nog niet overal geschiedt met volle 
gebruikmakin g van de bevoegdheden, die de wet geeft. 

Wi e weten wil hoe bet staat met de vorderingen der  tuin-
stadbeweging in Engeland kan in een pas verschenen boekje, 
uitgegeven door de „Garde n Cities and Town Planning As-
sociation"  en getiteld: „Garde n Cit y t Up-to-date" 
daarvan een overzicht vinden. t tabellen en diagramman 
alsook met beschrijvingen is hier  alles vermeld en beschre-
ven, wat beschouwd kan worden te liggen in de lij n der 
tuinstad-beweging. h wordt natuurlij k in de eerste 
plaats vermeld en is met zijn  inwoners in  huizen 
in hare soort tot heden de grootste onderneming. e be-
doeling is. dat hot zich geleidelijk zal uitbreiden tot een 
bevolking van  tot  inwoners. Ofschoon nog 
slechts een aantal van ongeveer een vijfd e bereik; is meent 
men. dat de levensvatbaarheid van het denkbeeld, waarvan 
bij de stichting is uitgegaan, verzekerd kan worden geacht, 
vooral omdat ook reeds vele firma' s hun werkplaatsen naar 

h hebben overgebracht, zoodat daar  meer en meer 
een werkelijk e stad is ontstaan en niet uitsluitend een min 
of meer  verwijderde, landelijk e woonwijk van . e 
tuinstad wil iets anders zijn dan zulk een voorstad of 
woonwijk , welker  bewoners dag aan dag per  spo r naar de 
groote stad naar  hun werk trekk . n, om eerst des avonds te-
rug te keeren. 

e wordt slechts voor oen deel bereikt, wat de 
tuinstad beoogt te geven, namelijk de gelegenheid om tc 
leven, te werken, te wonen en zich na den arbeid te ver-
poezen in de woonplaats zelf. te werken onder  gezonder 
en aangenamer condities, dan in de dichtbevolkte centra 
der oude steden mogelijk is en zijn levensonderhoud zoo 
goed als zijn levensgenot te vinden, daar. waar men woont 
en niet op verren afstand. 

n de tuinstad moet de aanraking met bet landleven, zoo-

als men die in kleinere steden kent, maar  ziooals die ii 
grootere steden veelal geheel verloren gegaan is, behol-
den blijven. m moet aan den omvang een grens wor 
den 'gesteld, die niet mag worden overschreden en het be 
houd van een gordel van bouwland worden verzekerd, waa 
zich land- en tuinbouw zal ontwikkelen, die in de stad hui 
voornaamste afzetgebied vinden voor  eenige van de eerst, 
levensbehoeften. 

t zal wellicht nog geruimen tij d duren voordat t< 
h of elders de grenzen bereikt zijn van den om 

vang, die voor de tuinstad het moest gewenscht is. Wat e 
dan 2al gebeuren is nu nog moeilijk met zekerheid tc zeg-
gen, maar er  is geen reden tot bezorgdheid voor den tij d 
al willen sommigen beweren, dat bij  mogelijk grootere uit 
breidin g dan de vooraf vastgestelde, men toch zal moeter 
overgaan tot verkaveling van gedeelten bouwland tot bouw 
terrein . Wel is door de bevorderaars van het tuinstad-denk 
beeld aan alles gedacht, wel neemt het aantal voorstanders 
toe en wij  moeten er  dus het beste van hopen, maar  hoeveel 
beter de woningtoestanden ook over het algemeen mogen 
zijn bij  vroeger  vergeleken en hoe levendig dc belangstel 
lin g daarin zich heden ook openbaart, bij  volgende ge-
slachten kan die belangstelling verflauwen, er  kan stil 
stand komen en dientengevolge reactie, die achteruitgang 
beteekent. Wi e echter in den gestadigen vooruitgang van 
het beschaafd menschdom gelooft, gelooft ook in de toe 
komst der  tuinstadbeweging trot s economische en politieke 
invloeden, die haar  wellicht kunnen belemmeren. 

n Engeland althans is men tevreden over  hetgeen reeds 
bereikt is en meent men reeds tc kunnen aantoon en, dat 
stedenaanleg volgens het tuinstadbeginsel niet minder  ren-
dabel behoeft te zijn dan het oude stelsel. 

t zal wel niet iedereen dadelijk aannemen en men 
is het er  dan ook over  eens, dat deze stelling wel deugdelijk 
bewezen zal moeten worden, voordat men algemeen aan 
de waarheid gelooft. r  menscben, die het weten kunnen 
houden nu reeds vol. dat het een feit is. 

t moge schijnen, zoo redeneeren zij, dat het bestem-
men van de helft van het beschikbaar  terrein voor ten 
nisveldcn en kinderspeeltuinen, hoe wenschelijk ook, on-
vermijdelij k voeren moet tot hoogcr  rente en geringer in-
komsten voor den bouwondernemer. Wi e veertig huizen op 
een zeker  stuk grond bouwt zal daar  vri j  wat meer van 
kunnen t rékken dan van slechts twaalf even groote huizen 
op denzelfden grond. r men vergeet bij  deze beschou 
wing, de groote besparing op den aanleg van straten, wan-
neer  men volgens tuinstad-beginselen tc werk gaat. Straten 
zijn de duurste soort van open ruimten in een stad, men kan 
dit nagaan door de straatoppervlakte in steden van aan 
gesloten huizen te vergelijken met die in de tuinsteden en 
komt dan tot verrassende resultaten. 

Wi j  zijn niet in staat te beoordeelen of deze redeneering 
altij d en overal opgaat, maar ook al bleek dit nu eens niet 
het geval te zijn, al bleek de stedenaanleg volgens tuin 
stad-denkbcelden nu 'eens niet de goedkoopste wijze, w.t 
wordt er  overigens gewonnen door het op cenpakken van 
vele menschen op >een kleine oppervlakte? 

Niets, antwoordt d Unwin in een eveneens deze 
dagen verschenen boekje „ N o t h i n g Gained by Overcrow 
ding" . t eenig argument voor de oude manier  van ste 
denuitbreidin g is, dat zij  goedkoop was. Op geen an-
deren grond kan hij  verdedigd worden. Wanneer dus di 
argument ontzenuwd wordt, wanneer  algemeen erkend wordt 
dat door  overbevolking niets gewonnen wordt, dan zal d 
grootste belemmering voor de verdere ontwikkelin g d( 
tuinstad-beweging zijn uit den weg geruimd. 

De Leipzige r Bouwvaktentoonstellin g 1913. 
e berichten, die door het h Bureau der  Ten-

f t ; .stelling worden verspreid bevatten verleden week de 
nu dedeeling, dat thans in de n aan plaats-
ruimt e voor een "bedrag van k besproken is. 
JU  twijfel t er  dan ook geenszins aan, dat alle beschikbare 
ru mte in beslag genomen zal worden. Niettemin blijk t de 
pi itiekc toestand van Europa niet zonder  invloed op den 
ga ig van zaken en het ligt voor de hand, dat mogelijk oor-
lo sgevaar  menigeen, die over  inzending dacht, geruimen 
ti] : heeft teruggehouden van het nemen van een besluit. 
T: ans echter  schijnt dat gevaar in zoover  geweken, dat bet 
geen merkbaar  schadelijke uitwerkin g zal hebben en men 
meent dan ook alle grond te hebben, om op het welslagen 
der onderneming te mogen rekenen. s bereidt men 
zii h voor op een groot vreemdelingenbezoek. g is 
daaraan van ouds gewoon bij  gelegenheid van de jaarlijk -
sche . Ten behoeve van de vreemde bezoekers werd 
eenige jaren geleden van gemeentewege een -
dienst voor  woningen ingesteld. Van de geheel kostelooze 
inlichtingen van dezen dienst kan nu ook gebruik worden 
gemaakt door de inzenders en bezoekers van "de dit jaar 
te houden tentoonstelling. e aangeboden woningen wor-
den door dit bureau ingeschreven, en de verhuurder  ver-
bindt zich de prijzen vooraf op te geven, ze in de kamers 
zeiven aan te kondigen en er  niet van af te wijken. 

t voorlichten en voorthelpen der  woningzoekende vreem-
delingen is weder  opgedragen aan de r Vereeni-
ging voor  Vreemdelingenverkeer die, behalve haar  hoofd-
bureau, hulpbureau.\ heeft in het n en op het 
tentoonstellingsterrein. 

t hoofdbureau der  Vereeniging is gevestigd in het 
f op de Naschmarkt. t bureau belast zich te-

vens met de kostelcoze. toezending van een lijst der  gezamen-
lijk e hotels, pensions, enz. met opgave van het aantal ka-
mers en bedden en van de verlangde prijzen. Niet over-
bodig is wellicht de waarschuwing aan de vreemdelingen, 
om niet in te gaan op aanbiedingen van personen, die bij  den 

t niet bekend zijn, want in dergelijke ge-

vallen 'kan natuurlij k door  dezen dienst geen notiti e worden 
genomen van eventueele klachten. 

e het er  enkele weken geleden op het tentoon-
stellingsterrein uitzag, daarvan geeft een door het Ten 
toonstellingsbestuur  verspreid panorama een aardig over-
zicht. Natuurij k heerscht er  bedrijvigheid alom. en 
al cvchijnen sommige gebouwen geheel afgewerkt, ve-
len staan nog besteigerd en zijn zelfs nog niet. geheel af-
gedekt. Aan g is men bezig, wat het uitwendige 
betreft, de laatste hand te leggen. ()f alles punctueel op 
tij d klaar zal zijn, zouden wij  niet durven voorspellen, hoe 
overtuigd wij  ook zijn, dat hier  met de meest mogelijke 
voortvarendheid gewerkt wordt. Groote tentoonstellingen 
moet men eigenlijk nooit in de eerste dagen na de opening 
bezoeken, dat weet iedereen, daarom is het er  dan ook 
altij d min of meer  ongezellig. n doet steeds het best" 
er  midden in den tij d heen te gaan, wat dan niet klaar is 
komt ook niet klaar , maar  overigens ziet men dan alles zoo 
na mogelijk verwezenlijkt, zooals bet bedoeld was. 

n g ziet het er  wel naar  uit , dat de grootschc plan-
nen zoo goed als geheel werkelijkhei d zullen worden en de 
tentoonstelling een indrukwekkend geheel zal opleveren. n 
moge het monumentale aanzien, dat men aan vele der  ge-
bouwen .gegeven heeft, afkeuren voor  bouwwerken, die 
slechts bestemd zijn enkele maanden dienst te doen. dat 
monumentale 'zal toch zijn uitwerkin g niet missen en men 
weet immers, dat het in hoofdzaak om het decoratief ef-
fect te doen is. Bovendien heeft alles een modern karakter , 
alleen in g is de tol betaald aan de traditi e 
en wie zich daaraan ergert kan er  vandaan blijven. Wi j  ge-
looven dus, niet te overdrijven wanneer wij  beweren, dat de 

r  tentoonstelling voor den beoefenaar der  bouw-
kunst wellicht de belangrijkste zal zijn van de vele, die in 
dit jaar  gehouden worden, topk omdat zij  een van de degelijkst 
opgezette ondernemingen is. Wi j  zouden het betreuren, wan 
neer  Nederland daar  niet of onvoldoende vertegenwoordigd 
was en de eenigszins grootere afstand van invloed bleek 
Op de belangstelling onzer  industrieelc en technische kringen. 

Beroepskeuz e voo r den Ambachtsman . 

Wi j ontvangen nog steeds vri j  geregeld de jaarverslagen 
van verscheidene Ambachtsscholen, zoomede verslagen van 
uitreikin g van diploma's en prijzen en berichten over  ten-
toonstellingen van die inrichtingen. t is echter  niet doen-
lij k van dat alles geregeld melding te maken, tenzij  wij 
een rubrie k uitsluitend voor  vakonderwijs openden. -
van hebben wij  evenwel nimmer het nut ingezien, ook niet 
ui den tijd , toen het ambachtsonderwijs en de ambachts-
scholen, meer  de aandacht vroegen en meer de belangstelling 

 :dig hadden, dan thans het geval is. 

e ambachtsscholen zijn, nagenoeg overal waar  daaraan 
hi eoefte bleek te bestaan, gevestigde instellingen gewor-
den, die hier en daar  misschien nog wel met moeilijkheden 
nebben te kampen, maar  toch vri j  algemeen den moeilijk -
st  tij d van den strij d om 't bestaan te boven zijn. n denkt 
e r niet meer  over, het nut van 't ambachtsonderwijs te gaan 
bepleiten, omdat het algemeen erkend wordt. r  de er-
va ing is de inrichtin g der  scholen gaandeweg beter ge-
worden, men beschikt over  goed onderlegde onderwijs-
krachten, goed ingerichte gebouwen, vele hulpmiddelen en 
l s tevreden over de verkregen resultaten. e is 
ec- ter  geenszins gezegd, dat ons ambachtsonderwijs vol-
0 1 kt is, dat men de jongens slechts naar de scholen 

) l ieft te zenden, om steeds verzekerd te zijn, dat er  vol-

doende voorzien zal worden in dc behoefte aan bekwame 
ambachtslieden en het verblijd t ons te ontwaren, dat et-
bestuurders van die n zijn, die verder  zien dan de 
ruimte , begrensd door de schoolmuren cn zich afvragen 
of er  genoeg voor de leerlingen gedaan is. wanneer hun 
het einddiploma is uitgereikt . 

e taak van de school is dan wel afgeloopen en de leer-
lin g moet verder  trachten zijn eigen weg te vinden: zijn 
welslagen zal grootendeels van hemzelf afhangen, maar 
toch gebeurt het, 'dat sommigen teleurgesteld worden in 
hun verwachtingen. Geldt dit ook voor hen, die een eind-
diploma verwierven, er  is ook een zeker  percentage van 
leerlingen, aan wie geen diploma kan worden uitgereikt 
en 'die reeds in de schooljaren minder  geschikt blijke n 
voor  'het vak, dat zij  gekozen hebben. s dit percentage niet 
groot, dan heeft men tc doen met een gewoon verschijnsel, 
dat op alle scholen voorkomt. 

Er kunnen echter  omstandigheden zijn. dat bet van dien 
aard is, dat het aan iets abnormaals doet denken en dit 
schijnt het geval te zijn aan de ambachtsschool te G r o 
ningen. 

Een paar  weken geleden heeft aan die school de gewo-
ne jaarlijksch e bevordering der  leerlingen en de uitreikin g 
der diploma's plaats gehad. 



stad d bij n vertoont oen toepassing van 
het tuinstad-denkbeeld, zoover als dit in de gegeven om-
standigheden mogelijk is en geen uitbreidingsplan van den 
laatsten tijd , waaruit niet blijkt , dat tuinstad-denkbeelden 
den ontwerper  niet vreemd waren, waarin niet gedeelten, 
die zich daartoe leenden volgens deze denkbeelden ont-
worpen zijn. Arbeidersdorpen, waarin met de eischen van 
gezondheid en schoonheid rekening werd gehouden zijn 
hier en daar  reeds gebauwd, voordat de eigenlijke tuin-
stad-beweging ontstond, maar ook daarop zijn s 
denkbeelden niet zonder  krachtigen invloed gebleven. Van 
grooter  beteekenis is het. dat die invloed zich zelfs heeft 
doen gelden in de woningwetten en daaruit voortgevloeide 
verordeningen. 

e tegenwoordige c g and Town Plan-
ning Act"  geeft aan de gemeentebesturen bevoegdheden, 
wat betreft uitleg van bouwterreinen, op een wijze zooveel 
mogelijk in het belang der  gemeenschap, beperking van het 
aantal gebouwen, reserveering van open ruimten en andere 
door de voorstanders der  tuinsteden aanbevolen maatrege-
len, die een twaalftal jaren geleden nog ongerijmd en on-
geoorloofd zouden zijn genoemd. Nog durf t men niet over-
al van die bevoegdheden gebruik te maken, zooals dat mo-
gelijk en gewenscht zou zijn. n Engeland, evengoed als 
hier te lande, zijn er  angstvallige leden in Parlement en 
gemeentebestuur, die nu eenmaal niet tc bewegen zijn, hoe 
dringend het algemeen belang het ook vraagt, dc belangen 
van particulieren ook maar in het geringst aan te tasten, 
al kan het e Parlement dan ook misschien niet 
zulk een droevig vermakelijk e figuur  aanwijzen als onze 
Eerste r in het achtbaar lid van der  Biesen, acht-
baar  alleen om zijn leeftijd, maar  overigens belachelijk in 
zijn fulmineeren tegen alles wat betreft onze „Vermaled i jd e 
Woningwet"  en het „Schr ikbewind "  van degenen, die aan-
gewezen zijn, die wet toe te passen hetgeen, zooals wij  zoo-
even aanstipten., lang nog niet overal geschiedt met volle 
gebruikmakin g van de bevoegdheden, die de wet geeft. 

Wi e weten wil hoe het staat met de vorderingen der  tuin-
stadbeweging in Engeland kan in een pas verschenen boekje, 
uitgegeven door de „Garde n Cities and Town Planning As-
sociation"  en getiteld: .,darden City t Up-to-date'' 
daarvan een overzicht vinden. t tabellen en diagrammen 
alsook met beschrijvingen is hier  alles vermeld en beschre-
ven, wat beschouwd kan worden tc liggen in dc lij n der 
tuinstad-beweging. h wordt natuurlij k in de eerste 
plaats vermeld en is met zijn  inwoners in  huizen 
in hare soort tot heden de grootste onderneming. e be-
doeling is. dat het zich geleidelijk zal uitbreiden tot een 
bevolking van  tot  inwoners. Ofschoon nog 
slechts een aantal van ongeveer een vijfd e bereik: is meent 
men, dat de levensvatbaarheid van het denkbeeld, waarvan 
bij de stichting is uitgegaan, verzekerd kan worden geacht, 
vooral omdat ook reeds vide firma' s hun werkplaatsen naar 

h hebben overgebracht, zoodat daar  meer en meer 
een werkelijk e stad is ontstaan en niet uitsluitend een min 
of meer  verwijderde, landelijk e woonwijk van . e 
tuinstad wil iets anders zijn dan zulk een voorstad of 
woonwijk , welker  bewoners dag aan dag per  spo r naar de 
groote stad naar  hun werk trekken, om -erst des avonds te-
ru g te keeren. 

e wordt slechts voor een deel bereikt, wat de 
tuinstad beoogt te geven, nam'lij k de gelegenheid om te 
leven, te werken, te wonen en zich na den arbeid te ver-
poezen in de woonplaats zelf, te werken onder  gezonder 
<oi aangenamer condities, dan in de dichtbevolkte centra 
der oude steden mogelijk is en zijn levensonderhoud zoo 
goed als zijn levensgenot te vinden, daar. waar men woont 
en niet op verren afstand. 

n de tuinstad moet de aanraking met h t landleven, zoo-

als men die in kleinere steden kent, maar  zooals die in 
grootere steden veelal geheel verloren gegaan is, behoi 
den blijven. m moet aan den omvang een grens wor-
den gesteld, die niet mag worden overschreden en het be 
houd van een gordel van bouwland worden verzekerd, waa 
zich land- en tuinbouw zal ontwikkelen, die in de stad hit' 
voornaamste afzetgebied vinden voor  eenige van de eerst i 
levensbehoeften. 

t zal wellicht nog geruimen tij d duren voordat t 
h of elders de grenzen bereikt zijn van den om 

vang, die voor de tuinstad het moest gewenscht is. Wat e 
dan ï'al gebeuren is nu nog moeilijk met zekerheid te zeg-
gen, maar cr  is geen reden tot bezorgdheid voor den tij d 
al willen sommigen beweren, dat bij  mogelijk grootere uit 
breidin g dan de vooraf vastgestelde, men toch zal moetei 
overgaan tot verkaveling van gedeelten bouwland tot bouw 
terrein . Wel is door de bevorderaars van het tuinstad-denk 
beeld aan alles gedacht, wel neemt het aantal voorstander-
toe en wij  moeten er  dus het beste van hopen, maar hoevee. 
beter de woningtoestanden ook over het algemeen mogen 
zijn bij  vroeger  vergeleken en hoe levendig de belangstel 
lin g daarin zich heden ook openbaart, bij  volgende ge-
slachten kan die belangstelling verflauwen, er  kan stil 
stand komen en dientengevolge reactie, die achteruitgang 
beteckent. Wi e echter in den gestadigen vooruitgang van 
het beschaafd menschdom gelooft, gelooft ook in dc toe 
komst der  tuinstadbeweging trot s economische en politieke 
invloeden, die haar  wellicht kunnen belemmeren. 

n Engeland althans is men tevreden over  hetgeen reeds 
bereikt is en moent men reeds tc kunnen aantoonen, dat 
stcdenaanleg volgens het tuinstadbeginsel niet minder  ren-
dabel behoeft te zijn dan het oude stelsel. 

t zal wel niet iedereen dadelijk aannemen en men 
is het er  dan ook over  eens, dat deze stelling wel deugdelijk 
bewezen zal moeten worden, voordat men algemeen aan 
de waarheid gelooft. r  menschen, die het weten kunnen 
houden nu reeds vol. dat het een feit is. 

t moge schijnen, zoo redeneeren zij, dat het bestem-
men van de helft van het beschikbaar  terrein voor ten 
nisvelden en kinderspeeltuinen, hoe wenschelijk ook,
vermijdelij k voeren moet tot hooger  rente en geringer in-
komsten voor den bouwondernemer. Wi e veertig huizen op 
een zeker  stuk grond bouwt zal daar  vri j  wat meer van 
kunnen t rékken dan van slechts twaalf even groote huizen 
op denzelfden grond. r men vergeet bij  deze heschou 
wing, dc groote besparing op den aanleg van straten, wan 
neer  men volgens tuinstad-beginselen te werk gaat. Straten 
zijn de duurste soort van open ruimten in een stad, men kan 
dit nagaan door dc straatoppervlakte in steden van aan 
gesloten huizen te vergelijken met die in dc tuinsteden co 
komt dan tot verrassende resultaten. 

Wi j  zijn niet in staat te beoordeelen of deze redenecring 
altij d en overal opgaat, maar ook al bleek dit nu eens niet 
het geval te zijn, al bleek de stcdenaanleg volgens tuin 
stad-denkbeelden nu eens niet dc goedkoopste wijze, vv
wordt er  overigens gewonnen door het op cenpakken van 
vele menschen op een kleine oppervlakte? 

Niets, antwoordt d Unwin in een eveneens deze 
dagen verschenen boekje „ N o t h i n g Gained by Overcrow 
ding" . t eenig argument voor de oude manier  van ste 
denuitbrcidin g is. dat zij  goedkoop was. Op geen an-
deren grond kan hij  verdedigd worden. Wanneer dus d:: 
argument ontzenuwd wordt, wanneer  algemeen erkend word' 
dat door  overbevolking niets gewonnen wordt, dan zal do 
grootste belemmering voor de verdere ontwikkelin g d< 
tuinstad-beweging zijn uit den weg geruimd. 

De Leipzige r Bouwvaktentoonstellin g 1913. 
)e berichten, die door het h Bureau der  Tcn-

to istelling worden verspreid bevatten verleden week de 
nndedeeling, dat thans in de n aan plaats-
rui nte voor een bedrag van k besproken is. 
]U  twijfel t er  dan ook geenszins aan, dat alle beschikbare 
ru mte in beslag genomen zal worden. Niettemin blijk t de 
p.r  itieke toestand van Europa niet zonder  invloed op den 
ga ig van zaken en het ligt voor de hand, dat mogelijk oor-
lc, sgevaar  menigeen, die over  inzending dacht, geruimen 
tij d heeft teruggehouden van het nemen van een besluit. 
'Plans echter  schijnt dat gevaar in zoover  geweken, dat het 
geen merkbaar  schadelijke uitwerkin g zal hebben en men 
meent dan ook alle grond te hebben, om op het welslagen 
der onderneming te mogen rekenen. s bereidt men 
zich voor op een groot vreemdelingenbezoek. g is 
daaraan van ouds gewoon bij  gelegenheid van de jaarlijk -
sche . Ten behoeve van de vreemde bezoekers werd 
eenige jaren geleden van gemeentewege een -
dienst voor  woningen ingesteld. Van de geheel kostelooze 
inlichtingen van dezen dienst kan nu ook gebruik worden 
gemaakt door de inztenders en bezoekers van "de dit jaar 
te houden tentoonstelling. e aangeboden woningen wor-
den door dit bureau ingeschreven, en de verhuurder  ver-
bindt zich de prijzen vooraf op te geven, ze in de kamers 
zeiven aan tc kondigen en er  niet van af te wijken. 

t voorlichten en voorthelpen der  woningzoekende vreem-
delingen is weder  opgedragen aan de r Vereeni-
ging voor  Vreemdelingenverkeer die, behalve haar  hoofd-
bureau, hulpbureau-x heeft in het n en op het 
tentoonstellingsterrein. 

t hoofdbureau der  Vereeniging is gevestigd in het 
llandelshof op de Naschmarkt. t bureau belast zich te-
vens met de kostelooze toezending van een lijst der  gezamen-
lijk e hotels, pensions, enz. met opgave van het aantal ka-
mers en bedden en van de verlangde prijzen. Niet over-
bodig is wellicht de waarschuwing aan de vreemdelingen, 
om niet in te gaan op aanbiedingen van personen, die bij  den 

t niet bekend zijn, want in dergelijke ge-

vallen 'kan natuurlij k door  dezen dienst geen notiti e worden 
genomen van eventucelc klachten. 

e het er  enkele weken geleden op het tentoon 
stellingsterrein uitzag, daarvan geeft een door het Ten 
toonstellingsbestuur  verspreid panorama een aardig over-
zicht. Natuurij k heerscht er  bedrijvigheid alom, en 
al schijnen sommige gebouwen geheel afgewerkt, ve-
len staan nog besteigerd en zijn zelfs nog niet. geheel af-
gedekt. Aan g is men bezig, wat het uitwendige 
betreft, de laatste hand te leggen. Of alles punctueel op 
tij d klaar zal zijn, zouden wij  niet durven voorspellen, hoe 
overtuigd wij  ook zijn, dat hier  met de meest mogelijke 
voortvarendheid gewerkt wordt. Groote tentoonstellingen 
moet 'men eigenlijk nooit in de eerste dagen na dc opening 
bezoeken, dat weet iedereen, daarom is het er  dan ook 
altij d min of meer  ongezellig. n doet steeds het best-
er  midden in den tij d heen te gaan, wat dan niet klaar is 
komt ook niet klaar , maar  overigens ziet men dan alles zoo 
na mogelijk verwezenlijkt, zooals het bedoeld was. 

n g ziet het er  wel naar  uit , dat de grootsche plan-
nen (zoo goed als geheel werkelijkhei d zullen worden en de 
tentoonstelling een indrukwekkend geheel zal opleveren. n 
moge het monumentale aanzien, dat men aan vele der  ge-
bouwen .gegeven heeft, afkeuren voor  bouwwerken, die 
slechts bestemd zijn enkele maanden dienst te doen. dat 
monumentale 'zal toch zijn uitwerkin g niet missen en men 
weet immers, dat het in hoofdzaak om het decoratief ef-
fect te doen is. Bovendien heeft alles een modern karakter , 
alleen in g is de tol betaald aan de traditi e 
en 'wie zich daaraan ergert kan er  vandaan blijven Wi j  ge-
looven dus, niet te overdrijven wanneer wij  beweren, dat de 

r  tentoonstelling voor den beoefenaar der  bouw-
kunst wellicht de belangrijkste zal zijn van de vele, die in 
dit jaar  gehouden worden, Ook omdat zij  een van de degelijkst 
opgezette ondernemingen is. Wi j  zouden het betreuren, wan-
neer  Nederland daar  niet of onvoldoende vertegenwoordigd 
was en de eenigszins grootere afstand van invloed bleek 
o]» 'de belangstelling onzer  industrieelc en technische kringen. 

Beroepskeuz e voo , den Ambachtsman . 

Wi j ontvangen nog steeds vri j  geregeld de jaarverslagen 
van verscheidene Ambachtsscholen, zoomede verslagen van 
uitreikin g van diploma's en prijzen en berichten over  ten-
toonstellingen van die inrichtingen. t is echter  niet doen-
lij k van dat alles geregeld melding te maken, tenzij  wij 
een rubrie k uitsluitend voor  vakonderwijs openden. -
van hebben wij  evenwel nimmer het nut ingezien, ook niet 
in den tijd , toen het ambachtsonderwijs en de ambachts-
scholen, meer  de aandacht vroegen en meer de belangstelling 
n ' 'dig hadden, dan thans het geval is. 

e ambachtsscholen zijn, nagenoeg overal waar  daaraan 
beaoefte bleek te bestaan, gevestigde instellingen gewor-
den, die hier en daar  misschien nog wel met moeilijkheden 
nebben te kampen, maar  toch vri j  algemeen den moeilijk -
ste i tij d van den strij d om 't bestaan te boven zijn. n denkt 
e r niet meer  over, het nut van 't ambachtsonderwijs te gaan 
bepleiten, omdat het algemeen erkend wordt. r  de er-
V a ng is de inrichtin g der  scholen gaandeweg beter ge-
worden, men beschikt over  goed onderlegde ondcrwijs-
k ' hten, goed ingerichte gebouwen, vele hulpmiddelen en 
l s tevreden over de verkregen resultaten. e is 
echter  geenszins gezegd, dat ons ambachtsonderwijs vol-
1 1 : is, dat men de jongens slechts naar de scholen 
behoeft te zenden, om steeds verzekerd te zijn, dat cr  vol-

doende voorzien zal worden in de behoefte aan bekwame 
ambachtslieden en het verblijd t ons te ontwaren, dat cr 
bestuurders van die inrichtingen zijn, die verder  zu-n da.n de 
ruimte , begrensd door de schoolmuren en zich afvragen 
of er  genoeg voor de leerlingen gedaan is, wanneer hun 
het einddiploma is uitgereikt . 

e taak van de school is dan wel afgeloopen en de leer-
lin g moet verder  trachten zijn eigen weg te vinden; zijn 
welslagen zal grootendeels van hemzelf afhangen, maar 
toch gebeurt het, dat sommigen teleurgesteld worden in 
hun verwachtingen. Geldt dit ook voor hen, die een eind-
diploma verwierven, er  is ook een zeker  percentage van 
leerlingen, aan wie geen diploma kan worden uitgereikt 
en die reeds in de schooljaren minder  geschikt blijke n 
voor het vak, dat zij  gekozen hebben. s dit percentage niet 
groot, dan heeft men te doen met een gewoon verschijnsel, 
dat óp alle scholen voorkomt. 

Er kunnen echter  omstandigheden zijn, dat het van dien 
aard is, dat het aan iets abnormaals doet denken en dit 
schijnt het geval te zijn aan de ambachtsschool te Gro-
ningen. 

Een paar  weken geleden heeft aan die school de gewo-
ne jaarlijksch e bevordering der  leerlingen cn de uitreikin g 
der diploma's plaats gehad. 
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c traditi e brengt mede, dat bij  die gelegenheid de voor-
zitter  van het bestuur der  school eene toespraak houdt. e 
heer jhr . mr . . . dc s van Swindcren houdt die 
traditi e in ccre op 'eene wijzc^  welke dit deel der  plechtig-
heid maakt tot een zaak van publiek belang. 

Zoo was nu het onderwerp zijner  rede de vraag, of bij 
de aangifte voor de school dc beroepskeuze met de noodige 
omzichtigheid geschiedt, welke vraag spr. ontkennend be-
antwoordde. En eenmaal deze wondeplck aangewezen heb-
bende, gaf spr. een antwoord op de vraag, hoe getracht 
kan worden, dit euvel te verhelpen. 

t öogenb l i k, waarop dc ouders voor de jongens, die 
dc Ambachtsschool zullen bezoeken, een vak voor die jon-
gens moeten kicz'cn, is moeilijk en van groote betcckenis. 
Want het is niet alleen te doen een vak te kiezen, dat 
op n duur de dagclijksche verdienste brengt, het moet 
ook di'  dagclijksche voldoening geven. Alleen wanneer bij 
die 'keuze rekening wordt gehouden met den lichaams-
bouw van den jongen, met zijne gezondheid, zijn aanleg 
zijn karakter , kortom met zijne gehcele persoonlijkheid, zal 
de jongen zijn vak leeren liefhebben, zal hij  ervaren, dat 
in 'arbeid zegen is gelegen voor  iedereen. 

e spreker  toonde nu in de eerste plaats aan. dat de 
beroepskeuze niet aan de eischen voldoet. j  leverde dat 
bewijs aan de hand van het aantal bevorderden en niet-
bevorderden in de leerjaren  tot en met
Tot 'de niet-bevorderden rekende hij  ook dc jongens van 
dc derde klas. die bij  het verlaten der  school geen diploma 
ontvangen. t percentage niet-bevorderden bedroeg in die 
 jaren, over de geheele schoolbevolking gerekend,, in rond 

cijfer  pet. Spr. noemde dat percentage betrekkelij k hoog. 
j  stelde er  geen belang in, na te gaan, of het aan 

andere inrichtingen van onderwijs lager of hooger is. 

t de relatief niet zoo hoog zijn, voor  deze vakschool 
vond hij  het tc hoog. Waarom? Omdat dc niet-bevorderden 
onvoldoende bekwaam dc school verlaten, maar  vooral om-
dat het voor de meeste ouders eene groote opoffering is 
hunne jongens dri e jaar te laten leeren. m moet 
bevordering regel, struikelen hooge uitzondering zijn. 

Spr. wenschte een en ander te zeggen over de oor-
zaken van dit ongunstige percentage. t kan hieraan lig-
gen, dat de jongens niet genoeg aanpakken, niet oplet-
tend genoeg zijn op dc school. 'Aan de jongens zclvcn 
bood spr. deze mogelijke oorzaak ter  overweging. 

Een tweede oorzaak kan zijn, dat de jongens het onder-
wij s op de lagere school niet voldoende hebben genoten. 
< )f dat lager  onderwijs niet voldoende is, is eene vraag, 
welker  beantwoording buiten spreker's bereik valt. r 
wel meent hij  te mogen zeggen, dat bewezen is bij  ver-
schillende jongens, dat het door hen genoten lager  onder-
wij s niet geheel stond op het peil, om het onderwijs aan 
eene vakschool tc volgen. 

Eindelij k kan de oorzaak van het ongunstige percentage 
hierin gelegen zijn, dat de beroepskeuze niet altij d oordeel-
kundi g geschiedt. Spr. kwam tot de conclusie, dat die oor-
zaak inderdaad bestaat. j  kwam daartoe door de leerlin-
gen te gr  .epeeren naar het door hen gekozen vak. j 
is hij  tot betrekkelij k verrassende resultaten gekomen. Over 
de vij f bovengenoemde jaren wees het aantal niet-geslaag-
den onder de schilders, het kleinste percentage onder de 
bankwerkers het grootste percentage aan; bij  de timmer-
lieden en meubelmakers lag het ttlsschen deze uitersten in. 

j de schilders was het percentage niet-bevorderden  pro-
cent, bij  dat der  bankwerkers rui m  procent, 't laatste 
schooljaar  zelfs  pet. 

e cijfer s spreken. Spr. heeft er  dit uit geleerd. Bij  het 
kiezen van een vak bestaat er  natuurlij k twijfel , welk vak 
nieii val kiezen voor den jongen. r bij  geen vak zijn er 
zoo sterke aanwijzingen als bij  het schildersvak, die doen 

vermoeden, dat dit vak zal beantwoorden aan den aan 
leg van een jongen. Al s een kin d van teekenen houdt, als 
het blij k geeft zin te hebben voor  kleuren cn lijn , als het 
toont eenigen smaak te hebben, zijn „d c kansen, dat de 
jongen in dit vak zal bereiken, wat de ouders wenschei , 
dat bereikt zal worden, groot. r  behoeft dus de twijfc : 
bij  dc beroepskeuze niet groot te zijn en hier  wordt de 
beroepskeus 'Zeer  waarschijnlij k gedaan in overeenstemmin;; 
met den aanleg van den jongen. 

t 'kan niet gezegd worden bij  de bankwerkers. Twee 
derde der  leerlingen wil bankwerker  worden. t kan nie 
zijn, omdat de meeste jongens daarvoor  bijzonderen aanle; 
hebben. t vak wordt door de ouders veelal gekozen 
omdat men daarin de beste vooruitzichten meent te zien. 

t is te begrijpen, maar dat die overweging dc beroeps 
keuze richt , beslist, dat daarbij  geen rekening wordt ge-
houden met den aanleg van den jongen, dat is de groot, 
fout, die zich later  wreekt. t de ouders zich bij  de be 
roepskeuze niet laten voorlichten; dat zij  daarbij  geen reke 
ning houden met den lichaamsbouw, de gezondheid, he 
karakter , den aanleg van den jongen; dat die keuze enkel 
bepaald wordt door de waarschijnlijk e geldelijke vooruit 
zichten is de fout, die dikwijl s tot teleurstelling leidt. 

Wat tc doen om die fout weg te nemen? Spr. wilde 
trachten een antwoord op die vraag te geven. j  deed hei 
aan de hand van een artikel in het tijdschrif t van de Ne-
derlandsche Vereeniging voor  Armenzorg, waarin bespro 
ken werd de werking van de Engelsche Choice of Employ-
ment Act, die aanvankelijk alleen voor d geldend, 
thans voor het geheele Britsche k geldt. Spr. ver 
telde, hoe die wet werkt cn met name stelde hij  in het 
licht , hoe zij  in Edinbur g wordt toegepast. e toepassing 
komt ten slotte hierop neer, dat de ouders in de gelegen-
heid worden gesteld, bij  'de keuze van een beroep voor 
hunne jongens en meisjes te worden bijgestaan door  des-
kundige gemeente-ambtenaren, bij  welk overleg ook de 
hoofden van scholen eene rol spelen en dat commiss iën 
de jongelieden tot hun  jaar  volgen in hun opleiding 
cn met raad en daad bijstaan. Bovendien wordt voeling 
gehouden met de Arbeidsbeurzen. r  is er  gelegen-
heid, de ouders te wijzen op eene eventueele verkeerde 
keuze, met hen te spreken over  eene betere keuze, terwij l 
men op dc hoogte wordt gehouden van de oogenblikkelijke 
vooruitzichten en behoeften in dc verschillende vakken. n 
laat dc hand niet af van het schoepje, voordat het goed 
vlot is geworden. n beseft en begrijpt in Engeland, 
dat het in 't belang der  gemeenschap is. dc beroepskeuze 
in de goede richtin g te leiden, omdat dc kinderen zullen 
worden de burgers en burgeressen, dc gezinshoofden, wier 
deel in de nationale welvaart grooter zal zijn, naar  mate 
zij  arbeid verrichten, welke strookt met hunne persoon-
lijkheid . 

Spr. meende, dat uit dit voorbeeld van het praktische 
Engelsche volk voor de Groningschc Ambachtsschool iets 
valt te leeren cn wel dit , dat door het bestuur der  school 
behoort tc worden overwogen het denkbeeld van dc op-
richtin g van een klein bureau, dat gesteund door dc ;i 1-
viczen van de hoofden der  'scholen, bijstaat bij  "de keuze 
van het voor de jongens te kiezen vak cn voeling houdt 
met de gemeentelijke Arbeidsbeurs. t raadplegen van 
zulk een bureau zou, naar spr. meende, voor  menigeen e< n 
weldaad zijn. t zou ten gevolge hebben, dat de bevord
ringseijfers er  beter  -zouden gaan uitzien; het zou blijk t
dat een dienst bewezen is voor de toekomst der  jongens 
dat is voor bet levensgeluk van de ouders. 

c rede van den heer Van Swindcren werd zeer  toege-
juicht , men voelde blijkbaa r iets voor  zijn beschouwing 
Wellicht doet het verschijnsel zich ook aan andere am-

bachtsscholen voor; dit zou een reden tc meer  zijn, om er 
de aandacht op gevestigd te houden. 

e keuze van oen beroep is altij d iets moeilijks, vooral 
.anneer zij  reeds op zeer  jeugdigen leeftijd moet geschie-

den. Of het door den heer  Van Swinderen aangegeven mid-
del, om die keuze in de goede richtin g tc leiden het juiste 
genoemd mag worden,, laten wij  gaarne aan meer  bevoegden 
n 'zake deze materie ter  overweging over. Wi j  zouden ech-

ter nog een ander  middel in overweging willen geven, al 
verwachten wij  ook, dat men beginnen zal, het als onmo-
gelijk te verwerpen. Wi j  zouden den jongen in het eerste 
aar van zijn ambachtsschooltijd gelegenheid willen geven, 
wanneer  hij  bleek voor het gekozen vak niet geschikt te 
zijn, alsnog een ander vak te kiezen, al ware het dan ook 
met opoffering van het eerste leerjaar. Wi j  weten wel hoe 
kostbaar de tij d is aan een ambachtsschool en hoe er  me-
de gewoekerd moet worden, maar een misgreep in de be-
roepskeuze kan op lateren leeftijd op veel grooter  ver-
lies van tij d te staan komen. Zulk een misgreep zal niet 
in alle gevallen voorkomen kunnen worden, maar wel zou 
er  iets op bedacht kunnen worden, dat dc overgang van 
de lagere school tot de vakschool iets meer  geleidelijk 
plaats vond dan nu gewoonlijk. c lagere school heeft den 
leerling voor te bereiden op het vakonderwijs; daar zou dus 
het meest gelet moeten worden op zijn aanleg cn geschikt-
heid, maar kan het zijn, zoo zou op dc ambachtsschool zelf 
de gelegenheid om nog te veranderen gemakkelijker  gemaakt 
moeten worden. n  de moeilijkheid der  beroepskeuze 

r  in de meeste gevallen minder  bezwaren opleveren 
en zouden teleurstellingen ongetwijfeld vct'1 minder  voor-
komen. 

^  P r i j s v r a g e n . 1 
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Aan n Burgemeesters en Wethouders van . 
Gevolg gevende aan de door Uw College tot hen ge-

richt e uitnoodiging om als jur y op te treden voor den 
..eersten gevelwedstrijd", uitgeschreven door het Gemeen-
tebestuur van , van gevels van gebouwen welke in 
het tijdva k tusschen  Januari  cn  Januari  bin-
nen de Gemeente n zijn voltooid, hebben de onder-
geteekenden de eer  l' w College mede te deelen, dat zij 
op g den  en Eebruari  tc n bijeengeko-
men zijn ter  aanvaarding hunner  taak. 

Nadat zij  door den Wethouder van Fabricage, den heer 
. W . Fischer, in het s ontvangen en geïnsta l leerd 

waren, hebben zij  aldaar  inzage genomen van de acht en 
tachtig teekeningen van bouwwerken, welke gedurende het 
'ovengenoemde tijdva k te n zijn gebouwd. 

 mder die teekeningen waren enkele uitvoerig geteekende 
projecten van openbare gebouwen, meestal groote, uit ruim e 
'.ours 'door het k gestichte bouwwerken. e jur y meende 
'n de eerste plaats deze projecten buiten beoordeeling te 
;noetcn laten, omdat de billijkhei d tegenover de overige 
mededingers, die meestal uit minder  royale beurs moesten 
'iuwen en over  eenvoudiger  hulpmiddelen beschikten, zulks 

eebood. Ook zou het bij  eventueele bekroning moeilijkheid 
kunnen opleveren vast te stellen, wie feitelij k als ontwer-
per van gebouwen, gesticht door het k of andere open-
bare lichamen, moet worden aangemerkt. 

Na 'de overige mededingende gevcltcckcningen aandachtig 
 orgeleken 'en besproken te hebben, werd een tweede schif-
"i g gemaakt en vielen die teekeningen uit, welke wegens 

dadelijk in het oog springende gebreken of geringe bouw-

kundige waarde in geen geval voor  bekroning in aanmer-
kin g konden komen. e dertig overblijvende gevelontwer-
pen werden aan een nadere onderlinge vergelijkin g onder 
worpen cn werd vervolgens besloten een plaatselijk on-
derzeek naar de waarde dier  gevels in te stellen, mede 
met het oog op het verband met de omgeving waarin zij 
gebouwd waren. 

e uitslag van dit onderzoek hoeft als doorslag bij  de 
toegekende bekroningen gegolden. s dc teekeningen 
door dc jur y in het s bezichtigd, waren geen tee-
keningen, die speciaal voor  deze gelegenheid vervaardigd 
waren en gaven door  oppervlakkige afwerking en te kleine 
schaal, weinig der  détai ls te zien. e voorzichtigheid ge-
bood daarom het getal van de ter  plaatse te onderzoeken 
en te beoordeelen gevels niet' te gering te nemen. 

j dit onderzoek ondervond de jur y de dikwerf voor-
komende bezwaren, aan een onderlinge vergelijkin g van ge-
vels verbonden, wier bouwkunstige waarde weinig verschil-
de en die min of meer ver  van elkaar  verwijder d lagen'of 
stond zij  voor het feit, dat zij  gevels van gebouwen van zeer 
uitecnloopende bestemming met elkander in mededinging 
moest brengen. 

Na onderling beraad, heeft zij  ten slotte als resultaat 
barer  onderzoekingen, de volgende bekroningen volgens het 
programma van den wedstrijd, toegekend, waarbij  nog valt te 
vermelden, dat haar de namen van de ontwerpers cn van 
hen, voor  wier rekening gebouwd werd. na de vaststelling 
der bekroningen, van gemeentewege verstrekt werden. 

a. Eerste prijzen: 

ie. e verguld zilveren medaille aan den architect P. . 
Perquin, thans in . als ontwerper van den 
gevel van het winkelhuis d

2e. e verguld zilveren medaille aan den heer B. van 
, voor  wiens rekening het perceel d

gebouwd werd. 

b. Tweede prijzen: 
ie. e zilveren medaille aan den architect W . Fontein, 

als ontwerper  van den gevel van het winkelhuis Breestraat
2e. e zilveren medaille aan de firm a W . G. Boele Sr.. 

voor  wier  rekening het perceel Breestraat  gebouwd werd. 
c. e prijzen: 
ie. e bronzen medaille aan den architect 11. J. Jesse, 

als ontwerper van de gevels der  woonhuizen Ocgstgecster-
laan  cn

e bronzen medaille aan de heeren Gebr. van -
ken, voor  wier rekening' die woonhuizen Oegstgeesterlaan 

 en  gebouwd werden. 
Gebruik makende van het daartoe aan haar  verleende 

recht, heeft de jur y bovendien nog toegekend: 
a. Eene eervolle vermelding aan den architect 1'. f. 

Perquin, thans in , .als ontwerper van den ge-
vel van het kantoor en woonhuis Breestraat

b. Eene eervolle vermelding aan de firm a |. Th . Perquin, 
voor  wier rekening het kantoor en woonhuis Breestraat
gebouwd werd. 

c. Eene eervolle vermelding aan w . \ . Nicuvven-
huis-von Uexkü l l Gü ldcnbandt . . als ontwerpster 
van den genei van het heerenhuis fan van Goyenkade

d. Eene eervolle vermelding aan den heer  Prof. . 
A . W . Nieuwenhuis. voor  wiens rekening het genoemde 
heerenhuis Jan van Goyenkade  gebouwd werd. 

e. Eene eervolle vermelding aan den architect . |. 
Jesse, als ontwerper van den gevel van het winkelhuis 

g
f. Eene eervolle vermelding aan den heer G. . Coppers, 

voor  wiens rekening genoemd winkelhuis g
gebouwd werd. 

Aan het einde barer  taak gekomen meent de jur y Uw 
College te mogen wijzen op het groote nut. hetwelk gevel-



wedstrijden, liefst met medewerking der  te benoemen jur y 
voorbereid, voor  de bcoordeeling der  bouwkunst in het 
algemeen cn de verfraaiin g van het uiterlij k aanzien der  stad 
in het bijzonder, kunnen hebben en spreekt zij  den wensch 
uit . dat deze eerste loffelijk e poging van liet Gemeentebe-
stuur  van , door  meerdere gevolgd zullen worden. 
Wanneer  dan daarbij  mogelijk gemaakt wordt, de te beoor-
deelen gebouwen in enkele rubrieken in te deelen cn ook 
eenige waarde toe |tc kennen aan een deugdelijke goede 
uitvoering van den gevel zelve, zou daarmede veel gewonnen 
zijn . 

Ten slotte meent de jur y nog dc meening tc moeten 
uitspreken, dat het te bejammeren is, dat van de vele in het 
bedoelde tijdva k gebouwde arbeiderswoningen of woningen 
van geringe huurwaarde niet één gevel of gevelcomplex 
voor  bekroning in aanmerking kon komen. Een krachtiger 
steun van overheidswege en flink e aanmoediging in wel-
ken vorm ook, om verbetering te brengen in de aesthetische 
verzorging van de nieuw tc bouwen arbeiderswijken, welke 
in iedere stad toch van den ,,nieuwbouw"  het grootste be-
standdeel vormen, zou zeker  ook te n nutti g kunnen 
werken. e door  de jur y bezochte in den laatsten tij d ge-
bouwde arbeiderswijken in deze stad leveren inderdaad een 
allertreurigsten aanblik van stijlloosheid. d en een-
tonigheid. 

Wanneer  men wil zien wat op dat gebied voor  goeds 
te bereiken is, zou een bezoek o.a. in Arnhem aan het z.g. 

c dorp."  of aan de Binnenvisschcrsweide. waar  com-
plexen van vriendelijke, goed gegroepeerde en uitgevoerde 
arbeidersbuurten zijn gesticht, zeker  loonend zijn. 

Waar n bij  landgenoot en vreemdeling terecht de 
aandacht trekt door  zijn mooien breeden aanleg en het be-
zit van tal van fraaie bouwwerken uit vroegere perioden, 
zijn alle pogingen, om het fraai en goed bouwen in dezen 
tij d ti '  bevorderen, zeker  niet misplaatst, 
februar i e Jury : 

J. „ . 

J A N E , ' s Gravenhage. 

G . . , . 

G  No. g van de -
g van t

t e de bij g van hout ie stellen eischen. (Slot). 
G e en  a u b e  a t u n g s s t e 11 e n, doo  Joh. . 

n S t u k k e n. Ovei  Technisch , doo
Johs. . 

C t A No. n e het Ge-
nootschap. 

O v e  een d bouwmeeste de e eeuw. 
, doo  W. , met afbeeldingen. 

E <  No. t n -
t en de volkshuisvesting, doo J. . W. Leliman b. i . 

L a n gs de e doo W. A . E. van de  Fluijm. met afbeelding. 
A f b e e l d i n g. Landhuisje te n bij Nunspeet, . . . 

E  No. k de -C. locomotieven 
van de N. C. S. doo A . G. J. g w.

V a n d en n naa de e , doo  A . g a c. i . 
. v. T. No.  Officieel gedeelte. — -

slagen van . — . — g voo  de 
weduwen en weezen van n en van e of 
op wachtgeld gestelde . — School aan de t 
te 's . . —Ons . —
— d bij de employees de e te . — Ge-
mengd. — . — 

E  No. t van de Commissie, samengesteld 
uit n van het k t van , de -
schappij tot g de , den n -

bond en den d van n in , e de bij 
de g van hou; te stellen eischen. 

, , . — Enschede t 
. 

E E E No. e gang van het 
vuu  in den . — n de lucht en de n in de schmauch-
kame dezelfde : — e n en e lucht in -
binding met zigzag-ovens en . — Tentoonstelling van e 

. — 

E , uitgave van J. G. e te , bevat in afl.  : E e n 
e i n e n-L : . E. W. . — e -

l ( s l o t ): J. . . — e E d e l g e s t e e n t e n: 
. A . J. C. . - - V ij t g d o o

: G. F. Tydeman. — s v o o  v a s te -
f e n: . . — t : T. E. . — 
E e n v o u d i ge : S c h a d uw en S c h a d u w b e e l d e n: 

. A . J. C. . — e . — -
k o n d i g i n g. — . — -

t ove  de m a a nd , W. van de Vegt. — 

 EN G No. e tweede g van dit 
zesmaal 's s d e bevat geen , voo  onze 

s van bijzonde belang, behalve een beschouwing ove de e 
n van  Juni  (Staatsblad No's  en k 

tot vaststelling van de n t den bouw en de g van 
schoollokalen voo  openbaa en voo  bijzonde lage . e -
niging «Schoonheid in Opvoeding en " , zooals bekend is. 
ook voo  de g de  schoolgebouwen. Ove  het algemeen is zij 
dankbaa voo  hetgeen de genoemde . n als g geven, 
maa geheel voldaan is zij niet. dit blijkt wel waa wij in deze beschou-
wing lezen : 

,,Wij blijven e  bij dat alleen afdoende g is te n 
indien, zooals in ons s aan de g is , de g 
de  plannen voo  schoolgebouwen aan aesthetisch en technisch ontwikkelde 

n t ; en nog duidelijke  komt dit uit in het 
navolgend slot: 

n ten slotte de nieuwe e n hie  en daa wijzi-
gingen ten goede , ove het algemeen voldoen zij niet aan de eischen 
van den n tijd en staan zij e ten achte bij hetgeen het 
buitenland ons t te zien' geeft. Zulks is te mee te n 
omdat ons land dat s n tijd geleden deze e te  hand 
nam en in den aanvang ook k een goed figuu  maakte thans mee
en mee n komt. Wij hopen dat — ondanks deze e -
sluiten — de g naa goed s in goede gebouwen en het in den 
mensch n gevoel voo  schoonheid steeds e goede en 
schoonc schoolgebouwen zullen doen . 

T S OU  EN W No. e g van d 
s , bevat ten e een l van . .  ove

Goud- en t in e eeuwen, een in alle beteekenissen 
k p ,  boekdeelen vol te n zouden 

zijn. e hee  bepaalt zich evenwel bescheidenlijk tot een , 
aan de hand van weinige, doch ove  het algemeen zee e , 

n afbeeldingen n gegeven, goed ,  wat klein 
van schaal. 

t tweede , dat wij n geeft een t met eenige 
afbeeldingen van een onlangs n k ove e bouw-
kunst van e kunst heeft iets zee s en -
lijks, iets zee gezonds zouden wij het willen noemen, dat dikwijl s in 

e  gemist t en zij t ook m onze bij-
e aandacht, omdat zij doo e s mee p met de 

e kunst heeft dan die van e landen. 
n de k ., Toelichting bij de platen", vinden wij afbeeldingen van 

de vill a " in het Wilhelmina k te . l tot besluit 
in dit numme e zee e platen n gegeven van e 
kasten uit de zeventiende eeuw. 

G E . 

(S lot .) 

e gebouwen zijn grootendeels gegroepeerd om een groot 
vierkant, waar  door  de tuin-architecte mej. Van Zijdveld . 
een bloementuin wordt aangelegd met een muziektent in 
het midden. 

t hoofdgebouw, met een oppervlakte van  vier-

anten meter, bevat vele afdeelingen waarvan we de voor-
naamste reeds kunnen vermelden. 

e entreehal, door  een koepel1 van . gedekt, wordt 
vrsierd met wandschilderingen door  mej. W . C. -
een, de bekroonde ontwerpster  van het aanplakbiljet voor 

de tentoonstelling. r  worden belangrijk e statistieken voor 
vrouwenarbeid bijeengebracht. n de volgende ruim e expo-
sitiehal is een paviljoen voor  statistiek. s voert zij  naar 
de afdeeling maatschappelijk werk, rechts naar  ziekenver-
crpleging. Een breede zaal', mede in het centrum gele-

gen, verbindt de hoofdgebouwen met een tweede reeks 
van gebouwen, die, achter  de eerste gelegen, een rech-
en hoek vormen. 

n die verbindingszaal wordt een overzicht gegeven van 
het aandeel der  vrouw in het openbaar  godsdienstig leven. 

t overzicht is saamgesteld onder  leiding van de predi-
kante mej. A . Zernike. 

t achthoekig paviljoen, dat het midden vormt van de 
achtergebouwen, is gewijd aan het onderwijs. e gemeen-
te Amsterdam zal hier  in een uitgebreide inzending een 
overzicht geven van het geheele onderwijs voor  meisjes, 
aanvangende in coëducat ie, voortgezet in de meisjesscholen. 

j  komen dan ook modellen van . schoollokalen. 
Tot de reeks van lokalen behooren een kleine congres-

zaal met ruimt e voor  personen; een museum voor  ouders 
cn opvoeders; een afdeeling kinderlectuur  met leeszaal; 
een groote ruimt e voor  de ko lon iën in Oost en West; een 
sectie getiteld: de vrouw in het laboratorium ; letterkunde 
en tooneel; photograph ie; tuinbouw. 

Een andere reeks van localiteiten is gewijd aan kleeding; 
toegepaste kunst; de beeldende kunsten in haar  verschillen-
de uitingen. 

Zeer  uitgebreid is de afdeeling maatschappelijk werk met 
hare verschillende onderdeden. n de sectie voor  huisin-
richtin g zal een voorbeeld worden gegeven van een modern 
ingerichte woning. t is het huis  in tegenstelling 
dus met , dat een beeld geeft van een woning 
vóór  jaren. 

W c vermelden nog de afdeelingen voor  kiesrecht, met 
inzendingen van de dri e bonden voor  vrouwenkiesrecht; 
huisindustrie; werkplaatsen en fabrieken; bank- cn kan-
toorwezen, waarin een inzending van de Genosscnschafts-
bank für  zelbstandiger  Frauen, de instelling tc Berlijn , 
naar  wier  model men ook hier  te lande een voorschotbank 
voor  vrouwen hoopt op te richten, en voor  welk doel een 
eventueel batig saldo van de tentoonstelling zal worden 
aangewend. 

Er komt, onder  meer, ook een coöperat ieve keuken cn 
een schaftlokaal voor  het dienstpersoneel, in te richten 

r  de „Ve reen ig in g ter  behartiging van de belangen van 
jonge meisjes". 

e zijn naar  wij  meenen althans de voornaamste 
afdeelingen vermeld. 

Op weg naar  den hoofdingang passeert men het cen-
traal gelegen restaurant, waar  de beroemde Zomerdij k Bus-
înk de leiding op zich zal nemen. t een bloemen-

winkel. 

t spreekt wel vanzelf, dat er  ook een bioscooptheater 
zal verrijzen. r  zullen hoofdzakelijk voorstellingen wor-

n gegeven van ieder  soort van vrouwenarbeid in Neder-
' 'd. n de verschillende industrieelc plaatsen is men reeds 

k bezig, voor  dit doel film s tc vervaardigen. Bovendien 
*'- rijgt men van het l t cinematographische 
opnemingen van vrouwenarbeid in de tropen. 

Op een daartoe ingericht s]x>rttcrrei n zullen gymnastiek-
uitvoeringen worden gegeven. n dezelfde omgeving komt 
°'°k , te midden van een toepasselijken aanleg, het e 
j'uis, een getrouwe nabootsing van een woning in . 

a't r  zal men kunnen rijsttafelen. 

t geheele terrein door  de tentoonstelling in beslag 
genomen, heeft een oppervlakte van ongeveer . 

Nog is alles in aanleg en wording, maar  iederen dag gaat 
de opbouw zienderoogc vooruit , zoodat men spoedig reeds 
een meer  in bijzonderheden afdalend overzicht zal kunnen 
verkrijge n van deze zeer  belangvyekkcnde expositie. 

E . 

Naar  aanleiding van een artikel ...Antiek beeldhouwwerk 
of moderne namaak?", verschenen in de ,,Nieuwe -
danische Courant"  van  Januari  ontving ik uit vele 
plaatsen van ons land mededeelingen, dat ook tiaar  ticzelf-
de en dergelijke kooplieden-in-nagemaakt-antiek vele gocd-
geloovige lieden bij  den neus hebben gehad, of in andere 
gevallen getracht hebben hun koopwaar  te plaatsen. Ook 
kwam daardoor  aan het licht, dat het houtsnijwerk, 
dat het beleg van m zou moeten voorstél-
len en toen voorzien was met de wapens van die 
stad en van , cn dat ten slotte terecht kwam in 
Edam's museum, nadat het wapen van m voor  dat 
van Edam was verwisseld, tusschentijds ook nog aan het 
stedelijk museum te t is aangeboden en dat er  toen 
het wapen van t op stond. t bestaat thans 
volledige zekerheid, onder  andere omdat het jaartal , aan 
de achterzijde van het kozijn ingesneden en dat niet klopte 
met den tijd , dat Jonker  Frans m verdedigde, noch 
met het jaar  van het verraad, door  Bossu gepleegd, het-
zelfde jaarta l is als het kozijn, door  Edam gekocht, draagt, 
en eveneens hetzelfde als het te t aangeboden voor-
werp droeg. Bovendien wijzen de beschrijvingen, en de 
photo in het verslag van Edam's museum zulks uit, Edam 
kocht het van zekeren n koopman, toen wonende 
op No.  in dc Bachnerstraat. voor  vij f en twinti g gulden. 

t was aan burgemeester  en wethouders dier  stad aan-
geboden met de medcdeeling, dat het afkomstig was van 
iemand uit Purmerend. Niet lang daarna werd het gothicke 
triptiek , uit dezelfde fabriek afkomstig cn in bovengenoemd 
artike l vermeld, mede door  Edam's museum gekocht. e 
verkooper  van dat fraaie stuk stelde, na ontvangst van 
de koopsom, op de kwitanti e eene handteekening, waaruit 
men niet anders als h kon lezen. Of dit 's mans ware 
naam was blijf t in het midden. 

Ook in Zaltbonimel is een dergelijk voorwerp aangebo-
den, voorstellende het beleg van die stad. t aanbod 
kwam van de zijde van een n sigarenmaker. Wel-
licht staat deze in nauwe familiebetrekkin g tot den ma-
trassenmaker  uil dc sleutelstad, welke hoi beleg van -
terdam te koop had. en tli e zich Werni k noemde. Ten-
minste mij n Zaltbommelsi he zegsman vernam kort daarna, 
dat het beleg van Bommel in handen van Werni k was 
overgegaan. e sigarenmaker  vertelde te Zaltbonimel ook 

nog, dat hij  in het bezit was van een gobelin niet eene 

afbeelding van het beleg der  stad in  ook wist hij 
glazen en bokalen te koop met wapenen van oude Bom-
melsche geslachten. e bokalen werden evenwel niet ver-
toond; waarschijnlij k omdat de bokalen wel aanwezig waren, 
doch de wapens daarop nog niet. Vermoedelijk wilde men 
eerst eens zien of men te Zaltbonimel toehapte. n kocht 
echter  niets van al het te koop gebodene. Toen een en 
antler  korten tij d daarna ter  nore kwam van iemand, tli e 
veel belang stelt in Zahbomniel's verleden, toog hij  naar 

n en bezocht Werni k met het doel de antiquiteiten 
te. zien. Werni k wist zich van het beeldhouwwerk niets 
te herinneren; het gobelin had hij  „doorgezonden aan zijn 
broer  in ' 

Ook te Groningen heeft men getracht dergelijk nieuw 
gemaakt antiek snijwerk te verkoopen. Fn niet het ge-
wenschtc gevolg. War e het niet, dat tic rijksarchivari s in 
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die provincie. Jhr . . J. A . , levens conservator 
van het Groningsen museum van oudheden, plots.ding was 
komen te overlijden, dan had deze heer, zooals ik on-
langs van zijnen zoon Jhr . \V . ('.. h mocht vernemen, 
gevolg gegeven aan zijn voornemen om mij  naar  aanlei-
ding van het artikel ..Antiek beeldhouwwerk of moderne 
namaak?''  het volgende te schrijven. n den aanvang van 
het jaar  of wellicht iets langer  geleden, trachtt e iemand 
uit n aan liet Groningschc museum een deurkalf te 
verkoopen, dat afkomstig heette te zijn uit een huis aan 
het Boterdiep aldaar. n vroeg het deurkalf op zicht 
te mogen hebben; 'cn het werd op zicht ontvangen. Op 

den voorgrond vertoonde het een geharnast persoon te paard 
en eenige geharnaste krijgslieden tc voet, verder  schans-
korven enz.; in bet verschiet een stad met vele torens. 

s juist zooals het '  voor-
werp. Onde  stond: „Groen ingen" . s van dit krijgs -
tafereel in een gothieke boogversiering het jaartal
en rechts in een dergelijke boog het borstbeeld van George 
van , graaf van . '  spijkers van 
zeer  oud model waren hier  en daar  in en door  het eiken-
hout heen geslagen en verhoogden den schijn van n 
ouderdom. t museumbestuur  maakte de opmerking, dat 
het  waarschijnlij k was dat dit stuk uit een huis aan 
bet Boterdiep kwam. omdat dit diep t n tijd e van -
nenberg 's verraad nog geheel buiten de stad lag en er 
toen nog geen huizen aan stonden. Was het dus werke-
lij k uit een woning aan het Boterdiep afkomstig, dan moest 
bet daarin zijn aangebracht lang na s tijd . 
en in dat geval zou de gothieke stij l van de versieringen 
niet overeenkomen met den tijd . waarin het deurkalf ge-
maakt z. u moeten zijn. Evenwel, niettegenstaande deze hout-
snijdende opmerking, kocht het museum het houtsnijwerk 
toch. n nam aan. dat de , die beweerde het 
deurkalf s twinti g jaar  gel den gekocht te hebben, 
doo  den vorigen eigenaar  onjuist was ingelicht, cn dat het 
snijwerk , al was liet dan ook niet uit een huis aan het 
Boterdiep afkomstig, toch een 'echt Groningschc antikitei t 
was. e médedce l i ngen omtrent het Edamsche stuk deden 
e  echter  later  anders over  denken. 

( S l ot v o l g t .) 

r Gemengd Nieuws. 

e  q u a e s t i e. 

'1 

e officie  van justitie bij de k to e . 1. J. -
sten heeft op 4 t j . l . in (ie e ove den d 
tot ontzegging van di g van den staat tegen de gemeente -
venhage, e tot toekenning aan hem. staat, van den eigendom van 
den . k e met e s ukken -
venhage de  tot de , a tot de landsdomcinen 
en ten slotte tot het e . 

j é van den Conseilles d'Etat, t l en du
l en d van  Juli n de ..Navaux publics" behoo-

e tot de e n aan de gemeente e 
doo  het k n : e  is n tot twijfel of tot de x pu-
blics ook de Vijve : in het c zelf t de Vijve  niet uitge-

d en het meest aannemelijke is. dat men dat ook niet heeft willen 
doen: uit de g die aan het e , bijkt. dat men niet 
alleen het behee en het d van die x publics maa ook dc 

d zelf aan de gemeente heeft . 
s is s in  de d aan de gemeente : late

geeft de  aan het k toestemming om met een schuit doo
de Vijve  te n om n af te halen. e g van den staat, 
dat de Vijve  een d van de n zou zijn. achtte . 

n evenmin juist, want de Vijve  is niet ten aanzien van het behee
en d behandeld als de , integendeel men heeft het 

d van den Vijve  geheel n aan de gemeente. 
k ove 6 weken 
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Beroemd e Bouwmeesters . 
. 

( N a d r u k v e r b o d e n ). 

e geschiedenis herhaalt zich, ook in de kunst, ook in de 
bouwkunst. s het eigenlijk wel ooit anders geweest, is het 
niet de natuurlijk e loop der  dingen, dat het eene geslacht 
het andere navolgt ? zoo vraagt men zich af, wanneer  men 
teruggaat tot het verledcne. Ook der  tijdper k der  Vroeg-

e kende bouwmeesters, die redevoeringen hiel-
den en dikk e boeken schreven en zoo is als een der  grootste 
theoretici der  vijftiend e eeuw bekend de Elorentijnschc mees-
ter o B at t i s t a A l b e r t i . j  was in  of
te Florence geboren uit een deftige familie, werd later 
kanunnik , en was een jongere tijdgenoot van Brunellesco 
en . t opgewekte kunstleven in zijn vaderstad 
bleef niet zonder  invloed en hij  was een der  eersten, die zich 
bezighielden met het opmeten van oude gebouwen te e 
en in vele andere plaatsen van . 

e resultaten van zijn studie legde hij  neer  in een boek 
getiteld: „d e e acdificatoria ", dat in tien deelen de bouw-
kunst behandelt, veel belangrijk s bevat, maar  ook veel 
nuteloos vertoon van geleerdheid. 

r  hij  was niet uitsluitend theoreticus; in verschil-
lende steden van ë heeft Albert i gewerkt o.a. te , 

, , enz. e meest bekende werken, die hem 
wnrden toegeschreven, zijn het Palazzo i en de 
kerk St. a Novella te Florence. 

e uitvoering dezer  werken valt in de jaren  ton 
*47o, toen de bouwmeester  reeds op rijpe n leeftijd was 

gekomen; den bouw van S. a Novella heeft hij  slechts 
twee jaren overleefd, want hij  overleed in

t verdient opmerking, dat door  sommigen als Albcr -
ti' s beste werk beschouwd wordt dc domkerk S. Francesco 
te , een oorspronkelijk Gothisch gebouw uit de der-
tiende eeuw, dat van  in e stij l 
werd omgebouwd, volgens teekeningen van Albert i en on-
der leiding van o de Pasti. 

n het algemeen is de stij l van Albert i streng en 
heerscht daarin de overeenstemming tusschen de onderdee-
len en het geheel, die voor  de eenheid gewenscht is. r 
en daar  vindt men er  nog wel herinneringen aan dc Gothiek 
in terug, die hem natuurlij k door  latere beoordeelaars als 
fouten zijn aangerekend. 

Albert i beoefende ook de schilder- en beeldhouwkunst, 
als kin d van zijn tij d was hij  voorts bedreven in philoso-
phic, wiskunde, dichtkunst cn oudheidkunde. e de kun-
stenaars van zijn tij d nog gelegenheid konden vinden, al 
die kunsten en wetenschappen tc beoefenen, verwondert 
ons thans, ook al nemen wij  het verschil in maatschappe-
lijk e ontwikkelin g tusschen toen cn nu in aanmerking. Ook 
toen was dit slechts mogelijk voor  hen, die van jongs af 
gewoon waren aan arbeid en wisten te woekeren met den 
tijd , wat dan ook van Albert i werdt verhaald. 

t men hem beschrijft als een man van edelmoedig 
karakter , gezien onder  zijn kunstbroeders, verwondert ons 
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geenszins. E l k beroemd kunstenaar  dankt aan zijn karak -
tereigenschappen een deel van zijn roem. 

Van hoe groote beteekenis Alberti' s werkzaamheid ook 
voor  dc bouwkunst geweest is, aan wereldvermaarde werken 
is zijn naam niet verbonden, zooals dit bijvoorbeeld het 
geval is met die van B r a m a n t e , die ons dadelijk den 
koepel van de St. Pieterskerk te e voor  den geest 
brengt. Wel heeft hij  dien koepel niet gebouwd, maar 
een ontwerp heeft hij  cr  voor  gemaakt en een begin van 
uitvoering. 

o i of ook o d ' A n g e l o werd 
geboren te o in het hertogdom Urbin o in 

 naar  men'zegt, uit een arme familie. n de kunst-
geschiedenis is hij  slechts bekend onder  den naam van 
B r a m a n t e . Van zijn jeugd is weinig bekend, maar  men 
weet, dat hij  van  tot  dus in de kracht zijner 
jaren, té n woonde, waar  hij  bekend was als zeer 
ervaren in geometrie cn perspectief, alsmede in de schil-
derkunst. t is waarschijnlijk , dat Bramante zich te n 
in hoofdzaak met ingenieurswerken heeft beziggehouden, 
uitgevoerd ten dienste van den hertog o Sforza. 

j  bouwde er  evenwel ook het koor  van dc kerk S. a 
delle Grazie en ook een andere kerk S. a presso S. 
Satiro wordt hem toegeschreven. Na den vai van o 
Sforza vertrok hij  naar e en begon daar  evenals zijn 
voorgangers de oude monumenten te bestudeeren, waar-
bij  hij  zich niet bepaalde tot de stad, maar  ook dc om-
streken onderzocht en zelfs naar  Napels reisde. s 
spoedig trok zijn groote vaardigheid in de bouwkunst en 
in het bijzonder  zijn groote gemakkelijkheid in het ont-
werpen te e de aandacht, onder  anderen van paus 
Alexander  V  en later  van diens opvolger  Julius . 

e kunstlievende kerkvorst had voor  de uitvoering zijner 
grootsche denkbeelden juist iemand als Bramante noodig 
en één der  eerste werken, die den bouwmeester  werden 
opgedragen, was de bouw van een verbinding der  Bel-
védère-pavi l joens met het Vaticaansche Paleis, door  reus-
achtige galerijen. 

t groote voortvarendheid werd het werk ter  hand 
genomen; de ongeduldige bouwheer  vvenschte met de meest 
mogelijke snelheid zijn plannen verwezenlijkt te zien en 
de ijverig e bouwmeester  liet dag en nacht doorwerken, 
om den paus tevreden te stellen. 

e gevolgen van dezen al te grooten ijver  bleven niet 

uit ; vele muren zijn later  gescheurd en zoo bouwvallig 
geworden, dat men tot een herbouw is moeten overgaai , 
Onder  een lateren paus, Benedictus , heeft men do 
pilasters op het binnenplein zoodanig moeten vcrzwarei , 
dat zij  thans door  hare logge afmetingen de architectulo 
ontsieren. e treden van een amphiteatersgewijzte aangt 
legde trap waren zoo verzakt, dat men ze geheel heeft moe-
ten verwijderen, cn wanneer  men dus zegt, dat Bramante -
werk door  latere veranderingen veel van zijn waarde heet 
verloren, dan is dit voor  een deel ook wel zijn eigen schuld. 

e paus was echter  met zijn architect zeer  ingenomen e 
benoemde hem o. a. tot zijn zegelbewaarder. n deze functh 
dacht hij  een vernuftige pers uit tot het zegelen der  pau-
selijke bullen. 

Bramante vergezelde zijn hcogen beschermheer  ook op-
reizen, en wel naar  Bologna, toen die stad bij  de pauselijk 
staten werd ingelijfd . r  vond hij  nog gelegenheid, op 
nieuw zijn talenten als ingenieur  (d. w. z. krijgsbouwkundig c 
ten toon tc spreiden. Te e teruggekeerd, zou hij  zich 
evenwel verder  uitsluitend aan de bouwkunst blijven wij -
den en wel in hoofdzaak aan het monument, dat hem en 
na hem nog vefe andere kunstbroeders beroemd zou ma-
ken. s in de eerste jaren van zijn verblij f te e 
had hij  bij  de kerk S. Pietro in o de kleine cir-
kelvormige kapel gebouwd bekend als „Tempie t to" , het 
tempeltje, een meesterstukje, waarin zich het karakter  van 
Bramante's kunst het zuiverst afspiegelt en waaruit men 
eenigszins kan opmaken, hoe hij  zich den reuzenbouw van 
de St. Pieterskerk moet hebben voorgesteld. 

n de eerste jaren der  zestiende eeuw, vatte paus Julius 
het denkbeeld op, de oude St. Pieterskerk af te breken en 
een nieuwe te doen bouwen, die haars gelijke in de wereld 
niet hebben zou. 

t denkbeeld van een nieuwen bouw was op zichzelf 
niet nieuw, want een zestigtal jaren tevoren was men zelfs 
reeds daarmede begonnen, volgens een ontwerp van den 
Florentijnschen architect Bernardo . e nieuwe 
bouw was zoo grcot, dat in het koor  en transept de oude 
kerk kon blijven staan, zoodat deze gewoon in gebruik 
bleef, terwij l men daarbuiten de nieuwe muren optrok. 

e was men tot een paar  meters boven den grond ge 
vorderd, toen het werk gestaakt werd in  en in dezen 
toestand was het nog toen Bramante te e kwam. 

( S l ot v o l g t .) 

Voordrachte n in de Rotterdamsch e Academie . 

Nicbuhr heeft de ontcijferin g van de hieroglyphen een 
der grootste ontdekkingen van de  eeuw genoemd. 
Een wetenschap is daarop gegrond en op alle takken 
van oudheidsonderzoek heeft zij  beslissend-en invloed

t is tijdens Napoleon's expeditie geweest, dat 
men het eerst gegronde hoop kreeg, achter  deze raadsels 
te komen. h het heeft veel geduld nog gevorderd. 
Silvestre de Sacy deelde in zijn e au citoyen Chaptal 
den uitslag van zijn onderzoek mee, geleerden uit andere 
landen namen aan den hersenstrijd deel, Champollion kwam 
in  met zijn e a monsieur r  tot het beslissen-
de resultaat. 

Aan den tocht van Napoleon en den stoet van geleerden, 
die met hem is meegetrokken, herinnerde een der  eerste 
lichtbeelden, ld ie verleden week door  Prof. Geo Foucart 
ter  opheldering van zijn voordracht over  Egyptische tempels 
werden vertoond. 

h er  is veel meer geweest, dat ons heeft indachtig ge-
maakt aan bet groote aandeel, dat de wetenschap der 

Franschen heeft aan de herleving van het geestelijke oud 
Egypte. 

Fransen toch in den besten zin was de redevoering 
door  den Franschen geleerde voor  de leden der  Academie 
gehouden. n luchtig en gemeenzaam in den vorm, 
zelfs dc Fransche complaisance niet verzuimend, heeft dez -
aangename spreker  een groote dosis wetenschap zoo glav 
helder  en naar  een zóó duidelij k plan van mededeelin ? 
voor  zijn auditoriu m bloot gelegd, als waarlij k enkel een 
Franschman het kan. 

e a vermeldt Professor  Foucart als hoogleera; r 
te e in de geschiedenis van het oude Ooste 

j  heeft ons verhaald, hoe hij  godsdienstgeschiedenis d -
ceeren moet, en geestig heeft hij  het voorgesteld, als had 
hij  aan een Egyptische zuil zijn hoogleeraarschap tc danke 

Vroeger  is hij  inspecteur  van schoone kunsten in Egyp ' 
geweest en stond nu dus vóór ons als levend bewijs vet 
de wetenschappelijke werkzaamheid der  Franschen in h
Nijlland . e heer  Geo Foucart kan zich in het oude Oosten 

thuis hebben leeren gevoelen, daar  Prof. Paul Foucart, 

v 2 a het Co l l ége de France, aan het onderzoek in Grieken-
la d zijnen roem als geleerde dankt. 

.)e oud-inspecteur  van schoone kunsten, thans hoogleeraar 
in godsdienstwetenschap, heeft door  zijne rede over  den 
jr  yptischen tempel zich als onderzoeker  van bouwkunst 
en van godsdienst en aansluitende wetenschap geopenbaard. 
n een tweede voordracht zou hij  spreken over  de gra-

ven der  Egyptenaren. 

Over  het gesprokene deelt de „ N i e u w e . Courant" 
hec volgende mede: 

Een der  eerste kieken, ons voorgehouden, kon — zoo 
betoogde geestig de spreker  —, hoewel van het heden-
daugsche Nijlland , ons een voorstelling van 's lands toe-
stand geven, ettelijk e duizenden jaren geleden. Zooals het 
thans nog is aan den Boven-Nijl, zoo is het eens overal 
geweest. e dat dan was ? Wel, he t . . .. leek wat op 

! , met moerasplantengroei. 

1'rof. Foucart was begonnen met te erkennen, dat de 
Egyptische monumentenbouw bij  het eerste beschouwen te-
leurstellen kan. Wi e de Grieksche tempels gezien heeft, 
heeft wel iets gansch anders aanschouwd. e staan op 
een „voetstuk" , voordeelig „omli jst" , hun bouw heeft het 
karakter  van wat daar  gemaakt kon, daar, waar  hout was, 
waar  men op spitse houten daken den regen opving en 
met de balken een uitbouw verkreeg. n Egypte miste 
men hout. n m o e st er  werken met wat men had, 
men deed het — en maakte zijn eigen bouwkunst, kunst 
van het land, uit de landsstof ontstaan. n bakte en 
men werkte met de moerasgewassen. Uit riet en uit e 
lotusbloem ontstond er  de zuilvorm. e zuil nu. de Spr. 
had een citaat, is een voornaam element in bouwkunst. 
En ziehier  nu den vorm, den oorsprong der  Egyptische 
2uil uit de producten van 't land verklaard . 

. w.: deze producten werden met overleg gebezigd 
om te k u n n e n construceren: om te schragen, om vorm 
te geven, hierna om vormen te behouden, ook als karak-
teristieke landstooi. 

r  de wijze, waarop dit aangetoond werd. leek het 
alles doodeenvoudig, volkomen-natuurlijk... . en inderdaad, 
n a t u u r 1 ij  k was het. h onze bouwmeesters hebben 
te vechten tegen onnatuurlijk e overlevering. m was 
'dit betoog over  de, uit v r a a g en a a n b od vanzelf ontstane 
bouwmiddelen eener  wereld van duizenden en duizenden 
jaren her, in een land, dat, oorspronkelijk , juist als het on-
ze, meer  slib en slijk was dan vaste bodem, waar  menschen-
vernuft dien bodem moest winnen, gelijk in het oude d 
gedaan is, voor  ons land en onzen tij d een werkelij k 
„voorbeeld ige"  les. 

e het der  Farao's rij k vergaan is, bleek haast zinrij k 
uit de mededeeling, dat Egypte honderden obelisken gehad 
heeft en er  nu nog vier  bezit. , Frankrijk , Engeland, 
Amerik a hebben de andere. e bedoeling van deze naal-
den is nog niet lang bekend. n weet nu zeker, dat de 
punt met verguld metaal was bedekt; en dit bedoelde, de 
zon aan te trekken. t goud in de aarde was immers van 
de zon daar  gevallen? Nu moest de goudglans de zon 
; itrekken. Vandaar  één obelisk vóór den tempel, om de 
' bij  het opgaan te trekken, en een tweede om haar  bij 
net dalen te trekken. Want de zon was alles, de hoogste 
f 'dheid : zonlicht, schoonheid, goedheid waren overeen-
komstige begrippen. 

Bij  de tempels was steeds een meer. e verklarin g is in 
' t hemelbegrip. En toen we dit hoorden, dachten we we-
der: het Nijllan d was waterland, juist als het onze. Alleen 

een waterland gaat men zich den hemel verbeelden als 
een door  een boog opgehouden water, en de sterren als 
!-' 'en, in bootjes drijvend e op dat water. Om op die bootslui 

influenceeren, had men bij  eiken tempel een meer. 

Want dit was het bijzondere, het blij k van vooruitgang, in 
de opvattingen der  Egyptenaren, dat zij  meenden zelf iets 
te vermogen, dat van invloed op den wil der  goden 
kon zijn. 

e goden dachten zij  zich n i et in de tempels. Een 
fetisch van Afrikaansche negers werd ons getoond om de 
overeenkomst aan te wijzen met een beeld van s e 
beelden in de t empcls waren niet veel meer  dan fetischen: 
een god kon er  godekracht aan geven, een godenziel kon er 
in huizen, doch niet de god zelf — die was in de ruimte. 

t beeld, dat deze -godenziel droeg, werd in een soort 
van kastje bewaard in het diepste van den tempel. -
vóór was de zaal, waar  het beeld getoond werd; daarvoor 
de nog grooter  ruimte, waar  de menschen bijeenliepen. 
E n nauw om gansch den tempel heen, was de door  hooge 
muren omsloten processiegang. 

t de poëzie der  gotische kloostergangen vergeleek de 
spreker  de schoonheid van licht cn schaduw onder  E g yp 
tischc zuilen; en geestdriftig prees hij  dc stemmingsvolle 
pracht der  stille dubbele tempelwanden in de hooge, nau-
we processiegangen, dicht met kerfbecldwerk getooid. e 
tooi brengt den ceredienst in beeld, de verschillende fazen 
daarvan, waarbij  de koningen zoo groote rol vervullen, om-
dat zij  dc middelaars zijn tusschen de goden en de men-
schen; menschen zelf, doch niet uitsluitend. m hoor-
den hun beelden in de tempels cn was de plaatsing daarvan 
geen daad van koningshoogmoed. 

V ó ór dc buitenste groote ruimt e in den tempel, den voor-
hof, stonden dc torens. Nooit hadden deze de hoogte van 
Europeesche bouwwerken — op lange na niet. E r  waren 
kleine vierhoekige openingen in. r  beschouwden de 
priesters den hemel. e werktuigen, waarvan zij  zich be-
dienden, waren eenvoudig als hun waarnemingsposten zelf, 
doch vernufti g tevens. En onze bewondering wordt ge-
troffen , wanneer  wij  nagaan, wat zij  daar., zij  het met een 
geduld van duizenden jaren, omtrent den hemel zijn tc 
weten gekomen en hoe zij  daarop dc tijdverdeeling hebben 
vermogen te grondvesten. 

*  * 
n zijn tweede voordracht, handelend over  de Egyptische 

graven, begon de spreker  met te herinneren aan een kaart , 
de vorige maal aan het eind vertoond: van de woestijn 
hoogten met de graven, hoog boven de rivier  en de strook 
laag land. r  in die hoogte hebben de eeuwen veel din-
gen onaangetast gelaten. e Egyptenaren hebben daar  na-
gelaten, wat wij  b.v. van de Grieken ontberen. Wi j  weten 
zooveel van dezen, doch tallooze detail-vragen, over  dingen 
van dagelijksch leven, blijven onbeantwoord. e Egypti-
sche graven spreken er  wel van. Zi j  zeggen ons óók meer 
aangaande de gedachten der  menschen over  na-den-do >d. 

e Egyptische nalatenschap is iets unieks. Zi j  voert ons 
op tot het begin; wij  zijn ingelicht van het praehistorische 
(neolitische) tijdper k tot dat der  groote beschaving toe. 
Wi j  weten, wat de eerste gedachten der  eerste menschen 
in ,het Nijllan d zijn geweest: wij  weten zeker, dat dit hunne 
eerste gedachten waren. e evolut iën in die gedachten 
zeggen ons de evolut iën in de graven. Noch vocht, noch 
gedierten, noch de nabuurschap van menschen, heeft aan 
deze graven, in de hooge, droge, woestijnzand-eenzaamheid 
waar  de regens zeldzaam zijn. schade gedaan. 

Eergisteren nog heeft Prof. Foucart getoefd, gearbeid 
in het e m van Tervucren (bij  Brussel), in 
de schatten daar  over  dc negers. Welnu, de negers hebben 
hunne dooden omgeven met hetzelfde materiaal, als in de 
praehistorische graven der  Egyptenaars gevonden. 

Wat zijn de dri e dingen waarop de Egyptenaren bedacht 
zijn geweest voor  hunne dooden ? Zij  stelden zich hen voor. 
als 'op reis naar  een ander  leven, een andere wereld. Tij -
dens die reis moesten dc dooden ontsnappen aan gevaren. 
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e weg toch was wel vol gevaren. m kre-
gen de dooden wapens mee om krokodille n te bestrij-
den, en o. a. slangen, welke, op voorstellingen van 
eigenaardig maaksel, ongeveer  jaar  v. C. werkelij k 
zóó moeten hebben bestaan. Aan een gevaarlijk meer  zouden 
de dooden komen : een meer  met warm water, door  reu-
zenapen bewaakt. Waar zij  heengingen? naar  een bestaan, 
gelijk aan bet bestaan op aarde. t was tc doen om de 
voortzetting van het aardsch bestaan. 

e dooden, aanvankelijk in eivormige uitdiepingen, later 
in vierhoekige, oinmuurde groeven gesloten, met de kn ieën 
opgetrokken; kregen wapens mee, gereedschappen voor  het 
andere land, en levensmiddelen. Want zij  moesten daar  niet 
slechts aankomen, zij  moesten cr  kunnen bestaan. 

n ging de graven dieper  leggen, men begroef de 
dooden op groote diepte in rots en borg boven hen, wat zij 
noodig hadden. Zoo ontstond hier  iets als een woning. A l 
meer  breidde d ie woning zich uit . c doode werd in een 
kist geborgen, hoogcr  werd zijn afbeelding geplaatst cn 
aan deze werden de offeranden gebracht. Alles geschiedde, 
toch, in den geest. t was alles zielebcstaan. Zoo kwam 
men cr  toe. aan die afbeeldingen te offeren, zoo kwam 
men er  toe, te offeren in afbeelding. Omdat men anders 
nooit voldoende materie zou kunnen aandragen, cn omdat 
het was voor  de ziel van den doode., bracht men hem de 
ziel der  dingen, d. w. z. afbeeldingen van de dingen: zoo 
iets als een kind in zijn „poppenhu is"  krijgt . n zette er 
vaten, men zette cr  poppen: poppen, die voor  den doode 
werkten. e was het blijvend karakter  verzekerd. 

t werd een heel huis met verschillende kamers, en 
daar  ging men dc wanden versieren. Aan deze versiering 
is allerhand uitlegging gegeven, o. a., dat zij  t o t . . .. di-
vertissement van den doode zou hebben gediend. Zi j  be-
doelde hetzelfde als de wapens, de meegegeven materie, 
de vroeger  geplaatste potten. Al s afbeelding „ziel "  van 
de werkelijkheid , bedoelde zij  des dooden ziel te dienen in 
zijn nieuwe verblijf . T c dienen met te doen, wat a 
zoo akelig vond voor  dien n namelijk de voortzet-
tin g van het aardsch bestaan. Gelijk hij  op aarde geleefd 
had, gewerkt had, bediend was, zoo leefde de doode en 
werkte hier  en werd bediend. Op dezelfde wijze, met de-
zelfde middelen, in dezelfde waardigheid. Vandaar, dat men 
deze inld e graven vindt afgebeeld of weergegeven. t was 
een volledige reispas, dus. En dc doode kon zeker  zijn, het 
niet minder  tc zullen hebben. j  kwam niet in „beter e 
gewesten", hij  was bli j  voort te leven, z oo a 1 s h ij  g e l e e fd 
h a d. Op de gespatieerde woorden valt de klemtoon van 
den geschiedvorscher. Juist doordat de afbeeldingen te 
voldoen hebben aan dit begrip, zijn zij  die é é n i ge geï l lus-
treerde catalogus van he: dagelijksch leven, eeuwen en 
eeuwen geleden. 

Een aantal afbeeldingen gaven er  een indru k van. 

( Vereenigingen . J 

A . G E  E E N ' N S T E N A A . 

n meldt uit Amsterdam aan de „ N . . Courant" : 
n de Aul a der  universiteit is t j.1. het Algemeen 

s geopend, onder  voorzitterschap van den 
heer . P. Berlage Nzn.. met de volgende 

O p e n i n g s r e d e. 

n zijn openingswoord herinnerde dc Voorzitter  cr  aan. 

dat Uit het eerste congres is van het Verbond van -

naars-vcreenigingen, dat zelf nog een instelling is van zeer 

jongen datum. 

Groote verantwoordelijkheid rust op het bestuur  van der 
Bond, zoowel als op de leiders van het congres, daar  zuil-
congres bijzondere eischen stelt. 

s het feit, dat kunstenaars van allerlei soort ei. 
richtin g bijeenkomen, dus zij, die eenerzijds als beroepsgc-
nooten de scherpste critiek op elkander  plegen te oefenen, 
en anderzijds als niet-beroepsgenooten, alhoewel toch kun 
stcnaars, eigenlijk vreemd staan tegenover  elkaar, geeft aan 
het congres een eigenaardig karakter , want het zal daardoor 
ten Ü o el hebben, behalve de bespreking van actueelc vraag 
stukken, in afwijkin g van andere congressen, waar  alleer 
beroepsgenooten bij  elkaar  komen, het leeren begrijpen en 
daardoor  waardeeren van elkanders kunsten, en als ge-
volg daarvan van elkanders belangen. E n door  die waar 
dcering zal het inzicht worden versterkt, hetwelk in be 
ginsel als aanwezig mag worden verondersteld, dat een 
groote band alle kunsten en daardoor  alle kunstenaars 
samenhoudt. En door  dat inzicht zal wederom het begrip 
doordringen, dat ten slotte het groote doel moet zijn den 
groei te bevorderen en de eenheid te bevestigen van de 
kunst in het algemeen. 

Want alhoewel, zooals gezegd, bij  de leden-kunstenaars 
dit besef als van zelf aanwezig mag worden verondersteld, 
toch kan dit tegenover  die leden niet genoeg worden her-
haald ; en voor  de niet-leden is het wenschelijk, zoo niet 
noodzakelijk, cr  duidelij k op te wijzen, wat wij , "kunstenaars 
bedoelen. 

t is ook trouwens het ideëe le streven, hetgeen naast 
dat van matcr iëe le belangen, tot de stichting van den 
Bond heeft geleid, en dat reeds in dc volgende bewoor-
dingen aan de leden der  verschillende vereenigingen, te 
zamen vormende het Verbond van Nederlandsche -
stenaarsvereenigingen, werd medegedeeld, toen het plan 
rijpt e een kunstenaarshuis te Amsterdam te stichten. Spr. 
citeert hier  woordelijk uit de toen uitgegeven brochure: 

t is al ongeveer  een tiental jaren, dat, gedeeltelijk 
uit de van oudsher  bestaande Nederlandsche -
pijen tot bevordering van"  verschillende kunsten, gedeelte-
lij k ook rechtstreeks uit een ai sterker  gevoelde behoefte 
aan samenwerking en het groeiend besef, dat eendracht 
macht beteekent. verschillende vakvereenigingen van arties-
ten in ons land bezig zijn zich te ontwikkelen. Ook het 
nutvan samenwerkingdier  verschillende vereenigingen onder-
lin g deed zich reeds geruimen tij d gevoelen; herhaaldelijk 
is het dan ook voorgekomen, dat maatregelen tot ver-
krijgin g Van goede zaken, als: Ncderland's aansluiting bij 
de Berner  Conventie en een herziening van de auteurs 
wet, waarbij  ook aan beeldende kunsten, bouwkunst cn 
kunstnijverhei d bescherming zou worden verleend, enz., van 
een groep van kunstenaarsbonden uitgingen. Zul k een ge-
zamenlijk optreden echter, van op verschillende wijze in-
gerichte cn op wijd-uiteenloopende tijden vergaderende ver 
ecnigingen bleek dikwijl s lastig cn tijdroovend. En het 
waren ondervindingen en overwegingen van dezen zuiver 
practischen aard. die het eerst bij  de nog jonge Vereent 
ging van n het besef deden groeien, dat Ne 
derland behoefte had aan een centraal kunstlichaam, een 
federatie of verbond van artiesten-vcreenigingen. Behoeft 
aan zulk een verbond en tevens: een goede kans op de 
mogelijkheid en levensvatbaarheid daarvan. Niet in alle 
en met name niet in de zeer  groote landen, zou zull 
een goede kans bestaan. t is juist door  den geringen 
omvang van ons land en het daarmee betrekkelij k klci i 
getal vakvereenigingen van kunstenaars, dat een plan al 
dat van het Algemeen Verbond mogelijk en levensvat-
baar  is. Wij , die zoo dikwijl s nadeel ondervinden bij  Üe 
kleinheid van ons land, kunnen daar  nu eens profij t va 
trekken. Zoo was het reeds dc genoemde Vereeniging van 

, die het initiatie f nam tot het oprichten 

van een federatie, welke, na vele voorbereidende verga-
deringen en het ijveri g werken van commissies, op  Jul i 

 te Amsterdam tot stand kwam. t doel van het 
roote Verbond is in de statuten zoo wij d mogelijk aan-
egeven, het is eenvoudig de bevordering van den bloei 

der schoone kunsten, en van de belangen der  Nederland-
che kunstenaars. Samengesteld is onze federatie op dit 

..ogenblik uit de navolgende vereenigingen, waarbij  zich 
atuurlij k ten allen tijd e nieuwe kunnen aansluiten: 
Algem. Toonkunstenaarsvcrecniging. 
Art i et Amicitiae. 
Art i et . 

Bond van Nederlandsche architecten. 
Genootschap van Ned. componisten. 

e . 
e . 

Ncd. Tooneclkunstcnaarsvcrecniging. 
Ned. Vereeniging van ambachts- en nijverheidskunst. 
1'ulchr i Studio. 

St. . 
Vereeniging van . 

j  tot bevordering der  bouwkunst. 

lichter  geenszins alleen om gemakkelijker  tc kunnen sa-
menwerken tot het verkrijge n van nuttige regeeringsmaat-
regelcn en andere practische zaken, is het Verbond ge-
sticht. e oprichters hadden cn hebben ook meer  ideëele 
bedoelingen. n de huidige maatschappij  heeft de beper-
king van ieder  individ u tot zijn dikwijl s zeer  speciale bezig-
heid van h<»fd cn handen, een graad bereikt, die hem 
sterk doet verlangen naar  een, zij  het slechts intermittee-
rendc Aanrakin g met andere bemoeiingen, andere gezichts-
kringen, andere idealen. e tij d der  groote , 
toen een l Angelo tegelijk de bouw-, schilder-, beeld-
houw- cn dichtkunst beoefende, ligt wel verre achter  ons. 
Allen zijn we, dikwijl s tot in het kleingeestige toe. speci-
aliteiten geworden. Een correctie hiervoor  te zoeken in 
de aanraking met andere kunstenaars, andere kunsten, ligt 
voor  de hand. Verruimin g van geest en gemoed, groei 
van persoonlijkheid kan er  het heilzame gevolg van zijn. 

r  meerdere aanraking zal tevens een beter-anderen-
hegrijpen en gereeder  samenwerking van verschillend-ge-
aarde kunstenaars ontstaan. Een streven, om tot nauwer 
aansluiting cn juister  verhouding, vooral der  beeldende kun-
sten, te geraken, is sinds jaren groeiende; het wordt door 
onze federatie gediend. En ten slotte zullen de verschil-
lende groote vraagstukken van kunst of kunstbelang, van 
schoonheid en waardigheid, kortom van cultuur , die zich 
van tij d tot tij d in onze samenleving voordoen, er  alleen 
bij  kunnen winnen, als ze bestudeerd en besproken wor-
den door  intelligente beoefenaren van alle kunsten. 

Ontstaan door  de nauwe aaneensluiting zal het Verbond 
binnen korten tij d een uitspraak over  pitblick e aangelegen-
heden van „d e Nederlandsche , geven kunnen. Zoo 
wordt ook zonder  twijfe l dit Verbond op den duur  het 
lichaam, aangewezen om overheid van stad cn land tc die-
nen van advies in kunstzaken. 

Welnu, zcide spr., voor  dat ideëe le doel zijn wij  thans 
bijeen en wordt er  voor  het eerst uitin g gegeven aan punt 
-V der  statuten, dat luidt : t Verbond tracht dit doel 

bereiken door  het houden van congressen, etc." 
Zoo moge dan dit eerste congres getuige zijn van den 

ernst, waarmee de groote vraagstukken van den dag, zoo-
u  practische als ideëe le, die de kunstenaars bezighouden, 
morden behandeld. Want het is door  dc bespreking van 
e n het daardoor  tot overeenstemming komen over  deze 
v tagstukken, dat ten slotte uit de groote verwarrin g van 
(i> nkbeeldcn, die niet alleen onder  de zoogenaamde lee-
' ' i , maar  ook onder  dc kunstenaars zei ven bestaat, een 

zekere eenheid van denken zal geboren worden, welke een-

heid de volstrekte voorwaarde is voor  wat het einddoel der 
verjongde kunstbeweging onzer  dagen moet zijn : een kunst-
cultuur . 

T e trachten deze opnieuw tc bereiken, is trouwens het 
ideaal van alle groote kunstenaars geweest in kunstlenze 
tijdperken . Want dat wij  in dezen tij d in zulk een tijd -
perk leven, niettegenstaande, of liever: juist omdat er  zoo-
veel over  kunst wordt gesproken cn geschreven, wordt 
erkend door  hen, die een dieper  inzicht hebben gekre-
gen in het wezen en de uitin g der  kunst, dus in de oor-
zaak van een rijke n kunstopbloei. 

Over  een paar  maanden, merkwaardig samentreffen, viert 
de kunstenaarswereld 't honderdjari g geboortefeest van -
chard Wagner. Welnu, ons doel was o. a. ook het ideaal 
van dezen groote, wiens geheele levenswerk getuigde van 
een streven naar  samenwerking van alle kunsten t >t een 
harmonisch geheel. s principieel zijn wij  niet elk af-
zonderlij k óf dichter, of musicus, óf schilder  of bouwmeester, 
maar  zijn wij  kunstenaars. r  juist omdat het den enkeling 
niet is gegeven dit te bereiken, daarom is een onderlinge! 
samenwerking der  kunstenaars zoo nocdig; alleen door  het 
aaneengesloten werken, het krachtens dezelfde beginselen 
opbouwende streven in eenzelfde richting  van velen, kan 
worden verkregen, datgene, waarvoor  de krachten van den 
enkeling verre te kort schieten. 

Zoo is het dan ons aller  wensch, dat dit congres aan 
die verwachtingen moge beantwoorden en de kameraadschap-
pelijkheid, ook zoo noodig voor  een onderlinge waardeering, 
door  de feestelijkheden moge worden verhoogd. 

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

 OP F 

T E . 

n zijn vergadering van  Februari heeft de gemeente-
raad een voorstel van het college van burgemeester  en 
wethouders aangenomen, om een subsidie van  toe te 
kennen aan de vereeniging t Oosten"  voor  een door 
deze uit te schrijven wedstrijd in de sierlijkst e bebouwing 
op het aan den n Plas gelegen Vredehof. r 
ziet men op het oogenblik over  het nog slechts voor  een 
klein gedeelte bebouwde terrein ingevolge het indertij d goed-
gekeurde plan eenige nog „oever looze"  straten getrokken, 
welke zich later  zullen aansluiten bij  den voorgenomen 
aanleg van , dat met een krans van vrijstaande 
villa' s omringd zou worden. t geheel, g en Vre-
dehof, belooft dus eens een schoon stadskwartier  te zijn, 
waarvan alleen reeds de ligging aan den Plas met het open 
blijvende uitzicht daarop voor  velen een begeerlijk iets moet 
wezen. Nu is Vredehof nog maar  een zandzee, waarop een 
enkel huizenblok is verrezen, terwij l het opgaande bout 
van g er  nog van afgescheiden ligt. n is er 
echter  vooraf reeds op bedacht geweest, de ontwikkelin g 
van deze wij k langs zulke banen te leiden, dat de archi-
tectuur  der  huizen aan de in verband met de omgeving 
te stellen eischen beantwoordt. 

Vooreerst onderzoekt de gemeente de ontwerpen uit een 
oogpunt van welstand, waardoor  al een zekere waarborg 
wordt verkregen, dat het gewenschte karakter  van de buur t 
gehandhaafd blijft . r  dc vereeniging t Oosten"  wil 
meer. Zi j  beoogt ook de aesthetische eischen. welke men 
aan de huizen, die op Vredehof gebouwd zullen worden, mag 
stellen, in het oog te doen houden, en zoo is zij  er  toegc-
gekomen prijzen uit te loven voor  dc beste gevels en voor-
tuinen. 

Voor  de twee fraaiste gevels van huis. v i l l a -



n o 

complex worden namelijk uitgeloofd een prij s van
gulden en een prij s van  gulden aan de eigenaars. e 
jur y za'1 hier  bestaan uit de heeren J. n de , 
architect, bestuurslid van de vereeniging t Oosten"; 
W . Coepijn, arch., en W . , arch.; — beide laatsten 
aangewezen door  de vereeniging t Oosten"; — voorts 
uit  architecten, leden van de j  tot Bevorde-
rin g van Bouwkunst of van den Bond van Nederlandsche 
Architecten, aan te wijzen door  de eigenaars der  panden op 
nader  door  het bestuur  te regelen wijze; en ten slotte, 
indien het gemeentebestuur  van m dit verlangt, 
uit  gemeente-architecten. 

Verder  looft de vereeniging uit : een prij s van  gulden 
en een prij s van  gulden aan de bewoners der  huizen met 
de fraaiste voortuinen. e jury , die hierover  uitspraak zal 
doen, zal bestaan uit dc heeren: F. . Wachter, bestuurslid 
van t Oosten"; J. C. de e Jr. , tuinarch., aangewe-
zen door t Oosten"; en uit een tuinarchitect , aan te 
wijzen door  de bewoners der  perceelen op nader  door  het 
bestuur  der  vereeniging te regelen wijze. 

Ten slotte denkt de vereeniging nog aan te bieden een 
gcJuden medaille aan den architect van het met den eersten 
prij s bekroonde huis en een zilveren medaille aan den tuin-
architect van den met den eersten prij s bekroonden tuin. 

e jur y zal haar  arbeid aanvangen, zoodra, ter  bcoor-
deeling van het bestuur, een minimum-aantal van  ge-
biiuwcn op bedoeld terrein gereed zullen zijn. Zi j  zal haar 
rappor t moeten uitbrengen binnen  dagen, nadat zij  daar-
toe door  het bestuur  zal zijn uitgenoodigd, terwij l de jur y 
het recht zal hebben dc bovengenoemde bedragen op an-
dere wijze te verdeelen en het bestuur  van t Oosten" 
gehouden zal zijn aan haar  uitspraak gevolg te geven. 

Binnen dertig dagen na het inkomen van het rapport 
zullen de prijzen ter  beschikking zijn van de bekroonden. 
Gemeentegebouwen zullen van mededinging zijn uitgeslo-
ten. Al l e meeningsverschillen, welke zich mochten voor-
doen, zullen in hoogste instantie door  het bestuur  van 

t Oosten"  beslist worden. 

Onder het terrein Vredehof wordt verstaan de -
burglaan, Prinses Julianalaan, Oranjelaan, A'redehofweg, -
lingsche Piaslaan cn Oude ; van beide laatste voor-
zoover  het betreft het terrein tusschen de n en 
de Prinses Julianalaan, met de hoekperceelen dezer  lanen 
ten Westen en ten Oosten. 

t behoeft geen betoog, dat de vereeniging t Oos-
ten"  hiermede een goed werk doet. n zal zich nu allicht 
meer  rekenschap geven van hetgeen men bouwen gaat en 
O. a. de positie van den architect tegenover  den bouwheer, 
om van de bouwvrouw niet te spreken, kan er  niet anders 
dan door  versterkt worden. Zoo dikwijl s wordt toch ge-
knutseld aan een goed plan, waarvan op die wijze de een-
heid of meer  geschonden wordt, — een anarchie van bouwen, 
die door  een dergelijken wedstrijd, als nu door  de vereeni-
ging t Oosten"  is uitgeschreven, althans de kans loopt 
binnen engere perken gehouden tc worden. 

L e e s t a f e l . 

G  No.  A f d e e l i ng m van 
de . t. b. d. , Algemeene g van t

E en p l an van , met afbeelding. 
E s s en — , doo  W. C. . 

 T e c h n i s ch , doo . de s Lam. 
n s t u k k e n. Ove  het t „Bouwkunst "  door  J. 

J. . Oud. 

A No i n g en e het 
Genootschap. 

V e r s l a g der g van t
O v er  een „ B e r o e m d . B o u w m e e s te r"  der  eeuw door 

P. J. . Cuypers (slot). 
, door  W. a Wzn. (vervolg) met afbeeldingen. 

E  No. e T e n t o o n s t e l l i ng s en 

Tuin "  Amsterdam  met afbeeldingen en losse plaat. 
s de , door  W. A. E . van der  Pluijm . (vervolg). 

e B l i k s e m a f l e i d er  en de Architectuur , door . N. G. van . 

E  No. t o n g e v al van de „Titanic "  en de 
waterdichte indeeling van groote mailbooten. Voordracht gehouden in de 
vergadering van de Afdeeling voor  Werktuig - en Scheepsbouw van
Februari  door  Prof. E. Vossnack, met afbeeldingen. 

V a n d en n naar  de e Noordzee, door  C. A . Jolles c.i. 

 (B v. T.) No.  Aan de leden. — Offici -
eel gedeelte. — Verslagen van vergaderingen. — Jaarverslagen. — Pensi-
oenregeling voor  de weduwen en weezen van gemeente-ambtenaren en van 
gepensionneerde of op wachtgeld gestelde gemeente-ambtenaren (vervolg). 
— . — Ons Ambachtsonderwijs 'vervolg). — Vragenbus. 

E  No. t van de commissie, samenge-
steld uit afgevaardigden van het k t van , de 

j  tot Bevordering der  Bouwkunst, den Nederlandschen Aan-
nemersbond en den Bond van n ia Nederland, betreflende 
de bij  de keuring van hout te stellen eischen.  (slot). 

0 n a a n n e m e li j  k e Voorwaarden (Besteding te Nijmegen). 
O p e n i n g eener e Technische School te . 

E E E No.  Welke is in 
economisch opzicht de beste oven r — Twentsche . — e 
vervaardiging van gesinterde zwarte en chocolade-bruine vloertegels. — 

e Fransche Ceramiek. 

E  V A N N , door  B. J. -
hof, Opzichter  van den , uitgave C.  o r k s C z, te 

. t boekje is No.  van een serie, die onder  den titel van 
s B e r o e ps - B i b l i o t h e e k " , onder  redactie van  r. A. S. 

V a n O v en wordt uitgegeven. t is ook het eerste nummer waarineen 
bouwkundig-technisch beroep wordt behandeld. t doel der  uitgave is 
met een oogopslag duidelijk , namelijk het groote publiek meer  van nabij 
bekend te maken met den aard van verschillende beroepen en betrekkingen, 
door  personen, die daarin werkzaam zijn geweest of nog zijn. e heer 

f verkeert in het laatste geval en heeft zelfs, naar  wij  meenen, zijn 
eerste tiental dienstjaren nog niet vol, doch reeds ervaring genoeg opge-
daan, om zich een goed oordeel over  de positie, die hij  bekleedt, te hebben 
gevormd en anderen daaromtrent te kunnen inlichten. 

Achtereenvolgens geeft hij  een beschrijving van Opleiding en Examen, 
g en Werkzaamheden en Bezoldiging en Vooruitzichten, terwij l 

aan het slot zijner  beschouwingen eenige opmerkingen worden gewijd aan 
de waarde van het a voor  andere technische betrekkingen. t 
boekje is vlot geschreven de voor- en nadeelen aan de betrekking van 
Opzichter  van den t worden zonder  overdrijvin g of voorin 
genomenheid op duidelijk e wijze geschetst, door  iemand die blijkbaa r  die 
betrekking met ijver  en toewijding vervult en wiens oordeel niet vertroe-
beld is door  persoonlijke opvattingen, zooals die zich bij  andere ambtenaren 
dikwijl s in den loop der  jaren vormen, doch die feitelij k met den aard 
van het vak niets te maken hebben, noch daarin hun oorsprong vinden. 
Wi j  kunnen dus de lezing van dit boekje, dat voor  den geringen prij s van 

 cents verkrijgbaar  is met aandrang aanbevelen, in het bijzonder  aan 
hen. die zich tot den werkkrin g bij  den t gevoelen aange-
trokken. 

E . 

S l ot (zie bladz.

Ui t n werd mij  geschreven, dat eene bende kooplu: 
in  en  „d e pest van n en "  was 
geweest. E r  zal daar  dus wel menig gothiek paneel me', 
„auctor i tat e tua nobis opus est"  enz. enz. aan den mat 
zijn gebracht. Zekere J. Vos, toenmaals wonende in d< 
Sint-Jorissteeg aldaar, later  naar n g verhuisd, moe 
met een „ b e l eg van ,  te koop hebben ge 
loopen. Ook werd in d een kist met gepolychro 
meerde wapens en met „z i lveren "  beslag vertoond; di 
laatste voorwerp zou, bij  gebrek aan een kooper  in ! 

land, naar  Engeland verhuisd zijn. k vermoed, dat het 
woord verhuizen in dezen zoo moet worden opgevat, dat 
tie gepolychromeerde wapens, op de voorwerpen aange-
dacht, in het geval dat niemand zich kooplustig toont, 
erdwijnen om plaats te maken voor  wapens van andere 
eslachten, waarvan de thans levende personen veronder-

: teld worden beter  belust te zijn op familiestukken, met 
, apens versierd. Vergelij k de „verhu iz ing "  van m 
", ia t naar  Edam, en wellicht die van Zaltbommel 
aar  Groningen via eventueele andere Nederlandsche steden, 
'apier is geduldig; en hout ook! 

n m moet men portretten hebben. getoond, voor-
tellende een echtpaar n uit de achttiende eeuw, 

evenwel in kleederdracht van veel vroeger  tijd . Wellicht 
kwamen deze portretjes, pendanten, uit hetzelfde kanaal als 
d> Culemborgsche portretten van Van ; mogelijk ook 
uit den timmerwinkel , waarin een kistj e met eenvoudig snij-
werk was vervaardigd, dragende het wapen van d en 
van het geslacht van Alderwerelt , te koop gepresenteerd 
aan een dame tc . n ging op dit aanbod niet in 
omdat het jaarta l niet klopte met den tijd , waarin de voor-
gestelde persoon leefde. Een looden exemplaar, zooals in-
dertij d beschreven, en gemaakt in navolging der  gothieke 
paneelen, versierd met het wapen van „Gu i l le lmu s Buys, 
pensionaris van Amsterdam" , kon Jhr . A . A . i Buys 
alhier  niet bekoren; het kostte f  en er  is dus wellicht 
iemand anders ingevlogen. 

n t heeft men blijkbaa r  van het oeuvre-Wernik ge-
noeg voortbrengselen. k zag althans op de kijkdagen in 
het veilingslokaal van A . k te t een gothiek 
paneel, vervaardigd ter  eere van een n regent, 
Jacob . t was in den catalogus van de antikitei -
tenveiling onder  no.  aldus beschreven: „Goth ie k paneel. 
Toogvormig, waarop eene reliefvoorstelling van een vrouwe-
figuur , die een wapenschild houdt waarnaast een leeuw met 
banier. r  het volgende inschrift : Auctoritat e tua 
nobis opus est Jacob n Schepen en d der  stede 

. Eikenhout met de oude polychrome patine." 

' t paneel had woordelijk hetzelfde op-
schrift als verschillende stukken, door  Werni k c. s. in de 
laatste jaren aan den man gebracht. Eene nauwkeurige 
bezichtiging van het kunstwerk leidde tot de overtuiging, 
dat het afkomstig was uit dezelfde fabriek als de hierboven 
vermelde beeldhouwwerken. Zonder  eenigen twijfe l was het 
vervaardigd door  dezelfde hand, die onlangs de wapens 
der  van , van Vollenhovens, Voorhoeve's, van -
steyns, n en zoovele andere e geslachten 
vereeuwigd heeft, en die onze vaderlandsche geschiedenis 
in beeld brengt door  de belegeringen uit den tachtig-jari -
gen en andere oorlogen in eikenhout te snijden. 

n de laatste jaren is herhaaldelijk de klacht geuit, en 
dikwijl s zeer  terecht, dat onze hedendaagsche kunstnijveren 
zoo moeielijk koopers kunnen vinden voor  hunne voort-
brengselen, zelfs voor  de uitstekendste producten hunner 
lunst; en zulks omdat er  bij  het kunstlievende publiek een 
ware manie bestaat om antiek te verzamelen. n de veilin-
gen betwist men elkander  een stuk Chineesch porcclein, een 

'lftsch kaststel. een s X V buffet ctf een voorwerp 
van drijf - of smeedkunst in zilver  uit de  eeuw tot 

s hooger  loopende prijzen. t komt ten nadeclc van 
de moderne kunstnijverheid ; de fraaiste voorwerpen, in de 
beste ateliers vervaardigd, blijven veelal onverkocht. Ter-
wij l dc verzamelaars als het ware vechten om een antiek 
voorwerp te bemachtigen, enkel en alleen omdat het antiek 
's, bemerken de drijver , de zilversmid cn de knappe beoefe-
naar  van de medailleerkunst, dat het heel wat gemakkelij-
ker  is om tot fabelachtigen prij s een middelmatig kunstpr o 
duet uit de  of  eeuw aan den man te brengen, 
dan om een kooper  te vinden voor  werkelij k zeer  goede 

voortbrengselen hunner  kunstnijverheid tot een prijs , die 
niet hoog is te noemen. e moderne kunstnijverheid is dus 
het kin d van de rekening. Over  dit eUvel heeft evenwel on-
ze tijdgenoot, die gothieke paneelen snijdt, met wapens er 
op van regenten uit de gouden eeuw en uit den pruikentijd , 
niet te klagen. Zij n kunst wordt gewaardeerd. s in 
de te t op t in s lokaal gehouden vei-
lin g is zijn no.  waarvan de beschrijving hierboven is 
aangehaald, voor  honderdtien gulden verkocht geworden. 

n aanmerking genomen, dat ik er  getuige van ben ge-
weest, dat Werni k een, sprekend op no.  gelijkend, go-
thiek paneel hier  ter  stede voor  vijfenveertig gulden te koop 
aanbood (toen stond het wapen van Voorhoeve er  op), is 
honderdtien gulden voorzeker  een flink e prij s tc noemen 
voor  een zeer  middelmatig snijwerk uit de eerste helft van 
de twintigste eeuw. e kooper  kreeg „d e oude polychrome 
patine"  op den koop toe. 

Zoo worde dan, te t ten minste, 'de moderne 
nijverheidskunst in eere hersteld. 

A .  V A N . 
t

l a m 
Gemeng d Nieuws . ^ 

. 
C o n g r es v o or  O p e n b a re G e z o n d h e i d s - r e g e l i n g. 
t Nederlandsch Congres voor  openbare Gezondheidsregeling, is voor-

nemens, — ter  gelegenheid van het in September  van dit jaar  te houden 
Gezondsheidscongres en l Woning-congres — eene tentoon-
stelling tot stand brengen van het voornaamste, dat in de laatste jaren in 
Nederland is gedaan op het gebied van verbetering van volkshuisvesting, 
uitbreidin g en grondbedrij f van steden en kleinere gemeenten, woningonder-
zoek enz. 

e tentoonstelliug — welke zal gehouden worden in het s 
(Zanderzaal) te Scheveningen, van  tot  September  — zal wegens den 
omvang van het onderwerp in verband met de beperkte beschikbare rui -
mte (omstreeks . grond oppervlakte), niet algemeen kunnen zijn, 
maar  beperkt moeten blijven tot een keuze uit het belangrijkste. Zi j  wordt 
verdeeld in  groepen:  Woningonderzoek en statistiek,  woningbouw 
door  vereenigingen, gemeenten of particulieren; —  Uitbreidingsplannen 
met bebouwingsvoorschriften en gegevens van het grondbedrijf . 

t comité voor  de Tentoonstelling bestaat uit de heeren: dr. W. 1'. 

, Voorzitter , W. van Boven, mr. dr. . J. n en mr.
, secretaris. 

N a t i o n a l e t e n t o o n s t e l l i ng van o u de k e r k e l i j k e 

k u n s t te 's . 

e commissie voor  de oude kunst van bovengenoemde tentoonstelling 
is thans definitief samengesteld en bestaat uit een uitvoerend Comité en 
eene commissie van bijstand. 

Uitvoerend Comi té: J. A. Frederiks. li d der e voor  de 
monumenten, voorzitter, . van . Architect, . Jan . -

taris, allen te 's Gravenhage. w a Peelen, e van 

het Gemeentemuseum te 's Gravenhage en C. A. Cikot , oud genie-officie

te 's , adjunct-secretarissen. 

Commissie van bijstand: . Adelmeije te 's n bosch. . . E. 
Asscher  te Amsterdam. . Azijnman te 's . . . s 

te 's Gravenhage, . 1'. C. J. A. s te . J. . m te 
Utrecht, . . C. a te Amsterdam, . . J. c te 's -
hage, G. L . . van Es te , . . n te 's Gravenhage, 

. J. J. Graaf te . . C. e de t te 's . 
. J. van k te Schiedam. J. . m te , F. A . 

r  te , . . J. . . G. Jansen te Jutfaas, G. C. A. |uten 

l e Ginneken, . B. . e te , J. . . C. e te 
Breda, Prof. . W. n te 's . A . J. s da Cosla te 
Amsterdam, . . J. C. e te Leiden. . . F.  te 
Leiden, . A. t te . . W. n n te -

, . J. n te 's . . . . W. t te Am-
, Jhr . . A . F. O. van Sasse van Vsselt te's . Aug. 

Sassen te 's , . Schmeits te . . . Schoengen te 
Zwolle, . . Sluijs te , . . Teding van t te Am-

, Prof. . W. Vogelsang te . L . A . Wagenaa . te Am-
, L . Wagenaa te , . Th. Walle  te t en J. |. 

Weve te Nijmegen. k N . . Ct.) 



U i t v o e r i n g van werken in 

 - Voorl . n en n . 

Nassaukade 504, Telef. 1258. . 
 ui s l o t . 

e Commissie voo  de e e van het . -
 de s de , heeft een gelukkige gedachte ge-

had. t slot. zóó belangwekkend om zijn geschiedenis, zóó belangwekkend 
tevens als monument, een van onze e e gedenk-
teeken, het is bij een t deel van het e volk, zooal niet 
geheel onbekend, dan toch niet zóó bekend, als het . e Commissie 
voo  de e e wil n wat mee algemeene belang-
stelling te wekken en tevens de vele , die dit jaa hie -
wacht kunnen , tot een bezoek uit te lokken. 

e zal een t gedeelte van het slot van echte meubelen enz. uit 
de e helft de  eeuw en n , opdat de be-

s een k , hoe een bewoond kasteel e  uitzag in den tijd. 
toen  C. t hie  als w van Gooiland, t . o enz. 
zetelde n zal een de s een aantal n van 
 looft en den g bevatten. 

Van i tot Septembe  zal dit alles als een tentoonstelling voo
het publiek toegankelijk zijn. 

, doo  inzending van , is in wijden g ge-
. e gehoopte baten komen ten goede aan het slot.  heeft zich 

een comité , bestaande uit de n : . . W. F. van , 
, . F'. W. , A . N J. Fabius, J. A. , . . 
. , . 1. . de , N . S. , W. , J 

F. . . . Th. . ) 

O p e n i ng e e n e  T e c h n i s c he 
S c h o ol te . 

t , doo den n  gegeven om 
voo  de e een middelbaa technicum te stichten, begint ook voo

e vakken navolging te vinden. 
Zoo valt thans het heuglijke feit te . dat deze dagen te t 

d geopend een . T. S. voo  de e en e vakken. 
t die opening plaats had met eenigen , t vanzelf: de betee-

keuis van dit e feit gaf e voldoende aanleiding. 
e plechtigheid d dan ook bijgewoond doo  een t aantal -

teiten, oude welke de s van e Zaken en van Financiën, 
de hee Vegtel. li d van Oed. Staten van , het Gemeente-
bestuu van t en vele , s van omliggende 
gemeenten, de hee e , inspecteu van het . Techn. -
wijs, . . . s de  Technische e School 
en  tal van dames en . leden de . voo . T. O., n 
bij het . O. en . O. enz. enz. 

e  de . welke dtze school stichtte, de hee J. . 
de  u v n k. schetste de s van deze g en t 
een d van dank aan allen, die tot de g hadden . 

e , de hee . de , schetste a de taak de
e Technische School en het e belang, dat de n 

hebben bij goed e technici. 
e hee V e g t e l. e namens de , gaf zijn e -

g te kennen voo  hetgeen doo  den n steun van mannen 
van d en n was tot stand t in deze school. 

a g de  van , de hee . J. W i c h e  s, 
het d om de g te geven van de sympathie van het bestuu
de  gemeente, waa de s e d in e mate opbloeit, 
voo  deze stichting, aangevangen in een g huis, thans gevestigd in 
een n gebouw, dat in zijn l in gulden n zijn bestem-
ming wijst: Noblesse oblige! 

s k ministe k namens de . Z.Exc. 
e met e ingenomenheid het , deze g met een 

enkel d te willen openen, te hebben aangenomen. . wees op de 
levendigheid in de ontwikkeling van het technisch ,
thans een nieuwe a schijnt . t kan niet , of dit 
komt ten goede aan de e en g van de t des volks. 

e g heeft dezen opgekomen g naa bete technisch s 
geleid, en het doet haa genoegen te zien. hoe het e initiatief, 
onde leiding van de , die zelf een bescheiden l , zich 
uit in de stichting van n als deze school. Zij is een van de 

, maa e  zullen e  zeke mee . 
Z.Exc. t m dank aan hen, die deze zaak te  hand hebben 

genomen en tot een goed einde hebben t en deelde ten slotte mede, 
dat het . . de n behaagd had. den hee J. A . Stoop, die zulk 
een t aandeel had in de stichting deze school, te benoemen tot
in de e van den n . 

Nadat de bee S t o op den t had . . zijn n 
dank ove te n voo  deze , besloot de hee  e 

k met een d van dank aan de aanwezigen. a d het 
gebouw bezichtigd. 

Ook de e d heeft zijne belangstelling in deze 
stichting betoond en wel doo  he zenden van een . 

(üe . 
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Beroemd e Bouwmeesters . 
. (slot.) 

 Nadruk verboden'. 

e nieuwe bouw van den St. Pieter  was door  B e r -
n a r d o o ontworpen in den vorm van een 
latijnsch kruis . e die bouw eigenlijk geworden zou zijn , 
daarvan kan men zich uit de overgeleverde beschrijvingen 
van het ontwerp slechts een vage voorstelling maken. Van 
dc oude kerk , die in  nog overeind stond is meer 
bekend. Zi j  moet in  onder  Constantijn  begonnen 
en omstreeks  ongeveer  voltooid zijn geweest als vijf -
schepige basilica met dwarsschip. Omstreeks  werden 
er  een of twee torens bijgebouwd en eenige jaren later 
werden de buitenste zijschepen overwelfd; het hoofdschip 
met twee rije n van  zuilen was vlak of met open kap 
afgedekt, de zuilen tusschen de zijschepen steunden rond-
bogen, die direct op de kapiteelen rustten. e triomfboo g 
was een verhoogde rondboog, rustende op zuilen met 
impostlijsten, de apsis was klein en had geen vensters. 

e vloer  lag ongeveer . lager  dan die van de tegen-
woordige kerk en in de crypt zijn nog gedeelten van den 
ouden bouw bewaard gebleven. 

t oud christelij k kerkgebouw was rij k versierd met 
' i iozaïek en marmer. n  werd i de Groote er  ge-
kroond en later  heeft het nog vele malen voor  de plech-
tigheid der g dienst gedaan r hoogen 
"'tderdo m in verval geraakt en ook te klein geworden 

 in den loop der  vijfiend e eeuw herstelling meer  en 
^eer  noodzakelijk, doch men schijnt er  aanvankelijk aan 

te hebben gedacht, het bestaande gebouw te restaureeren 
en uit te breiden, maar  dit voornemen strookte weinig 
met den geest des tijds . e e had zich reeds 
overal elders baan gebroken en de kunstlievende paus 
Nicolaas V oordeelde dat e in de bouwkunst niet 
achteraan mocht komen. j  raadpleegde de meest bekende 
bouwmeesters van zijn tij d en bij  voorkeur  die van de 
zuiverst klassieke richtin g en het is niet onwaarschijnlijk , 
dat, ofschoon , met den bouw belast werd, ook 
de adviezen van Albert i , die destijds te e vertoefde, 
niet zonder  invloed gebleven zijn op de plannen, die bij 
den dood van dtn paus in  zooals wij  reeds mede-
deelden, nog slechts tot een begin van uitvoering waren 
gekomen. 

t denkbeeld van Julius , om deze plat nen weder 
ter  hand te nemen werd door  de kunstenaars in zijn 
omgeving met geestdrift begroet. n neemt aan, dat 
de paus een aantal architecten heeft uitgenoodigd, om 
ontwerpen in te leveren, maar  er  is reden, om te ver 
onderstellen, dat de bouwmeesters, ook zonder  uitnoo-
diging, genoeg ijver  aan den dag hebben gelegd. 

Vooral Bramante schijnt geen moeite te hebben ge-
spaard en al zijn welbespraaktheid te hebben aangewend, 
om de eerzucht des pausen aan te wakkeren en hem te 
bewegen tot de stichting van een nieuwen, grootschen 
tempel der  Christenheid tc besluiten. Telkens kwam hij 



 den 

'Voordrachte n in de Rotterdamsch e Academie . 

c laatste namiddag-voordracht voor  de leden der  Aca-
demie in dit seizoen is gehouden door  den heer  Alb . Otten, 
architect te , over  het onderwerp: e bouw-
kunst in Skand inav ië en Finland. 

e spreker  merkte ter  inleiding op. dat hij  bij  het toonen 
der  voortbrengselen van moderne Skandinavische architec-
tuur  op den n invloed zou kunnen wijzen. s 
blijk t die uit hun architectuur  in de  eeuw. Spreker 
noemde slechts de Beurs te , het slot -
borg te r en liet Biddarhusei te Stockholm, alle 
indertij d door s gebouwd. 

X a de bloeiperiode der  eeuw is Skandinav ië en 
nok zelfs Finland niet ontkomen aan den invloed der 
Fransche stijlen en vindt men in dc hoofdsteden vele voor-
beelden daarvan. 

Ook hun architectuur  was in haar  wezen uitheemse h, voor 
het huidige geslacht echter  is de heerlijk e taak weggelegd, 
haar  tc vervangen door  een kunst, die levendig, persoonlijk 
en nationaal is. 

e architectuur  van Skand inav ië en Finland en vooral 
die van Zweden en Finland, heeft van eeuwen her  groote 
verwantschap. 

e overoude boercn-kultuur , die zich in Zweden lang voor 
de invoering van het Christendom ontwikkelde, week slechts 
langzaam voor  de beschaving van het e ras. daar 

gedurende de oprichtin g der  Christenkerken in YVcstgot-
land nog ijveri g aan de oude goden in het oude kerkj e bij 
(Jpsala werd geofferd. 

t kerkj e was uit natuursteen samengesteld, een bouwma-
teriaal, hetwelk in verhouding weinig toepassing vond. daar 
de uitgestrekte wouden van het Noorden er  toe brachten, 
dat de groote bouwwerken in hout werden uitgevoerd. Ook 
voor  de kerken werd hout toegepast en de veel voorkomende 
steensoorten als graniet, kalk- en zandsteen, werden slechts 
zelden verwerkt. Vele oude houten kerkjes en gebouwtjes 
bestaan nog, doch voornamelijk in de openluchtmusea te 
Christiania , Skansen en Stockholm en dat de r 
zijn vele fraaie en r'j k versierde specimina van Noorsehen 
houtbouw bewaard. 

e moderne houtbouw voor  de landhuizen volgt dezelfde 
constructie-wijze en sluit zich geheel bij  de oude voorbeel-
den aan. 

Van het primitiefst e boerenhuis heeft zich deze typische 
bouwwijze in Noorwegen, Zweden en Finland tot een eer-
biedwekkende kunstuitin g ontwikkeld , elk wederom met 
een eigen nationaal karakter . 

n navolging van de houten graanschuren, rustende op 
rolsteenblokken van graniet, worden de moderne landhui-
zen opgericht op een sokkel van ruwbehakte stukken steen. 

Naast den houtbouw van het landhuis heeft zich de stecn-

ajchitectuur  ontwikkeld met de slechts voor  het grijpen 
liggende materialen: „granie t en kalksteen", doch tevens 
vindt ook dc verbeterde baksteen, thans zonder  bepleistering, 
toepassing. 

Spreker  behandelde nu aan de hand van een aantal licht-
gelden uitvoerig het kleine zeer  verdienstelijke Paviljoen 
van Finland op de tentoonstelling van  te Parijs, hetwelk 
een typische uitin g van gecombineerden steen- cn houtbouw 
met een geheel eigen nationaal karakter  is. t is geïn-
spireerd op dc oude kerkjes van Finland,, gedekt met houten 
leien en gekroond met een sierlij k klokkentorentje. 

Spreker  behandelde dit kleine gebouwtje daarom zoo 
breedvoerig, omdat het op hem een onuitwischbaren indru k 
gemaakt heeft en mede aanleiding geweest is tot verdere 
studie van de Skandinavische cn Finsche architectuur  en ten 
slotte tot zijn bezoek aan . 

()p zijn reis daarheen heeft hij  ook in n cn 
Stockholm architectuur  gezien, die niet minder  onze aan-
dacht verdient en veel gemeenschap met de Finsche archi-
tectuur  vertoont. 

Tusschen de architecten der  dri e Skandinavische rijke n en 
i inland bestaat namelijk een bond, die beurtelings jaar-
lijk s in elk der  vier  landen een samenkomst houdt, waar 
door  een idcecngcmeenschap op architectonisch gebied ont-
staan is. die door  dc taalgemeenschap nog bevorderd wordt. 

Spreker  gaf hierna, ook weer  met lichtbeelden, een kort 
overzicht van de fraaie Skandinavische en Finsche ar-
chitectuur. 

Ctdij k in zooveel andere Europeesche landen, heeft ook 
 Skand inav ië en Finland de overvloed van ingevoerd stu-

diemateriaal de ontwikkelin g der  architectuur  in nationale 
richtin g verhinderd. Ook deze architectuur  gedurende de 

 eeuw was schoolst h en stijl-nabootsend, doch voor 
het huidige geslacht was de heerlijk e taak weggelegd, daar-
in verandering te brengen. e door  spreker  behandelde 
moderne architectuur-richtinge n kenmerken zich alle door 
een wonderbaarlijk e vereeniging van ruwheid en fijngevoe-
ligheid, d i e iets primitief s bewaard hebben, dank zij  de 
nationale bouwmaterialen en de strengheid van het klimaat . 

Aan de grondige studie van hun oude nationale architec-
tuur  is de herleving in modernen geest te danken. t 
voormannen als prof. n en n Nyrop voor -
marken. Boberg, Ostberg Wahlman en t voor 
Zweden, gaat Skand inav ië op architectonisch gebied een 
groote toekomst tegemoet, doch vooral dwingt Finland be-
wondering af. 

Saarincn, dc ontwerper  van het uitbreidingsplan van -
singfors, leidt dc architectuur  daar  in nieuwe banen, ge-
baseerd op dc weinige overblijfselen hunner  oude natio-
nale architectuur . j  is het. die zijn teekenstift gemaakt 
heeft tot een tweede „Sampo" . ) 

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

G S E N " 

Prijsvraa g " 

n verband met enkele gevraagde inlichtingen is art .

van het programma gewijzigd. 

 artike l luidde: 

Elk e inzending moet vergezeld gaan van een gesloten en-
veloppe, waarin zich de naam van den ontwerper  bevindt. 

Op de buitenzijde der  enveloppe moet een correspondentie-
adres vermeld staan en een motto, dat ook voorkomt op elk 
'''' '  stukken, bij  dc inzending behoorendc. 

t artike l tc lezen als volgt: 

Elk e inzending moet vergezeld gaan van twee. behoorlijk 
gesloten enveloppen: dc cene met het opschrift „corres-
pondentie-adres"  bevattend dit adres, en de andere met het 
opschrift „ontwerpe r ", bevattend naam en adres van den 
ontwerper. 

Op beide enveloppen moet een motto vermeld staan, dat 
ook voorkomt op elk der  stukken, bij  de inzending behoo-
rendc. 

Tevens wordt medegedeeld, dat elk ingekomen ontwerp 
tegen brandschade verzekerd zal worden tot een bedrag 
van f

Namens de fury : 

' J. . 

. . 

T E S T E . 

Naar  wij  vernemen, heeft de jury inzake de ontwerpen 
voor  het nieuwe Stadhuis haar  laatste bijeenkomst 
gehouden. n deze vergadering werd bet aan B. en W. uit 
tc brengen rapport vastgesteld. 

E . V O O E 

E E S

V O O N l W . 

e moteurs door  pet rooi gedreven zijn menigmaal 
aan prijskampen voorgesteld geweest, maar  hebben nooit den 
verwachten uitslag gegeven. 

Om dc uitvinder s tot het bestudeeren dezer  kwestie aan 
tc zetten, is er  eenen prijskam p ingericht door  de -
sche Tourin g Club, de e Federatie van de land-
bouw Consortiums, en de wandelende landbouwzetel van 
Parme, met de medewerking van bet uitvoerend komiteit 
der  feesten voor  de honderdste verjarin g der  geboorte van 
Giuseppe Verdi . 

Enkel de moteurs die  paarden niet te boven gaan zul 
len toegelaten worden, en dc voorkeur  zal gegeven wor-
den aan de moteurs van minder  dan  paarden. 

t komiteit heeft de reglementen en voorwaarden aan |. 
Gevers &  Co.,  Sint Jansstraat. Antwerpen, gezonden, 
alwaar  de belanghebbenden ze zich kosteloos kunnen ver-
schaffen. 

e vreemdelingen mogen aan dezen prijskam p deelnemen, 
en dc inschrijvingen moeten voor i  gezonden 
worden aan de e Tourin g Club, Vi a e Na-
poleone, . 

e nijveraar s en groote landbouwers zullen met belang-
stelling dezen prijskam p volgen, want de oplossing van dit 
vraagpunt zal het groot gebrek aan handwerkers, waaraan 
de landbouw behoefte heeft, te keer  eaan. 

Een belangrij k rappor t over zuiverin g 
van afvalwater . 

s sedert vele jaren wacht het vraagstuk van de ver-
ontreiniging der  openbare wateren op een oplossing. Ver-
schillende voorstellen zijn reeds gedaan,  daartoe te 
geraken, maar  men is daarmede nog niet veel nailer  tot bet 
doel gekomen. Bij  de besprekingen en overwegingen van bet 
vraagstuk heeft men spoedig ingezien, dat. ofschoon vri j 
algemeen erkend wordt, dat het hier  een zaak van groot 
gewicht geldt, maar  niet zoo een, twee. drie. door  het 



uitvaardigen van een wet aan het euvel paal en perk. ge-
steld kon worden. r  eenvoudig het verontreinigen van 

r  water  te verbieden zou men toestanden in het 
leven hebben geroepen nog veel onhoudbaarder  dan de 
bestaande. Vele fabrieken en bedrijven zouden plotseling .in 
hun bestaan bedreigd zijn geworden. e fabrieksnijverheid 
toch is de groote verontreinigster, zij  ontkent dit niet en is 
niet ongeneigd het hare tc doen, om verbetering in den 
toestand te brengen, maar  het gaat niet aan, haar  geheel 
voor  dien toestand verantwoordelijk te stellen en dingen 
te verbieden, die jarenlang toegelaten zijn, zonder  haar  van 
overheidswege tegemoet te komen en de behulpzame hand 
te bieden. o regeering heeft dit beraamd door  de in-
stelling in  door  den r  van , Nijver -
heid en , van de Commissie voor  de reiniging van 
het afvalwater  van stroocarton- en aardappelmeelfabrieken, 
welke Commissie dezer  dagen met haar  rapport is gereed-
gekomen. Aan dit rapport is bijn a vij f jaren gewerkt, maar 
er  is dan ook een degelijk stuk werk geleverd, dat vele 
belangrijk e gegevens bevat. Weliswaar  zijn slechts twee 
soorten van fabrieken in observatie genomen, maar  men zal 
onmiddellij k inzien, dat de onderzoekingen waarde hebben 
voor  alle industr ieën, die geregeld een zeker  quantum afval-
water  produceeren. t rapport geeft een beredeneerd over-
zicht van de verschillende methoden, die de hedendaagsche 
wetenschap voor  de zuivering van het afvalwater  aan de 
hand doet en verbindt daaraan beschouwingen, die van 
zooverstrekkend belang zijn, dat de technicus, die met bouw 
cn inrichtin g van fabrieken belast wordt, daarvan niet on-
kundi g mag blijven. 

e lezing van het rapport moet hem dus worden aanbe-
volen. Wi j  bepalen ons hier  tot een uittreksel, in hoofdzaak 
ontleend aan de Prov. Groninger  Courant, die de zaak te-
recht voor  de bewoners onzer  Noordelijk e Prov inc iën van 
bijzonder  gewicht acht. 

Toen de Commissie hare werkzaamheid aanving deed zich 
voor  /de te verrichten onderzoekingen spoedig de behoefte 
gevoelen aan de medewerking van een technoloog en werd 
de heer . r  als zoodanig aan de Commissie toege-
voegd. Genoemde heer  heeft toen eerst eenige maanden in 
het h m te t gewerkt terwij l 
hij  daarop in het laboratoriu m der  Carton- en Papierfabriek 
te Sappemeer  — die door  een N. V . wordt gedreven van 
welke de heer  mr . . E . Oving. rapporteur  der  commissie, 
directeur  is — onderzoekingen deed. 

r  de taak der  Commissie een tweeledige was. heeft 
zc het rapport in twee deelen gesplitst: . het afvalwater 
der Stroocartonfabrieken, . het afvalwater  der  aardappel-
meelfabrieken.

Eerst dan wat de Stroocartonfabrieken betreft. 

e commissie doet in een inleiding mededeelingen om-
trent den omvang van het bedrijf . r  zijn totaal  fabrie-
ken, waarvan  in onze provincie liggen. e wekelijksche 
producti e van alle  fabrieken bedraagt . 
carton, de hoeveelheid afvalwater : ' . zoodat circa 

s . water  per . carton kan worden gerekend, 
al is dat niet voor  alle fabrieken hetzelfde, omdat in som-
mige fabrieken het water, dat éénmaal den loop der  fabri -
cage heeft gevolgd, wederom in de fabriek wordt gebracht 

e fabrieken verwerken per  jaar . stroo; 
 fabrieksarbeiders vinden een bestaan in deze industrie. 

Na te hebben stilgestaan bij  dc wijze van fabricati e van 
het carton en de analyse van het stroo doet de commissie 
opgave vain de samenstelling van het afvalwater. t van 
de fabriek te Sappemeer  was minder  geconcentreerd dan 
dat van sommige andere fabrieken. e commissie vond de 
volgende gemiddelden van een reeks van onderzoekingen 
van stroocartonafvalwater  van verschillende fabrieken: 

Organische Anorganische. 

ruw water  gr. p. .  gr. p. . 
gefiltreerd  gr. p. .  gr. p. , 
dus gesuspendeerd  gr. p. .  gr. p. . 

e commissie heeft bij  haar  bezoek aan meerdere stroo 
cartonfabrieken en wel vooral aan die, welke reeds eenigv 
inrichtin g tot zuivering van afvalwater  bezitten, kunnen con-
statecren, dat de thans bestaande installaties tot zuivering van 
het afvalwater  niet voldoende zijn om het afvalwater  zoo 
danig tc zuiveren, dat het, zonder  vervuilin g tc veroorza-
ken, in 't openbaar  water  kan afvloeien. t behoeft dus 
geen verwondering te baren, dat de meeste der  openbar
wateren, waarop de fabrieken loozen, in staat van verregaan 
de vervuilin g verkeeren. c commissie merkt evenwel op. 
dat in dezelfde openbare wateren ook aardappclmcclfabrie 
ken loozen, zoodat een niet gering deel der  vervuilin g in 
het debet dezer  laatstgenoemde moet worden geboekt. 

e verschillende methoden van zuivering van afvalwa-
ter  'zijn de volgende: i° . Bcz ink ïng;  Chemische reiniging: 

 Filtratie ;  Biologische reiniging in tanks;  Bevloei 
ing;  Biologische reiniging door  oxydatiebedden (con-
tactbedden en continu-filters). 

1°. B e z in k i n g . e heeft naar  de commissie meent 
weinig nut. t soortgelijk gewicht van de zwevende dee-
len verschilt zoo weinig van dat van het water  zelf. dat lang 
niet alle zwevende onreinheden bezinken. Uit de genomen 
proeven bleek, dat slechts  procent der  gesuspendeerde) 
stof bezonken was van water, dat  uur  gestaan had. 

Een proef om het water  te centrifugeeren beantwoordde 
niet aan de verwachtingen öm dezelfde reden waarom men 
met bezinking niet slaagt: n.1. 'tgerin g verschil in soortge 
lij k gewicht der  zwevende deelen ten opzichte van het wa-
ter. Bovendien is ook de capaciteit zelfs van zeer  groote 
centrifuges, tc gering. 

 C h e m i s c he r e i n i g i n g . Bij  deze methode wordt 
door  toevoeging van een stof, de neerslag in het afvalwater 
teweeggebracht, die bij  het bezinken de zwevende stoffen 
meesleept. n is bij  sommige soorten van afvalwater  op 
deze methode aangewezen, namelijk dan, wanneer  het water 
schadelijke anorganische verbindingen bevat. e chemische 
zuivering is evenwel duur , wanneer  het ontstane slijk zonder 
inkomsten tegevcn, moet worden verwijderd . n de waarde 
va'nXl c neergeslagen zwevende stof echter  door  het praecipe 
tatiemiddel worden verhoogd, dan zal dc methode, hoewel 
rendabel, toch met minder  kosten kunnen - worden toege-
past. n de praktij k worden thans nog slechts de volgende 
chemica l iën gebruikt : kalk . ijzcrsulfaat, ijzeraluin , aluminium-
sulphaat. ferrozone en combinaties hiervan. e commissie 
heeft eveneens proeven genomen ie. met slib, dat uit den 

d (gebaggerd werd en dus betrekkelij k goedkoop t< 
krijge n is, f  per 8 . , d.i. f  per s . Sn drogen toe 
stand daar  de slib  pCt. water  bevat cn  met super 
phosphaat. 

Wat de klei betreft, zag zij, dat bij  gebruikmaking van 
§ pCt. slib  pCt. der  vezels was neergeslagen, bij -

brui k van  pCt. slib  pCt. e zuivering was onvoldoende 
daar  het grootste gedeelte der  organische stof nog in her 
afvalwater  achterbleef. Om een eenigszins helder  afvalwater 
te krijge n was  pCt. slib noodig. c toepassing van klei 
heeft bovendien het groote bezwaar, dat de hoeveelheid 
die men noodig heeft zoo enorm groot is. 

k kan v-oor  de zuivering niet in aanmerking komen 
omdat dit reeds in dc vloeistof aanwezig is; ijzerzouten 
geven met dit afvalwater  eene onvoldoende klaring . Geen 
der gebruikelijk e chemica l iën (ferro-sulfaat, ferrichlork 1. 
aluminiu m sulfaat, waterglas) gaf zulke goede rcsultatci 
als het superphosphaat. 

t resultaat van de proeven was. dat de vezels geheel 
vt rvvijder d werden, de organische stof was evenwel slechts 
niet  afgenomen. n krijg t met dit superphosphaat-
procédé helder  water, hetwelk voor  de biologische nareini-
ging op een continufiltcr , zeer  geschikt is. e commissie 
meent echter, dat eene voorrcinigin g door  hier  achter  te 
bespreken septic tancs, verre dc voorkeur  verdient boven 
de superphosphaat-methode. 

V. F i l t r a t i e . e methode van reiniging kan in som-
mige gevallen althans met cenig succes worden toegepast 
tot het terughouden van onopgeloste stoffen. Bij  de genor 
men proeven werden geen gunstige resultaten bereikt. t 
daarvoor  gemaakte toestel raakte spoedig verstopt, zoodat 
het filtermateriaa l zoo dikwijl s moet worden schoongemaakt, 
dat daarmee practisch niet te werken is. r  zijn echter  filter s 
in den handel, waarbij  het filtermatcriaa l niet alleen kan 
worden schoongespoeld, maar  ook omgeroerd. Enkele dezer 
wórden door  de commissie aan een uitvoerige bespreking on-
derworpen. Bij  de met de Jewelfilter  genomen proef was 
de verstopping zoo snel en zoo volkomen, dat, als men zulk 
een filter  had, deze zeker  ieder  kwartie r  zou moeten worden 
gewasschen. e commissie acht deze filter  dus voor  het doel 
niet bruikbaar . e Fül lnerf i l te r  daarentegen kan eenige 
waarde hebben, ter  vergemakkelijking van dc biologische 
reiniging in tanks. Toch meent de commissie, dat. de kosten 
die daardoor  worden uitgespaard niet grooter  zijn dan de 
kosten van deze filters. Bij  reiniging door  tanks, zal men, 
indien de ruimt e groot genoeg is, verstandig doen, geen 
filter s aan te schaffen, omdat men dan goedkoopcr  de rei-
niging, die de filter s geven, door  een ietwat grootere tank 
hereiken kan. 

s men echter  in de grootte van het terrein zeer  beperkt, 
dan verdient de aanschaffing van een of meer  dezer  filter s 
aanbeveling. 

a komt de commissie tot bespreking van de b i o l o -

g i s c he r e i n i g i n g i n t a n k s. 

Aan hare bespreking van deze installaties laat zij  eenige 
algemeene beschouwingen voorafgaan over  het ontstaan en 
de werking der  buitengewoon rijk e mikroben-flor a en -fauna 
van het ruwe afvalwater  der  bedoelde fabrieken, waarin wordt 
aangetoond welk een groot aantal juist de zwevende stof-
fen van het afvalwater  aan het tot stand komen der  moe-
rasgisting hebben. e gisting moet dan ook, naar  de 
commissie opmerkt, als een der  voornaamste factoren van 
het procédé der  biologische reiniging van het stroocarton-
afvalwater  in de tanks worden beschouwd; de hoeveelheden 
koolzuur  cn methaan, die zich daarbij  ontwikkelen, en in de 
lucht verloren gaan zijn enorm, en het is tc voorzien, dat zij 
vroeger  of later  zullen worden verzameld, om wat het me-
thaan betreft, als brandstof te worden gebruikt . 

X a vervolgens te hebb.cn stilgestaan bij  de omzettingen 
door  bacter iën in het aan zichzelf overgelaten stroocarton-
water  en een bespreking der  daarbij  voorkomende met 
gasontwikkeling gepaard gaande gistingsprocessen, (de co-
li^istin g en de methaangisting"i de eivvitrottin g en de ont-
wikkelin g van zwavelwaterstof, die den toestand in de pro-
vincie Groningen zoo onhoudbaar  maakt, komt de commissie 
t'>t ld en a a n l eg d er  t a n k s. 

e eenvoudigste wijze, om een tank te bouwen is het 
graven van een groot bassin in den grond. Aan de ééne zijde 
laat men het water  permanent er  in 1 >open en aan de te-
genovergestelde zijde er  uit . Een tank heeft dus, wat den 
vnrm betreft veel overeenkomst met een bezinkingsbassin. 

j  dit laatste echter  worden regelmatig de bezinksels verwij -
derd, terwij l deze bij  een tank juist er  in blijven. Aan alle 
stroocartonfabrieken. op vij f na zijn reeds tanks gebouwd. 

( W o r d t v e r v o l g d .) 

^  Vereenigingen . ^ 

É G T E . 

n de op t j.1. gehouden vergadering dezer  ver-
eeniging hield de heer  Schalij  een lezing over: ..de toe-
komst van gewapend beton." 

Spreker wees er  op, dat voor  deze vereeniging door  den 
heer  de . ingenieur  van Schouwen, reeds over  dit 
materiaal gesproken was zooals dit toegepast werd voor 
zijn vernufti g uitgedachte zec-oeyerverdediging en ook door 
den heer  Visitin i over  de door  hem geconstrueerde balk-
en vloerconstructie. 

Spreker  wilde echter  het gewapend beton in zijn geheel 
behandelen en begon met het bespreken van de krachten, 
die in hout en ijzerconstructies optreden. 

Tot heden hielden de constructeurs van houl en steen, 
die in de burgerlijk e bouwkunde werkten, weinig reke-
ning hiermede; dit was ook geen eerste vereischte. 

Bij  de toepassing van ijzerconstructies werd dit al anders 
en gewapend beton is een materiaal, dat alleen gebruikt 
kan worden voor  constructies die zuiver  berekend zijn. Bij 
dergelijke constructies moet men voldoende beton aanbren-
gen, dat den dru k en genoeg ijzer, dat de trekspanning op-
neemt. t ijzer  moet in het beton op de juiste plaats aan-
gebracht zijn, men zou b.v. verbaasd staan over  het gerin-
ge draagvermogen van een balk als men deze n.1. ging 
Omkeeren en 't ijzer  dus niet op de daarvoor  bestemde-
plaats was aangebracht. 

Gewapend beton is in staat alle andere constructies te 
vervangen. 

Verschillende betonconstructies als balken, schoorsteenen, 
schutlbolken, kaaimuren en fundeeringen werden besproken 
en spreker wees hierbi j  op dc sanitaire voordeelen, die dit 
materiaal bood, doordat men nergens naden kreeg en het 
geheel een monolite massa werd. 

n Amerik a trad tot voor  eenige jaren de ijzerconstructie 
voor  den bouw van de reusachtige huizen op den voor-
grond; zulk een ijzerconstructie werd dan met hel oog op 
het brandgevaar  bekleed met brandvrij e materialen als terra-
cotta, zandsteen en beton. 

Bij  de aardbeving te San Francisco bleek, dat de beton-
ijzerconstructics zich het best hadden gehouden en bij  den 
wederopbouw der  stad is van dit materiaal dan ook rui m 
gebruik gemaakt. 

E r werd wel eens beweerd, dat de electriciteit een ongun-
stigen invloed op de constructie van betonijzer  uitoefende, 
doch spreker  meende, dat dit overdreven werd. 

Voor  beveiliging tegen bliksemschade was een juiste be-
tonijzer-constructie, waarbij  met dit doel rekening was ge-
houden, de meest veilige. 

n de toekomst zal het gewapend beton een stijlvor -
rnend materiaal blijke n te zijn. 

Al s men spreker  zou vragen of er  in gewapend beton 
een mooi bouwwerk te maken zou zijn. zou hij  deze 
vraag gerust met ja beantwoorden. 

j  citeerde enkele aanhalingen uit Perlage's lezing, ge-
houden voor  de studenten der  Technische l te 

t in  waarin 'deze vrijwe l de meening, door  spre-
ker verkondigd, deelt. 

n de pauze konden uitgevoerde ontwerpteekeningen van 
verschillende betonconstructies in oogenschouw genomen 
worden en na de pauze besprak spreker  verschillende uitge-
vierde werken, die op het doek geprojecteerd werden. 

Vervolgens besprak de heer  G. ƒ. Vc-enstra. architect, 
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de plannen tui verbouw van het stadhuis, zooals die in de 

. C n ."  van t zijn beschreven. 

Bij  de eerste gedachte aan een verbouw van het stadhuis, 

met het oog op het tekort aan ruimte,  spreker  vermoed, 

dat n voorzien zou worden van een i.iteressant 

en kloek bouwwerk, zo'\als hij  dacht, dat hî .r  kun-

nen verrijzen. Aan den anderen kant dacht hij  direct aan een 

schending van het fraaie bouwkunstmonument, dat ecu-

warden in zijn raadhuis bezit. t ongeschonden behoud toch 

van een onzer  weinige monumenten is van te meer  belang, 

nu de oude particulier e huizen in , die aan onze 

stad langen tij d een zeker  cachet gaven, verminderen. 

r gaat toch bijn a geen maand voorbij  of in de oude stad 

wordt de gevel van een woon- of winkelhuis veranderd en 

veelal gaat dan al het, voor  bouwkundigen meer  j f minder 

belangrijk e verloren. 

Wat er  voor  den dag komt, als voor  een dergelijken gevel 

de schutting verdwijnt , is veelal ongelooflijk leelijk. 't Zij n 

bijn a alle producten van een cigenaardigen bouwtrant zooals 

men clic in die nieuwere buitenwijken veelal kan opmerken. 

r  opdringerige kleuren van steen en pleisterwerk en 

door  belachelijke motieven die ook nog op de meest onzin-

nige wijze zijn toegepast, zijn vele onzer  straten ontsierd. 

e werkzaamheid van enkele personen richt de schoon-

heid, ons eenige eeuwen lang achtergelaten, te gronde en 

het kunstelooze publiek zonder  den minsten smaak juicht 

ben toe en prijs t dergelijke ontwerpen. 

Zooals hem toescheen hadden burg. en weth. eerst ook 

behoefte gevoeld aan een groote uitbreiding , want ze had-

den bun deskundigen blijkbaa r  opdracht gegeven voor  een 

grooter  ontwerp, zooals bleek uit de begrooting van

We mogen veronderstellen, dat de plannen hiervoor  ook 

evenals die van thans berusten op welbestudeerde eischen, 

die men aan een uitbreidin g zou moeten stellen. 

t was de reden waarom het spreker  dan ook niet recht 

duidelij k was. waarom burg. en weth. meenen. thans met 

zulk een betrekkelij k geringe wijzigin g tc kunnen volstaan. 

s bet ook mogelijk, dat ze in hun zuinigheidsmanie, 

die thans plotseling schijnt op tc komen, er  niet aan den-

ken, jdat zuinigheid de wijsheid wel eens bedriegt? 

Bij  lezing der  plannen blijkt , dat men voor  den verbouw 

volgens het thans voorgestelde plan rui m  zal moe-

ten besteden en welke resultaten verkrijg t men 'dan ? 

. Een slecht ingericht stadhuis met politiebureau cn 

ren bureau van gemeentewerken, dat eveneens in dc verste 

verte niet aan eenige redelijk e eischen kan voldoen. Waar 

men voor  andere gebouwen als scholen hier  wel dc hyg ië-

nische eischen in acht neemt, meent spreker, dat dit voor 

een gebouw waar  talrijk e ambtenaren een groot deel van 

den dag moeten doorbrengen ook het geval moet zijn. 

n bet rapport wordt medegedeeld, dat ze enkele verbe-

teringen 'slechts als dringend noodig beschouwen en als 

burg. en weth. van dringend spreken is spreker  overtuigd, 

dat de toestand onhoudbaar  is en dat er  talrijk e zaken zijn 

die eveneens noodig zijn. Beseft men niet. dat men thans 

met geringe kosten beter  direct een goed plan volvoeren 

kan dan eerst het hoogst noodige te doen. om dan telken 

jar e z.g. kleine veranderingen aan tc moeten brengen die in 

den loop der  jaren wel noodzakelijk zullen blijken . 

liet uitvoeren van dergelijke kleine veranderingen kost 

telkens veel geld in verhouding tot dc kosten van een nieuw-

bouw. 

' lok wordt gezegd, dat het eenmaal tot nieuwbouw zal 

moeten komen: en of dan alleen de enkele duizenden 

guldens, besteed aan het vertimmeren van het politiebu-

reau, zullen blijke n weggegooid te zijn. dat betwijfelt spre-

ker. j  zullen komen talrijk e z.g. kleine doch kostbare 

herstellingen en veranderingen. 

O ok vermoedt spreker, dat door  den thans voorgesteldon 

verbouw van het eigenlijke stadhuis dit in een toestand zal 

komen, dat men na eenige jaren bij  uitbreidin g van het ge 

heel, dit weer  in zijn ouden toestand terug zal wenschen. 

t denkbeeld om het oud archief over  te brengen naar 

een vertrek, dat evenmin geheel brandvri j  zal zijn als de 

vorige bewaarplaats, is zeker  ook niet tc verdedigen; acht 

men verplaatsing noodzakelijk, laat men dit dan goed doen 

en  iet eerst half om litter  misschien te moeten ondervin-

den, dat men weinig bereikt heeft en deze schatten nog 

door  een of ander  ongeval verdwijnen. 

Geld,  half werk besteed, is altij d voor  het grootste 

deel weggegooid. 

t z.g.n. blanke ruim . het fraaie middelpunt van ons 

schoone .stadhuis kan zeer  zeker  verfraaid worden, doch 

of men in stij l zal blijven door  de ramen met gordijnen t. 

behangen en den vloer  met een kleed te beleggen, is. vol 

gens spreker, aan bedenking onderhevig. 

Ook het voorstel, om de Empirekroon over  te

te midden van het u der  raadszaal is zwak. 

tc meer. waar  zich, naar  sprekers meening, in het stadhuis 

een vertrek in dezen stij l bevindt, waar  deze kroon ver 

moedelijk thuis zal bchooren en ten minste beter tot haar 

recht zal komen. Wat het idéc betreft om bet klokkenspel 

van den nieuwen toren in het torentj e op het stadhuis te 

plaatsen, spreker  meent, dat hij  hierover  wel kan zwijgen, 

nu de heer  Victor  Stuers dc heeren reeds ontnuchterd 

heeft met 't oog op de aan te vragen rijkssubsidie. Alleen 

wil hij  hieraan toevoegen, dat dit torentj e hiervoor  niet

zonder  geschikt is en dat dc deskundige in zijn advies

misschien als de minst slechte plaats heeft bedoeld.

weet welke andere hem voorgesteld zijn ? 

e kwam spreker  tot het resultaat, dat burg. 

en weth. of alleen 't hoogst noodige zullen kunnen doen 

en dan minder  dan f  zullen behoeven te besteden en 

dc vertrekken van het oude raadhuis niet zullen ontsieren, 

öf dat ze een nieuw plan dienen te laten opmaken, waarhij 

op de hyg iën ische en acsthetische eischen is gelet, cn 

voor  dc verandering van het oude stadhuis zou hij  hen in 

overweging willen geven het advies te vragen van een ar-

chitect die de daarin toegepaste stijlen geheel beheerscht. 

Spreker  vraagt het oordeel der  vergadering. 

e waarnemende Voorzitter , de heer  Ooiman. stelde voor. 

dat het bestuur  wordt opgedragen de plannen te bestu 

dccren en dan met nadere voorstellen te komen. 

e heer  Vcenstra drong op spoed aan. 

e heer a meende, dat het in alle geval beter

dat men f  uitgeeft dan rui m f  in de eerste 

plaats met h et oog op de gemeente- f inanc iën en in di 

tweede plaats omdat men met weinig geld bij  gemeentewer-

ken minder  verknoeit dan met veel geld. 

e Voorzitter  stelde de vergadering voor  het bestuur  op 

tc dragen de plannen tc bcstudeeren en dan zoo noodig 

spoedig met voorstellen bij  dc vergadering' tc komen. Aldus 

werd besloten. 

Ingezonde n Stukken . 

 Apr i l

n r  P. . Scheltema. 

r  van e Opmerker>. 

Stephensonstraat No  te n g 

 ij  n h e e r . 

n No.  dd. t j.1. van e O p m e r k e r » m e r k ; 
U op, dat a l l e s wat de r  Van der  Biesen in onze 

Eerste r  heeft gezegd over  de toepassing der  Woning-

wet f u l m i n e e r e n is. 

j  is van het door  den r  v. d. B . . . genoemde 

v o l k o m e n bekend het gevol met de huizen hoek 

S| oorsingel en Stationssingel te m van den r 

C. J. van Tusschenbroek en spijt het mij , dat U , die zich 

geroepen acht, als e O p m e r k e r » i . c. e Voor l i ch te r » 

van het publiek op te treden, n i e t e e r st o n d e r z o c ht 

h e bt v ó ór den r  Van der  Biesen; die mij  persoonlijk 

onbekend is, te noemen.- «een droevig vermakelij k f i guur» . 

k verzoek U beleefd dit schrijven n e O p m e r k e r » 

te willen opnemen en noem mij , 

, 

A . C . . 

* * * 

Bravo! r , U hebt het ons eens goed 

gezegd, maar  het ware ons aangenamer geweest en zal 

ons nog aangenaam zijn , eenige meerdere bijzonderheden 

te vernemen over  het geval, dat U zoo v o l k o m e n 

bekend is, waarover  wij  ook van den r  Tusschenbroek 

een briefkaar t ontvingen, in zoo vage termen vervat, dat 

wij  er  aanvankelijk de bedoeling niet van begrepen. 

Wellich t blijk t dan het geval belangrijk genoeg, om er 

meerdere bekendheid aan te geven. 

Wi j  achten de Woningwet een zeer  nuttige instelling, 

doch zijn niet blin d voor  hare gebreken en waar  ver-

keerde toepassing geconstateerd kan worden, kan het nut-

tig zijn daarop de aandacht te vestigen. . 

L e e s t a f e l . 

G , No.  E s s en  doo  W. C. 
 (Slot) met afbeeldingen. 

e T e n t o o n s t e l l i ng van e e k in Suasso, 
. 

 Technisch , doo . de m . 
Naa  a a n l e i d i ng van »de « doo i . 
T e n t o o n s t e l l i ng Cent e t Afd. . 

A No. e d e e l i n g en e het Ge-
nootschap. 

, doo W. a Wzn. ) met afbeelding. 
s il i t een toelichting, doo  Walte  van , met af beeldingen. 

T e n t o o n s t e l l i ng Gent
g doo W. a Wzn. t logische in de ont-

wikkeling de e , doo . A. . 
e g en g van  doo

. G. l'nge  w. i . . 
A l g e m e en . 

E  No. e d tegen de e , 
doo A. W. Weissman. 

l a n gs de e doo  W A. van de 1'luijm . 
t en Oudheidkunde. , 

d te Leiden, met losse plaat. 
e  No. e g van uit de 

Stedelijke k te Leiden als . t uitge-
t doo A . f c. i . en E. J. F. s w. i . doo . J. van 
t Vade . c. i . 

E e n i ge u i t k o m s t en in dienst n met machine en ketels 
v a " het s.s. Jason tie e e . 

- t X lV e e - en Geneeskundig s te , 
d°o  C. J. s . t. 

' e c h n i s ch g van de g tot g van 
 stoken ove

. v. T.) No.  Officieel gedeelte. — 
T 

Ve
n op n voo  de Alg . . op i

"slagen van . — Uit de afdeelingen. - . — 
g voo  de weduwen en weezen van n en 

Ui i e of op wachtgeld gestelde n -
V o 'g). . 

E  No. e  Technische School te 
. 

U i t de ' e  s. Een e . 

E E E No.  Welke is in eco-
nomisch opzicht de beste oven  — t stoken van s en stoom-
ketels met . — e e . 

 No. 7. . 
e y Club te San o (met 8 afbeeldingen.; 
e slib van onze . . 

e voo  het spoelen en zanden van n  afbeel-

t f in a . 
. 

N No. 8. Enkele beschouwingen ove e 
van gewelfde , doo . G. A . p c. i . — t k van ge-
wapend beton bij e , doo . W. . e 
Luitenant de Genie. — k . — . -

. — d van n van n van en -
n in n voo  het . 

Gemeng d Nieuws . 

T e n t o o n s t e l l i ng van > m a a k en w a n s m a ak 
i n o n z e  m g e v i n g. 

e afdeeling Leiden van de Ned. . 'Schoonheid in opvoeding en 
» heeft van t bovengenoemde tentoonstelling gehouden. 

We achten het niet ondienstig een en ande n ede te deelen ove het-
geen op die tentoonstelling was te zien. 

t doel. met deze tentoonstelling beoogd, was het e publiek zoo-
veel mogelijk doo d en d te doen zien. wat in de 
(kunst) d deugt of niet. toegelicht doo . 

Tentoongesteld : - en wandbekleeding en , meu-
belen, . huishoudelijke , , weef- en 

, n meubelen, n de e , 
k damast, , , , , boek- en 

n e. d. (een en ande ook uit  bezit). 
Op den dag de opening d doo  den hee W. C. A. f in 

een e t eene uiteenzetting en g ove het tentoonge-
stelde gehouden. t Comité hoopt, dat deze tentoonstelling, hoewel e 
van volledig, zal mogen geweest zijn een , welke e  zal toe bij-

, dat het publiek zich bij aankoop van het een of ande p 
zal geven van de eischen. welke schoonheid, l en techniek stellen 
aan de n uit onze omgeving. 

Een leestafel met k e catalogi, boeken en n 
ove g en eenvoudige n was voo  be-
langhebbenden . Ook d doo  een dame kloskant gemaakt en 
doo  een e dame het weven uitgelegd. 

e tentoonstelling d gehouden in de zaal de  «Leidsche -
eeniging» welwillend doo  het e afgestaan en doo  637 be-
talende s bezocht. d n de s in clubjes -
geleid en een en ande d en toegelicht. 

e leden de g hadden n toegang. 

s k v an l o o d w i t -
h o u d e n d e e n. 

Wij lezen in de N. . , aangaande de opvatting de/e aange-
legenheid te , het volgende : 

e commissie voo  de plaatselijke n heeft aan ! en W. doen toe-
komen het t van den  de n op de vei schillende 
bij den d en bij het dagelijksch bestuu ingekomen n 
ove  het k van loodwithoudende n bij n de gemeenteen 

. en W. n nu. in de gelegenheid te zijn het van hen e 
s te  zake uit te . Aangezien het t van den , 

met welks conclusion de commissie voo  de plaatselijke n instemt, 
naa het aan . en W. , een volledige uiteenzetting geeft v;.n de 

, p het te  zake aankomt, leggen zij dat in k aan den 
d ove en volstaan met een e toelichting. 

j de g van de , om het k van loodwithoudende 
f te n of zelfs geheel te , heeft men. zegt het college, 

g te houden met de twee zijden, die dit s ook in  eeu-
wen te e e k , en valt n.l. te letten :  op 
den schadelijken invloed van het loodwit op de gezondheid de : 

 op de mogelijkheid om de loodwithoudende f doo  een e -
stof te . 

Wat het e punt aangaat, sclüjnt — aldus . en W. s vaststaande 
te mogen n aangenomen, dat van een eenigszins belangt ijken omvang 
van n onde s gelukkig in ons land niet 
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gebleken is. j is  oog te houden, dal de e of e 
behoedzaamheid, e n n met de n 
omgaan, van e beteekenis is en dat het ontstaan van e gewoonten 

 dien aanzien — de g voo n van kleeding en voo g 
 handen,  in de n van belanghebbenden de oogen mee

 mee open  ten goede zal . n hebben de -
zoekingen van de laatste n dit l duidelijk gemaakt, dat de scha-
delijke invloed van hel loodwit voo  een  deel weggenomen , 
indien bet g aanmengen n n  het n van lood-
wit  olie gemalen n . e l is s t 
eenige n bij gemeentelijke n hie  stede d en n 
zal nog kunnen n toegevoegd de bepaling, dat, tenzij met voo  bij-

e gevallen te n , ook het g afsteken, n 
n van niet loodw n n n niet t 

toegestaan. 
 tweede , in e n  loodwithoudende f doo e

n . heeft, n . en W., s in n tijd de fa-
n en d beziggehouden en heeft laatstelijk hie  te lande het 
p uitgemaakt van een omstandig k doo  een van -
e ingestelde commissie. Uil de eindconciusiën die  commissie 

blijk t afdoende, dat in een stad als de onze.  de atmosfee doo den 
 van vele n en n van stoomschepen te allen tijde 
 zwaveligzuu houdende dampen zal bevatten, aan een d van 

f voo n niet gedacht kan . Slechts voo  bin-
k zal  de  meent in den l zulk d zonde

t bezwaa kunnen n gegeven. 
Een  ande samenvattende, komt bet college  de commissie voo
 plaatselijke n tot de conclusie, dat voo e nieuwe maat-

n  ile bestekken van n de gemeente althans voo  bet tegen-
e geen n is. n de bestekken van de n de gemeente 

pleegt s n , dat het loodwit in e 
vaten k moet n d en doo  den  in 
olie gemalen moet n . (lp g van die bepaling bij 

e bestekken zal n gelet, l n  zal n 
. dat als l het g , enz. van loodwithoudende 

f n zijn. n zal gevolgd n de te m 
e bepaling,  jongens beneden lS jaa geen loodwithoudende 

n mogen n en  e  voo  de s voldoende gelegenheid 
moet zijn  handen te wasschen. 

1',.  W. wijzen e  op. dat blijkens  in het t van den 
e conclusie van  Staatscommissie het k van -

menie- in plaats van loodw itmenie voo f onde omstandigheden 
zonde d bezwaa zou zijn. zoodat zij zich n de com-
missie voo  de plaatselijke n uit te noodigen ook e in -
komende gevallen g te houden 

t het bovenstaande zal. voo  zoove bet college kan zien. gedaan zijn 
wat van gemeentewege t te geschieden. Van c — en 
voo  dwingende , die a l l e k of ook de e zou-
den , zou men h. i . k het oog op de g hebben te 
lichten — is s naa . en W. na bet n van het t 
de  loodwiteommissie niet s bepaald, dan dat bij de g van 

n het loodwit in lijnoli e moet n , eenzelfde be-
paling als ook hie  geldt. 

l mede in g nemende, meent het college, dat met bet geven 
van de , zooals is uiteengezet en n e de -

g in de bestekken voo  zooveel nog noodig in het n van 
. en W. ligt. kan n volstaan, en stellen zij e voo  deze zaak 

e voo  het e als afgedaan te beschouwen en de inge-
komen n voo  kennisgeving aan te nemen. 

O u de . 
Te n in d staat nog een . de St. Salvato

genaamd, die t de oudste en e van heel d en 
n mag n genoemd. Zij is afkomstig van s 

het jaa  den tijd van t den . e bouw van deze k 
bleek  solide, dat men haa k gemakkelijk meent te kunnen 

. Voo  het n van stijl en t bijzonde veel 
g . n den k van de kust van d staan nog twee 

zulke oude . St. n en St. Johannes, die men eveneens aan een 
e wil . Aan deze n zijn vele sagen . 

n tijden van g vonden soldaten daa , bij m op zee was 
ik- n een baken, enz. . Ct. 

( P e r s o n a l i a . | 

- 'Tot tweeden  in het smeden aan de Ambachtsschool te n 
 benoemd de bee . n . e benoemde stond als no.  op 
 aanbeveling. No. 2 was de hee A. |.  d. n te . 
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Tweede Parijsch e Brief . 
Wanneer  men in de morgenuren een bezoek gebracht werpen, die zij  hebben opgedolven. n Parij s niet even-

heeft aan de benedenzalen van het m en zich goed tc gronde gaan als Carthago of Niniveh; Niniveh, 
eenige uren verlustigd heeft in de beschouwing van dc waarvan men zegt, dat de muren een lengte van ongeveer 
daar  verzamelde kunstschatten der  oudheid, is het een ei- . hadden; dc enceinte van Parij s is altij d nog ma ir 
genaardige gewaarwording, zich uit het rij k der  doode be- ? 
schaving eensklaps weder  verplaatst te gevoelen te mid- k is het zeker, wanneer  dc omstandigheden mede 
den van fde ievende. t museum, hoe rij k en belangrijk werken, zooals zij  het elders en voorheen hebben gedaan, 
ook, vooral voor  dengene. die in de geschiedenis van kunst maar denkbaar  in gewonen zin "is het eigenlijk niet en daar-
en beschaving geen vreemdeling, is, heeft dit met de meeste om acht de Parijzenaar  het denkbeeld gewoon absurd
museums gemeen, dat het toch geen indru k geeft van men kan zich dit het best begrijpen, wanneer  men uit de 
het leven der  oudheid. e phantasie moet ons hier  te museumatmosfeer  weder  op het asphalt komt en weder 
hulp komen, wij  moeten trachten, ons die fragmenten te naar  alle kanten moet uitkijke n naar  de auto's en autobus 
denken op de plaats en in de omgeving waar  zij  bchooren, sen. die vooral voor  den angstvalligen voetganger  levens-
in de functie, die zij  daar  vervulden en dit laatste voor- gevaar  kunnen opleveren. 
al is zeer  moeilijk . t is reeds niet gemakkelijk het den- e dreigend dit gevaar  ook moge schijnen, men gewent 
ken en doen van zijn tijdgenooten te begrijpen en haast er  spoedig aan en met tenig beleid kan de voetganger  zich 
onmogelijk uit zulke fragmentarische gegevens een beeld zeer  veilig door  Parij s bewegen, veiliger  baast chin in een 
te reconstrueeren van de samenleving der  menschen veertig Nederlandsche stad waar  het rijwie l de stnuit in beslag 
en meer  eeuwen geleden, menschen bovendien van een neemt, het rijwiel , dat overal tussehendoor  zich een weg 
ander  ras. dan die. welke thans de beschaafde wereld kan banen, en waarvoor  men eigenlijk nergens veilig is. 
hf'volken. , ziet men in Parij s opvallend weinig, maar  wan 

Wat zal men over  veertig eeuwen van Parij s cn de Pa- delaars in geen minder  getal, dan voorheen. t wande 
njzenaars gedacht worden ? een zotte vraag waarover  de he n vermoeit er  niet. omdat het nooit verveelt. Ongemerkt 
( i "tidaagsche Parijzenaar  zich allerminst bezorgd maakt. legt men er  al wandelend afstanden af. waarover  men 

Pessimisten en duisterlingen mogen al voorspellen, dat verbaasd staat, wanneer  men ze op de kaart gaat na 
° ° k eenmaal voor  het moderne Babyion de tij d zal komen. meten. Thui s in d neemt men gercgvld de tram 
dat de archeologen in zijn puinhcopen zullen graven en voor  veel kleinere afstanden, hier  meestal slechts als 't be 
daarna lijvig e verhandelingen zullen gaan schrijven en dispu- paald noodig is, want een genot is het niet in autobus of 
^cren op congressen over  de scherven en andere voor- ondergrondsche trein te zitten of tc staan al is het gewoonlijk 



slechts voor  weinige minuten. e zoo gemoedelijk voortsjok-
kende omnibussen met imperialen, waarop men zich zoo ge-
zellig voor  enkele sous een halfuur  en langer  kan laten 
rondkaren zijn voorgoed van het tooneel verdwenen. 

n n heeft men op autobussen, de imperialen behou-
d«:i . t de Pa* ijzienaars daarvan zoo gemak elijk afstand heb-
ben gedaan, kan ik niet begrijpen. n heeft het 
democratisch beginsel der  gelijkheid i ) hier  sterker  gespro-
ken dan in n en moet ieder, die wil meerijden maar 
binnenin of anders er  maar  uitblijven ; misschien is het om 
's vredes wil , want er  werd wel eens gevochten om de 
impcriaalplaatscn, misschien ook eenvoudig, omdat het den 
gewonen Parijzenaar  niet zoo heel veel schelen kan als hij 
weinig tij d heeft zich binnenin te behelpen; als hij  meer 
tij d heeft wandelt hij  liever. 

Wanneer  men den weg in Parij s eenigszins kent volgt 
men hem hierin gaarne na, want men ziet en geniet van dp 
schoonheden ld er  stad alleen op de rechte wijze van den 
bcganen grond af. Panorama's zijn wel heel mooi en heel 
indrukwekken d maar  zij  geven niet den indru k van het 
stadsbeeld. k voor  mij  vind het panorama, zooals men 
het ziet van de e het meest karakteristiek , ik 
heb daarvan altij d den scherpsten indru k behouden. Ook van 
het platte dak van de Ar e de Triomph e is het mooi en 
vandaar  krijg t men vooral een goed idee van den groot-
schen aanleg van het centrum. e Eijffeltore n echter  is 
eigenlijk te hoog. men kijk t er  over  alles heen, daardoor 
verdwijnen de markante factoren in het silhouet cn men 
komt er  onwillekeurig tot de kinderachtige opmerking, dat 
de paarden, d :e een groote tapissière tegen de Pont de 
Jena optrekken, gelijken op vliegen die voor  een blikken 
speelgoedwagentje zijn gespannen, en dan bedenkt men eeni-
ge oogenblikken later, dat het toch wel wat dwaas is, 
zich r  boven den beganen grond te verheffen, 
om impressies te krijgen , a 1' instar  van een vlooientheater. 

t is misschien wel wat nuchter  uitgedrukt , een ander 
zal wellicht vertellen op den Eijffeltore n gedacht te heb-
ben aan de nietigheid van alle aardsche dingen, maar  ik 
tracht mij n indrukke n weer  te geven, zooals ik ze gevoeld 
heb, zonder  philosophische of sentimenteele bijbeschouwin-
gen. 

E r zijn groote wijsgeeren onder  de Franschen. en den-
kelij k ook onder  de Parijzenaars, dit op zichzelf stand deel 
van het Fransche volk met zijn bijzondere eigenaardigheden, 
maar  voor  alles zijn de Franschen gevoelsmenschen. 

t ondervindt men dagelijks, wanneer  men onder  hen 
verkeert, dat ziet men aan de dingen, waarmede zij  zich 
omringen, aan hun kunst, aan hun stedenaanleg, aan hun 
monumenten. Voor  dat gevoel wijk t alles terug, politieke 
en godsdienstige overwegingen, economische overwegingen 
financieele overwegingen zelfs. e is het anders denkbaar, 
dat een democratisch-republikeinsch volk er  zijn trot s in 
stelt, de nagedachtenis van zijn vroegere onderdrukker s 
en drilmeesters te eeren op een wijze, zooals men die el-
ders nergens kan waarnemen. 

Welk Franschman gaat niet groot op zijn i
en op zijn Napoleon? En wat hij  gevoelt bij  den klank van die 
namen is geheel iets anders, dan hetgeen dc r 
gevoelt, wanneer  men van den Alten Frit z of den n 
kanselier  spreekt. e Bismarck-vergoding in , 
de Nelson-vercering in Engeland zijn verschijnsels van 
een ander  karakter , zooals ten duidelijkst e blijk t in de 
wijze, waarop zij  zich uiten. Aan de beide grootste des-
poten, die Frankrij k en een deel van de wereld geregeerd 
hebben en aan het voornaamste hulpmiddel, dat zij  daar-
toe hebben aangewend, krijgsgeweld, herinnert een der  groot-

) Tegen het p de gelijkheid t evenwel wede de klasse-
. die men in autobussen en s te  mee vindt dan bij 

ons en ik zou ook zeggen dan in Londen. 

ste, meest bekende en mooiste monumenten van Parij s 
het l des . 

Tot den rijd  van k , hebben de Fransche ko-
ningen zich weinig aangetrokken van het lot hunner  ver-
minkt e of door  ouderdom ongeschikt geworden soldaten, 
andere vorsten al evenmin. e staande legers waren des 
tijd s nog iets nieuws en aanvankelijk zag men naar  den af 
gedankten soldaat niet om. j  was voor  niet veel goed-
meer  geschikt en kon gaan bedelen of als vagebond er 
straatroover  trachten in zijn onderhoud te voorzien. n 
dri k , practisch als hij  was, zag in, dat deze toe-
stand niet zoo kon voortduren. j  richtt e te Parij s een 
paar  huizen in, waar  de invaliden hun laatste levensjaren 
konden slijten. 

k  bestemde het kasteel B icêt r e voor  hetzelfde 
doel en daarnevens schijnen eenige kleinere particulier e 
invalidenhuizen te hebben bestaan. 

k V evenwel was niet tevreden met deze hal 
ve maatregelen. n  besloot hij  tot de stichting van 
het l des , op  November  van dat jaar  werd 
met den bouw begonnen en in  kon het betrokken 
worden. t is berekend op  verpleegden, maar  hun 
aantal is sedert geslonken tot  of  en allengs meer 
een nationaal museum van oorlog geworden, met zeer  be 
langrijk e verzamelingen wapens, wapenrustingen. unifor -
formen, modellen van vestingwerken en voorts schilderijen 
en t ropeeën betrekking hebbende op de krijgsgeschiedenis 
van Frankrijk . 

e bouwmeester  van het , l Bruant . was 
geen kunstenaar  van den eersten rang. e voorgevel im-
poneert dan ook alleen door  zijn groote afmetingen en door 
zijn situatie. Voor  de versiering is op weinig smaakvolle 
wijze een overmatig gebruik gemaakt van krijgsattributen , 
maar  de situatie redt alles. 

t goed neerzetten van een monument cf monumentaal 
gebouw is een kunst op zichzelf, waarin de Franschen meer 
dan eenige andere natie uitblinken , waarin veel van hen te 
leeren valt, maar  waarin men te weinig bij  hen ter  school 
gaat. Wanneer  men het l nadert, over  de Esplanade 
des , een eigenlijk niet heel mooi plein, zoowat 
tweemaal zoo groot als de n in den . aan het 
eind geheel afgesloten door  den . breeden.  ver-
diepingen hoogen. massalen gevel, waarvan men de details 
niet onderscheiden kan, mist dc grootsche aanleg van het 
geheel zijn uitwerkin g niet en blijf t men ook, wanneer 
de gevel van nabij  gezien tegenvalt, bij  bet binnentreden 
nog onder  den indruk . t inwendige geeft opnieuw te-
leurstelling, het groote Cour r  heeft iets kazer 
neachtigs, dat hier  misschien wel op zijn plaats is, maar 
onaangenaam aandoet. 

t belangrijkst deel van Bruant' s werk is de soldaten-
kerk , in  gebouwd, waar  later  door  Jules n n 
sart 'de k aangebouwd is. e architectuur  van 
de soldatenkerk is voor  een barok-basilica zeer  sober  en 
streng, er  is weinig kleur  in, maar  dit alles komt ten goed 
aan het effect der  groote lijnen. n dit rustig interieur 
komen de fraaie Empire-prcekstoel van wit marmer met 
verguld bronzen versieringen en bet Empire-k o rhek uit-
stekend tot hun recht. 

e koepelkerk staat met een groote boogopening met 
de soldatenkerk in verbinding. e opening is evenwel met 
een glaswand gesloten, die slechts een geheimzinnig schijt 
sel van de koepelruimte laat doorschemeren. 

e glaswand is waarschijnlij k geplaatst toen de t 
pelkerk is ingericht tot m voor  Napoleon.

 heeft het Fransche volk gevolg gegeven aan den 
wensch, door  Napoleon in zijn testament uitgedrukt , dat 
zijn asch zou rusten aan de boorden van de Seine en mei 
meet de keuze bewonderen van de plaats, die men daar 
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voor  uitgekozen heeft. e koepelkerk der n is het 
meesterwerk van . Wat k V met dezen 
aanbouw bedoeld heeft weet ik niet, maar  bet is alsof 
de i Soleil een voorgevoel gehad heeft, dat na hem 
een heerscher  aou komen die hem zou overtreffen en het 
is ook alsof de bouwmeester  geen ander  denkbeeld heeft 
gehad dan een m te stichten voor  den grootsten 
nationalen held. 

Visconti, die de opdracht kreeg den grafkelder  onder 
den koepel te maken, werkte dus onder  de denkbaar  gun-
stigste omstandigheden, maar  tegelijkertij d onder  een ver-
antwoordelijkheid , die slechts een kunstenaar  van gelijken 
rang als t kon aanvaarden. 

Visconti heeft zich op geniale wijze van zijn taak ge-
kweten, er  is een geheel ontstaan, eenig van opvatting, 
een mausoleum, dat, zoo wij  nuchtere stervelingen van 
de twintigste eeuw er  nog wereldwonderen op nahielden 
zeer  zeker  daaronder  gerangschikt zou moeten worden. Ook 
hier  wordt men herinnerd aan de nietigheid van alle aard-
sche dingen, maar  tegelijk toch ook aan alles wat groot 
cn schoon is in het leven op onze planeet. 

c koepel der n is het monument, waarin de 
aard van het Fransche volk op zijn schoonst aan het licht 
komt. Wi e kan het verwonderen, dat zulk een monument 

r  de Parijzenaars in waarde wordt gehouden ? 

X . 
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T V A N E V V O O E 

C V A N

Ontwerp van een s van een groote Gemeente. 

n zijn  antwoorden: 

 Volkstrots. "  met  teekeningen. 

 's-Gravenhagc. ,,
 Facta non Verba,
 Treize, „  1 0 

 Volkstrots. 

e compositie der  plattegronden is zwak: de verhouding 
tusschen gangen en vertrekken is onjuist, daar  de breedte 
der  gangen vaak gelijk is aan de diepte der  vertrekken; 
ook de verhouding tusschen trapruimt e en vertrekken ver-
toont ditzelfde gebrek, zoo is b.v. de oppervlakte van 
dc raadzaal ongeveer  J van die der  trapruimte . e raad 
zaal is bovendien zeer  klein en ongunstig gelegen. Een 
recks van vertrekken, zonder  bestemming en buiten het 
programma vallende, tonnen aan. dat deze ontwerper  moeite 
heeft gehad met het groepeeren der  lokaliteiten. e gevels 
hebben verdienste; de opeenstapeling van groote een 
voudige massa's geven het geheel een groote rust. en tonnen 
het karakter  vati een bouw van gewapend beton, waarin 
dit ontwerp zou worden uitgevoerd. 

Opmerkelij k is liet. dat iemand, die zoo'n aardig begrip 
heeft van massa-verdeeling, zoo zwak blijk t te zijn in ihet 
ontwerpen van plattegronden. 

e toegevoegde perspectief blijf t buiten beoordeeling. als 
zijnde niet verlangd; door  de afwezigheid van detailtoe 
keningen is de ontwerper  tekort geschoten in het voldoen 
aan de eischen der  prijsvraag. 

 's-Gravenhagc. 

t plan is beter  dan de gevels, de ontwerp r heeft on-
tegenzeggelijk aanleg. c poging om het gebouw te onr 
werpen om een centraal gelegen wachthal moet toegc 
juich t worden; het was een goede gedachte. e bevol 
kingsbureaux en de betalingsbureaux voor  belasting zijn 
goed gelegen aan deze wachthal. 

e verhouding der  bureaux voor  verkiezingen is niet 
gunstig . eveneens is dc verhouding van 
vertrekken tot vestibule onbevredigend. e antichambre voor 
den burgemeester  is een kamertj e zonder  licht en lucht, 
ook die voor  de raadzaal en de bodekamers lijden aan 
dit gebrek. 

Blijkbaa r  is deze ontwerper  het slachtoffer  geworden van 
het kwadraten-systeem, dat hij  in de plattegronden heeft 
toegepast. 



n dc raadzaal zijn geen zitplaatsen ontworpen: de zaal 
van  X . moet te klein zijn. 

t is geen goede oplossing, een groot doel van het ge-
bouw bereikbaar tc stellen door  ingangen, die gelegen 
zijn aan de ingebouwde zijden van het bouwterrein. 

e gevels zijn niet fraai ; zij  vertoonen het klassieke: 
schema, toegepast op e wijze, waarbij  het 
gevelvlak verdeeld wordt door  pilasters, die even hoog 
zijn als het gebouw, welke pilasters, bekroond worden door 
een smal gootlijstje. e toren als onverdeeld.'  massa past 
niet bij  het zoo sterk verdeelde gevelvlak. e détai ls van 
het interieur  zijn grof en zonder die distinctie, welke men 
in een raadzaal wenscht aan te treffen. c perspectieven 
(krtjtteekeningen) blijven buiten bacordeeling als zijnde niet 
gevraagd in het programma. 

 Facta non Verba. 

r  hebben de gevels meer  verdiensten dan dc platte-
gronden. t mist groote lijnen en groote verhoudingen 
en is tc veel versnipperd door de aanwezigheid van niet 
minder dan zeven binnenplaatsen, waardoor te veel gangen 
zijn ontstaan. 

e wachtzaal voor de belastingen is dientengevolge langs 
te grooten omweg te bereiken, de vertrekken vertooncn 
vaak onregelmatige vormen, cn sommige der  bureaux zijn 
lang en smal  X  ook hier  de gevolgen van 
het kwadraatsysteem. 

t dc loketten van de bevolkingsbureaux zijn geplaatst 
aan den smallen kant is'zeer  ondoelmatig. e raadzaal is 
bekrompen, dc leeszaal, l krijg t licht door
smalle raampjes aan den korteren kant. t zal lastig zijn 
tc antichambreeren in een antichambre, die niet tc berei-
ken is dan door de kamer van den burgemeester  of door 
dc vergaderzaal. 

e gevels hebben veel verdiensten cn getuigen vaak van 
goede massa verdeeling; de verbinding tusschen gebouw en 
hoofdtoren is echter  niet logisch, de toren schijnt op het 
dak te staan, de torenspitsen zijn gezoem, en vertoonen 
geen vormen, overeenkomende met de gevelarchitectuur. 

t komt dc jur y voor  geen goede gedachte te zijn 
om de kleine torens achthoekig, dc groote vierhoekig te 
maken. 

t teekenwerk maakt een goeden indruk . 

 Treize. 

t plan heeft geleden door de wijze, waarop de groote 
toren is geplaatst; daardoor  ontstond een echte sta-in-
den-weg. e fioofd vestibule en de daarbij  aansluitende zij-
gangen en de wachthal zijn dientengevolge slecht verlicht . 

e bovenverdieping 'is niet gebouwd op de onderverdieping 
hetgeen zich wreekt in den parterre-bouw. e twee ach-
tertorens worden in het plan niet teruggevonden. 

e bureaux in het parterr e en alle vertrekken, welke 
 oppervlakte moeten hebben zijn lang  smal 

(gevolg van het kwadraat-systeem); vele vertrekken zijn 
slecht verlicht , de kamer van den hoofdambtenaar is don-
ker, evenals de wachtkamer bij  de groep onderwijs. t 
calchot is ongunstig gelegen, dc ligging van groep . 
(politie) is ongeschikt. 

e plaatsing van den in ri j  kan aanleiding' geven tot 
ongelukken voor de bezoekers van het gebouw. 

e raadzaal is verkeerd ingedeeld, de raadsleden zien 
in het licht, en de plaatsing der  tafels doet denken aan 
die in schoollokalen. e trap naar de perstribune is iniet 
goed gelegen, omdat zij  ontworpen is onmiddellij k achter 
den hoofdingang', bovendien is ze stikdonker. 

e gevels zijn verdienstelijk,  wat dc hoekoplos-
singen betreft; de zijgevel van de straatzijde echter  is 
onrustig, en  daaronder, dat er  gezocht is naar  symmetrie. 

Ondanks deze gebreken, heeft dit ontwerp echter  archi-

tectonische waarde; ook is dc ontwerper een gevoelig tee-
kenaar, die toont aanleg tc bezitten. 

Ten slotte wenscht de jur y nog deze algemeene opmer-
kingen te maken. 

Bij  dc ontwerpers heeft gemis aan inzicht bestaan be-
treffende de eischen, die eigenaardigheid van het bouw-
terrei n medebracht. t terrein heeft twee vrije , en twee 
ingesloten zijden; het vordert , dat de vrij e hoek als punt 
van uitgang diene voor de gehcele compositie; dientenge-
volge ware een asymmetrische oplossing de meest geschikte 
geweest, en het is te verwonderen, dat geen der  vier 
inzenders dit beeft begrepen. e vier  ontwerpen zijn ge-
maakt volgens symmetrische stelsels cn zijn dus niet ge-
schikt voor dit niet vrij e bouwterrein. 

e doorvoering van symmetrie in de plattegronden heeft 
vaak aanleiding gegeven tot gekunstelde en onredelijke 
oplossingen. 

t ontwerpen van de plattegronden op systemen van 
vierheeken heeft tot gevolg gehad, dat sommige kamers 
dri e maal zoo lang als breed zijn, terwij l voorts het licht 
aan de kort e zijde invalt . 

t zijn deze overwegingen, die geleid hebben tot het 
oordeel der  jury , dat de goede oplossing' der  prijsvraa g 
niet is gegeven. 

Overwegende echter, dat door dc deelnemers ernstig werk 
is geleverd, en met toewijding is gearbeid aan deze bij -
zonder  moeilijk e prijsvraag, stelt de Jury voor. de vol-
gende bedragen ter  beschikking der  ontwerpers te stellen: 

 Treize f

 Facta non Verba f

 's-Gravenhage f

Aangezien de ontwerper van Volkstrot s geen detailtee-
keningen heeft geleverd, en daardoor  niet aan het pro-
gramma heeft voldaan, kan hij  voor  geen belooning in aan-
merkin g komen. 

. t van de Jury , betreffende het ontwerp 

van een watertoren. 

n zijn  antwoorden: 

1. W . T . met  teekeningen. 
 Cipripediu m Velosum met  teekeningen en  schets. 

 Gewapend beton. „

. .,
 Ajax . „

6. n en Vecht. „
 Eau. ..

8. Entr ' acte. „
. „

 W . T . 

e onderbouw is te zwaar  voor het reservoir, welk 
laatste niet voldoende is uitgedrukt . 

t geheel maakt den indru k van een klein paviljoen 
op een zeer  zwaren onderbouw. 

 Cipripediu m Velosum. 

e oplossing is ietwat nuchter, de kroonlijstvormig c af 
sluitin g is niet gelukkig. 

 Gewapend beton. 

t reservoir  is gesteld op zeer  dunne pooten, hetgeen 
geen gelukkige acsthetischc oplossing is; dc geheele torei. 
mist dientengevolge massaal aanzicht. 

. 

e overgang bij  het metselwerk van achthoekig op zes 

tienhoekig zou bij  de uitvoering groote bezwaren opleveren 

e buitenwand der  reservoir-omkleeding is te dun, en heefl 

geen bevredigenden vorm. 

 Ajax . 

e overkraging van toren tot reservoir  is tc groot; het 

geheel lijd t zeer  daaronder. 

6. n en Vecht. 

t is de meest bevredigende oplossing, de wijze, waar-
op het reservoir  is aangebracht, getuigt van geest. 

 Eau. 

e verhouding tusschen voering, schacht en reservoir  is 

verdienstelijk; de e bovenrand was on-
noodig. 

8. Entr ' acte. 

liet zou een gevaarlijk vraagstuk zijn het reservoir  tc 
plaatsen op zulke dunne pijlers, als hier  ontworpen zijn, 

t het geheel in dri e kleuren ontworpen is, de schacht 
rood, daarop een roomkleurige rand, en daarop een paarse 
reservoiromkleeding komt de Jury minder  fraai voor. Ovc. 
rigens is het werk niet onverdienstelijk. 

. 

e onderbouw is te Zwaar voor het reservoir; de beeten 
lossen zich op in ornement, hetgeen zeker  niet aesthe-
tisch is. 

e Jury stelt voor tc bekronen: 

6. : n en Vecht. 

Bij  opening van den naambricf blijst de bekroonde te 
zijn de heer J. F. . 

t e Jury : 

. P. Berlage Nzn. 

. W . d . 

Paul J. de Jongli. 

C. W . Nïjhoff . 

J. E . van der  Pek. 

L e e s t a f e l . 

G  No.  O f f i c i e el G e d e e l t e. Ve
slag van de g op l g van de 
lezing ove , enz. gehouden voo  de Afdeeling 's -
venhage op t . . C. en e . 

W  n hu i s te , . J. . van Loghem b. i . met afbeeldingen. 
 Technisch s doo . de s Lam (slot). 
. Een t te . 

e p l a a t. Afbeeldingen uit het t de e ove he 
g Element bij de g de  schoonheid van . 

A No. g de g 
«p l

t van de y voo  de n
, doo  W. a Wzn. , 

t e n t o o n s t e l l i ng van de g t aan het Volk" . 
T e e k e n s c h o ol voo n te , met afbeeldingen. 

e e van e kunsten. 

E  No.  N a t u u  en S c h e i k u n de in he 
metselvak, t gehouden op het X lV e Ned. Natuu en Scheikundig 

s te t t  doo . J. A . van de , met 
a! 'eeldingen. 

. angs de , doo  W. A . E. van de m (slot) met afbeeldingen 

E  No.  S c h e e p s w e e  s t a n d en . 
t gehouden in de g van de Afdeeling voo -

en Scheepsbouw van i  doo C. . , met afbeeldingen. 
. . . 

l uit het k van de e e
t X  V e h - en Geneeskundig s te 

t t  doo  C. J. s . t. . 
e balken met elastisch u steunpunten. . 

A tink Gep. Off. de  Genie O. . L . met afbeeldingen. 

. v. T.) No.  Officieel gedeelte. — 
n A . V . — n van . — Uit de Afdeelingen. 

— Opening e Technische School te . — Een e 
— g voo  de weduwen en weezen van n 
en van e of op wachtgeld gestelde n 
(slot). — Ons s . — . — e kwik 

. — lets ove blinde . — . — 
. — . — Gemengd. — . 

E E E No.  Welke is in eco' 
nomisch opzicht de beste oven: — e j en n 

van  in de . - e toepassing van e be-
kle edingssteen bij s voo . 

Een belangrij k rappor t over zuiverin g 
van afvalwater . 

(Slot .) 

JSa een overzicht te hebben gegeven van de werking 
dier  installaties, komt de commissie tot de conclusie, dat 
door de tanks eene belangrijk e verbetering van het afval-
water  kan worden verkregen, mits zij  niet te klein zijn en 
op doelmatige wijze zijn ingericht. Een groote factor  is 
tevens dc temperatuur van het water  en ook dient reke-
ning te worden gehouden met de concentratie van het 
afvalwater. e geconcentreerder het water, hoe moeilijker 
de reiniging gaat. e commissie heeft getracht een zeker 
verband te leggen tusschen deze twee factoren en de grootte 
van de tanks. Zi j  komt daarbij  tot dc slotsom, dat „voo r 
iedere gram organische stof meer of minder de tankin-
houd zooveel kleiner of grooter  mag zijn als de fabriek 
in  etmaal water  oplevert" . Toch komt het haar  beter 
voor de grootte der  tanks eenvoudig tc berekenen naar 
de hoeveelheid carton die de fabriek per  week maakt. 
Volgens de gemiddelde hoeveelheid organische stof
per , en de gemiddelde temperatuur van het water 

 zou voor een fabriek van middelbare grootte
ton carton is  afvalwater  per  week» noodig zijn 
een tank, die het water  der  fabriek van  dagen kan be-
vatten, welke dus 3 . = : i . groot is. 

t gemiddelde zou dc commissie vcor  alle fabrieken wen-
schen aangenomen te zien. 

n dit licht beschouwd is het dus noodzakelijk, dat 
bijn a alle fabrieken grootere tanks krijge n dan ze nu heb-
ben, want dc tegenwoordige zijn nagenoeg alle te klein. 
Bestaande fabrieken, die geen tanks of kleinere tanks be-
zitten, zouden --- als zij  de noodige terreinen hebben — 
tot den bouw dier  grootere tanks moeten overgaan. Wan-
neer  echter  deze fabrieken niet beschikken over  voldoen-
den grond voor dit doel zal het wel bezwaarlijk zijn. om 
den fabrikan t zulk een voorschrift tc geven, omdat hij  dan 
verplicht zal zijn om aan dc naburige grondeigenaren den 
prij s van den grond te betalen, dien zij  gelieven te vragen. 

Bij  het verleenen van concession, voor het bouwen van 
nieuwe stroocartonfabricken zal het echter  naar bet oor-
deel der  commissie noodig zijn. dat de verplichtin g tot 
het inrichten van tanks ter  grootte als door de commissie 
s aangegeven worde opgelegd. Een tank van \ 

inhoud zal naar d c commissie schat op f  komen, zon-
der te rekenen dc waarde van het terrein. r  een tank 
gcenc bediening cischt en slechts een weinig onderhoud 
vraagt voor den inloop, de schotten, dijken cn uitloop, 
-blijk t deze wijze van reiniging van het afvalwater  wel 
te zijn de goedkoopste, die er  op dit oogenblik te vin-
den is. 

c commisise geeft verder in dit hoofdstuk uitvoerige 
inlichtingen over de werking en lediging der  tanks. Zij 
heeft zelfs 'door een steenfabrikant een onderzoek laten 
instellen of van het verwijderd e tankslijk , dat thans voor 
het aanmaken' tvan gronden wordt gebruikt , ook steenen 
konden worden gebakken. r het resultaat was nihil . 



E r tur f van te steken gaat evenmin. t brandt slecht, 
öioodat het ook niet rendabel is, de kalk , die het slijk 
bevat, er  uit te branden. e voordeeligste wijae voor  de 
fabrikanten lijk t de commissie dus, om het tankslij k te 
verkoopen aan l,e landbouwers, die hes voor  bemesting 
en aanmaken van nieuwe gronden bezigen. 

 B e v 1 o e i i n g. e bestaat hierin , dat men het 
afvalwater  laat loopen op terreinen, waar  het door  den bo-
dem zakt. en daarin achterlaat zijn organische en anorga-
nische stoffen. n kan die gronden gebruiken als wei-
of bouwland. Bij  bevloeiing met ruw kartonwater  is de 
kans, dat de grond zich door  de vezels dichtzet, zeer  groot. 

n zal om die redenen moeten rekenen, dat men betrek-
kelij k zeer  weinig water  per . kan reinigen. Naar  de 
commissie meent zal bevloeiing slechts zijn aan te raden 
wanneer  het stroocarton-water  een voorreiniging heeft on-
dergaan in een tank. Alleen gecombineerd met tanks ver-
dient bevloeiing aanbeveling. e bestaande cartonfabric-
ken beschikken niet over  terreinen, groot genoeg om een 
tankinstallati e met bevloeiingsvelden aan te leggen. e 
commissie berekent dat voor  een fabriek, gebouwd te midden 
van woeste gronden in e . noodig zou zijn. 
zoodat zij  dan daarvoor  dus op een som van
= f  moest rekenen, wat met de kosten van aanleg 
der tank ad f  een kapitaal maakt van f

t cijfer  lijk t de commissie voor  een nieuw te bouwen 
fabriek geen te groot bezwaar. e fabrikan t zal zelf kunnen 
beoordeelen. of hij  de reiniging in tanks gevolgd door 
bevloeiingsvelden wil toepassen, dan wel de voorkeur  geeft 
aan dc methode, die de commissie bespreekt in het hoofd-
stuk over: 

6e. B i o l o g i s c he r e i n i g i n g d o or  O x y d a t i e b e d-
d e n (contactbedden en contcnufilters). 

e bedden bestaan uit een boeveelheid materiaal, zoo-
als steenen, potscherven, cokes, sintels enz. die opgesta-
peld worden op een hoop. n kan deze massa plaatsen 
in een gemetselde ruimte, die men dan met afvalwater 
beurtelings vult en weder  leeg laat loopen ^contactbed-
den), of men kan doorloopend het afvalwater  laten sproei-
en op de massa waar  het dan doorsijpelt om van onderen 
te worden afgevoerd (continufilters). e laatste worden in 
de laatste jaren meer  gebouwd dan de eerste waarvan er 
een gebruikt wordt aan het , Prov.- en Gem. Zie-
kenhuis te Groningen. t is gebleken dat bij  continufil -
ters men op dezelfde hoeveelheid materiaal meer  afval-
water  reinigen kan dan met de cantactbedden. t zulk 
een continufilter  is aan de carton- en papierfabriek te 
Sappemeer  een proef genomen en als het resultaat harer 
proefneming, die zij  uitvoerig mededeelt, meent de com-
missie te kunnen vaststellen, dat gebleken is, dat het af-
valwater  van stroocartonfabrieken, na een tank van be-
hoorlijk e grootte te hebben doorloopen. voldoende gerei-
nigd kan worden door  een continufilter . t komt cr 
dus op aan om te weten, hoe men een continufilter  het 
best kan bouwen, n.1. welk filtermatcriaa ! men moet ne-
men, welke sproeiers men ervoor  moet gebruiken en ten 
slotte, hoe groot de kosten zijn voor- een fabriek van mid-
delbare grootte. 

Toegelicht door  eenige photo's worden in bet rappor t 
vervolgens eenige bladzijden gewijd aan het tc gebruiken 
materiaal, en technische beschouwingen gehouden over  de 
besproeiing door  middel van vaststaande, wandelende en 
ronddraaiende sproeiers, welke laatste naar  het oordeel der 
commissie de voorkeur  verdienen. Voor een stroocarton-
fabriek van middelbare grootte met 3 . afvalwater 
per week (circa . canon), dit is 3 . water 
per  uur . zullen naar  de berekening der  commissie noo-
dig zijn :  filter s diameter  bovenvlak . diameter 

grondvlak , gemiddelde diameter . hoogte-
van ieder  filter , inhoud voor  ieder  filter , 
diameter  van de  sproeiers . Tn de plaats van 
twee filter s van deze afmetingen kan men natuurlij k ook 
nemen dri e of meer  kleinere. 

e commissie meent, dat het in 't algemeen niet noodig is. 
om na; 'den continufilter  nog het water  verder  te reinigen 

Een complete installatie voor  de gedachte fabriek van 
middelbare grootte zal dus moeten bestaan uit : 

 Een Septic tanc f

 Een voorfilter  „
 Een pomp met dosing tank „
 Twee continufilter s „

f

j  komt nog het opzicht bij  den bouw en onvooi 
zicne uitgaven ad f  zoodat de kosten van aanleg 
f  zullen bedragen. e jaarlijksch e kosten cn afschrij -
ving berekent dc commissie op f

n deze begrooting der  kosten van aanleg is niet begre-
pen dc prij s van den grond, die afhankelijk is van verschil 
lende omstandigheden. 

e commissie concludeert ten slotte, dat haar  dus i -
gebleken, dat het afvalwater  van stroocartonfabrieken in 
dc practij k voldoende gereinigd kan worden door  i° . tank> 
gevolgd door  bevloeiingsbedden:  tanks gevolgd door 
continufilters . 

Aan den fabrikan t wil zij  de keuze laten, welke van 
beide methodes hij  wil kiezen. 

Wi l een gemeentebestuur  voor  reeds bestaande fabrieken 
voorschriften geven, dan dient zij  zich eerst te vergewissen 
of deze over  h et benoodigdc terrein beschikt of dit kan kri j 
gen voor  een redelijken prijs . 

e commissie meent, dat de gemeentebesturen goed zullen 
doen ernstig na tc gaan bij  iedere fabriek afzonderlijk , 
welke zuiveringsinrichtin g kan worden voorgeschreven, die 
beantwoordende aan haar  doel. den fabrikan t de minst 
mogelijke kosten veroorzaakt. 

a komt de commissie tot haar  onderzoek betreffende 
het a f v a l w a t er  d er  A a r d a p p e l m e c l f a b r i e k e n. 

t aantal aardappelmeelfabrieken bedraagt  Zi j  kun 
nen per  week vermalen . aardappelen en de 
wekelijksche hoeveelheid afvalwater  bedraagt . 

e aardappelcampagne duur t evenwel in den regel slechts 
 a  weken. n overigen tij d van het jaar , wanneer  dc 

fabrieken werken, n.1. gedurende het z.g. vezelmalen, leveren 
zij  ongeveer  \ a  van de hoeveelheid water  op, die zij 
tijdens de campagne laten vloeien. e commissie heef; 
aangenomen, dat het afvalwater  \ 3 . per . bedraagt, dat 
toch in elk geval vri j  dicht bij  de werkelijkhei d zal zijn. 

n deze industri e werken in de campagne ongeveer
arbeiders: bij  het vezelmalen in het voorjaar  en daar 
na voor  een korten tij d  man. 

Om te kunnen aangeven met welke soorten van afval 
water  men hier  te doen heeft, geeft de commissie een uit 
eenzetting van de wijze van fabricage in de campagne er, 
gedurende het vezelmalen. t afvalwater  moet wordei 
onderscheiden in ie. het waschwater  der  aardappelen en 2f 

het eigenlijke afvalwater. Alleen in de aardappelcampagw 
loozen de fabrieken het waschwater. omdat gedurende hel 
vezelmalen er  natuurlij k geene aardappelen te wassche-
zijn . Voor  de reiniging van het waschwater  is een eenvoudi 
gegraven bassin voor  bezinking voldoende. 

t eigenlijke afvalwater  in de campagne en gedurend ' 
het vezelmalen veroorzaakt de verontreiniging van het opci 
baar  water. Zi j  is vri j  ernstig. e aardappelen hebben eei 
gehalte van  pCt. stikstofhcudeindc organische stof (waai 
van de helft preciptcerbaar  eiwit) en r pCt. minerale zoi 

ten (waarvan meer  dan de helft kaliZouten cn phosphaten). 
t'rootendeels komt dit alles in het openbaar  water  terecht 
en gaat daar  in rottin g over. n heeft hierbi j  tc doen 
met  soorten afvalwater: i ° . uit de bassins; 2°. uit de ve-
zelgaten;  van de eerste lage tafels;  uit de meelgaten. 

t eerste bedraagt  pCt., het tweede  pCt.. het derde 
j  > pCt.,het vierde  pCt. van de geheele hoeveelheid. 

Uit de in het rappor t opgenomen analysen van afvalwa-
ter  van verschillende fabrieken blijkt , dat deze cijfer s sterk 
uiteenloopen. Voor het campagnewater  is het hoogste
gram per . organische stof, het laagste  gram per . 
Voor anorganische stof zijn deze cijfer s  gram en

t vezelwater  geeft voor  de organische stof als hoogste 
cijfer  en als laagste  voor  de anorganische resp 

 en e reden dezer  belangrijk e verschillen ligt 
in de werkwijz e der  fabrieken. 

a gaat de commissie evenals bij  de stroocartonfa-
brieken de verschillende reinigingsmethoden na. Zi j  neemt 
nu evenwel dc „bev loe i ing ' ' in de vierde plaats cn dus vóór 
de tanks, omdat bij  het aardappclmeelafv alwater  de be-
vloeiing als zelfstandige wijze van reiniging wordt toege-
past en niet als eene na-reiniging der  tankmethode. 

e methode van bezinking geeft blijken s haar  onderzoek 
wel eenige verbetering, maar  is niet in staat het water  vol-
doende zuiver  te maken; de chemische reiniging beantwoordt 
eveneens slechts gedeeltelijk aan haar  doel; de filtrati e geeft 
evenmin voldoende reiniging. 

Omtrent de bevloeiing heeft de ondervinding der  laatste 
jaren gunstige resultaten opgeleverd. e fabrieken hebben 
nagenoeg alle de gronden in onontgonnen toestand gekre-
gen voor  zeer  lagen prij s cn nu zij  zc een paar  jaar  hebben 
bevloeid, blijk t reeds, dat ze een matige rente opleveren. 
Ongetwijfeld zullen de resultaten gunstiger  worden, wanneer 
de fabrikanten aan het campagne- en vezelwater  kalk toe-
voegen, zoodat deze wateren niet meer  zuur  zijn. Voor 
een fabriek! van middelbare grootte . per 
weck) zal een terrein van . noodig zijn. dat is dus 
voor  iedere . capaciteit . 

e commissie heeft zich ook afgevraagd of men bevloei-
ing bij  dc bestaande fabrieken niet zoude kunnen toepas-
sen voor  het land van anderen. Een nauwkeurige overweging 
leidde er  haar  toe. om de mogelijkheid eener  oplossing in 
dien zin te erkennen, al zijn aan deze ook groote bezwaren 
verbonden. 

e methode om het water  eenvoudig vast te houden, kan 
de commissie op zichzelf niet aanraden. Beschikt men over 
zóóveel ruimt e dat men al het water  vasthoudt, zoodat het in 
den bodem wegzinkt, of verdampt, dan lijk t haar  die manier 
uitstekend. t men echter  niet zooveel terrein, dan zal 
men veel betere resultaten kunnen krijge n met behulp van 
tanks en continufilters. 

e biologische reiniging in tanks is door  aardappelmeel-
fabrieken nog niet beproefd, al bezitten ook enkele fabrie-
ken inrichtingen, die er  eenigszins op gelijken. t eigenaar-
dige verschil vindt zijn oorzaak daarin, dat de stroocarton-
fabrieken met warm. de aardappelmeelfabrieken met koud 
water  werken. Ook kan een aardappelmeelfabriek geen ge-
r< gelden toevloed van water  van steeds dezelfde samen-
stelling, zooals juist voor  een tank gewenscht is, opleveren, 
1 'dat slechts gedurende circa  weken dc hoeveelheid afval-
v mr  groot is. de andere tijden het water  veel minder  vuil 
' de hoeveelheid veel geringer. 

t afvalwater  der  aardappelmeelfabrieken kan. al naar 
0 'tstandigheden gebracht worden in a. zure gisting, b. 
echte rotting . 

it genolmen proeven aan de Woudbloem te Slochteren 
e n de „ T o n d e n "  te Foxhol is gebleken, dat. nadat men met 
kalk dc zure gisting heeft tegengewerkt, het afvalwater 

van aardappelmeelfabrieken snel in rottin g gaat. n zal 
dus bij  aardappelmeelfabrieken, evenals bij  de stroocarton-
fabrieken er  toe moeten overgaan, om tanks te bouwen. e 
grooter  men de tanks neemt, des te beter. Wanneer  deze 
zoo groot zijn, dat zij  het vruchtwater  kunnen bevatten, het-
welk dc fabriek in  dagen loost, zullen zij  een inhoud moe-
ten hebben van 3 . ; bij  een diepte van . zal 
het wateroppervlak dus zijn . of juist . 

e inrichtin g zal in hoofdzaak dezelfde zijn als bij  het 
afvalwater  der  stroocartonfabrieken beschreven. e inrich -
tin g om kalk toe te voegen dient boven den toevoergoot 
van het afvalwater  geplaatst te worden. r  volgens de te 
Foxhol genomen proef voor 8 . afvalwater  i | . 
kalk noodig was, zal men voor. een fabriek van middelbare 
grootte . kalk per  week ncodig hebben. e inrich -
tin g zal, den aankoop van grond ad f  meegerekend, in 
de Veenko lon iën ongeveer  f  kosten. n e kan 
men misschien wel voor  f  het benoodigdc terrein kun-
nen krijgen , zoodat de installatie daar  veel goedkooper 
wordt . Voor onderhoud cn bediening der  tanks zullen slechts 
geringe uitgaven vereischt worden. 

Omtrent dc methode der  biologische reiniging door  Oxi-
daticbedden (contactbedden en continufilters) verwijst de 
commissie naar  wat zij  daaromtrent bij  stroocartonfabrieken. 
heeft geschreven. t contactbedden en met een continu-
filte r  zijn aan de aardappelmeelfabriek Tondon te Foxhol 
proeven genomen. Zi j  had met de contactbedden niet veel 
succes. Bij  zulk geconcentreerd afvalwater, lijk t haar  de 
contactmethode minder  geschikt. Betere resultaten kreeg 
zij  met de continufilter-proef . 

N a uitvoerig deze proef en de resultaten daarvan te 
hebben uiteengezet, komt de commissie tot dc berekening 
van de grootte der  continufilter s die dc aardappelmeel-
fabrieken zouden moeten hebben. Zij  berekent dat een zuive-
rings-installati e dezer  fabrieken  maal zoo groot moet 
zijn als die der  stroocartonfabrieken. e installatie zou 
dus uit  continufilter s moeten bestaan. Wegens finan-
cieele redenen zal de bouw eener  dergelijke installatie wel 
niet uitvoerbaar  zijn. Er  moet dus naar  een middel worden 
omgezien om met een kleiner  aantal continufilter s het water 
te zuiveren. . middel ligt hierin , dat men het water 
dat gedurende de  weken dezer  campagne geproduceerd 
wordt in langeren tij d reinigt . n zal het dus moeten op-
bergen voor  zoover  dc continufilter s het niet dadelijk kunnen 
verwerken. Een fabriek van middelbare grootte loost in eene 
campagne van  weken 3 vruchtwater . Nu is 
de commissie van oordeel, dat één continufilter  voldoen-
de is als de fabriek  water  kan vasthouden in 
een tank. t eene continufilter  verwerkt per  week

 afvalwater. t zou dus over  de totale hoeveelheid 
 weken werken. e commissie is evenwel overtuigd, dat 

van het afvalwater, dat langer  in de tanks vertoeft en 
dus doorrot , wel veel grooter  hoeveelheden op het een tin u-
filte r  kunnen worden gebracht, zoodat dit in aanmerkelijk 
korteren tij d al het water  zal kunnen reinigen. 

e methode van reiniging van het vruchtwater  eener 
aardappelmeelfabriek komt dus neer  op vasthouden 
van het water  in tanks en uit deze geleidelijk het 
geheele jaar  door  het water  verwerken op  continufilter . 

e kosten eener  complete installatie schat de commissie 
op totaal f  de jaarlijksch e onkosten op rond f
n deze begrooting is evenwel de waarde van den benoodig-

den gron^ n:et begrepen, omdat men mogelijk mei eenige ze-
kerheid daarvoor  een bedrag als algemeens geldend kan aan-
nemen. Voor  nieuw t e bouwen fabrieken zal natuurlij k de 
grond goedkooper  zijn te krijge n dan bij  reeds bestaande. 

e commissie wijst cr  evenwel op. dat de begrootingscijfers 
slechts globaal zijn. Zi j  heeft enkel een indru k willen geven 
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hue groot ongeveer de kosten zullen zijn, die een derge-

lijk e installatie met zich brengt. 

Aan het eind harcr  beschouwingen gekomen, geeft de 

commissie ten slotte haar  conclusie over de reiniging van 

afvalwater van aardappelmeelfabrieken. e conclusie heb-

ben wij  biervoren reeds medegedeeld. Wi j  meenen haar 

echter  bier  volledigheidshalve nog eens te mogen laten 

volgen. 

t afvalwater van aardappelmeelfabrieken kan gereinigd 

worden volgens de hier  onderstaande methodes; 

 Bevloeiing: en wel: a. gewone bevlociing of b. wilde 

bevloeiing. 

 Tanks gevolgd door  Continufiltcrs ; 

 Tanks gevolgd door  bevloeiing. 

 banks, gevolgd door  intermittecrende bodemfiltratie. 
n de fabriek gelegen is in een streek, waar de 

grond nog zeer  goedkoop is. en waar nog vele onontgonnen 

terreinen liggen, zooals in , geeft bevlociing de 

minst kostbare reiniging, ja zelfs zal deze methode dan 

eer een financieele bate dan een nadeelig saldo opleveren. 

Ook is de „wi ld e bevlociing ", die de fabriek , 

te Nicuvv-Buinen toepast, een weinig kostbare methode 

die veel minder  terrein cischt dan gewone bevlociing. 

Een voordeel van dc bevloeiing is, dat men zoowel het 

campagnewater als het vezelwater kan gebruiken. 

Waar de terreinen voor  bevloeiing ontbreken, is de tank-

methode de meest aangewezen wijze, om het afvalwater 

te reinigen. 

e grooter men dc tanks neemt, hoe beter. 

Beschikt dc fabriek, buiten de tanks nog over  g ro t e 

terreinen dan kan men voor dc nareiniging bevlociing of 

intermittecrende bodemfiltrati c toepassen. 

Wanneer dc installatie niet groot genoeg is voor de 

zuivering van al het water, rcinigc men in de campagne 

slechts het vruchtwater, omdat dit het overgroots deel der 

verontreinigin g veroorzaakt. Op het tafelwater  passe men 

dan slechts een eenvoudige bezinking toe. 

Bij  het vezclmalen zal men de tanks slechts kunnen ge-

bruiken voor  zoover ze niet met het campagnewater ge-

vuld blijven. 

Voor bestaande fabrieken, welke geen voldoende terrei-

nen bezitten, zullen de genoemde methodes, vri j  kostbaar 

zijn . Aanvankelij k zal men daarom zijne eischen kunnen 

beperken en beginnen met den aanleg van tanks alleen. 

n moet dan die tanks niet als bewaarplaats gebruiken, 

doch ze als zuivere tanks laten werken door het water 

cr aan dc eene zijd ' tc laten instr  lomen cn aan dc andere 

zijde tc laten uitloopen. 

Een gemeentebestuur zal moeilijk aan een bestaande fa-
briek een reinigingsinrichtin g volgens art .  der -
wet kunnen voorschrijven, voordat het zich vergewist heeft 
dat de fabriek over den daarvoor  benoodigden grond be-
schikt, of dezen althans kan krijge n voor een redelijken 
prijs . 

Belangrij k is de vraag, die in verband hiermede gedaan 

kon worden, of de onteigening ten algemeenen nutte moge-

lij k zoude zijn volgens de wet van 28 Augustus
opdat een fabriek zich dc terreinen kan verschaffen die 

ze noodig heeft voor een waterreiniging, haar  door een 

gemeentebestuur  opgelegd. k zoude deze wet voor 

dit doel dienstbaar te maken zijn, wanneer men aan baar 

een titel toevoegde over  onteigening in het belang van 

de waterreiniging, evenals door de Woningwet is geschied 

in het belang van de Volkshuisvesting. 

Waar dc mogelijkheid bestaat, dat wij  met dit vri j  uit-

gebreid excerpt, dat eigenlijk nog maar een beknopt over-

zicht geeft van het zoo belangrijk e werk der  commissie 

dc belangstelling onzer  lezers daarvoor  dermate hebben op-
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Zou het waar  zijn, dat wij  aan overbeschaving beginnen 

te lijden, of is dit maar een verzinsel, een mooie naam, 

waarachter wij  onze geblaseerdheid trachten te verbergen? 

Voor velen onzer is zeker het laatste het meest juist. 

c omstandigheden zijn er  ook wel naar, om van alles 

langzamerhand genoeg te krijgen , van alles ten minste 

w|:it de openbare zaken betreft en dat vele getrouwe 

courantenlezers er  in de laatste weken herhaaldelijk toe 

komen, hun dagblad mismoedig weg te werpen, soms zelfs 

ongelezen tc laten liggen, wij  kunnen het gemakkelijk be-

grijpen. Belangrijk e zaken en vraagstukken ziet men spoedig 

verkopen in een eindeloos gezeur, dat iedereen vervelen 

moet, zoodat men zijn troost zoekt in toekomst fan tas ieën 

of zich verdiept in herinneringen aan den goeden ouden 

tij d en daartusschen door  boomen opzet over  schoonheids-

theorieën, die, als alle theorie, grauw zijn. 

Nochtans zijn wij  geen vijanden van theorie, ook zij 

moet er  wezen en het is, waar men zooveel ziet, daf 

met zooals het behoort, dikwijl s een troost te bemerken, 

dat er  nog menschen zijn, die zeer  goed weten hoe het 

zijn moest en die trachten, dit aan anderen duidelij k te 

maken. Alleen is het jammer, dat de resultaten van dit 

breven zoo uitermate pover  zijn. 

Wi j  gaan binnenkort het herstel onzer  onafhankelijkheid 

, een prachtige gelegenheid, om eens door  daden 

te toonen, wat wij  geworden zijn. r zal het niet uitloo-

pen op een zelfverheerlijkin g en een „adorat io n mutuclle" 

°P groote scha l? 

Aan lofspraken op onze nationale deugden zal het niet 

ontbreken, aan afgezaagde toespelingen op onze vroegere 

grootheid evenmin. Onder die deugden zal onze bedacht-

zaamheid geroemd worden, tegelijk me: de voortvarendheid 

onzer  voorvaderen. Van onze eigen voortvarendheid (typisch 

woord voor een zeevarend volk) doen wij  wellicht beter 

te zwijgen; wij  schijnen geleerd te hebben, ook de bedacht-

zaamheid te overdrijven in die mate, dat zij  van een deugd 

een ondeugd dreigt te worden. Wi j  hebben ons aange-

wend over  alles zoo breedvoerig te redeneeren, alles zoo-

grondig uit te pluizen, en tc beknabbelen, dat slechts 

beenderen overblijven, waar  zelfs net merg is uitgezogen. 

Aan onze e naburen verwijten wij  breedsprakig-

heid en onnoodigc uitvoerigheid in alles wat zij  doen. 

en niet geheel ten onrechte, maar de s hebben éen 

spreekwoord, dat zij  tc pas brengen, wanneet over een 

zaak genoeg woorden gewisseld zijn en de tij d gekomen 

is, om tot daden over tc gaan. Bij  ons blijven de daden 

te vaak achterwege, en men meent, heel verstandig te 

zijn , maar  vergeet, dat deze renteniersopvatting haar  tij d 

gehad heeft. Wi j  moeten mede met den stroom des tijds. 

wanneer wij  er  niet in willen verzinken. 

E r zijn er  onder ons genoeg, die dit beseffen, in handel, 

industri e cn techniek ontwikkelen wij  heden ten dage een 

energie als nooit te voren, daarnevens moeten wij  de vol-

hardin g bewonderen, waarmede mannen als Bcrlage e.a. 

zich beijveren bouwkunst en kunstnijverheid in nieuwe ba-

nen te leiden, doch het is merkwaardig, op te merken, 

hoe weinig invloed dit alles nog schijnt uit te oefenen 
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op den volksgeest in liet algemeen, die zich, wel niet 
volkomen juist, maar  toch voor  een groot deel, afspiegelt 
in de daden van onze regeering. 

e daden tc bespreken is bijn a niet mogelijk, zonder 
zich te begeven op het terrein der  politiek, een terrein, 
dat wij  steeds vermeden hebben en ook nu niet wenschen 
te betreden, al roept men ons ook toe, dat de politiek 
van onze {dagen de oorzaak is van de verschijnselen, die 
wij  aanstipten, dat het de politiek is, die ons tot werkeloos-
heid doemt en maakt, dat wij  ons binnen onze enge gren-
zen blind staren op allerlei quaesties van ondergeschikt 
belang, zoodat wij  niets bemerken van de groote dingen, 
die in de wereld gebeuren of staan te gebeuren. 

s het, om één voorbeeld te noemen, niet merkwaar-
dig hoe weinig belangstelling, wij  Nederlanders, nazaten 
van mannen als k en Olivier  van Ncort. toonen 
in de aanstaande opening van het Panamakanaal en de 
Wereldtentoonstelling, waarmede Amerik a meent dit feit 
te moeten opluisteren ? 

t heeft den schijn alsof het hier  een zaak geldt, die 
ons maar  heel uit de verte aangaat, terwij l toch in wer-
kelijkhei d ons volksbestaan het allergrootst belang heeft 
bij  de wijzigin g in het wereldverkeer, die uit de opening 
van dezen nieuwen weg moet volgen. 

n beweert wel eens, dat een langdurig verblij f in 
de tropen een deprimeerenden invloed heeft op den geest, 
de energie verslapt, maar  meermalen reeds konden wij 
opmerken, hoe onjuist deze bewering is cn hoe integen-
deel het verblij f in ë den geest opfrischt en ontvanke-
lij k maakt voor  groote denkbeelden, terwij l daar  dan ook 
de energie niet in gebreke blijft , die denkbeelden in da-
den om te zetten. Wanneer  wij  niet willen, dat ë 
ons boven het hoofd groeit, wat volgens sommigen voor 
een kolonie in het geheel niet te pas zou komen, maar  toch 
volstrekt niet ondenkbaar  is. dan dienen wij  wel degelijk 
notiti e te nemen van de wenken, die ons vandaar gege-
ven worden en niet h doof te blijven voor  de 
stemmen, die zich daar  doen hooren, nu nog, met de meest 
welwillende bedoelingen en zuiver  in het belang van het 

. Zoo deed het ons dan ook werkelij k aange-
naam aan, in een ons door  den heer n te Welte-
vreden toegezonden nummer van de Java-Bode van

t j.1. een artike l aan te treffen van de hand van den 
heer . J. van der  Waals, dat ten volle verdient 
ook in ons land gelezen en ter  harte genomen te worden. 

Na te hebben herinnerd aan eenige vroeger  gedane mede-
deelingen over  de Tentoonstelling te San Francisco, ver-
meldt de schrijver  het bericht uit Nederland, dat de Twee-
de r der  Staten-Generaal besloot tot de deel-
neming van Nederland en de koloniën aan de tentoon-
stelling tc San Francisco in  en laat dan volgen: 
n hoeverre de r  zich ook vereenigen kon met het 

door  de s van , Nijverheid cn l 
en van n noodig geachte subsidie voor  de tentoon-
stelling van f  waarvan ë over  dc helft of 
f — zou moeten beschikken, is nog niet bekend. 
Gedachtig aan het gebeurde met de subsidieaanvraag 
voor  de deelneming aan de Brusselsche tentoonstelling heb-
ben wij  nu nog de hoop te koesteren, dat het den -
ters gegeven was ook het bedrag der  subsidie naar  vol-
doening van de r  te verdedigen. 

t mag echter  met grond verwacht worden, dat deze 
verdediging niet al tc veel inspanning zal hebben, gevor-
derd, waar  men hier  te doen heeft met een Wereldtentoon-
stelling, die in zoo bijzonder  belangrijk e omstandigheden zal 
worden gehouden. e expositie toch — zij  zal de jjrootst e 
worden, die ooit ter  wereld plaats vond, — zal geopend 
worden kort na de reeds jaren en jaren verbeide opening 
van het Panamakanaal, dat een nieuwe weg voor  het 

wereldverkeer  zal worden naar  de Westkust van Noord 
Amerika , in net bijzonder  van het land der  toekomst: 
Cal i fornië . Op die tentoonstelling zullen dan ook de voor 
naamstc landen van de verschillende werelddeelen teza-
men komen om hun positie, hun beteekenis als cultuur 
staten te toonen aan het zich stellig krachti g ontwik 
kelende, uitgestrekte land aan Amerika' s Westkust, me; 
zijn aanstaande overvloedige producties en tegelijk reus 
achtige behoeften. 

n afwachting van het toestaan van het benoodigde cre-
diet door  de Wetgevende t (de Eerste r  moet 
nog over  deelneming beslissen) is het zaak alvast de 
noodige maatregelen te nemen voor  dc voorbereiding vat: 
de deelneming aan de tentoonstelling, waartoe trouwen: 
de Nederlandsche g het opwekkende voorbeeld 
reeds gegeven beeft, want in enkele geï l lus t reerde bladen 
kon men de foto's zien van het plechtig in bezit nemen 
door  onzen gezant te Washington van de voor  Nederland 
en zijn ko lon iën uitgekozen gronden op het tentoonstel 
lingsterrein. t doet goed te zien hoe Nederland hierin 
weer  eens getoond heeft niet dat laksche landje tjap ,,kijk -
kat-uit-den-boom" . te willen voorstellen, waarover  zoovele 
verhalen dc ronde doen. Japan had wel al schriftelij k 
zijn terrein besproken, maar  Nederland toch was het eerste 
land, dat officieel van zijn terrein, dat op de beste plaats 
van de tentoonstelling ligt , bezit nam. Op de nog geheel 
onbebouwde tentconstellingsgronden wappert nu reeds de 
Nederlandsche driekleur  als treffend symbool van l 
lands energie. Zooals van zelf spreekt is dit feit in e 
Amerikaansche bladen besproken en zal het, hoewel schijn-
baar  onbelangrijk , voor  Nederland en de ko lon iën onge-
twijfel d een waardevolle introducti e blijke n te zijn. 

, die vlag daar  op het terrein is niet voldoende. 
Wi j  moeten nu vóórui t zieri om onzen voorsprong op de 
andere landen te kunnen behouden. g de e e 
geering wellicht op formeele gronden nog niet den tij d 
gekomen achten om een e commissie voor  de ten-
toonstelling in het leven te roepen, de pers hier  te lande 
zal alvast de opvattingen, welke over  de wijze van deelneming 
bestaan en waarvan de publicatie aan de aanstaande com 
missie van nut zou kunnen zijn moeten weergeven. 

e heer  Jasper  reeds leverde eenige beschouwingen over 
de eigenlijke inrichtingen van de e expositie, welke 
beschouwingen te meer  waarde bezitten nu genoemde heer 
eerst kor t geleden in ë terugkwam na een belangrijke 
studiereis in Europa gemaakt te hebben en daarbij  alle 
voornaamste musea en verscheidene tentoonstellingen te heb-
ben bezocht. t is thans niet de bedoeling de zaakkun-
dige opmerkingen van den heer  Jasper  over  de eigenlijke 
inrichtin g der  expositie aan te vullen door  meer  in finesse-
te treden — dit zal overgelaten moeten worden aan degc 
nen, die ter  zake van de speciale onderdeelen deskun-
dig zijn —, doch het kan zijn belang hebben nog eenige 
aandacht te wijden aan het uiterlij k der  expositie. 

Want ook het uiterlij k der  expositie legt gewicht in de 
schaal. , het is niet alleen de uitstallin g der  voor-
werpen zelf, die, zooals de heer  Jasper  het uitdrukte , in 
overeenstemming moet zijn met den aard van het volk, ook 
het gebouw behoort aan dien eisch te voldoen, en het ziio 
in het bijzonder  de berichten uit het d over 
het optrekken van een tentoonstellingsgebouw in den geest 
van dat, hetwelk Nederland in  op de exposit: 
te Brussel bezat, die aanleiding voldoende zijn om daa 
over  van gedachten te wisselen. 

e te vormen e tentoonstellingscommissie zal in 
de eerste plaats hebben te beslissen of ë al dan niet 
met Nederland in een gezamenlijk gebouw zal moete
uitkomen. n toch zal werden afhankelijk gesteld in 

hoeverre ë ook te zorgen heeft voor  den bouw van 
een eigen paviljoen. 

Op het eerste gezicht lijk t het inderdaad zeer  aantrek-
kelij k en logisch, dat deze gewesten, die bij  een expo-
sitie in West-Amerika waarschijnlij k zelfs hoogere belan-
gen hebben dan Nederland zelf, een eigen gebouw op-
trekken, dat naar  eigen goeddunken inrichten. t ge-
bouw zou dan echter  een "  gebouw moeten zijn 
ter  typische onderscheiding van het gebouw van het -
derland. h reeds wanneer  men zich een voorstelling 
van zulk een gebouw tracht te maken, voek men dat 
de eisch "  gemakkelijker  gesteld dan ingewilligd 
is, wanneer  men ten minste tevens praktisch wil blijven. 
Welk gebouw in ë toch zou men kunnen aanwenden 
voor  een fantasie-gebouw geschikt voor  het uitstallen der 
in tc zenden voorwerpen ? 

e volkeren van den n Archipel hebben wel 
veelal hun eigen bouwstijl , maar  die stijlen zijn allerminst 
geschikt voor  een groote tentoonstellings-gebouw van mis-
schien  oppervlakte. Zelfs waar  men hier  ter 
< opiëer ing de beschikking heeft over  groote moskee ge-
bouwen, als bijv . te Bandoeng (waarvan men ook de 
electrische galerijen-verlichtin g zou kunnen overnemen) is 
de bouwtrant met de boven elkaar  geplaatste daken en dc 
vele overdekte galerijen, welke juist ten doel hebben het 
zo;ilicht buiten het interieur  te houden, niet van dien aard 
dat zij  zou kunnen dienen voor  een expositie, afgescheiden 
nog van het bezwaar  dat wellicht zou kunnen rijzen om 
een religieus gebouw in dit geval als model te bezigen. 
Voor  het overige zou misschien alleen het fraaie paleis 
van den Sultan van i als model kunnen dienen, dc 
galerijen zouden althans hoog genoeg zijn om voldoende 
licht binnen te laten. h dat bouwwerk geeft weer  niet 
een typisch "  bouwtrant, waar  liet door  zijn 

c hoogpoorten en zijn Arabische punt bogen weinig 
heeft uit te staan met den aard van ë z'elf en hier  te 
lande dan ook vrijwe l uniek is en blijkbaa r  ontworpen 
werd onder  den invloed van de in ë over-
heerschende e bouwkunst. 

t bouwen van een eigen h paviljoen op de ten-
toonstelling in inheemschen bouwtrant is dan ook, zon-
der fiasco-gevaar  niet door  te voeren. Een gebouw in 

h n trant is voorts evenmin aan te be-
velen; karakteristiek is die trant in het geheel niet, noch 
de oude, noch de moderne trant . e oude trant is onge-
twijfel d praktisch maar  voor  een groot tentoonstellingsge-
bouw ietwat naargeestig en in een weelderige expositie-
omgeving te onaanzienlijk; de moderne trant zou te vvei-
nog opmerkelij k zijn en zich wellicht gering onderschei-
den van de gebouwen in de meer  zuidelijk gelegen klei-
nere Amerikaansche steden. 

t is derhalve niet te verwachten, dat ë met een 
afzonderlijk paviljoen eer  zou inleggen en het is te vee' 
gewaagd om zonder  kans van slagen met zulk een pa-
viljoen een proef te nemen in een land, waar ë voor 
het eerst voor  den dag komt. E n dit klemt te meer. waar 
aan den anderen kant aan het exposeeren in een gezamen-
lij k gebouw met Nederland belangrijk e voordeden ver-
bonden zijn. 

n de eerste plaats zal bij  een gecombineerde tentoon-
g de expositie-gelegenheid zoowel voor  Nederland als 

v r »or ë grooter  kunnen worden, omdat in een gebouw 
l°P dezelfde oppervlakte natuurlij k meer  ruimt e ter  be-
s'-'likkin g komt dan in twee afzonderlijk e gebouwen. Ver-
der zal bij  gezamenlijk optreden met dezelfde uitgaven een 
fraaier  gebouw kunnen worden opgetrokken, dat door  zijn 
veel grooteren omvang ongetwijfeld een waardiger  indru k 

2 a l maken. En ten slotte zal het gezamenlijk exposeeren 
van d en n minder  aanleiding geven tot 

het doen ontstaan van dwaalbegrippen aangaande de ver-
houding van ë tot Nederland en meer  in overeenstem-
ming zijn met het feit. dat deze beide landen volstrekt 
één zijn . 

e beteekenis vooral van het laatstgenoemde voordeel 
van een gecombineerde tentoonstelling mag in geen 
geval onderschat worden. n mag niet uit het oog ver 
liezen, dat het ë zoowel als Nederland te doen zal 
zijn om in den San-Francisco een totaal indru k te geven 
en 'dat wij  slechts moeten beoogen vertrouwen tc wek-
ken. t vertrouwen nu zullen wij  op een expositie alleen 
kunnen verwerven door  het opwekken van een bewondering 
voor  hetgeen door  Nederland en ë werd tot stand 
gebracht en daarbij  zal mén juist het meeste succc* 
hebben door  in het licht te stellen wat Nederland in o 
deed, en wat ë voor  Nederland is. 

t moet den Amerikaan du'delij k gemaakt worden, dat 
die landen onafscheidelijk aan elkaar  verbonden zijn en 
dat ze voor  een belangrijk deel hun beteekenis aan elkaar 
te danken hebben. e Amerikaan moet in Nederland het 
pittig e landje zien met zijn bevvonderensvvaardigen kolo-
nisatie-arbeid in een reusachtig eilandenrijk en Nederlandseh 

ë moet hij  beschouwen als het rijk e productieland, waar 
door  den Nederlander  geregelde toestanden werden in het 
leven geroepen. 

e wil natuurlij k niet gezegd zijn, dat de exposi-
ties van Nederland en ë als een geheel moeten worden 
opgevat. Zelfs verdient het geen aanbeveling, om, zooals 
tc Brussel geschiede, in een ruimt e te exposeeren, om-
dat dan de Nederlandsche en de e commissie 
te veel van elkaar  afhankelijk zijn cn niet kunnen exposee-
ren, zooals zij  dat voor  hun landen speciaal noodig achten. 

h wel meen ik , dat het opgemerkte in bijzonderen mate 
pleit voor  het exposeeren in een gezamenlijk, flink , im-
posant gebouw, dat uitdrukkin g geeft aan de herleefde 
Nederlandsche energie. 

Aldu s komen wij  thans van zelf voor  een nieuwe kwestie 
le staan. Want doordat het wenschelijk blijkt , dat ë 
met Nederland samen uitkomt en dus ook in dc kosten 
van het gebouw voor  de helft deelt, is het billij k dat 
ook ë een stem heeft in de wijze van optrekken van 
dat gebouw. n het algemeen zal men in ë moeten 
toegeven, dat aan de bouwmeesters en aan dc industri e 
i n Nederland het ontwerpen en het bouwen van een 
tentoonstellingspaviljocn gerust kan worden toevertrouwd, 
wanneer  althans dc betrokkenen de opdracht krijge n zulk 
een paviljoen op te trekken in den modern-Nederland-
schen bouwtrant. h op een dergelijke onbevangen wij -
ze gaat het in den regel niet en tok nu zijn er  berichten 
ontvangen, dat men in Nederland aan de architecten een 
bepaalden stij l wil opdringen cn wel denzelfden stijl , die 
werd toegepast op het paviljoen te Brussel, namelijk de 

. 

Tegen dit streven nu behoort de aanstaande e 
Commissie zich n.m.m. te verzetten. t is niet de oud-

e stij l als zoodanig, die te verwerpen is: ieder 
die Tiet gebouw op de Brusselsche Tentoonstelling ge-
zien heeft, zal erkennen, dat het van buiten een zeer 
aangenamen indru k maakte. r  dat gebouw was een 
fantasie op e motieven, zoodat ten minste 
kon worden zorg gedragen dat de expositie-ruimte vol-
doende vri j  was, al verloor  het gebouw door  dat gesol 
met c schoonheid in het inwendig.'  zijn ka-
rakter  geheel. Thans echter  wil men in San Francisco 
een copic plaatsen van een bestaand oud Nederlandseh ge-
bouw en wordt in verband daarmede het stadhuis te Gouda 
genoemd. Wat dit gebouw aan consequente doorvoering 
van den stij l zal winnen, zal het stellig niet zijn kleine 
ramen en vele hoeken (de kleine kamers zullen wel tot 



zalen verecnigd worden! aan praktische bruikbaarhei d als 
n verliezen. 

r  er  is meer. Wi j  komen in San Francisco om te 
toon en hoe wij  zijn en niet hoe wij  waren. Wat is het 
toch, dat de Nederlanders zich zoo angstvallig doet vast-
klemmen aan wat ééns was? 

Op dc schoolbanken al werd het ons duidelij k gemaakt: 
ééns waren we een krachti g volk, ééns' was er  een gou-
den eeuw, ééns toen de Nederlanders nog echte koop-
lieden waren, echte zeevaarders, echte kunstenaars, lang-
geleden, toen de Nederlanders nog kort e broeken droegen, 
kanten 'kragen en kanten lubben en zij  nog „a l len "  woon-
den in huizen met trapgevels, met marmeren vloeren en 
met vensters van ruitjes-in-lood. 

Al s schoolkinderen al leerden we het zielige geuren met 
onze gouden eeuw. Er . het groote Engelsche wapen van 
het admiraalschip, dat dc r  op de Theems ver-
overde, wordt zorgvuldig in het m te Amsterdam 
bewaard om door  dc Engelsche toeristen met een fij n 

lachje bewonderd te worden als een keuri g staaltje 

van Engelsche houtbewerking uit de  eeuw. 
Waarom toch vergeten de Nederlanders zoo gaarne het 

jammerlijk e verval van hun land na die gouden eeuw? 
Waarom missen wij  den moed om dien vervaltij d als dc 
belangrijkste episode uit onze geschiedenis naar  voren te 
schuiven, als een episcde, waarvan ons land verreweg de 
meeste leering trekken kan ? Waarom wordt den school-
kinderen niet gewezen op den langzamen, maar  zekeren 
vooruitgang, op die opkomst na dat verval, ten einde hun 
te leeren kennen onze energie van den nieuweren tij d 
cn hun op die wijze het voor  een natie zoo noodig e 
zelfvertrouwen bij  te brengen? 

t is opmerkelijk hoe weinig Nederlanders zich bewust 
zijn , dat wc al weer  een nieuwe gouden eeuw zijn ingetre-
den ; dat landbouw, nijverheid en handel van ons land 
met reuzenschreden vooruitgaan; dat de Nederlandsche be-
oefenaren van wetenschap, wijsbegeerte en kunst een plaats 
innemen onder  de alleroersten van de wereld; dat onze 
huidige kolonisatie-arbeid door  alle Europeesche volke-
ren bewonderd wordt ; dat ernstige, kundige mannen hun 
beste 'kracht geven aan het leiden van den socialen evo-
lutiegang van ons volk langs den weg, die zich buigt 
om' de verderfelijk e halteplaats heen van uiterste toespit-
sing van het . 

j  dunkt uit het voorafgaande blijk t het voldoende: er 
kan geen enkele reden zijn om op de tentoonstelling te San 
Francisco een gebouw te zetten, datecrende uit een vor ; 

ge gouden eeuw. 

r  komt dan nog dit bij . 

n het buitenland wordt al veel te veel aan Nederland 
gedacht als het land van de oude gebouwen, van de 

r  visschers cn van de Zeeuwsche meiden. t weet 
de Amerikaan nu ook al wel voldoende om op zijn zomer-
reizen in Europa niet ons land voorbij  te gaan. n 
wij  dus dc tentoonstelling nu ten nutte maken om te too-
nen wat ons land nog meer  is en laten we daarom zorgen, 
dat het uiterlij k van ons tentoonstellingsbouw in volkomen 
harmonie is met zijn modernen inhoud. n wij  niet 
vergeten, dat zoowel Amerik a als Nederland een voorname 
plaats bekleedt in die hoofdstrooming van dc moderne 
bi uwkunst, die voor  alles doeltreffendheid betracht en dat 
juist dc Califomischc d Stanford Universiteit een 
memorial arch"  bezit, waarvan Prof. o de Vrie s ge-

tuigde: „A l l e andere overeenkomstige gedenkteekenen over-
tref t dit trotsche gebouw. t was een groot genot dit 
product van zuivere Amerlkaansche kunst te aanschouwen." 

t is derhalve van groot belang te achten, dat op 
dc tentoonstelling te San 1'rancisco aan een Nederland-
schen bouwmeester  gelegenheid gegeven wordt bij  den Ame-

rikaan bewondering op te wékken voor  de moderne Neder-
landsche bouwkunst, representeerende den modern-Nede; 
landschen geest. n het algemeen is het ongetwijfeld af 
te keuren een sterken nat ion alen trot s te kweeken, wij l 
deze leidt .tot onderlinge verwijderin g der  volken en toi 
zelfverblinding, doch waar  het hier  geldt een vredige 
krachtsmeting, daar  moet Nederland alle dienstbare mic-
delen aanwenden om van zich zelf een zoo gaaf mogelijk 
beeld te toonen. 

E n daar  dit evenzeer  een h belang is, en, zooal-
gezegd, ë voor  de helft van de kosten van het ten 
toonstellingsgebouw aansprakelijk zal worden gesteld, za' 
de e Commissie voor  dc deelneming aan de ten 
tentoonstelling goed doen de beslissing omtrent het uiter-
lij k van het gebouw niet zonder  meer  in handen te leggen 
van de commissie in Nederland, vooral nu men daar  ti 
lande blijke n geeft de eischen, die aan zulk een gebouw 
gesteld moeten worden, niet op hun juiste waarde te schal 
ten. . J. V A N S 

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

E . 

t h Bestuur  der e Nederland-
sche "  maakt bekend, dat alsnog dc 
gelegenheid wordt opengesteld tot inzending van ontwerpen 
voor  boerderijen voor  ontginningen op zand- en dalgronden 
volgens klasse A van den Prijsvraag voor  Ontwerpen van 
Boerderijen op , uitgeschreven door  de 

e Nederlandsche "  in ver-
band met de Nationale en e n 
stelling te 's-Gravenhage in t is voldoende een 
exemplaar  der  bouwteekening in te zenden met opgave 
der  bouwkosten en met een kort e beschrijving van het 
landbouwbedrijf , waarvoor  de boerderij  is uitgevoerd. s 
gewenscht kan daarbij  een fotografie van het gebouw wor-
den gevoegd en een opgave der  wenschelijk gebleken ver-
anderingen. 

e keurmeesters voor  dezen prijsvraa g stellen zich voor. 
doelmatig gebleken ontwerpen te bekronen met prijzen van 
twinti g tot honderd gulden, waartoe een totaal bedrag 
van vijfhonder d gulden beschikbaar  is. n het bijzonder 
zal gelet worden op practische indeeling en goedkoope 
uitvoerin g der  boerderij . 

e inzending kan uitsluitend geschieden door  den ont-
werper  der  teekening al of niet in samenwerking met 
den gebruiker  der  boerderij  en moet vóór  Juni as. met 
duidelijk e vermelding van naam en adres van den afzender 
franco gezonden worden aan de e Nederlandsch'-

, Buitenhof n . 

. 

r  de afdeeling n van de „Ve reen ig in g ter 
bevordering van Vreemdelingenverkeer"  en e Friescb
Bouwkring "  is een prijsvraa g uitgeschreven voor  een uithang-
bord. e bedoeling van deze prijsvraa g is, zoo mogelijk 
een overzicht te geven van een aantal ontwerpen, d i ' 
ban dc practische en aesthetische eischen, waaraan een 
uithangbord moet voldoen, beantwoorden. 

n het uithangbord moet de bestemming duidelij k zijn 

uitgedrukt . 

Onderwerp, materiaal, versiering en uitvoering worden 
aan den ontwerper  vrijgelaten. Uit de ontwerpteekenin -
moet echter  de bedoeling van den vervaardiger  duidelij k 

ilijken . Bij  de uitvoering moet rekening gehouden worden 
met ons klimaat . 

E r wordt verlangd een schetsontwerp op de schaal van 
 a 5 en een ontwerptoekening op ware grootte. j 

oen kort e omschrijving in verband met het bovenge-
icmde. 

e borden mogen niet verder  dan . buiten den 
gevel steken. 

Voor  de beste ontwerpen worden de navolgende prij -
zen uitgeloofd: 

Een ie prij s van f  en een verguld zilveren medaille 
met getuigschrift, een  prij s van f  en een zilveren 
medaille met getuigschrift, een  prij s van f  cn een 
bronzen medaille met getuigschrift. 

e jur y bestaat uit de heeren: C. W . Nijhoff , directeur 
van de kunstnijverheidsschool ,,Quellinus", W . Penaat, nijver -
hcidskunstenaar, en C. , decoratief teekenaar, allen te 
Amsterdam. 

All e inzendingen blijven het eigendom van de inzenders. 
e genoemde vereenigingen behouden zich het recht voor, 

de bekroonde en de door  de jur y daardoor  aangewezen 
teekeningen te reproduceeren en publiek te maken, ook 
urn de ingekomen ontwerpen in bet publiek ten toon te 
stellen. 

c inzendingen moeten voor  den  Juni  des 
middags  uur , ingekomen zijn, bij  den heer  G. J. Veenstra, 
secretaris van de „Fr iesch e Bouwkring" , Nauw  te 

. 

L 
Ingezonde n Stukken . 

e heer  P. . , 

r  van c Opmerker" 

Stephcnsonstraat  te n . 

, 

g ik U ook voor  't onderstaande opname verzoe-
ken in Uw blad onder n stukken" . 

k zeg U dank voor  de plaatsing van mij n stuk in 
de „Opmerke r "  van  Apri l j.1., onder  welk U als ant-
woord o.a. gaf: 

„ B r a v o ! r . U hebt het ons eens goed 
gezegd". 

— r de redacteur, ik dank U voor  Uw teeken 
van goedkeuring. 

Voor  de bijzonderheden omtrent het geval met de hui-
zen hoek Spoorsingel en Stationssingel te m van 
den heer  C. J. van Tussenbroek moet ik U verwijzen naar 
den heer  van T. , zelf, deze kan U de huizen laten be-
z i c h t i g e n en raad ik U aan dan uit de door  de 
bouwpolitie te donker  geachte gangen (waarin men kan 
lezen!) van die huizen komende, eene vergelijkin g te maken 
met de;-, gang van het n o g n i e u we e Ge-
meentelijke bevolkingsbureau, ik bedoel de.'  gang, die U 
aan het Achterklooster  ingaande, voert naar  de trap, die 
U moet brengen naar  het bevolkingsbureau. t meenemei? 
van (een electrische zaklantaarn zal U bij  dat Achter-
in iuostergangbezoek niet berouwen. 

Geloof mij , mijnheer  de , met eigen oogen 
m et U dat alles zien, wanneer  U juist wilt , , O p m e r k e n " . 

 is lang geen alledaagsch geval, neen, het is een unicum 
net voorn, geval van Tussenbroek en dan het verloop en 
vooral de afloop, neen, zonder  het te z i en is het niet 
t e gelooven. 

Ook ik vind de Woningwet eene nuttige instelling, maar 
mijnheer  dc , lucifers en scheermessen zijn ook 
nuttige zaken, indien! ja, indien ze niet misbruik t 
worden. m zegt dc oud-minister  van Justitie . 

. J. Smidt, in zijn bijn a  bladzijden groot werk l i t 
breidingsplan en Bouwverbod. beschouwingen over  inhoud 
en toepassing van de betrekkelijk e en aanverwante be-
palingen der  Woningwet, Uitgave . . Tjeenk Willin k 
&  Zoon, , na e en r e e ks v e r k r a c h t i n g e n 
d er  W o n i n g w e t , d o or  G e m e e n t e b e s t u r en ge-
p l e e g d, te h e b b en b e h a n d e ld op bladzijde  on-
deraan : 

e leidt een gezagsfanatisme, niet door  honger 
„ g e z ag gecontroleerd, beteugeld en gefnuikt" 
cn op bladz.

„maa r waar  zijn hier  te lande de rechters, bij  wie in der-
gel i jk e gevallen bevrediging van gekrenkt rechtsgevoel, 

l v an t o e g e b r a c h te s c h a de k a n wor -
d en g e z o c h t, (ik spatieer). 

, 

A . C. . 

L e e s t a f e l . 

G  No k , doo  J. -
ma. Een d op f te m 

e V  ij h e i d in het , doo  G. . 
San . doo  J. e e g Tjeenk. b. i . 
l i e t een en a n d e  ove de g tusschen t en Tuin-

, en ove het d tusschen , t en de 
e e kunsten, doo . F. h s van Zouteveen. 

e te . 
e . 

. e n n in de Woning-
wet. 

A No n e het Genoot-
schap. 

. . 
V e  d w ij n e n d , met afbeelding. 

t van de Commissie voo  de vaststelling de bij de g van 
hout te stellen, eischen. 

S t a d s p l an van Londen. 
e g en g van gebouwen- doo

F. G. Unge w. i . . 

E . No s Stadsschoon. 
- en s c h e i k u n de in het , doo . J. A . van 

de . met afbeeldingen. 
W o o n h u is aan het , . . n , 

met afbeeldingen en losse plaat. 

e  No e  i t b  e i d i n g van de e 
haven in de laatste . t gehouden in de g de
Afdeeling voo - en e van  Juli  doo  A . C. 

, met n en afbeeldingen. 
J . C. . i . t met , doo . C. s 

van , c. i . 
t X  V e h - en Geneeskundig s 

te , t  doo  C'. J. s . t. . 
n S t u k k e n. Conclusies uit n met locomo-

tieven, doo . S. vanlZanten w. i . — e p doo  W. Simon-
Thomas vv. i . 

. . v. T.) No  Officieel gedeelte. — e 
algemeene . — Aankondiging van . — n 
van . — n ove de n voo  de pen-

g de .  Ons s (slot). — 
t ontvanggebouw en de nieuwe hoofdingang op de algemeene -

plaats in k te . — Examens. — . — Gemengd. 
— Uit technische bladen en . 

E  No . e . 
Wat is een uitsluiting? 

E E E No. e j en 
g van  in de . k 
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E , uitgave van J. G. e te t bevat in all.
E en n og n i eu we en e L e n t e b o d e: . J. van de Ven. — 

d L i c h t : J. . s . — E en e 
: . S. S. — e : . . G. . t 

e k o m p a s: A . . e Voogt. — ,.V u u  m a a k g o e d": 
. — e o ud n de ? . . . — 

E en s d o o  het O o s t en v an de : A . J. T. Janse. 
— E e n v o u d i g e t m e t en van de : 

. A. . C. . — . — -
d e n t i e. — h t o v e  de m a a nd 

: W. van de  Vegt. 

E T UN N No 7. e g 
van Alexande s t bevat s een aantal afbeeldingen 
van n van den  schilde Walthe , met een t 

t van den kunstenaa getiteld: .,Vom k in de " 
en  een l ove de g Louis S.  te Geneve, 
die in t j . 1. t d en hoofdzakelijk e e 
kunst bevatte, n de afbeeldingen eenige stalen geven. e bouwkunst 
is in dit numme d doo een l van  ove

. j t men een zevental afbeeldingen van nieuwe 
gevels te n aan. t blijkt , dat naast de beslist e , 

n b. v. o l goed k , zich ook nog de g 
klassieke , o. a. in het k van l . handhaaft. — 
Al s een meeste de e t in een volgend stuk ons de -
sche t Gustav e . 

n zijn s speelt het effect van het l de , de m 
is min of mee bijzaak, en niet altijd even , l men ove
de , die in elke e een facto van de e beteekenis 
is. naa de e afbeeldingen niet kan . men kan alleen -
stellen. dat de kleu  in vele gevallen de situatie moest . Op het 
gebied de d is een l met e afbeeldingen gewijd 
aan , l aan het slot een aanta! n van -
tentie-cliché's voo  de uitgaven van Alexande h n , 
zijnde de n van een onlangs doo  den uitgeve n -

. 

G , bevattende , opgaven 
en mededeelingen e bet g Examen voo  Opzichte van 
den t doo . , Opzichte van den -

, uitgave van  . E .  1 u w e  te . 

Wat den inhoud van het hie  genoemde e , zegt de titel eigen-
lij k genoeg en wij meenen alle n te hebben, om te , 
dat het met e g en d is samengesteld. t is een 
aanvulling van de s bestaande n van e opgaven 
voo  het bedoelde examen en bevat mee dan , allen k 
aan candidaten gedaan en dus niet , maa k zijn het. 
zooals de samenstelle in de inleiding , niet alle n die bij 
m o g e l i j k h e id te' stellen zijn. t e nut deze g ligt 
echte volgens zijne, en ook onze, meening , dat e  uit te n valt. 
welk t n gewoonlijk gesteld n en h o e v e  op het -
ken vak t i n g e g a a n. Ook de e hie  en daa ingevoegde 
mededeelingen en n kunnen voo  dengeen. die voo  het -
staats-examen , van e e n geacht. 

E , . - en -
boek ten dienste van , , aanstaande bouwkundigen 
e. a.. tevens een d bij het Technisch , doo  L . , 
uitgave van .  o 11 e te . 

Van dit bij uitstek e handboek is, blijkens een ons deze dagen 
toegezonden , in k n tijd een tweeden k 
modig . t t ons niet in een tijd van zoo e 

d als de onze. e d heeft, gelijk de w 
beeft bewezen, niet altijd tot g van het vak geleid en een tijdlang 
heeft e e s bestaan, dat de e van het deugdelijke, goede 

k in het bouwvak s n zou gaan. Gelukkig heeft men 
dit nog intijds ingezien en doo  gepaste mtddelen , de ambachten, 
die den g van het bouwvak uitmaken van algeheelen g 
te . 

t n is met gunstigen uitslag , maa niettemin is het 
noodig en zal het g noodig blijven, doo d en t de 
<'oede n en gezonde denkbeelden, wat t de eischen 
aan het k te stellen, te n en le . e kan een 
boek. als het hie  aangekondigde, veel , omdat men hie  in den 
volsten zin waa voo  zijn geld . e e toch is hie  niet bij-
zaak, maa hoofdzaak. All e  afbeeldingen zijn op flinke schaal en 
velen beslaan een geheele bladzijde t o , l in den 
tekst alle d n is, zoodat het  van een hand-
boek behouden gebleven is. t lijdt dan ook o. i . geen twijfel of deze 
tweede k zal in weinige n zijn weg in de n de k 
hebben gevonden. 

T E OVE T G ELE 
T J E G N

Wij moeten het geheugen onze s wat , wij hebben hie  ti 
doen met het t de , op  en n 
be  te m gehouden, dat onlangs bij de W e d. J. . 
& Z o o n ' s l en j te m vei 
schenen is. e tijd gaat snel, maa gelukkig niet zoo snel, dat de actual 
teit en d van de op de e behandelde n nu d 
af zou zijn. m zal de, zij het ook late g van het
met de e afbeeldingen, die destijds als lichtbeelden n : 
velen ook nu nog aangenaam zijn e.i zullen zij het e n ai 
aandenken aan een bijeenkomst, waa goede beginselen met l 

d n en zaden , die zonde twijfel goede : 
moeten . 

E E N . 

n het Technisch Weekblad van den Bond van Technici 

lezen wij  onder  bovenstaanden titel een stukje, waarin te-

recht op een eu/vel wordt gewezen, dat ofschoon oogen-

schijnlij k van weinig belang, toch bedenkelijk voorkomt 

e schrijver  heeft gelijk, waar  hij  zijn collega's daarop 

opmerkzaam maakt in de volgende bewoordingen: 

Ons Technici ligt een schoonc toekomst in letters. 

in 't verschiet. 

Onze lezers konden uit dc jongste persberichten verne 

men, dat de eerste afgerichte jongelui ter e Tech 

nischc school van den A lg . Ned. Aannemersbond te Utrecht 

die deze inrichtin g met diploma verlieten als extra presenl 

het bleek uit de rede. die de heer x bij  deze gele-

genheid uitsprak, de toevoeging achter  hunne namen B. 

v. U . en W . v. U. beteekenend respectievelijk Bouwkun 

dige van Utrecht en Waterbouwkundige van Utrecht. 

Ziedaar, lezers, een nieuw succes, wat onze jongere ge-

neratie te wachten staat, ja wij  ouderen komen daar  veel 

aan te kort , 't is om afgunstig te worden, zulke mooie 

titels, waartegen, 't zou begrijpelij k zijn, de adel wel spoe-

dig een actie zal beginnen, ja, zal die zeggen, bleef het 

daar  maar  bij , straks wordt zoo een bouwkundige van 

Utrecht nog lid van den Ned. Architectenbond; dan krijg i 

men op diens naamkaartje r  X A . v. U . 

B. N . A . Ook kan deze mede architect-lid v. d. . 

t. bev. d. Bouwkunst zijn, dan volgen diens titels: T 

X. . . Ti . v. U . + B. v. N. A- + A . . . t. B;. d. B'. 

s lezer, wij  zijn selchts aan het begin van de Neder!. 

Technische Titulatuur , er  kunnen en zullen nog wel vele 

titels volgen. Wi j  kunnen dan ook de commissie voor 

ons jaarboekje opdracht geven om alvast een studie van 

een dergelijke rubrie k aan te vangen. 

Welk een heerlijk e toekomst!!. zoovele titels te mo 

gen voeren, en dan de consequenties. 

Zoo zal dc geijkte vorm onzer  naamkaartjes noodwendig 

langer  worden, om alle letters er  goed leesbaar  op t 

kunnen plaatsen. 

Een dergelijk iets zal met de naamplaten moeten ge 

schieden. 

Welke hooge eischen zal een eventueel huwelijkscandi 

daat zijn schoonvader  kunnen stellen wanneer  eerstgenoem 

de, gracieus met het halve alphabet achter  zijn naan 

voor  den dag komt. 

Ouders kan de goede raad gegeven worden om l i 

geboorte van hunne zonen, niet al te spaarzaam te zijn 

met voornamen, want zie je. voor  de symmetrie mogen er 

toch ook een groot aantal voorletters staan waar  toch veel 

kans bestaat op een flin k aantal achterletters. 

E r zal clan eindelijk, wanneer  de post verbiedt onze 

visitekaartjes langer  te maken en onze gevels en deuren 

 een voldoende plaats meer  bieden om onzen naam met 

al zijne voor- en achterhoorigheden, noodwendig weer  naar 

vereenvoudiging moeten worden gezocht; dat is ook niet 

nioeilijk,d e wiskunde doet ons daar  alle middelen voor 

aan de hand, zooals kwadraat of derde macht, zoodat 

men W . v. U . in 't kwadraat of ten derde macht kan zijn, 

ook de bekende haaltjes en accolades kunnen daarbij  nog 

vele goede diensten bewijzen. 

Ook zouden de ambachtsscholen, en waarom niet de 

. B. S. en handelsscholen of zelfs lagere scholen hunne 

leerlingen zulk een presentje bij  het verlaten dier  inrich -

tingen niet gunnen. 

Ziet leden, wij  zijn thans op den goeden weg, 't zal 

wel op den duur  wat gecompliceerd werden om volgens al 

die letters te weten te komen wat mijnheer  die en die, 

eigenlijk is, maar  in het bezit van een goede lijst van 

Technische Titulatuur , zooals bovengemeld een nieuwe ru -

briek van ons jaarboekje kan vormen, komen wij  dan 

eindelijk daar  wel achter. 

't s een prachtig voorbeeld (er  zijn nog heel wat 

middelbare technische scholen in voorbereiding), ter  na-

volging, een verrassing voor  onze ijverig e commissie . 

T. O., die kreeg. dat komt niet veel voor. meer  dan 

zij  vroeg. 

e wijsheid, dat is ontegenzeggelijk zal er  eveneens goed 

bij  varen, een jongeling  a  jaar  oud zijnde, in het 

bezit van zooveel letters behoeft niet veel moeite meer 

te doen om door  de wereld te komen, hij  neeft zijn 

titel , dus zijn kunde, hij  weet nu al heel veel en kan in 

zijn verder  leven grootendeels op zijne nu reeds behaalde 

lauweren drijven. . 

, Bestuur  van de e Technische School te 

Utrecht, de Nederlandsche Technici kunnen U niet ge-

noeg dankbaar  zijn voor  Uwe lumineuze vinding en het 

meest dankbaar  zullen Uwe leerlingen U zijn voor  den 

letteroogst waarmede U hen verraste. 

e letters zijn prachtig voor  St. Nicolaas. 

A . JJ S. B, 

. 

Van de e Vereeniging tot bevordering 

van Volkskunst ontvingen wij  een brochure getiteld: ,,Wat 

is volkskunst ? e kunnen wij  die bevorderen ?"  geschre-

ven door  den, heer . P. J. Tutein Nolthenius. 

Wi j  meenen aan de "bevorderin g van een zaak als deze, 

volkszaak bij  uitnemendheid, waarvoor  iedereen wat ge-

voelen moet, niet beter  te kunnen medewerken, dan door 

onder  de oogen onzer  lezers te brengen, wat de r 

Nolthenius ter  beantwoording der  bovengestelde vragen aan-

voerde. Een betere propaganda dan door  zulk een warm 

pleidooi is o.i. niet mogelijk en wij  handelen dus zeker 

in den geest der  genoicmde Vereeniging, door  hier  het 

woord te geven aan haren begaafden woordvoerder. 
*  * * 

Eigenlijk , voordat wij  vragen: wat is volksk u n s t? moeten 

wij  ons duidelij k maken: wat is v o l k ? 

n den regel denkt men bij  het woord ,,volk"  aan een 

menschenmassa, welke zeer  ver  beneden ons staat. Voor 

een fabrikan t is het „vo lk "  de arbeiders; voor  een stads-

mensch de boeren; voor  een ambtenaar: de postbode, de 

concierge, de lantaarnopsteker, de brandweerman; een aristo-

craat rekent cr  zeer  zeker  ook den middenstand onder: 

de winkelstand. A l léén koningen en keizers bedoelen, als 
Z1J spreken van „he t volk" , de g e h ee l c bevolking van 

hun land: hunne o n d er  danen. 

r  in alle geval, wanneer  zooals hier, van volks-

kunst is te spreken, mag het woord v o l k niet anders 

gebruikt worden dan in den meest algcmeenen zin. U 
a'len en mij  zeiven reken ik daaronder, en dus is volks-

kunst niet enkel de kunst van a n d e r e n, maar  ook Uw 

en mij n kunst. 

Gij  schrikt even ? Wil t wellicht opmerken, dat men dan 

toch wel degelijk in het buitenland onder  Volkskunst al-

léén verstaat b o e r en kunst? Volkskunst is daar  de kunst 

der  lagere volksklasse, en wel van eene volksklasse, welke 

door  haar  eigenaardig bestaan, ver  van de beschaafde 

wereld, een eigen leven leeft. r  is die hoeren-

kunst — alzoo redeneert men verder  — een kunst die uit 

het eigen i k van den maker  is opgekomen; het is autoch-

tone, onverdorven kunst, zelf-aangeleerd en heeft daardoor 

tevens iets onbeholpens. En het is juist dat onverdorvene 

dat onbeholpene, dat ons zoo aantrekt, even als wij  zoo 

allerbekoorlijks t vinden de eerste onbeholpen schreden van 

een kind , diens eerste stamelen. Volkskunst is s t a m e-

l e n d e kunst. n wij  toch zorgen — zoo roept men dan 

waarschuwend — dat dit onverdorvene niet van de volks-

kunst worde afgenomen, door  eigenwijs die boeren te onder-

richten 1 Z ij  verliezen dan met hun genoegen hun zelf-

vertrouwen, cn zullen banale, lcelijk e kunst maken. 

, i n d i e  deyfs redeneering ju :st ware, z inden 

wij  niets beters kunnen doen dan dc Boerenkunst of Volks-

kunst aan haar  lot over  te laten. W a t dat lot zoude zijn, 

is gemakkelijk te voorspellen: e steeds verder  om zich 

heen grijpende beschaving zal die oorspronkelijk e kunst 

doen verdwijnen. Want het is een treurig , maar  onverbid-

delij k noodlot: de mindere wordt door  den meerdere niet 

opgeheven tot hoogeren staat, maar  vernietigd. 

e Noord-Amerikaansche n zijn een der 

jongste bewijzen van deze natuurwaarheid; en waar zelfs 

menschenrassen niet tegen beschaving bestand zijn. zullen 

kunstuitingen zulks zeker  niet wezen. 

Een treuri g vooruitzicht ! En ware de voorspelling juist, 

dan zoude onze Bond wel dadelijk zich kunnen ontbinden. 

Want er  zijn in Nederland musea genoeg, welke zoo wel-

willend zijn om in h un grafruimte n ook die doode volks-

kunst bij  te zetten. — 

r  een geheel ander  standpunt is in te nemen. 

t ik eerst beginnen met te verklaren waarom men in 

het buitenland boerenkunst en volkskunst svnoniem acht. 

Waar geschiedt zulks ? n , in , in Tyrol , 

in Zwitserland, in Zweden, Noorwegen, d en . 

r  in die landen is inderdaad het gansehe volk: 

b o e r ! r  mag men zonder  bezwaar  heide woorden 

door  elkaar  gebruiken. e steden spelen cr  een onbedui-

dende rol . 

t geldt niet voor  o ns land. Bijn a nergens zijn zoovele 

kleine centra van beschaving als ten onzent. n valt 

in Nederland over  dc steden, zooals elders over  mol 5-

hoopen. Vandaar  dat in Nederland de boerenstand niet 

het „vo lk "  uitmaakt ; de burgeri j  speelt bier  een zeer  groote 

rol . E n bij  ons is dus Boerenkunst slechts een o nd e r* 

d e el der  Volkskunst. Zelfs in vele gevallen niet het voor-

naamste! k behoef U slechts te herinneren aan de Friesche 

volkskunst, welke, dank zij  dc bemoeiingen van e 

a thoc Sloot en, thans weer  zoo de aandacht trekt 

en met ijver  beoefend wordt. E n wie eenige jaren gele-

den te Amsterdam de g bezocht, zal 

zich herinneren hoe daar  een afdeeling e 

volkskunst was bijeengebracht, welke evenmin door  boeren 

was vervaardigd, maar  door  den kleinen burgerman. 

h laten wij  ons eenvoudigheidshalve even bepalen 

tot Boerenkunst. Gelooft gij  werkelij k dat die zoo eenvoudig, 

zoo onverdorven is, zoo eigen-aangeleerd ? Anderhalve eeuw 

geleden mocht men zoo iets beweren, in den tij d van 

u cn vroeger, toen men de onschuld zocht in het 

verleden, daarentegen de ontwikkelin g der  menschheid aan-

zag voor  eene degeneratie. h dat standpunt kan men 

heden ten dage niet meer  innemen. c oorspronkelijk e 
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mensch is weg, en heeft geen sporen nagelaten; en even-

min de oorspronkelijk e kunst. e beroemde, op been in-

gekraste voorstelling van grazende rendieren. — maaksel 

van een holbewoner. is zeer  zeker  n i et een primi -

tieve arbeid. r  moeten reeksen van geslachten van hol-

bewoners vóóraf zijn gegaan, doch van wier  kunstpogingen 

niets tot ons is gekomen, vóórdat iets zoo volmaakts werd 

geleverd. Zeker, cr  is onbeholpen o u de kunst; doch on-

b e h o l p en kunst wordt oók nu nog gemaakt, en dat 

is clus geen criterium . 

Oorspronkelijke , oerbevolkingen bestaan evenmin. Een hal-

ve eeuw geleden, toen dc ethnologic in hare kindsch-

hcid was, dacht men ze overal te vinden. Nu zijn er  nog 

slechts enkele overgebleven, Zooals de Boschjesmannen, de 

Negritos op de Philippijncn , en eenige zeer  slecht bekende 

stammen in ë en op de Sunda-eilanden. En zelfs 

deze blijke n bij  nader  onderzoek n i et meer in den strikten 

zin van het woord primitie f te zijn ' 

e bewoonde wereld i s r - zoo ver  men kan nagaan 

steeds in ontzettende beroering geweest. En de beroemde 

Volksverhuizing, waaraan Europa hare tegenwoordige volks 

schikking dankt, is slechts één der  tallooae grootere en 

kleinere, welke de geheele wereldbevolking hébbén door 

elkaar  gemengd. 

E n die roerige menigte had een roerig verkeer. s dc 

kusten der  Oostzee, 'in dc graven van volkeren die zelf nog 

slechts de meest primitiev e voorwerpen konden vervaar-' 

digen, vindt men fraaie, fij n afgewerkte sieraden en wa-

penen van zuidelijken oorsprong, welke bewijzen dat al 

van de oudste tijden af. het Zuiden en het verafgelegen 

Noorden samen handelden. A l wareti er  toen geen spoor-

wegen, de innerlijk e 'drang om zich te verplaatsen was 

zóó (groot, dat wie maar eenigszins kon reisde. e vorsten 

met groot gevolg. Wi e Busken s d van -

brandt "  kent. weet hoe zeer  onze Graven steeds Europa 

doorzwierven. En ook de eenvoudige burgerman zwierf: 

als student, als handwerker, als pelgrim, als bedelaar. 

Niet enkelen, maar  duizenden, A f g e l e g en was feitelij k 

vroeger  niets. Eerst de versnelde middelen van vervoer 

hebben ide afstanden gedifferentieerd. Een stad waarheen 

de spoor in twee uur  brengt, ligt dichterbi j  dan een plaats 

welke men enkel per  rijtui g in denzelfden tij d kan bereiken. 

Want de spoor is goedkooper en gemakkelijker dan het 

rijtuig . e moderne tij d heeft dus de afstanden geschapen. 

n den ouden tij d bestond dat verschil n :et; door de meest 

afgelegen dorpen ging de stroom van reizigers cn zwer-

vers; deze bracht nieuws mede en nieuwigheden. E n 

daarenboven: minstens eens per  week vereenigde de be-

volkin g zich in de kerk — die dikwijl s uren ver  weg was 

gelegen van de verspreide hoeven. En dan de jaarmarkten , 

de kerk-, later  kermissen! n stelle zich toch de boe-

renstand niet te ge ïso leerd voor-''  En wil men daarvoor 

een bewijs ? Toen de Zwitsersche boeren i de Stoute 

hadden overwonnen, stonden in geheel d de boe-

ren op tegen hun eigen onderdrukkers. Zóózeer was die 

tijdin g in korten tij d allerwege verspreid geworden. 

Boerenkunst k a n derhalve niet primitie f zijn. e 

hebben dc boeren te veel aanraking met beschaafden, 

Vooral de invloed van kerken en kloosters is daarbij  niel 

te vergeten. r — in die heiligdommen — zagen die 

eenvoudigen werkelij k k u n s t . E n de zucht tot navolging 

den mensch ingeboren, bracht den boer er  toe — zij 

het van verre — het geziene na te bootsen. t gebrekkig 

inzicht, met gebrekkige hulpmiddelen, maar  toch zóó, na-

derde hij  tot die nieuwe wereld, welke daar  zich aan hem 

had geopenbaard en hem onweerstaanbaar  aantrok. 

e kunst der  boeren is dus niet een primitiev e kunst, 

doch verloopen, v e r w a t e r d e s t a d s k u n s t. 

(AV o r d t v e r v o l g d .) 
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r  dagen vergaderde te m de Vereeniging 
e Ambachtsschool"  onder  voorzitterschap van den heer 

A. . n die vergadering werden, als naar  gewoon-
te, verschillende mededeelingen gedaan, verslagen uitge-
bracht, rekening en verantwoording goedgekeurd, alles gelijk 
zulks i n dergelijke vergaderingen gebruikelij k is. Na af-
loop'dezer  werkzaamheden evenwel deed de Voorzitter  eeni-
g° belangrijk e mededeelingen, in hoofdzaak neerkomende 
°P het volgende: 

s eenige jaren is de vereeniging bezig met de re-
organisatie en uitbreidin g der  Ambachtsschool. e school 

is te klein en voldoet niet meer. Beproefd is eerst 
om de zaak te vinden door  verbouwing van de bestaande 
school. t plan is niet door den gemeenteraad goedge-
keurd. Toen is getracht om bijn a een geheel nieuw ge 
bouw op dezelfde plaats te doen verrijzen. Ook dit plan 
vond geen bijval . Nu is besloten om een geheel nieuwe 
ambachtsschool te bouwen. t gemeentebestuur  acht bet 
beste, dat alle valkjl̂ a n in één gebouw zijn ondergebracht, 
n ook dit is voordeeliger dan dat de gemeente ver-

schillende cursussen van verschillende lichamen zou moe-
ten subsidieeren. 



e plannen hebben nu sasten vorm aangenomen en in 
verband met de algemeen erkende behoefte om naast het 
ambachtsonderwijs ook te voorzien in dc behoefte aan -
delbaar  technisch onderwijs, een behoefte, die ook in dc 
gemeente m en de provincie d ernstig 
wordt gevoeld, werd aan het bestuur, na gehouden overleg 
met sommige autoriteiten, aan den r P. n 
opgedragen de plannen te ontwerpen voor den bouw van 
een nieuwe ambachtsschool met daaraan verbonden -
delbaar  Technische School met globale kostenberekening, 
alsmede de samenstelling van een rapport betreffende de 
inrichtin g van het leerplan voor elk der  beide scholen 
en het al of niet wcnschelijke van dc samenkoppeling 
daarvan. 

c heer a bracht in herinnering, dat m al 
lang voor een r Technische School in aanmer-
kin g kwam. Eerst was er  het plan van minister r 
om een Teehnicum te stichten. t gemeentebestuur  ver-
klaard e zich bereid toen een half millioen bij  te dragen 
in de kosten. t begreep dat dit noodig was, wilde men 
hier 1de school krijgen . Ons land bleek echter  niet rij p tc 
zijn voor een Teehnicum. 'Toen heeft de Aannemersbond 
te Utrecht een Technische school gesticht. Ook m 
dong naar dc stichting daarvan binnen haar  muren, doch 
de regeering weigerde zulks beslist, zoodat dc school te 
Utrecht kwam. 'Thans echter  acht het bestuur der  Am -
bachtsschool den tij d gekomen, om tot de stichting van 
een . Techn. School, gepaard aan de uitbreidin g 
der huidige Ambachtsschool over te gaan. 

e . Techn. School zal omvatten dc afdeelin-
gen burgerlijk e en waterbouwkunde, aangezien de . T . 
S. te Amsterdam voorziet in de behoefte aan opleiding 
voor  werktuigkundigen en elcctrotechnici. Tot de . T . S. 
zullen worden toegelaten de leerlingen, die èn theoretisch 
èn practisch een vooropleiding hebben ontvangen, waar-
om tevens wordt voorgesteld een voorbereidenden cursus 
van twee jaren in het leven t e roepen als schakel, die 
het onderwijs aan de . T . S.. verbindt met het genoten 
onderwijs op de . B. S. -jarig e cursus). Ambachtsschool 
of B. A . S. 

Aan de tegenwoordige Ambachtsschool wordt onderwijs 
gegeven in de vakken: timmeren, meubelmaken, smeden en 
batikwerken, schilderen, behangen en stoffeeren (avondcur-
sus) met het daarbij  bchoorende vakteekenen en verder 
theoretisch onderwijs. e vakken zouden dan moeten wor-
den uitgebreid met: metselen, steenhouwen, stueadoren, 
lood- en zinkbewerken, fijner e metaalbewerking. 

e kosten van stichting zullen bedragen, f  welk 
bedrag van de gemeente moet verkregen zien tc- worden 
tegen een rente van  pCt. e kosten per  jaar  /.uilen be-
dragen voor de Ambachtsschool f  voor de Tech-
nische school f

t waren de mededeelingen van den heer , welke-
met belangstelling werden aangehoord door dc verga-
dering. 

Uitvoeriger  inlichtingen wenschte de Voorzitter  niet te 
geven, omdat die nog niet rij p zijn voor  publicatie. 

Evenwel acht de Nieuwe c Courant, waaraan 
wij  deze bijzonderheden in hoofdzaak ontleer.en, de totstand-
koming zoo goed als een voldongen feit en deze meening 
zal wel op goede gronden gebaseerd zijn. 

'Trouwens, wanneer dc zaak niet reeds in een verge-
vorderd stadium was, zou men er  niet toe overgegaan zijn. 
de plannen, al zijn het ook nog schctsplannen, en het 
rappor t van den heer P. , waarbij  die plannen be-
hooren in de e n openbaar  te maken. 

e heer n stelde ons in dc gelegenheid van een en 
ander  kennis te nemen cn een perspectievisch aanzicht 

van zijn ontwerp, benevens de plattegronden der  dri e ver 
diepingen in ons blad te reproduceeren. 

Wi j  stellen dit te meer op prijs , omdat de heer n 
zich reeds sedert jaren met het vraagstuk van het -
delbaar  Technisch 'Onderwij s heeft beziggehouden. e heer 

a herinnerde in zijn overzicht aan het bekende plan 
van r , dat niet tot uitvoering is gekomen. 
Vergissen wij  ons niet, dan was er  eenig verband tusschen 
de benoeming van den heer , destijds directeur dei 
Ambachtsschool te Amersfoort, in gelijke betrekking te 

m en de grootsche plannen van den toenmaligen 
. r  kunnen wij  er  niet van zeggen, omdat wij 

er  niet meer van weten, maar dat het thans door den 
heer , uitgebracht rappor t over de zaak een door 
wrocht en lezenswaardig stuk zou zijn was niet anders 
te verwachten. 

t rapport vormt ook dc beste toelichting tot het ont-
werp, dat voor  onze lezers niet veel verdere toelichting zal 
behoeven. Alleen zij  vermeld, dat het gebouw voorname 
lij k ten behoeve van de verwarmingsinrichtin g gedeeltelijk 
ondcrkcldcr d gedacht is, hetgeen uit de plattegronden niet 
zichtbaar is, terwij l het in de bedoeling ligt op het terrein 
achter de school een werkplaats voor  steenhouwers en 
bergplaatsen te bouwen. 

Voort s zij  cr  op gewezen, dat dc linkervleugel cn bet 
middengedeelte van het gebouw door de Ambachtsschool 
in beslag genomen worden, terwij l de rechtervleugel meer 
bepaald bestemd is tot huisvesting der r  'Tech-
nische school. 

n hetgeen hier  volgt van den inhoud van het rapopr t 
hebben wij  eveneens van de z Ooevengenoem.de bion ge-
brui k gemaakt. 

t rapport begint dan met een overzicht van dc histo 
rischc ontwikkelin g van het onderwijs, geeft de groote 
vcrdeeling aan van het onderwijs, en bespreekt het vak 
onderwijs, dat de heer n verdeelt in middelbaar en 
lager. Bij  het lager  vakonderwijs nemen de lagere tech-
nische scholen een centrale plaats in. e heer n 
bespreekt het ontstaan der  Ambachtsscholen, en geeft de. 
lijs t van  plaatsen in ons land, waar  ambachtsscholen 
zijn gevestigd, met een gezamenlijk e van 
f  in  en f  in e heer n 
bespreekt voorts het recht van bestaan der  ambachtsscholen 
de vakken van onderwijs, cn dc toelating van leerlingen 
voor  ander  doel op de Ambachtsscholen dan voor  vak-
vorming. 

l er  in de laatste jaren al vele vakken van on-
derwij s aan de bestaande zijn toegevoegd, is het toch 
wenschclijk, meent de , dat nieuwe ambachtsscho-
len worden opgericht voor die vakken, welke nog niet 
onderwezen worden, of de bestaande scholen uit te breiden. 

A l naar  gelang dc plaatselijke behoeften dit aanwijzen, 
zal cr  gezorgd moeten worden voor de opleiding van steen-
houwers, metselaars, stucadoors, lood- en zinkwerkers, ko-
perslagers, schoenmakers, kleermakers, boekbinders, boek 
drukkers , stoffeerders, enz. 

e cursussen zullen, voor  zoover de beschikbare ruimt e 
zulks toelaat, mede in de Ambachtsschool kunnen worden 
ondergebracht. 

Bij het middelbaar  vakonderwijs nemen de technische 
Scholen, eveneens een centrale plaats in. Zij  staan
schen dc ambachtsscholen en de technische hoogeschool in. 

Ze zijn evenmin een vervolg van de eerste, als zij  een 
voorbereiding voor de tweede zijn ; in den regel zullen de 
leerlingen der  ambachtsschool, wanneer zij  het onderwijs 
daar  gegeven, met vrucht hebben gevolgd, als werkman, 
als uitvoerder, eenen werkkrin g zoeken. e leerlingen dei 
technische hoogeschool hebben eene we;enschappelijke voor 
bereiding en opleiding genoten en worden dc leiders cv. 
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ontwerpers op liet gebied der  hoogere techniek en in-
dustrie. e leerlingen der  middelbare technische scholen 
zullen noch uitvoerders in eigenlijken zin, noch wetenschap 
peljjk e leiders cn ontwerpers zijn, maar  wel leiders of 
patroons van kleine bedrijven, waarvoor  geen eigenlijke 
wetenschappelijke vorming vereischt wordt, en voorts tus-
schenpersonen in de groote bedrijven. \ 

Voor  de opleiding in burgerlijke - en waterbouwkunde 
bestaat thans een school te Utrecht, voor  machinebouw en 
electrotechniek te Amsterdam, voor  machine- en scheeps 
bouw cn electrotechniek te . Voor  gelijke in-
richtingen te , h en n 
staan gelden uitgetrokken op de Staatsbegrooting voor  het 
jaar

Aan de .  S. te Utrecht wordt onderwijs gegeven 
in burgerlijk e en waterbouwkunde. 

\V,at de eischen van toelating betreft, tot dc
zegt cl e r  het volgende: 

Evenals de lagere technische scholen aansluiten aan de 
lagere school voor  algemeene vorming, zal de r 
Technische school als eisch van algemeene ontwikkelin g 
het genoten onderwijs op de . School ) met 

-jarigen cursus als voorwaarde van toelating mogen stellen. 

liet is gewenscht, dat de . toegankelijk gesteld 
wordt voor  allen, die onverschillig welke hunne opleiding 
is geweest voldoen aan de eischen voor  de toelating ge-
steld. 

e r  meent dat m voor  de stichting van 
een . Tcchn. School in aanmerking komt, omdat onze 
stad gemakkelijk tc bereiken is per  spoor, tram of boot. 

Waar de machinistenschool te Amsterdam, sinds eenige 
jaren is georganiseerd in een . met afdeelingen werk-
tuigbouw en electrotechniek meent de directeur, dat veel 

aanbeveling verdient, ook met het oog om de e 
te verkrijgen , hier  een . T . Sj. te stichten met de afdee-
lingen burgerlijk e en waterbouwkunde. 

Ui t de Staatsbegrooting blijkt , dat nog geen gelden zijn 
uitgetrokken voor  een dergelijke scliool gevestigd in Noord-

d of'het Noordelij k gedeelte van d en zal 
dus een spoedig ingediend voorstel voor  de stichting van 
een . T . Sl te m zeker  op de medewerking van 
de betrokken autoriteiten mogen rekenen, aangezien een 
dergelijke inrichtin g van onderwijs in een dringende behoefte 
zal voorzien. 

t is wenschelijk, dat voor  hen die tot de lessen aan 
de . T . Si. wenschen toegelaten te worden de gelegen-
heid wordt geopend in een voorbereidenden cursus de hun-
ontbrekende kennis in praktij k of theorie te kunnen aan 
vullen, aldus bet rapport . 

t onderwijs in den aan de . verbonden voorbe-
reidenden cursus zal, volgens den opzet van den directeur 
gedurende één jaar  overdag onderwijs in praktij k en con-
structieteekenen aan de jongens, die de . B. S., -jarig e 
cursus of . U . . O. S. hebben gevolgd en daarna 
één jaar  dri e avonden in de week theorie, om het ge-
noten onderwijs aan de . B. S. of . U . . O. S. 
op peil te houden en voortzetting van het constructie 
teekenen moeten omvatten. 

Voor de oud-leerlingen der . B. S. geeft de voorbe-
reidende cursus gedurende één jaar  avonden per  wee
onderwij s in wiskunde en h en Ned. taal en één 
jaar  overdag voortzetting van dit onderwijs met herhalin; 
van het constructieteekenen of wel gedurende twee ach-
tereenvolgende jaren  avonden per  week onderwijs in 
genoemde zaken. 

e cursus voor  vooropleiding tot het . T . O. kan 

ook verbonden worden, aan de bestaande . B. S. in 
de overige plaatsen van d en het Noordel. 
gedeelte van d . 

Tot kiezen voorbereidenden cursus worden toegelaten: 

a. leerlingen, die het bewijs kunnen overleggen, dat zij 

enderwijs aan een . B. S., m. -jarigen cursus met vrucht 

hebben gevolgd; 
b. leerlingen, die in het bezit zijn van het getuigschrift 

. U . . O .; 

c. leerlingen die in het bezit zijn van het getuigschrift 
van een Ambachtsschool en voor  de theoretische vakken 
een voldoende aanteekening hebben; 

d. die het einddiploma van een Burgeravondschool met 
 jarigen cursus hebben en minstens  jaren in de praktij k 

werkzaam zijn ; 

e. die een kennis hebben, gelijkstaande met een dér 
bovengenoemde c a t e g o r i eë leerlingen. 

e (directeur  meent een cursusduur  te moeten voorstellen 
van  semesters, doch dat liet aan de leerlingen, in overleg 
niet den directeur  en de leeraren, moet worden overge-
laden om onderbroken of achtereenvolgens het onderwijs 
in den voorgeschreven cursus van  semesters te volgen. 

t zomersemester  loopt van  f Februar i -  Augustus, 
het wintersemester  loopt van  September—  Februari . 

t schoolgeld bedraagt f — per  semester. Voor den 
voorbereidenden cursus f — voor  dagonderwijs en f
voor  het avondonderwijs. Voor  het kosteloos toelaten van 
leerlingen kunnen nadere bepalingen gemaakt worden. 

t is wenschelijk dat,, ook in verband met den voor-
bereidenden cursus, . T . S  en A . B. S. verbonden 
zijn . e verbinding geeft het voordeel dat steeds gelegen-
heid bestaat voor  aanschouwelijk onderwijs, betreffende de 
hoedanigheid, eigenschappen en bewerking der  verschillende 
materialen en de goede en minder  goede constructies van 
het daarmede vervaardigde werk. 

Ook in verhand met de noodzakelijkheid van uitbreidin g 
der tegenwoordige Ambachtsschool komt de directeur  tot 
de conclusie dat het zeer  gewenscht is een geheel nieuw 
geTobuw te plaatsen, en de . T . S. en A . B. S. te 
verbinden. 

Op een geheel vri j  terrein, geprojecteerd overeenkom-
stig de eischen die bijd e scho'en aan lokalitei t en installa-
tie stellen, kunnen zij, met verschillend doel. maar  elkander 
helpend, niet anders dan versterkende gunstige gevolgen 
hebben voor  de vele jongelieden, wier levensdoel ligt in 
de richting  der  bouwtechniek wat dc . T . S. betreft 
en wat de A . B. S. aangaat ook wat de technieken der  me-
taalbewerking aangaat. 

Aan de tegenwoordige A . B. S. wordt onderwijs gege-
ven in de vakken: timmeren, mcubelmaken. smeden en 
bankwerken, schilderen, behangen cn stoffeeren (avond-
cursus) met het doorbij  behoorend vakteekenen en verder 
theoretisch onderwijs. 

e vakken zouden dan moeten worden uitgebreid met: 
metselen, steenhouwen, stucadoren, lood- en zinkbewerken, 
fijner e metaalbewerking (instrumentmaken en electrotech-
niek). 

Nederlan d en Nederlandsch-lndi ë op de tentoonstellin g te San Francisco . 

Zooals wij  reeds mededeelden was het de heer n 
te Weltevreden, die onze aandacht vestigde op de be-
schouwingen van den heer  Van der  Waals. e heer -
jen, tot n og toe naar  wij  meenen, de eenige architect in 

ë die li d is van den Bond van Nederlandsche Archi -
tecten, is het in hoofdzaak met den zooeven genoem-
den schrijver  eens, maar heeft het toch dienstig geacht, 
in een volgend nummier  van de Java-Bode, ook zijn eigen 
inzichten aangaande de zaak wereldkundig te maken. 

Volledigheidshalve en wij l deze bouwmeester  hier  te lande 
geen onbekende meer  is, geven wij  ook zijne beschou-
wingen hier  in extenso' weder, ook omdat wij  meenen, 
dat hij  de collega's hier  te lande een goed voorbeeld 
geeft, door  de aandacht it'e vragen voor  een groote zaak. 
waarmede een groot algemeen belang voor  do Nederland-
sche Bouwkunst gemoeid is. 

t is ons niet bekend, met welke, ongetwijfeld ge-
wichtige onderwerpen men zich op het oogenblik in den 
boezem van den Architectenbond onledig houdt, maar  wij 
gevoelen ons niet geheel zeker, dat men ook daar  zich 
niet wel eens te veel verdiept in abstracties eenerzijds, 
anderzijds door  kleine, huishoudelijke aangelegenheden wel 
eens tc veel in beslag genomen wordt, om er  altij d aan 
tc denken, dat cr  buiten onze grenzen grooter  dingen 
gebeuren !d,an daarbinnen. 

e werkkrin g van den bouwmeester  in ë voert tot 
ruimer  blik in zaken en daaruit voortvloeiend juister  in-
ncht en feitelij k meer  moderne opvattingen dan men hier 
te lande, de goede uitzonderingen niet te na gesproken, 
to den regel aantreft. 

m bevelen wij , ook wat de heer n schrijf t 
den Nederlandschen collega's met aandrang ter  overwe-

g aan en het blijv e nu eens niet bij  die overvve-
S'ug, maar  zij  vocre tot maatregelen, niet bestaande in 
adresjes en adhaesicbetuiginkjes en dergelijk klein gedoe. 

maar  tot krachtige maatregelen van eendrachtige samen-
werkin g tusschen Nederland en . om in San Fran-
cisco nu eens beter  voor  den dag te komen, dan in 
den laatsten tij d op verschillende internationale tentoon-
stellingen het geval was. Of zal het nu weer  niet gaan 
wegens onze Amsterdamsche plannen en moeten wij  maar 
weder  tehuis in eigen krin g blijven en daarginds op het 
wereldconcours weder  een slap en misselijk figuur  maken ? 

e heer n is daar  zeker  niet voor. zooals wel 
uit  et volgende blijkt : 

t artike l van de hand van den heer . J. van der 
Waals onder  den hierboven gedrukten titel , in de ..lava-
Bolde"  van t j.1. geeft mij  aanleiding nader  in 
te gaan op de daarin gegeven architectonische beschou-
wingen. V ó ó r op zij  gesteld, dat ik met zeer  veel genoe-
gen en met bijn a algeheele instemming bedoeld artike l 
heb gelezen. 

k zeg b ij  n a algeheele instemming, want ik ben het 
niet eens met den schrijver, hoewel ik de moeilijkheid 
van het vraagstuk zeer  zéker niet onderschat, dat niet 
een karakteristiek modern gebouw voor  Nederlandsch-ln-
d i ë op de tentoonstelling zbu zijn te ontwerpen. 

t er  tot heden niet een gebouw is opgericht, dat 
aan de te stellen eischen in alle opzichten voldoet, wordt 
door  mijzelf in de eerste plaats erkend. e is echter; 
niet bewezen, dat het niet te maken is. 

e architectuur  is wel van de beeldende kunsten, de 
kunst, die — hoezeer  zij  dikwijl s haar  karakter , eigenaar-
digheid en schoonheid er  aan ontleent gehouden is 
niet alleen aan de eischen. die door  het dagclijksch' ge-
brui k worden gesteld, doch ten zeerste belemmerd wordt 
in haar  vrije n opbloei door  kluisters van financicelen aard. 

e beoefenaars zijn meestal — en vooral in ë 
— zOo aan handen en voeten gebonden door  te overwin* 
nen bezwaren, als die van niet aanwezige materialen, ge-
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brekkig e of in liet geheel geen werkkrachten, geringe 

beschikbare bouwsom, dat van een vrij e kunstschepping, 

die tevenjs Stal voldoen aan de eischen door  het klimaat 

en de behoeften van de bewoners van het land gesteld, 

geen sprake kan zijn. 

e vele en verschillende moeilijkheden, waarmede een 

ernstig bouwkunstenaar  hier  dagelijks te kannien heeft, 

allen op tc sommen zou mij  nu te ver  voeren, aantoonen 

wil ik toch slechts, dat waar  bij  het oplossen van bouw-

kunstige vraagstukken vele bezwaren moeten werden over-

wonnen, en deze bezwaren dikwijl s het slagen in den weg 

staan, bij  het ontwerpen van een tentoonstellingsge-

bouw dat uitsluitend tot de reprensentatievc bouwkunst be-

hoort — de meeste hier  genoemde moeilijkheden niet aan-

wezig zijn. 

E r behoeft in dat geval toch niet in dc eerste plaats 

gelet tc worden op de financieele konsckwenties, verbon-

den aan de fantasie van den ontwerper, bezwaren bij  dc 

uitvoerin g als gebrek aan materiaal en werkkrachten kun-

nen buiten beschouwing blijven cn binnen een zekere grens 

kan den ontwerper  onbeperkte vrijhei d worden gelaten zijn 

scheppende kracht bot te vieren. 

Een karakteristiek e uitin g van e 

bouwkunst, onder  zulke bijzonder  gunstige voorwaarden, 

behoeft dan ook zeer  zeker  niet uitgesloten te 'zijn . 

k schrij f met voordacht e bouw 

kunst, omdat naar  mijn e meening kunst, indien zij  werkelij k 

kunst zal zijn, den stempel van haar  maker  moet dragen. 

t zal dan zijn, een Nederlandsch stempel, omdat wij 

scheppers van zulk een kunst, Nederlanders zijn. , 

omdat de bouwkunst, wil zij  waarachtig kunst zijn' moet 

voldoen aan de eischen haar  geteld door  gebruik, kli -

maat cn land, waarin Zij  ontstaat. Een rationcele deugde-

lijk e bouwkunst zal m.i. ten allen tijd e aan deze eischen 

moeten voldoen. 

Afgezien van de door  den heer  Van der  Waals moge-

lij k geachte religieuse bezwaren, zou volgens deze ziens-

wijze een moskee niet geschikt zijn om als proeve van 

e bouwkunst in San Francisco te kun-

nen dienen. Ook een andere typische uitin g van e 

bouwkunst — of meer  speciaal Javaansche kunst — als 

toch, als oervorm, te vinden is in de pendoppo, zou m.i. 

niet karakteristiek uitin g geven aan de idee Nederlandsch-

, d.vv.z. „he t pittig e landje verbonden door  zijn be-

wonderen swaardigen kolonisatie-arbeid aan het reusachtige 

eilandenrij k " 

Beter  dan door  een samengaan van Nederland en 

ë in één gebouw, waarvan de architectuur  in Neder-

land zal worden vastgesteld, (vrijwel ) onafhankelijk van 

, lijk t mij  het begrip ë gesymboli-

seerd in een bouwkunstige schepping, die ontstond op den 

bodem van. en in aansluitding is met het land, dat zijn 

producten van arbeid, intellect en van zijn kunst ter  beoor-

deeling aan en ter  kennissc zond van het vreemde land. 

t is dus zijn  dat een karakteristiek gebouw, 

in "  of beter  Nederlandsch n 

-trant wel degelijk een ontwerper  zOu kunnen vinden; dat 

het zelfs uit etische en estetische overwegingen meer  aan-

bevelenswaardig zou zijn te trachten zulk een gebouw als 

symbool van de volstrekte eenheid van Nederland en ë 

t » scheppen. 

k ben zelfs de meening toegedaan, dat ë voor  zich 

zelf moet zorgen en vooral een officieele vertegenwoordi-

ging van dit land in andere landen met eigen krachten 

moet worden bewerkstelligd, wil men een juist beeld van 

zijn huidigen kuituurtoestand geven. 

E n toch — opportuniteitsredenen, overwegingen van 

practischen aard, leiden mij  er  toe mee te gaan met des 

heeren Van der  Waals betoog een gemeenschappelijk ge-

bouw in Nederland, door  een Nederlandsch architect, te 

doen ontwerpen. e welsprekende, van innerlijk e kracht 

en zelfbewustheid getuigende wijze, waarop door  hem een 

lans wordt gebroken voor  het goede recht der  moderne 

Nederlandsche bouwkunst, is mij  zelfs zoo sympathiek, da* 

ik van harte genegen ben zijn denkbeeld te steunen. 

c door  den heer  Van der  Waals aangevoerde

gingen zijn : „bi j  een gecombineerde tentoonstelling zal dc 

expositie-gelegenheid, zoowel voor  Nederland als voor -

di ë grooter  kunnen worden; met dezelfde uitgaven zal een 

fraaier  gebouw kunnen worden opgetrokken, dat dcor  ziji 

veel grooteren omvang ongetwijfeld een waardigen indru k 

zal maken." 

t daarbij  zeker  beter  zijn dc voorwerpen niet 

uit te stallen in een ruimte, daar  andi:\s noodzakelijk de 

eene inzending door  zijn geheel verschillenden aard lij -

den moet door  de nabijheid van dc andere. e juiste 

denkbeelden van den heer  Jasper  ten deze, kunnen dan 

zoo rui m mogelijk worden in toepassing gebracht. 

t dit goede recht de moderne architectuur  nog moei 

worden aangetoond cn bevochten, waar  het geldt han 

toepassing bij  een zoo bij  uitstek moderne uitin g als het 

tentoonstellingswczen, is inni g treurig , doch niettemin nood-

zakelijk ! 

Juist in de laatste jaren — het Nederlandsche gebouw 

Op de Brusselsche tentoonstelling en nu weer  door  een 

Vlamin g ontworpen paviljoen voor  dc wereldtentoonstelling 

te Gent in dit jaar , zSjn er  het doorslaande bewijs van 

schermt men in d — en ook ë volgt helaas! 

weer  op treurig e wijze met de eclectische richtin g cn ween 

de opdrachtgevers niet beter  te doen dan de bouwmeesters 

te dwingen hunne gebouwen in maskeradepakken te ste 

ken van kcrmis-mtiseumachtigcn aard. 

n wij  dan door  dat dwingen van mannen, die in 

hun eigen werken toonen energie, wilskracht en frisschen 

dur f te bezitten, voor  altij d de twijfelachtig e reputatie bli j 

ven bezitten van Volendammerklompen, n cn 

e kaas ? Waarom toch is het .noodig tot ver 

velcns toe onze schilderachtige trapgevels te onttrekken 

(aan hun omgeving, t e verkrachten op een wijze als ge-

schiedt, door  hen steeds te pas of te onpas den vreem-

deling voor  Ave zetten ? 

Weet men dan niet, dat zelfs de schoonste muziek wordt 

vermoord 'door  haar  op een draaiorgel te zetten en haar. 

zooveel dagen als er  in een jaar  zijn, te laten afdraaien ? 

Getuigt dit van liefde, van piëteit voor  de waarlij k schoone 

scheppingen onzer  voorouders ? 

Waarom toch willens en wetens den vreemdeling gesug 

gereerd, dat d een natie is, die slechts leeft in 

zalige herinnering van wat eens was, als een afgeleefd) 

van dagen ? 

Waarom ons niet fier  en trotsch opgericht, toonend onz< 

verjongde cn vernieuwde geestkracht, onzen wil , onze 

energie ? 

Waarom niet getoond, dat wij  een bouwkunst bezitten, 

die streeft te zijn een getrouwe afspiegeling van het kul 

tuurbceld onzer  dagen? Een bouwkunst, die een waardie 

kleed voor- en een symbo l i ekë vertolkin g wil zijn van den 

frisschen, nieuwen bloei van Nederland's en s kracht 

macht en aanzien, factoren waaraan ons volksbestaan zo1 

inni g verbonden is? 

Een volk, dat geen eigen nationale bouwkunst bezit is 

als volk minderwaardig! Zelfs in dezen tij d van verva 

gende nationaliteitsgrenzen op wetenschappelijk en kuns' 

gebied zal, zoo zij  Waar is, de kunst in het algemeen en 

de bouwkunst in het bizonder. het beeld moeten zijn en 

blijven van het volk waardoor  en van het land, waari' 

zij  ontstond 1 

Van zwakke naturen, naturen zonder  innerlijk e gedacb 

ten, zonder  bewust streven,'  van menschen, die den tij d 

niet kennen, waarin zij  leven, niet staan in het midden 

van [den krachtigen stroom van handel en nijverheid, van 

wetenschap en kunst, die door  de landen voert, valt niets 

tc verwachten, zij  zullen steeds blijven peuteren in zielloos 

namaken van grootheid van weleer, — slechts dc ster-

ken kunnen ons helpen! 

Van hen mag men eischen in de eerste plaats, dat zij 

zullen vragen een bouwkunst, die een passend kleed zal 

zijn voor  eigen energie en voortvarendheid! 

t is een vreemd en een eigenaardig maatschap]x.dijk 

verschijnsel, tegenover  die kracht , waar  zij  zich uit in nij -

verheid en handel, die slapheid, die weekheid, die men 

nntmoet in de kunst, welke inderdaad de eerste en meest 

juiste afspiegeling van deze kracht moest zijn. 

Aan de eene zijde stoere werkers, kracht-figure n en 

aan ide andere zijde zwakkelingen makend vcrdunsels, af-

treksels van stijlen den n ontleend. e 

pasklaar  gemaakt, zoo goed en zoo kwaad het gaat' 

Wat een tegenstelling: onze demokratischc tij d en een 

bouwkunst aristokratisch van oorsprong en daarbij  ontbloot 

— bij  alles wat men haar  voor  goede eigenschappen 

 moge toedichten — van dat rationcele, doeltreffende 

dat voor  de maatschappelijke verhoudingen van onzen tij d 

juist zoo kentcekenend is! 

t is een eigenaardig maatschappelijk verschijnsel, niet 

n begrijpen, niet tc verklaren! 

Wel wordt dit onbestemd verlangen van lastgevers naar 

paleisachtige architectuur  tegemoet getreden en daar-

 wellicht ook eenigszins verklaard — door  zwakkelin-

gen op bouwkunstig gebied, zwakkelingen, die wellicht, 

doordat door  een oppervlakkig opvoedingssysteem hun on-

rijp e gedachten verkeerd zijn geleid en die zich door  hun 

halve of onbegrepen studie der  klassieken „k lass is ten"  wa-

 och arme, ware hun werk klassiek d  van alle tijden l ; 

wel wordt dit verlangen in de hand gewerkt, zelfs door 

hen, die geen zwakkelingen,  weten en  overtuiging] 

verkochten voor  een Judasloon en wordt het daardoor  be-

grijpelijk , dat lastgevers aan hnu verlangen naar  grootheids-

schijn gcrecder  toegeven, doch ook dan nog staan wij 

 het raadsel: waarom gaat niet als in vroegere eeuwen 

 krachtige nationale opbloei van nijverheid en handel, 

van wetenschap en kunst gepaard aan een even krachtigen 

opbloei van een nationale bouwkunst ? 

Want wij  ontveinzen het ons niet. al weten wij , dat 

-Nederland naast Amerik a „een voorname plaats bekleedt 

 die hoofdstrooming van de moderne bouwkunst, die-

 alles doeltreffendheid betracht" , dat dc kracht waar-

mede dc nieuwe bouwkunst werd ingeleid am het tanen 

is, dat het nieuwe geluid verzwakt en dat het in de laatste 

jaren in Nederland zoetjes aan weer gewoonte wordt, de 

paleisbouwkunst der e tc verkrachten voor

gen van hedendaagsche industri e en winkelm ring . 

t is reeds beschamend en ergerlij k genoeg te moeten 

erkennen, waartoe in ons land de slapheid en weekheid 

ons brengen kan, doch misdadig wordt het lijdelij k toe 

te zien, dat opnieuw in den vreemde en juist in het land 

 durf , wilskracht cn voortvarendheid begrippen zijn 

van allen dag een indru k zal worden gevestigd van een 

impotentie tot scheppen, die zeer  zeker  het allerminst op 

«ouvvkundig gebied in Nederland bestaat. — , ik 

* n er  van overtuigd, zal een krachti g protest opgaan 

"' t houwkundigc kringen tegen het hier  dcor  den heer  Van 

 Waals gesignaleerde plan om een getrouwelijk afbeeld-

sel op het tentoonstellingsterrein te plaatsen van het stad-

huis van Gouda, of om 't even van welk gebouw luit 
0 nzen onvolprezen, maar  toch reeds zooveel geprezen-gouden 

 dat mag ondersteld worden, dat een ieder  op de 
n ° o g te is van dit historische feit. 

t gebouw zal moeten zijn een krachti g pleidooi voor-

en een symbolische uitin g van een Nederlandsch volks-

bestaan. Voeg bij  dit schoon attribuu t van e 

voortvarendheid, het beeld van een opbloeiend, zich tinnr 

alle zijden ontplooiend , parel aan den gordel van 

smaragd, machtig rij k van , — ondergebracht in 

het huis der  vroede vaderen van het goudsche pijpenstadje

't s verheven i 

't s wel d op zijn smalst! 

h wij , die veel minder  lijden, tenminste belmoren 

te lijden aan de e traditioneele gouden eeuw 

verheerlijking , wij  hebben immers wat meer  van de wereld 

gezien dan e slooten en weiden, dan -

sche straten en trapjesgevels, — wat alles niettemin in 

de schatkamer onzer  herinnering een ecreplaats inneemt! 

— wij  hebben immers de zelfbewustheid, den moed on-

zer  overtuiging cn dc kracht om daarvoor  uit te komen? 

Wat doen wij  ? 

Welnu hier  zijn geen bouwkundige kringen, die pro-

testen zullen zenden, geen menschen die eensgezind dc be-

langen van een nationale bouwkunst zullen voorstaan, hier 

zijn wellicht slechts enkelen, die zich willen scharen aan 

de zijde van mannen, als de heer  v. d. Waals, die op 

zulk een waardige wijze zijn waarschuwende stem liet hoo-

ren; laten die enkelen zich aaneensluiten en vragen een 

waardig kleed dat past, een kleed van dezen rijd  voor 

voortbrengselen van nijverheid en landbouw, van weten-

schap cn kunst, 'die ook van heden zijn 1 

P. A . J. . B. N. A . 
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men, dat zij ook voo a den meest n m van het woonhuis 

, zooals doo  vondsten in e , in /weden. 
d en op vele e plaatsen bewezen is. s hebben deze vond-

sten-tot vele e ontdekkingen nopens het leven in voo e 
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, uitkomende in een slop aan de . 

e e . 

e d van e heeft deze dagen behandeld het 
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van het paleis in het e niet  acht. e hee k was 
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T e voldoen : bij  vooruitbetaling of in twee 
termijnen , elk groot /  waarover  op 

 Apr i l en  October  van het abonnementsjaar 
(  Jan.— ) wordt beschikt. 

Voor  Be lg ië . . 

Voor  de overige landen der  Post-Unie, 
met inbegrip van ë en . 
Zuid-Afr ik a ) ! § » 

A f z o n d e r l i j k e n u m m c r s, 
vooruitbetalin g : met plaat. . 

, idem, zonder  plaat . . . 

u i ts lu i ten d bij 
f
» o.

 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. 
Tarie f 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  V S bezorgd zijn : n 65. 's-Gravenhage. 

De St. Jacobstore n te Vlissingen . 
Toen wij  indertij d spraken van het laatste bedrij f der 

Ylissingsche torenquaestie, verkeerden wij  in de meening 
dat het ten tooneele verschijnen van een figuur  als . 
Cuypers spoedig tot een ontknooping zou leiden, waarbij 
alle partije n zich zouden kunnen neerleggen. 

t is anders geweest; nieuwe complicaties hebben zich 
voorgedaan, nieuwe protesten werden gehoord, die weder 
verstomden en het Gemeentebestuur, dat terecht meende, 
dat er  nu toch een eind aan de zaak moest komen, deejd 
inmiddels door  den gemeente-architect een ontwerp en be-
stek voor  de herstelling van den toren opmaken en het 
werk aanbesteden. 

E r izijn echter  Gedeputeerde Staten in Zeeland en een 
r  van Binnenlandsche Zaken in den g en er 

Was voor  algeheel herstel van den toren een rijkssubsidie 
nbodig, redenen genoeg om te veronderstellen, dat deze 
aanbesteding niet onopgemerkt zou voorbijgaan. 

Zij ' die er  belang in stelden, waar  de comedie. die 
nu al fcop lang geduurd heeft, dat voor  de meeste toeschou-
wers de aardigheid er  af is, ten slotte op zou uitloopen, 
w ren op hun qui vive en deden de noodige stappen, 
a ^ gevolg waarvan Burgemeester  en Wethouders van den 

r  <,van Binnenlandsche Zaken een schrijven ontvingen 
waarvan Sn leen der  laatste raadsvergaderingen mededecling 
werd igedaain.. 

n dit schrijven zeide de , dat de bestedingsstuk-
ken voor  het .herbouwen van den toren aanleiding ge-
g< ven hebben tot een rappor t van den rijksarchitec t van 
dc monumenten, den heer  A . , dat in uittreksel 
hidt als volgt: 

e toren wordt Zoodanig herbouwd, dat hij  uitwendig 
ongeveer  den ouden toestand weergeeft: inwendig wordt, 
door  een zeer  ruim e toepassing van gewapend beton, 
veel veranderd en gemoderniseerd. 

j wordt o.a. inwendig over  de geheele hoogte van 
. ter  dikt e van . en meer  afgekloofd, waar-

tegen een gewapende betonlaag met de noodige haken 
en krammen wordt aangebracht. t metselwerk is in-
wendig nog in zioodanigen toestand, dat afkloving van min-
stens : > steen geheel onnoodig is en alleen plaats 
heeft om eene verbinding te verkrijge n met de verschillende 
vloeren, die van gewapend beton zullen gemaakt worden. 
Ook valt uit een oudheidkundig oogpunt sterk af te keuren 
de wijze waarop de hoekkolommen en het gewelf der  gciijk -
vloersverdieping zullen worden behandeld. 

r  gaat het gothische karakter  geheel verleren; 
terwij l het plan omboet gewelf te maken van „méta l dép loyé" 
reeds genoeg aanduidt in welke richtin g deze herstelling 
geleid wordt . Bovendien wordt de toren bij  dezen herbouw 
niet eens van zijne ontsierende oementfaag, die een gedeelte 
dekt, ontdaan, integendeel worden de beschadigde deelen 
weer  netjes bijgewerkt ; de karakteristiek e muurstijle n die 
de eerste balustrade ondersteunden, worden verwijder d zon 
der ze weer  aan te brengen; terwij l de eerste omloop 
een geprofileerde betonafdekking verkrijgt . 

Boven dit metselwerk verhief zich eertijds de houten 
spits. e wordt weer  aangebracht, doch met dit on-
derscheid, dat . van het benedendeel dezer  spits
Steen wordt uitgevoerd, terwij l aangebrachte leien het steen-
werk aan het oog onttrekken. 



Ui t het voorgaande is te zien welke groote rol het 
gewapend beton bij  dezen bouw vervult . 

Ui t een architectonisch en oudheidkundig oogpunt valt 
te betreuren. 

ie. dat bij  dezen herbouw geen rekening is gehouden 
met e verwijderin g der  ontsierende pleisterlaag; 

 dat niet getracht wordt den hoofdingang met het 
daarboven aanwezige lichtvenster  in hun oorspronkelijken 
toestand te herstellen en tevens een passend venster  op 
de eerste verdieping te verkrijgen ; 

 dat de verdieping gelijkvloers door  het aanbren-
gen van hoekkolommen die van kapiteelen in renaissance 
stij l worden voorzien en waarvoor  de torentrap ingang moet 
worden omgelegd, haar  oorspronkelijk gothisch karakter 
gaat verliezen waartoe ook niet weinig bijdraagt het mo-
derne gewelf in „méta l dép loyé "; 

 dat de geheele toren inwendig onnoodig wordt afge-
kloofd." 

Tot zoover  het rapport van den heer , de mi-
nister  voegt hier  nog aan toe: 

Waar het hier  geldt een monument van groote archi-
tectonische on geschiedkundige beteekenis verdient het 
m.i. alle aanbeveling om, alvorens tot de uitvoering der 
voorgestelde werken over  te gaan, dc in het rappor t opge-
noemde bezwaren onder  de oogen te zien en te over-
wegen. — 

Van Ged. Staten van Zeeland ontvingen B. en W . een 
schrijven, waarin er  op aangedrongen wordt de opmerkin-
gen onder  de aandacht van den raad te brengen, opdat 
hij , voordat het te laat is, nog gelegenheid hebbe om op 
zijn besluit, dat ook naar  de meening van Ged. Staten op 
een dwaling berust, terug te komen. 

Naar  aanleiding van beide stukken stelden B. en W . 
die ook nog een onderhoud met den heer r  over 

de zaak hebben gehad, den raad voor, het bestek alsnog 
te wijzigen in den door  laatstgenoemde voorgestanen geest 
waardoor  het gebruik van beton wordt verminderd en af 
klovingen voorkomen; echter  zal niet worden overgegaan to; 
verwijderin g der  cementlaag, zulks met het oog op de 
klosten. 

n de dies avonds voortgezette vergadering van der 
gemeenteraad is toen in behandeling gekomen het voorste 
tot wijzigin g van het bestek voor  den herbouw van dei 
St. Jacobstoren en tot gunning voor  f  aan gebroeders 

g te Gouda die voor  f  inschreven bij  dc 
aanbesteding op  Apri l , en die zich bereid verklaarden voor 
het eerste bedrag met de wijzigingen rekening te houden 

e heer  van Niftrik , wethouder  van fabricage, deelde 
mede, dat de rijksarchitec t de heer r  spoedige rijk s 
subsidie voor  dc restauratie van het benedendeel van den 
toren heeft in het vooruitzicht gesteld. 

Na eenige discussie is het voorstel zonder  hoofdelijke 
stemming aangenomen. 

Vlissingen krijg t dus zijn St. Jacobstoren in den ouden 
vorm terug en in de constructie die met dien vorm in over 
eenstemming is. 

t heeft heel wat moeite gekost, het zooiver  te krijgen , 
maar  wij  verheugen ons erover, dat een oplossing gevonden 
is. 

Wellicht of wel zeker  zal niet iedereen het met deze op 
lossing eens zijn, maar  daarover  wenschen wij  thans niet 
meer  in beschouwingen te treden. 

e Vlissingschc toreuquaestie zal allen die haar  mede 
beleefd hebben zieker  lang in het geheugen blijven, zij 
was een in vele opzichten vermakelijke, maar  zeer  leer-
zame geschiedenis, karakteristiek voor  de stroorningen en 
toestanden op bouwkunstgebied in het begin der  twintig -
ste eeuw. 

Tentoonstellin g Huis en Tuin . 

Enkele dagen geleden ontvingen wij  de volgende mede-
deeling ter  plaatsing: 

t h Bestuur  van de Tentoonstelling s 
en Tuin , in Bouw, g cn Aanleg"  heeft de eer 
mede te deelen, dat na ernstig overwegen de Tentoonstel-
lingscommissie tot de overtuiging is gekomen, dat de deel-
name van exposanten tot dusverre te eenzijdig moet wor-
den geacht. 

t ioor  de Commissie nagestreefde doel, n.1. om eene 
Tentoonstelling in te richten, die s en Tuin , in Bouw, 

g en Aanleg"  zoo volledig mogelijk laat zien, zou 
— de oommissie moet dit tot haar  leedwezen constateeren — 
met de tot nu toe ontvangen inschrijvingen niet t en v o i l e 
worden bereikt. 

W él zouden de afdeeling der  kunstnijverheid, die thans 
reeds geheel besproken en die zeer  volledig belooft 'te 
worden, alsmede de bakstcenen modelwoning, waaraan het 
oompleet ingericht tot stand komen eveneens definitief ver-
zekerd is, zeer  zeker  een groot attractie, vormen, doch naast 

"  dienen materialen voor  den ..Bouw"  in de 
ruimste verscheidenheid vertegenwoordigd te Zijn . 

e Commissie moet den toch reeds betrekkelij k korten 
tij d van voorbereiding van de tentoonstelling echter  na rij p 
beraad te 'kor t achten om nog in het jaar  met een ook 
op li t punt van de materialen c o m p l e te Tentoonstelling 
van s en Tuin in Bouw en Aanleg s t o 11 i g gereed 
te komen. 

e Commissie is tevens van oordeel, dat niet mag worden 
afgeweken van den oorspronkelijken opzet van de Tentoon 
stelling, dat a l l e materialen, die bij  het bouwen te pas 
komen en dal ook afdeelingen als die der  hyg iëne en der 
bedrijven-in-werldn g volledig moeten worden getoond. 

t bovenomschreven doel is — blijken s de opgedane er 
varingen bij  bereids gevoerde onderhandelingen — even 
wel ongetwijfeld te bereiken, indien niet in  doch in den 
voorzomer van  de Tentoonstelling zou worden gchou 
den. n zou gezorgd kunnen worden, dat naast de diverse 
bouwstoffen voor  het t cn toon stellen waarvan reeds aanmel 
dingen werden ontvangen ook andere bouwstoffen, waar-
voor  om verschillende redenen geen plaatsruimte werd at 
gesloten of gevraagd, volledig worden geëxposee rd. 

Op grond van .het hiervoor  ontwikkelde is de Commissie 
— hoewel zeer  tot haar  leedwezen — moeten komen tot 
het uitstellen van de Tentoonstelling tot den voorzomer van 

 en nam zij  een desbetreffend besluit. 

e Tentoonstellingscommissie twijfel t niet of de opvatting 
dat het beter  is de Tentoonstelling compleet in  dan 
onvolledig in  te houden, zal instemming vin 
den en zij  vleit zich derhalve met de hoop, dat men 
allervvege bereid zal zijn mede te werken tot het welslage 
van dc Tentoonstelling s en Tuin . in Bouw, n 
en Aanleg, t e h o u d en i n  te Amsterdam. 

t besluit tot uitstel van de tentoonstelling brengt ge 
nerlei verandering in de uitgeschreven prijsvraa g voor  hc 
ontwerp van eene dorpsschool met onderwijfcerswoning. 

t ingang van i a.s. is het Tentoonstellingsburen 
verplaatst naar t  te Amsterdam: h< 
telefoonnummer blijft : Zui d  J. 

Toen wij  in October  van het vorig jaar  het Tentooi 
stellingsplan der  Vereeniging van Nederlandsche Bakstee 
fabrikanten onder  dc oogen kregen, rees er  dadelijk
ons eenige twijfe l omtrent de kansen van slagen van dc:< 
onderneming cn wij  schreven in ons nummer van  Octolx 

 na vermelding van de voornaamste paragrafen uit het 
] : 

„Wi j  vreezen om verschillende redenen, dat de deelneming 
riet groot zal zijn. e in artike l  genoemde tien groepen 

'iivatte n veel te veel, dan dat een particulier e vereeniging 
erin zou kunnen slageni in 'korten tij d een tentoonstelling 
in elkander  te zetten, die iets eenigszins volledigs en ge-
noegzaam belangrijk s t c zien zou geven." 

e hooge prijzen voor  plaatshuur  zullen menigeen lerug-
1,ouden evenals de termij n voor  inschrijving , die door  het 
Bestuur  zelf kor t genoemd wordt, doch zoo gesteld is ten-
einde de voorbereiding krachti g te kunnen aanvatten." 

t moge verklaarbaar  zijn, maar  bevorderlij k aan den 
lust tot deelname zal het zeker  niet zijn, te minder, daar 
eigenlijk alle kosten en risico op dc exposanten worden 
geschoven, en het Tentoonstellingsbe-tuur, op de zoo vaak 
afgekeurde, onbillijk e wijze van sommige bouwdirecties alle 
verantwoordelijkheid afwijst en ook het slechte voorbeeld 
volgt van de toepassing van boeten, waaromtrent het be-
stuur  zelf in hoogste instantie beslist." 

„Paragraa f  lijk t wel uit een oud bestek overgenomen, 
maar  evenmin als zich tegenwoordig een aannemer aan der-
gelijke bepalingen zou onderwerpen, zal men daarmede de 
exposanten naar  deze tentoonstelling lekken, in het jaar 

 waarin, naar  het 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 a in een 
tentoonstelling gemakkelijk en aangenaam te maken dubbel 
zal 'di t 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 nemen is begrijpe-
lij k 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 geor iën teerd. t wil ons uit het ge-
heele plan voorkomen, dat dit niet is geschied, en zoo dc 
zaak mislukt zal men dit niet mogen wijten aan gebrek 
aan belangstelling, maar  uitsluitend aan den o.i. in vele 
opzichten ondoordachten opzet." 

e redactie van "  het orgaan der  Vereeniging. 
achtte ziich natuurlij k verplicht tegen bovenstaande beschou-
wing op te komen, maar wenschte niet in een polemiek 
te treden, wat ook geenszins onze bedoeling was. 

Thans Zouden wij  echter  wel bescheidenlijk willen vragen 
of ons inzicht toch niet het juiste was. e uitkomst bevestigt 
onze vermoedens tot in bijzonderheden. e deelname van 
exposanten is ver  beneden de verwachting gebleven en 
P<-' tij d van voorbereiding te kor t gebleken. t is wel 
jammer van al het werk. dat reeds gedaan is, doch on-
getwijfeld beter, ten halve gekeerd, dan geheel verdwaald 
en wanneer  er  werkelij k slechts sprake van uitstel is. dan 
is het reeds gedane werk toch niet geheel verloren. 

t komt ons evenwel raadzaam voor. dat het Tentoonstel-
'  ;sbestuur  zich den tij d ten nutte make, om het geheele 

Plan eens deugdelijk te herzien. 
'oortvarendheid is een eigenschap, die gewoonlijk bij 

niet in die mate voorkomt, dat wij  haar  niet naar 
waarde w d en schatten, maar  men moet er  voorzichtig 
toede zijn, wil men niet in moeilijkheden komen. 

e heer  Adr . n wijst daar  ook op in „Arch i tec tura " 
^ a r  hij  schrijft : 

e zaak schijnt wat al te vlug van stapel geloopen te 
a J " . Een omvangrij k en respectabel eere comi té is al ge-
ru-nien tij d present, doch de exposanten ontbreken! d 

niet beter  gedaan zfich eerst in voldoende mate van 

on 

de medewerking dezer  laatsten te verzekeren; dan had 
men o.i. én zlich zeiven én het eere-comi té het echec van 
een gedwongen vacantie kunnen besparen, iets. wat ge-
jrie n de mannen van naam die welwillend in dit comité 
zittin g namen, als eerste eisch had moeten gesteld zijn. 
Thans schrijf t men: e tentoonstellingscommissie is tot 
het uitstel gekomen, nadat zij  de overtuiging had gekregen, 
dat het oorspronkelijk e doel: eene tentoonstelling in te 
richten, die s en Tui n in bouw. inrichtin g en aanleg 
feoo volledig mogelijk zou laten zien, met de tot nu toe 
ontvangen inschrijvingen ten volle zou worden bereikt.' ' 
Wi j  vragen ons af: zal dit in  met z'n internationale 
bouwkunsttentoonstelling wél het geval zijn? Welke der 
beide exposities zal dan de 'kunstnijverhei d bevatten? Even-
wel, het eere-comi té blijf t diligent." 

d mag wel gevraagd worden, of men in
meer succes zal hebben. e Bouwwereld"  stelt recds> in 
het licht , dat het uitstel, het moge dan eenerzijds teleur-
stellend Zijn , aan den anderen kant de mogelijkheid opent 
tot samensmelting van de tentoonstelling s en Tui n 
met de voorgenomen e Bouwkunsttontoonstel-
ling. e mogelijkheid is niet ondenkbaar, maar  of he: 
denkbeeld van samensmelting bij  de vereeniging van Neder 
landsche Baksteenfabrikanten veel sympathie zal vinden mee 
nen wij  vooralsnog te moeten betwijfelen. 

Ons land is te veel in kringetjes verdeeld, om op veel 
samenwerking te kunnen rekenen en hoezeer  het ook ge-
wenscht zou zijn, dat aan de e Böuwkunst ten-
toónste l l ing, door  alle vereenigingen werd deelgenomen, wier 
werkzaamheid, zij  het ook maar  voor  een deel, op het 
gebied der  bouwkunst ligt . wij  vleien ons niet, in dit op 
zicht schitterende resultaten te zullen zien. 

Wi j  zullen al heel tevreden mogen zijn, wanneer  de bouw-
kunst vereenigingen blij k geven, ter  will e van de bouwkunst, 
een tijdlan g het meeningverschil over  allerlei netelige en 
nesterige vakquaesties te kunnen vergeten, en hun best 
doen, om van de e Bouwkunsttentoonstelling 
een goed en, als 't kan, een grootsch geheel te maken. 
Slaagt men daarin, dan is het welslagen van gelijktijdig e 
kleinere, concurreerende tentoonstellingen bedenkelijk te ach-
ten. E n 'dan, ten slotte, wij  spraken nog niet van de wereld-
tentoonstelling in San Francisco, die zooals te verwachten 
en in zeker  opzicht ook te hopen is, wellicht menige be-
langrijk e inzending aan onze e Bouwkunstten-
toonstelling onttrekken zal. Wanneer  men de laatste echter 
daarom zou willen uitstellen zou men wel aan het uitstellen 
kunnen blijven, want de internationale tentoonstellingen zul 
len voorloopig nog wel in de mode blijven, een reden 
te meer  voor  ten toonste l l ingscomi té 's om bedacht te zijn 
op het gevaar  van versnippering van krachten. 

t P r ij s v r a g e n. * 
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Op . termij n van sluiting der  inzendingen w nen 

voor  deze prijsvraa g ingezonden  ontwerpen onder  vol-

gende motto's: 

 B .B. X 2 

m A . V . in cirkel (geteekend) 
 Typograficus. 
 't n verkeeren. 



i o. 
j  l 

uS. 

22-

35-

43-

55-

6'3. 

63 

Tang (geteekend) 
Annairam . 
Typo. 
J. . V . 

l (geteekend). 
A. -B . 

Corry . 

Palma noti sine pulvere. 
Eenvoud. 
Bijblad . 
Systeem. 

e Phinx. 
k cn passer  (geteekend). 

Solide. 
?. 

Samenwerking. 
' 'Gravenhage. 

e G. 
Johanna. 

. 
. 

n arbeider  succes. 
e aanhoudt slaagt. 

Ar,. . 
n i leggen alle vogels een ei. 

No.
Salvo . 
Pourquoi pas. 

Spaarne (naambrief ontbreekt). 

. 
A . 
B. 
C. 

. 
Voorheen en thans. 
Wi t en Zwart . 
Studie. 

. 
. 

Cirke l met punt in vierkant (geteekend) 

. Z. 
r en tang door  driehoek (geteek.) 

B B .

k met ornament (geteekend). 
Architectura . 
Ambitie . 

Typografiae . 
Gekruiste bijlen. 

 cirkels door  elkaar  (geteekend). 
Spiraal (geteekend). 
Phidias. 
Wette, 

. 
. 
. 

Schets. 
n . 

Pictura. 
Zwaluwen. 
E i k (naambrief ontbreekt) 
Getracht. 
Getracht . 
Excelsior. 
Verdeeld vierkant in rui t (geteekend) 

Balkan. 

Eenvoud en schoonheid. 

O. B

Cathirina . 

. 
 Beginneling. 

. 
 Thea. 

 Jetty. 
 Juliana. 
 Bij  (geteekend). 

 met geteekend schild. 
 Schets . (naambrief ontbreekt) 

. 
 Eenvoud . 

. 
n cirkel . 

 Spcs in cirkel . 
k in cirkel (geteekend) 

 Opoe. 
k met passer  (geteekend) . 

. 
 Zwart wit (zonder  naambrieven) 

 Simplex. 
 Bouwkunst. 
 Cirkel . 
 T e elfder  ure. 

 Zwart op Wit . 

 Arti . 
 Paardebloem. 

n (naambrief ontbreekt) 
Zwart . 
Silhouet. 

. 
A . N . A . 

. 
Ernst . 

Van klei tot tempel. 
Studie . 
Noord. 
Frieslaan. 

Tjobak . -
a e no.
a e no.

Gal l ië. 
e vergeette . 
Studio (zonder  naambrief) 
St. s (zonder  naambrief). 
Aldebaran. 
Ar s longa vita brevis. 
Compositie. 
Ornament in vierkant (geteekend) 
Joki . 
Anna. 

r  ja. 
Bouwkunst. 
Simplicitas n (zonder  naambrief of correspon-

dentieadres). 
Stylatie. 

. 
Ambacht. 

t roest. 
Union. 
 gekruiste hamers (geteekend). 
e vliegende bouwmeester. 

e teekeningen ziullen worden tentoongesteld van 7 
i in ; 'de Animaal van het h i 

Groenmarkt . n : toegang kosteloos. 

Namens de Jury , 

. v. d. . 

IVe Internationaa l Congre s van Hygiëe n der Woning . 

. 

. 

Onmiddellij k voorafgaand aan het aangekondigd Woning-
t ingres te 's-Gravenhage zal te Antwerpen het e -
r.itionaal congres van n der  Woning gehouden wor-
den, en wel van  Augustus tot  September

e uitnoodigingen tot deelname zijn dezer  dagen ver-
; daarbij  wordt het volgende medegedeeld: 

Negen jaren zijn n sinds, in het begin van
en op initiatie f van de Soc ié té francaise , het 
bijeenroepen van het e internationaal Congres van hyg iëen 
der woning werd beslist. 

t eerste congres werd in  gehouden te Parij s (zetel 
van het bestendig bestuur der  Congressen) onder het voor-
zitterschap van den h eer  Strauss, Senator, en met 
de medewerking van de hoogste ambtenaren en de 
gemeentebesturen van gansch Frankrijk . 

t werd weldra gevolgd, in  door het e Con 
gres, dat van Geneve, onder het voorzitterschap van den 
heer i Fazy, voorzitter van den Staatsraad van de 

k en het kanton Geneve. 
t e Congres werd gehouden te n in

onder het voorzitterschap van den heer r , pro-
fessor, voorzitter van den Geneeskundigen Bouwraad, ge-
heimer , — en viel samen met de bewonderens-
waardige tentoonstelling van , in die stad geopenjd. 

A  deze congressen werden vereerd met de bescherming 
cn de deelneming der  voornaamste vreemde Staatsbesturen; 
het meerendeel der  groote stederaden van Europa deden 
cr zich vertegenwoordigen, en hunne werkzaamheden werden 
met belangstelling gevolgd door een groot aantal bijzondere 
deelnemers. 

e werkzaamheden toonden aan hoe uitgebreid en afge-
wisseld het vraagstuk is, en welke weldoende uitslagen 
de hyg iëen mag verwachten en verhopen van de innige 
en volhardende medewerking der  geneesheeren, hyg iën is ten, 
ingenieurs en bouwkundigen. 

l het Congres de benaming „ w o n i n g "  in hare breedste 
beteekenis opvat — en zijne werkzaamheid zich uitstrekt 
over  al de lokalen waar  menschen een min of meer  geruimen 
tij d kunnen verblijven — heeft het inrichtingscomiteit van 
het e Congres, in overeenstemming met het bestendig 
internationaal Comiteit, het belangwekkend gevonden aan 
zijne leden het onderzoek voor te leggen van vraagstukken 
die voor het grootste deel nog niet behandeld werden in 
de vorige congressen. 

t Congres zal vier  afdeelingen bevatten: 

ie. dei h y g i ë en der  landverhuizers: 

 de koloniale h y g i ë e n; 

3e. de h y g i ë en der  havens en der  schepen; 

4c. uitbreidin g der  steden onder  opzicht van de nood-
wendigheden der  hyg iëen 

n bijzonder  vraagstuk: e o n t e i g en i n g u i t o o r-
> ;t a k' v an o n g e z o n d h e i d, zal door ons Congres be-
st'tdeerd worden, te 's Gravenhage, op 8 September en 
volgende dagen, dus gedurende de volgende week. 

j  laten wij J het programma en de verordening 
geworden. 

t groot en 'internationaal belang dat de vraagstukken 
van ons programma aanbieden, zoowel voor de Staatsbe-
sturen van alle landen, als voor de besturen der  groote 
steden, doet ons hopen dat de eene en de andere er  zich 
W e '  zullen willen doen vertegenwoordigen. 

Wi j  durven ook rekenen op eene talrijk e deelname van 
alle vereenigingen en maatschappijen, evenals van alle ge-
neesheeren, hyg iën is ten, ingenieurs en bouwkundigen, die 
e r , i theoretisch of practisch belang stellen in de h y g i ë en 

der woning in 't algemeen, en in de vraagstukken van 
ons programma in 't bijzonder. 

Wi j  veroorloven ons aan te dringen op de noodzakelijk-
heid de loffelijk e pogingen onzer  voorgangers voort te 
zetten; overtuigd dat alleen de volharding leiden kan tot 
praktische uitslagen, hopen wij  de eer  en het genoegen te 
hebben bij  het e Congres al degenen terug te vinden 
die de werkzaamheden 'der  vorige congressen gevolgd heb-
ben. 

t t zal verschillende ontvangsten, be-
zoeken en uitstappen inrichten . 

e congresweek zal onderbroken worden door een rust-
dag, gewijd aan een bezoek aan de wereldtentoonstelling 
van Gent. 

e haven van Antwerpen met hare nieuwste inrichtin -
gen, de kunstschatten, der  kunst- en handelsmetropool, de 
nabijheid van Ostende, Brugge, en Brussel, evenals de 
datum van het Congres te s-Gravenhage. welke den con-
gresleden toelaat hunne reis te sluiten met cenen uitstap 
in : dit alles, gevoegd bij  de gemakkelijkheid van 
het verkeer, biedt den deelnemers gelegenheid aan het 
mittig c bij  het aangename te voegen. 

Van zijn kant zal het t al het moge 
lijk e in ,bet werk stellen opdat onze gasten van hun verblij f 
in onze stad en van het e internationaal Congres van 
hyg iëen der  woning de beste herinnering bewaren. 

n wordt verzocht zijn .opgave van lidmaatschap met 
het bedrag der  inschrijvin g te zenden aan den heer  Notaris 

, Penningmeester  van het Congres. Wille m Teilstraat, 
no.  Antwerpen. 

A : 

re Afdeeling. — ë en d er  a nd v er  h u i zier s. 

ie. Vervoer  per  spoorweg van af de plaats van herkomst. 

 Onderzoek der  landverhuizers bij  hunne aankomst. 

 Verblij f aan land: hotels; bijzondere woningen. 

 Oprichtin g van woonsteden of kiravansera s: vo >rdee 

len en ongemakken. 

 Vervoer per  schip; drinkwater , kleeding en slaping. 

l i e Afdeeling. — e h y g i ë e n. 

ie. Bijzondere woningen. 

 Gezamenlijke woningen. | , planta-

ge's enz!.) 

, gasthuizen. 
e Afdeeling. — n d er s en d er 

S c h e p e n. 

te. n om de besmetting der  vaarwaters te ver-
mijden. 

 Behoedmiddelen tegen het invoeren van ur'theemsche 
smetziekten. 

 Zeemanshuizen. 

 Passagiersschepen. 

 e. Oorlogsschepen. 

e Afdeeling. — U i t b r e i d i n g d er  s t e d e n, 

pnder  opzicht van de noodwendigheden der  hyg iëen. 

O n t e i g e n i n g u i t O o r z a ak v an o n g e z o n d h e i d. 

e vraagstuk zal behandeld worden door het Xe 
l Congres van goedkoop woningen, van 's Gra-

venhage (8 September en volgende dagen). 

G V A N T . 

l t e l Congres van n der 
Wonin g zal gehouden worden te Antwerpen, van  Augus-
tus tot  September



2. — t heeft voor  doe! op theoretische en praktische 
wijze de hyg iëen der  woningen te bevorderen; het Con-

gres verstaat door  ,.woning"  alle lokalen waarin, gedurende 

min of meer  geruimen tijd , menschen kunnen verblijven. 

 — e bijdrag e is bepaald op fr . —. Familieleden 

der  inschrijver s worden tot de zittingen en feestelijkheden 

van het Congres toegelaten mits eene bijdrag e van fr .

zi) mogen evenwel geen deel nemen aan de tesprekingen 

noch aan de stemmingen, en hebben geen recht op het 

gedrukt verslag over  de werkzaamheden van het Congres. 

 — Behalve de gedrukte stukken, welke vóór  en tijdens 

het Congres uitgedeeld worden, zal elk li d een algemeen 

verslag ontvangen, dat na het Congres zal gedrukt worden. 

 Een studiecomiteit. verdeeld in een zeker  aantal 

ondercommitciten. wordt gelast met de voorbereiding der 

verschillende deelen van het Congres. 

6. — e leiding van het Congres wordt toevertrouwd 

aan een voorzitter, verscheidene ondervoorzitters, een al-

gem'. secretaris, twee secretarissen en een penningmeester 

 — t congres is onderverdeeld in vier  afdeelingen 

of groepeeringen van vraagstukken, te weten: 

ie. afdeeling: de b y g i ë en der  landverhuizers: 

 afdeeling: de koloniale h y g i ë e n: 

 afdeeling: de hyg iëen der  havens en der  schepen; 

 afdeeling: uitbreidin g der steden onder  opzicht van 

de noodwendigheden der  hyg iëen. 

8. — A l dc vraagstukken Zullen in algemeene vergadering 

behandeld worden. 

 — t gebruik der  talen is vrij ; evenwel zullen de 

leden die mededeelingen te doen hebben, cr  belang bij 

hebben hun werk voor  te dragen in eene der  gebruikelijk e 

talen van de internationale congressen of. ten minste, een 

beknopt overzicht in eene dier  talen tc geven. 

 — e verslagen zullen aan de leden uitgedeeld 

worden vóór  de opening van het Congres. e verslagen 

zullen niet gelezen worden in de zitting, doch elke ver-

slaggever  zal over  minuten mogen beschikken om in 

kort e woorden zijn werk samen te vatten. 

E l k lid dat aan de bespreking deel neemt, zal  minu-

ten mogen spreken. n een li d langer  dan  minuten 

of meer  dan tweemaal over  hetzelfde onderwerp wil han-

delen, Zal 'de vergadering geraadpleegd worden 

 — n wordt verzocht aan den algemeenen secre-

tari s op voorlund kennis geven van alle mededeelingen of 

bewijsvoeringen. 

n of bewijsvoeringen met een handelskarakter 

worden niet toegelaten. 

 — e verslagen, inbegrepen de besluiten, welke 

deze bezegelen, moeten aan den algemeenen Secretaris gé 

toonden worden v ó ó r  d en i;en J u l i , opdat men tij d 

hebbe ze te drukken en aan de Congresleden te zenden. 

e sprekers die hunne rede over  een vraagstuk wenschen 

te zien opnemen in het gedrukt verslag, zullen aan den 

algemeenen Secretaris, na het sluiten der  debatten, een 

kor t begrip hunner  mededeeling moeten overhandigen. 

 — e besluiten, voor  de verschillige groepeerin<-

gen voorgesteld, zullen door  den algemeenen Secretaris 

in de slotzittingen worden gelezen en ter  stemming gelegd. 

 — Gedurende het Congres zal een dagelijksch bulletij n 

verschijnen, dat al de inlichtingen zal bevatten den Congres-

leden aanbelangende: het uur  der  rittingen.  de te behandelen 

vraagstukken, de bezoeken, ontvangsten, enz. 

 — t Congres zal in zijn slotzitting den datum 

en d(e plaats van het eerstvolgend 'Congres vaststellen. 

All e briefwisseling betreffende het Congres moet gezonden 

worden aan het algemeen Secretariaat ten stadhuize van 

Antwerpen. 

Tijden s het Congres zullen de burcelen overgebracht wor-

den naar  het lokaal der  zittingen, in het k Athe 

neum (Gemeenteplaats), Antwerpen. 

Al s Nederlandsche leden van het l Bcscher 

mingscomiteit van het Congres vinden wij  verder  ver 

meld de heeren: 

. W . Enthoven, Professor  aan de l te 

. 

Professor . C. Eykman, Bestuurder  van het c 

nisch Bacteriologisch t der l te Utrecht 

. , Voorzitter  van den Centralen Gezondheids 

raad, Utrecht. 

J . W . C. Teilegen, , r  vai 

het gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht, Amsterdam. 

P. , J. . Eu Woltering , d van den Centralen Ge 

zöndheidsraad, r  van de Volksgezondheid 

's . 

J. C. , voorheen d van het Woningtoezicht 

der  stad . 

Al s Nederlandsche leden van het Permanente Comité 

voor  de e e Congressen staan

de oproepingsbrochure genoemd de heer  Teilegen, boven 

genoemd, Prof. r  Slceswijk uit t en de heer 

e r , secretaris der j  rot bevordering der 

Bouwkunst. 

Van het overlijden van laatstgenoemde, schijnt het Per 

manente Comité, dat tc Parij s zijn zetel heeft, nog geen 

kennis te hebben gekregen. 

L e e s t a f e l . 

 No. g van de g 
de n de j t b. d. . op l  te Am-

. 
g te m . . J. . met afbeeldingen. 

t een en a n d e  ove de g tusschen t en tuin-
t en ove het d tusschen , t en de 

e kunsten, doo . F. h s van Zouteveen ) 
met afbeeldingen 

t e voo e n . 
N e d e  1 a n d s c h-  n d i ë op de g te San . 

. n 's . 
. osse p l a at Vill a te Weenen, . . Joseph , -

nomen uit e . 

A No. g de e e 
, van l
e  o  o b o e d o e S t o e p a. Aanteekeningen gemaakt bij een voo

t van den majoo T. van . doo  W. van de , met afbeeldingen 
e g en g van Gebouwen, dooi 

F. G. Unge w. i . , met afbeeldingen. 
Ee n t e n t o o n s t e l l i ng tijdelijk afgelast. 

 No. e T e n t o o n s t e l l i ng van liou» 
kunst te . 

G e s t i c h t s g e b o uw v Ei ken hof» te , . C.
s . met afbeelding en losse plaat. 
n n (slot) met afbeeldingen. 

E  No. e n de e g 
, welke n d in de k van de a J. J 

s te , doo . . , c.i.. met afbeeldingen en los-
plaat. 

e s voo  de lijnen de h 
j in , doo  W. J. k c. i . met a 

beddingen. 
W ij z i g i n g van de n van d tot n 

, ingenieu en hoofdingenieu bij de e e < 
in . 

t V de h - en Geneeskundig s ' 
, t  doo  C. J. s . t. 

. v. T. No. n van -
.  Uit de afdeelingen. — . — -

g voo  de n en hunne weduwen en weezen. 
t . — e tentoonstelling van e n van 

auhiteclen en bouwkundigen te . — . — . — 
(]  mengd. — . — Uit technische bladen en . — 

E  No. . s w e t t en  Ziektewet. 
: i t G o u d a. 
' n g e z o n d en S t u k k e n. Aanbesteding te , doo . J. 

E line  en J. . 

E E E No. t n met 
n en e lucht. — t h s van . — Ten-

tui nstelling van s en Tuin. — Tentoonstelling van s en Tuin, uit-
gesteld tot  — Techn. g van de g tot g van 

j stoken ove l . — -
deelingen. — 

 No.  Officieele . 
N'ieuwe e k O. L . V . Onbevlekte Ontvangenis, te Venloo. 
t  afbeeldingen.) 
e Engelsche woning. . 

g van slib en klei bij het bakken. 
t f in . . 

. 

. 
E x a m e ns T e ek enen, . 

e commissie, belast met het afnemen van de akte-examens . O. in 
het teekenen (  a tot en met  k) en in het n (O) zal dit jaa
zitting houden te . 

d zijn : 
tot li d en  die  commissie: . J. de , inspecteu van het 

s te ; 
tot li d en : . van ,  aan de e 

van e n te m en . ,  aan de 
e l te n ; 

tot leden: . J. A . ,  aan de Technische l 
te , wonende te : . .  te 

: . . ,  aan de Ambachts- en l 
te ; J. .  aan de e l te 

; A . . Cohen, ,  aan de s l voo
s te m : . ,  de Ambachtsschool 

en Avondteekenschool te m ; . . , 
 aan de e Technische schcol te ; . f. van 

.  aan de e . . school met n s en aan de 
e .  S. te m ; . Ellens,  de s -

school te ; A . Falise, beeldhouwe te Wageningen ; . . -
hardt,  de Ambachtsschool en  aan de l 
te Schiedam; F. T. ,  aan de school voo -
heid te : . (". , g ,  aan 
de e Technische school, tevens kweekschool voo  machinisten te 

; . van de ,  de  Ambachts- en -
school te ; J. L . van ,  aan de e Ambachts-
school te ; G. 1'. J. ,  de  Ambachts- en 

l en  aan de . . school te ; . J. 
, g ,  aan de e Technische 

school, tevens l voo  machinisten te , woonachtig 
'e Leiden : . Leeuw,  aan de gemeentelijke . . school en aan 
de l te Nijmegen; . Luns.  aan de Aca-
demie van e n en Technische Wetenschappen te -
dam : W. C. . hoofdingenieu voo  de gevangenissen en -
noc.ven te ; O. C. ,  de  Ambachtsschool te 

; . . ,  de Ambachtsschool en Avondteeken-
school te ; J. van ,  de  Ambachtsschool en 
Bnrgeravondaachool te Nijmegen; W. C. A . ,  aan de 
seh'iol van het genootschap s m « te Leiden ;J. 

.  aan de Acedemie voo e , en
V a ! het m van d te ; . J. , 
' e e—i  aan de l voo s te -
^ a , i- ; J. A . Schell,  aan de e Technische School, tevens 

l voo  machinisten te , wonende te ; 
.  aan de e Technische School voo  de -

ende te ; J. Veldkamp,  de Ambachtsschool en -
0 school met s voo t teekenonderwijl te -

Nispen; mej. J. . A. Linden, e de l voo s 
te ; en mej. C. Neeb. s aan de vakschool voo -

g voo - en g te , wonende te k . 

e l W e g en - . 

Nadat in  het e e s in  en in 
 het tweede in l d gehouden, zal van  tot  Juni

het e s in Londen plaats vinden. 
t s zal n d in twee sectién. 

n de e sectie zal n behandeld aanleg en d van de 
wegen buiten en in de steden, d in n : aanleg van 
nieuwe n en wegen, dek van n en , aanleg van 
steenslagwegen met bitumineuse bindmiddelen, g : l nog 
als mededeelingen in deze sectie n : n aan machines 
bij aanleg en d van wegen , g van n 
voo  steenslagwegen, aanleg van steenslagwegen met , technische en 
economische studie ove  de n van e n en 
tenaamstelling van de e . 

e tweede sectie behandelt  en exploitatie, en is d in
, n.1.: wijzen van , sinds  gemaakte n ove

de e n van slijtage en g van de wegen, -
g van langzaam en snel , n belast niet aanleg en 
, budget en middelen : l in deze sectie als mededeelingen 

n behandeld : aanduiding van g en afstand, toeneming van 
, de eischen aan s en s te 

stellen, statistieken van de uitgaven voo  wegenaanleg en , en 
tenaamstelling in de e landen e aanleg en d 
de  wegen. 

Uit ons land zijn n d doo  den hoofd-ingenieu van den 
. t van . J. . W. van Fl/.elingen, doo . F. 
. g c. i . en doo  de Wegen-Commissie van onzen . 

Aanmeldingen voo  het lidmaatschap van het s (kostende ) 
zijn te n tot den Algemeenen , den hee . , Avenue 
de Jena , , of tot den s van het e , den 
hee s . Oueen Anne's s . London S. W. 

Li d voo d van de e Commissie voo  de Wegencon-
n is de l van den t J. W. 

. te , die met genoegen eventueel e inlichtingen 
, e men s ook onze Wegen-Commissie e zal 

d vinden. 
e hee Welcke t ons, zijn d k aan alle -

, die zich voo  het deelnemen aan het s hebben opgegeven, 
of nog zullen opgeven, ove  te willen , om hem van die deelneming 
mededeeling te willen doen. aan welk k wij e voldoen. liet is 
voo  den hee Welcke uit den d de zaak van gewicht, in zijn hoeda-
nigheid van  de e g in het
de , te weten, welke s het s in Londen 
zullen bijwonen, en het is voo  de e s een kleine 
moeite, even een t naa k te zenden. 

e het e s in Londen ook voo  ons land e aanleg 
en d van onze wegen nut en l , t zee velen 
onze s naa het s opgaan, kennis nemen van de vele 

e n en van de , en aldus hun l 
doen met de , s . e ' 

— j de n in e kunnen, voo  den dienst 
van exploitatie, opname of aanleg n geplaatst: 

A . , naa keuze van belanghebbenden in tijddijken of in 
vasten dienst. 

e candidaten moeten in het bezit zijn van het diploma van 's s 
t of een e g diploma en ten minste e 

6 jaa e g hebben opgedaan als toezichthoude bij -
staats- of n of bij den dienst van weg en n eene -
wegmaatschappij. 

Zij moeten zich n voo n en ontvangen een s 
van f d gulden) 's maands. bij eene e g 
van n als boven bedoeld, l voo  elke n lange k 
dit s met f  (vij f en g gulden) 's maands t . 

Aan de g zijn n bij voldoende geschiktheid en 
goede , n van f  (vij f en g 
gulden) 's maands, telkens na n dienst, totdat het maximum -
ment van f d vij f en zeventig gulden) 's maands is . 

n is aan de g n bij de e x p l o i t a t ie e
bij den a a n l eg t op e woning of. bij e van dien. luiis-

t en bovendien 1) ij den a a n 1 e g eene toelage van f
(vij f en g gulden) 's maands: bij de o p n a me eene indemniteit van 
f  (vij f en g gulden) 's maands. benevens een daggeld van f  of 
f  al e al dan niet als f t dienst gedaan. 

Aan ile uitzending is n : 
a. e , c. q. ook voo  het wettig gezin, naa e en g 

als gon  de  klasse ; 



r 

jgsTE

maands. 

b. eene e voo g ten e van f  (een duizend 
gulden); 

c. een g t van f d gulden) 's maands. 
ingaande met  dag van inscheping naa Nedeiland.-eh-lndie. 

1!. S in tijdelfjken dienst. 
e candidaten mogen geen n leeftijd hebben dan  jaa  en moe-

ten ten minste e n e g hebben opgedaan als 
toezichthoude bij - of n of bij den dienst van weg 
en n eene . 

Zij moeten zich n voo , en ontvangen een aanvangs-
s van f d vij f en twintig gulden) 's maands, bij eene 

e g van n als bovenbedoeld, l voo  elke n 
lange k dit s met  (vijf en twintig gulden) 's maands 

t . 
Aan g zijn n bij voldoende geschiktheid en 

goede , g van f  (vijf en twintig 
gulden; 's maands telkens n dienst, totdat het maximum -
ment van f d vij f en zeventig gulden) 's maands is . 

n hebben bij  exploitatie geplaatsten t op e woning of, 
bij e van dien. t van f  (vij f en twintig 
gulden) 's maands voo  het geval, dat het t f  of 's maands 

,  van f  (twintig gulden) indien het t f  s 
maands t : bij den aanleg geplaatsten hebben t op e woning-
of. bij e van dien , alsmede eene toelage van 

 (vij f en twintig gulden) 's maands: et  bij de opname geplaatsten 
 indemniteit van f  (vijf en twintig gulden) 's maands. benevens een 

daggeld van f e gulden). 
Aan de uitzending is : 
a. e t e. q. ook voo  het wettig gezin, naa ë en g 

als  de  klasse, indien het s f
d vijfti g gulden) "s maands of mee : de  klasse, 

indien dat s f d vij f en twintig gulden) 's maands : 
b. eene e voo g ten e van f d 

vijfti g gulden): 
c. een g t van f d gulden) 

ingaande met den dag van inscheping naa . 
j gebleken geschiktheid, te g van den , 

chef van den dienst de n op Java zal gelegenheid n 
gegeven om. voo  zoove e zulks toelaat, ove  te gaan in vas-
ten dienst. 

Eenmaal in vasten dienst, kan bij voldoening aan de gestelde eischen, 
benoeming tot opzichte volgen op het t en de e -
len.  onde A deze bekendmaking genoemd. 

Voo  hen die in : ij d e 1 ij k e  dienst zijn uitgezonden, gelden de vol-
gende s : 

l wegens ziekte  naa a binnen de n noodza-
kelijk is. en g in vasten dienst niet heeft plaats gehad, t ont-
slag , doch bestaat e één jaa  na den datum van ingang 
van dat ontslag k op e passage naa a met gezin, op den 
voet van de  geldende bepalingen en op uitbetaling van  maan-
den . 

Na afloop van het d van n t eene e ten be-
e van  maanden t , tenzij g in vasten 

dienst plaats heeft gehad. t zulks niet plaats gehad, dan bestaat t 
op e passage naa a met gezin, g de bovenbedoelde 
bepalingen, mits binnen het jaa  na afloop van het . 

e bezoldiging van n in v a s t en dienst is n aan 
eene g van  pet. ten behoeve van de e pensioenen en van 
 pet. als gewone e aan het Weduwen- en weezenfonds voo -

e n in . n is doo  hen bij e 
g te voldoen ten behoeve van laatstgenoemd londs, doo  ge-

huwden twee maanden en doo  ongehuwde!) één maand ; bij elke 
g doo  gehuwden tweemaal het g de g 

ove  één maand, doo  ongehuwden eenmaal dat g : bij huwelijk één 
maand . e n zijn te voldoen in moandelijksche -
mijnen : eene e in eens is in geval van huwelijk nog d 
wannee het l in leeftijd de  echtgenooten mee dan  jaa . 

 een vanwege het t van n in te stellen genees-
kundig k zal de physieke geschiktheid voo  den n dienst 
moeten blijken. 

Zij . die te  beschikking van den l n gesteld, 
n zich tot e van alle gelden welke aan hen en te hunnen 

behoeve zullen zijn voldaan te  zake van t en van e voo
, indien zij binnen den tijd van vij f n na aankomst in -

. s dan ten gevolge van welbewezen ziels- of lichaams-
n buiten eigen toedoen ontstaan (te g van de -

; n ontslagen, of indien zij niet binnen den hun aangewezen tijd 
naa ë , dan wel de s s moedwillig 

. 
Zij , die voo  uitzending naa ë te  plaatsing in een de
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 per  jaar  Jan.— r 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 of in twee '  i d e m '  zonder  plaat >

termijnen , elk groot /  waarover  op 
 Apr i l en  October  van het abonnementsjaar  van  tot en met  regels . . . >
 Jan.— ) wordt beschikt. n e *  bewijsnummer daaronder  begrepen. 

Voor  Belo-ië  ie e fi  Voor  eiken regel meer  >
ö ' ' j ~ ~ * Annonces van aanbestedingen worden bij  opgave van dri e 

Voor  de overige landen der  Post-Unie, f g  plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
 e ! i  A

n

f

b . f g n p V a "  N e d e r l - è e n ( | | Tarief voor  Annonces bij  abonnement wordt op franco 

Ziutd-Afrik a ) | | '  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 raadselachti g ontslag . 

n de laatste dagen van t verscheen in de « B o n d s- heer  V . d. Steur  ten opzichte van e Vrie s geheel veran-
stem», het orgaan van den A lg . Ned. Opzichters- en Tee- derde, zoodat de samenwerking van een goede een zeer 
kenaarsbond een artike l over  het ontslag van den opzichter  slechte werd. Niet slechts moest hij  zich van zijn chef 
bij  den bouw van het Vredespaleis C . de Vries. allerlei aanmerkingen en beleedigingen laten welgevallen, 

n werd medegedeeld, dat het bondsbestuur  zich maar meermalen werden hem zelfs fouten van anderen 
dadelijk op het standpunt had gesteld, <dat eennauwkeu- aangewreven e jaren achtereen heeft hij  deze behande-
ng onderzoek allereerst geboden was — moeite nog kosten ling verdragen, m tar  ten slotte er  tegen in verzet gekomen, 
zijn gespaard om dat onderzoek zoo volledig mogelijk te werd hij  half Juni  ontslagen. 
doen zijn en het zij  al direct gezegd, dat het bondsbestuur e hij  zoo lang berust heeft in een dergelijke behan-
tot de onwrikbar e overtuiging is gekomen, dat aan e deling, wordt verklaar d uit de afhankelijkheid van zijne 
V nes groot onrecht is gedaan en hij  het slachtoffer  is positie, die verklarin g is volkomen voldoende, want welke 
geworden van een reeks verkeerde praktijken , die bij  den andere redenen ook misschien nog voor  die berusting te 
bouw van 't Vred.spaleis in toepassing zijn gebrach t .» vinden zouden zijn , de hoofdzaak zal wel zijn geweest, 

e kwade praktijke n in het artike l aan te duiden ging dat de opzichter  niet gaarne zijne betrekking wilde ver-
Wet, men zou daarover  meer  vinden in een uit te geven liezen en allerminst tengevolge van ruzie met zijn chef. 
brochure, waarin het resultaat van het onderzoek der  zaak Een verstandig opzichter  weet, dat hij  wat moet kunnen 
zou worden neergelegd. Slechts werden enkele feiten in verdragen, dat hij  niet steeds naar  eigen inzicht handelen 
iet kor t vermeld, namelijk  kan, dat zijn opvatting, als het er  op aan komt, wijken 

dat e Vrie s begin Januari  bij  den bouw van het moet voor  het gezag van den architect. 

Vredespaleis werd aangesteld ; r  de verstandige architect zal zijn gezag niet mis-
dat de verhouding tusschen hem en den architect J A . bruike n tot onbillijk e en onrechtvaardige handelingen, ge-

«  van der  Steur  in de eerste anderhalf jaar  niet te lij k in dit geval aan den heer  V . d. Steur  wordt verweten, 
wenschen overliet en hem zelfs na afloop daarvan een het moet gezegd worden, niet dan nadat door  het bestuur 
aiansverhoogmg werd toegekend; der  vakvereeniging pogingen zijn gedaan, om van de zijde 

(-at op i  de aanbesteding van den boven- der e inlichtingen omtrent het ontslag van e Vrie s 
oouw yan het Vredespaleis plaats had, welk werk met te verkrijge n 

Passeering van een zestal inschrijver s gegund werd aan Al l e pogingen leden schipbreuk op de besliste weige-
r | aannemer . F . Boersma; rin g en van den Architect en van het Bestuur  der  Carne-
Qat van af den dag der  gunning de houding van den giestichting, om het Bondsbestuur  te woord te staan. 



n een eerlijke zaak is het toestaan van een monde-
ling onderhoud, dat beleefd gevraagd wordt, iets, wat ook 
door  hooggeplaatste personen in den regel niet dan om 
grondige redenen geweigerd wordt. n kan zulk 
een onderhoud meestal veel ophelderen, verkeerde mee-
ningen en opvattingen wegnemen of wijzigen, in één woord 
de partijen nader  tot elkander  brengen. 

Een botte weigering daarentegen snijdt alle toenadering 
af, geeft voet aan eenmaal gevormde, misschien onjuiste, 
voorstellingen en het is niet meer  dan natuurlijk , dat de 
zich verongelijkt achtende partij , moeilijk weerstand kan 
bieden aan den lust, om te grijpen naar  het eenig middel, 
dat haar  overblijf t om hare grieven te uiten en de zaak 
voor  de rechtbank der  publieke opinie te brengen. 

t Bondsbestuur  motiveert zijn handelwijze met de 
volgende woorden : 

s Wij  doen dat uit twee overwegingen — eerstens om 
e Vr . zelve, die gezuiverd moeten worden van de blaam, 

dat hij  een weinig bekwaam opzichter  zou zijn en twee-
dens om een voorbeeld te stellen voor  de toekomst.« 

n moet weten, dat men niet straffeloos een opzich-
ter  op straat gooit, die zijn plicht naar  den eisch betracht, 
doch weigert den architect te volgen langs allerlei kron-
kelende paden». 

«Wij  rekenen het ons tot een plicht en een eer  meteen 
de rechten te kunnen verdedigen van een onzer  collega's 
en wij  vervullen dien plicht in de vaste overtuiging van 
te doen een goed werk, waarmede het algemeen belang 
en dat van het Opz - en Teekenaarscorps in het bizonder 
is gediend.» 

Zonder  te behooren tot het op schandaal beluste deel 
van het publiek, zal menigeen, na lezing van dit inlei-
dend artikel , nieuwsgierig gegrepen hebben naar  de brochure, 
die nu dezer  dagen onder  den titel: t on t s l ag 
van een O p z i c h t er  bij  den bouw van het 
V r e d e s p a l e is te 's-G ravenhage enwat daar-
mede v e r b a nd h o u d t .» het licht gezien heeft en 
alom in den lande is verspreid. 

d schijnen aan de uitgave geen kosten gespaard 
te zijn; de brochure ziet er  zeer  wel verzorgd uit, maar 
de waarde van den inhoud is allerminst met dit uiterlij k 
in overeenstemming. 

t doel der  uitgave is geresumeerd in de conclusie 
op bladz.  en  waar  men leest: 

«Wat h e b b en wij  b e d o e ld aan te toonen? 
ie. t de reputatie van e Vries èn als mensch 

cn als vakman' even onaanvechtbaar  is als die van de 
gepasseerde aannemers en firma's  en dat dus de heer 
v. d. Steur e Vries zeer  onrechtvaardig heeft ontslagen 
niet alleen, doch hem gedurende de drie laatste jaren op 
een verregaande en onverantwoordelijke wijze het leven 
heeft vergald.» 

t de Carnegie-Stichting door  dezelfde oorzaken, 
die tot het ontslag van e Vries leidden, voor  belangrijke 
sommen is benadeeld geworden.» 

«Wat wenschen w ij  ?» 
«Wij  wenschen dat recht zal geschieden. Wij  wenschen 

dat de blaam, die onverdiend en ten onrechte op e 
Vries is gelegd, wat wij  verwachten dat iedere lezer  van 
dit geschrift met ons eens zal zijn, ook door  de daartoe 
aangewezen personen of colleges van hem zal worden 
afgenomen, en dat hij  door  die personen of colleges zal 
worden schadeloos gesteld, in welken vorm dan ook.» 

«Wij  komen er  rond voor  uit en schromen niet te zeg-
gen, dat naar  onze meening e Vries vóór alles moet 
kunnen rekenen op herstel van het onrecht en de grie-
vende bejegening, hem zoo langen tij d aangedaan en ten 
ten slotte hun hoogtepunt bereikende in het hem gegeven 
ontslag.» 

t geen eer- en geen rechtsherstel, dan zal op h< t 
V r e d e s p a l e is blijven rusten de vloek, dezer  on-
r e c h t v a a r d i g h e i d, dan zal deze grootsche stichting 
in veler  oog een gebouw zijn waar  het recht niet 
v e i l i g is.« 

t men dit ter  bevoegde plaatse moge inzien, is om e 
oprechte wensch.» 

n kan dit een bescheiden wensch noemen, wanneer  me
in aanmerking neemt, dat daaraan een vijftigta l bladzijde , 
voorafgaan, waarin de reeks verkeerde praktijken , die bij 
den bouw van het Vredespaleis in toepassing zijn gebrach , 
in het licht wordt gesteld. Wanneer  die bladzijden werkelijk 
onthullingen van eenige beteekenis bevatten, zou de con-
clusie er  waarschijnlij k heel anders hebben uitgezien, maar 
met den besten wil kunnen wij  in het eerste gedeelte der 
brochure, dat dienen moet om den dieperen ondergrond 
der ontstane conflicten op te sporen, niet anders vinden 
dan de vermelding van eenige meerendeels reeds bekende 
feiten en daartusschendoor eenige voor  den architect min-
der vleiende veronderstellingen, voor  welker  juistheid echter 
geen enkel b e w ij  s wordt aangevoerd. 

n hoofdzaak komen die veronderstellinnen hierop neder, 
dat de e opzettelijk sommige personen en firma's 
zou hebben bevoordeeld en andere gegadigden met dit 
doel opzettelijk zou hebben misleid, door  welke handelingen 
de Carnegie-Stichting voor  vrij  belangrijke bedragen zou 
zijn benadeeld. 

Allereerst wordt de geschiedenis van de aanbesteding 
van den bovenbouw opgehaald en de hevige ontstemming 
der gepasseerde inschrijvers in herinnering gebracht.'Zoo-
als men weet, werden niet minder  dan zeven inschrijvers 
gepasseerd en werd het werk gegund aan den aannemer 

. F. Boersma te 's-Gravenhage, krachtens de bekende 
gebruikelijk e besteksbepaling, waarbij  de e zich voor-
behield het werk te gunnen aan wien zij  wilde, zonder 
opgaaf van redenen. 

t recht der e wordt in de brochure niet be-
twist, maar  nog nimmer werd er  gebruik van gemaakt 
zonder  dat dit aanleiding gaf tot protesten, in de eerste 
plaats van de zijde der  gepasseerde aannemers. t dit 
ook hier  gebeurde, was de natuurlijkst e zaak van de we-
reld. t er  in zulk een geval gegist en gevischt wordt 
naar  de redenen, is ook een zeer  gewoon verschijnsel en 
dat dit geval destijds meer  dan gewoonlijk de aandacht 
trok en in wijder  kringen, kan ook geen verwondering 
baren ; maar  het eind der  beweging is geweest, dat de 
gepasseerde inschrijvers zich bij  het beweerd onrecht heb 
ben moeten neerleggen en de publieke opinie vond geen 
aanleiding, er  zich verder  mede bezig te houden. 

Nu wordt dit bijkans vier  jaren oude koetje uit de sloot 
gehaald en meenen de schrijvers der  brochure erin geslaagd 
te zijn, een aantal documenten en feiten te vinden, die. 
in onderling verband gebracht, ieder  onbevooroordeeld 
beoordeelaar  volkomen duidelijk kunnen maken, hoe de 
toedracht der  zaak geweest is. 

Uit die documenten moet dan blijken, dat de c ie 
aan de gegadigden verkeerde inlichtingen heeft verstrekt, 
dat van andere inlichtingen misbruik is gemaakt in dien 
zin, dat de e bevoorrechte personen in de gele-
genheid zou hebben gesteld, daarvan te proflteeren. -
lijk e dingen inderdaad, die, zoo zij  werkelijk bewezen 
konden worden, tot ernstige beschuldigingen zouden kun-
nen voeren, maar  aangezien aan alles het bewijs ontbre- d, 
blijf t het bij  veronderstellingen en loopt alles uit op ver-
dachtmaking. 

Verschillende voorbeelden van bevoordeeling worden 
dan nog aangehaald, waarbij  evenwel niet is na te gaan. 
in hoeverre deze misschien gestrekt heeft ter  compensatie 
van door  den aannemer geleden schade. 

Op zulke zwakke gronden wordt dan verband gezocht 
t;sschen deze onregelmatigheden en de veranderde ver-
standhouding tusschen den architect en den opzichter. t 
die verstandhouding niet aangenaam is geweest, schijnt 
wel vast te staan, maar  dit is dan eigenlijk ook het eenige 
feit, dat in de brochure geconstateerd wordt. Omtrent de 
eigenlijke oorzaken van de slechte verhouding laat de bru-
ciiure ons in het duister  en men vraagt zich af, welk nut 
het hebben kan, aan de publieke opinie raadseltjes op te 
geven. 

t de ontslagen opzichter  zich te beklagen over 
terugzetting, onwaardige behandeling, onrecht, niemand 
kan hem het recht ontzeggen herstel van onrecht en grie-
vende bejegening te vragen aan degenen, die hem dit 
geven kunnen. t hij  daarvoor  steun gezocht heeft bij 
zijn vakvereeniging, is volkomen correct, maar  de wijze, 
waarop die vakvereeniging gemeend heeft, zijn zaak te 
moeten aanvatten, komt ons in hooge mate onhandig voor, 
en wij  vreezen, dat van een vervulling der  wenschen, aan 
het slot der  brochure uitgesproken, nu heel weinig terecht 
zal komen. 

t Bestuur  der  Carnegie-stichting zal er  zich niets van 
aantrekken, dat het Vredespaleis in veler  oog een gebouw 
zal zijn, waar  het recht n iet v e i l i g is; onder  den 
vloek der  o n r e c h t v a a r d i g h e id zal het ook geens-
zins gebukt gaan. 

e schrijvers der  brochure, waar  zij  het waagden, den 
strij d aan te binden roet een machtig lichaam als het 
Bestuur  der  Carnegie stichting, dat, practisch gesproken 
zoowat aan niemand verantwoording van zijn daden schul-
dig is, hadden moeten begrijpen, dat dergelijke kracht-
woorden hier  geen den minsten indruk zullen maken. 

Weten zij  dan niet, dat dit college beschikt over  diplo-
matieke krachten van den eersten rang en herinneren zij 
zich niet de actie, indertij d gevoerd door  de architecten, 
die zich bij  de prijsvraag voor  het Vredespaleis veronge-
lijk t achtten ? e actie, een formeel proces, is op niets 
uitgeloopen en zoo zal het ook met deze actie gaan. e n 

kan daarvan de goede bedoeling apprecieeren, maar  hare 
opzet is fout en het goede doel, eerherstel en schadeloos-
stelling voor  den belanghebbende, zal er  naar  onze mee-
ning niet mede worden bereikt! 

Uit Nederlandsc h Indië . 

r  het bestuur  van den n 
g te Batavia is het volgend adres verzonden: 

Aan Zijn e Excellentie den Gouverneur-Generaal 
van . 

Geven met verschuldigden eerbied te kennen de onder-
geteekenden, vormende het bestuur  van den Nederlandsch-

n g te Batavia: 
dat zij  met belangstelling kennis namen van wat er 

dezer  dagen in de dagbladen werd geschreven in de arti -
kelen over ë op de tentoonstelling te 
San Francisco", vooral voor  zoover  daarin sprake was 
van het karakter  dat het Nederlandsche c.q. ook het Ne-

e gebouw daar  zal hebben ; 
dat zij, allen doordrongen van bewondering voor  de 

monumenten uit het bloeitijdperk der e -
sance en van eerbied voor  de scheppingskracht en energie 
onzer  vaderen, het nochtans zouden betreuren als ons land 
daarginds vertegenwoordigd zou worden door  de klakke-
looze navolging van een gebouw uit vroegere eeuwen, daar 
zulk een gebouw toch niet zal kunnen weergeven wat er 
mi in ons volk leeft en werkt, noch wat Nederland betreft, 
noch, en in nog mindere mate, wat betreft het rijk  in Azië ; 

dat er  op het oogenblik wel niet gesproken kan worden 
van een sprekend nationalen stijl , doch dat er  toch met 
voldoening te wijzen valt op Nederlandsche bouwmeesters, 
wier  werk een ernstig pogen is om, op grond van wat 
vroegere stijlen leeren te komen tot een moderne bouw-
kunst, die de doeltreffendheid voorop stellend, voor  vorm 
en versiering nieuwe uitingen zoekt, passend voor  dezen tij d ; 

dat adressanten het betreuren, dat zij, die in deze rich-
ting iets goeds tot stand zouden kunnen brengen, door 
hunne lastgevers worden genoodzaakt tot navolging zooals 
b.v. de architect van het Nederlandsche gebouw op de 
t ntoonstelling te Brussel  die niet dan gedwongen 
zijn oorspronkelijk modern ontwerp heeft prijsgegeven om 
er  een g van te maken ; 

dat juist deze uitgeoefende dwang zoo te betreuren 
valt, omdat, zoo er  vooralsnog van geen sprekend modernen 
-v.derlandschen stijl kan worden gesproken, de elementen 
daarvoor  toch aanwezig zijn en geen ontwikkeling kan 
worden verwacht, als het streven in die richtin g niet wordt 
g'-steund. e toch hadden de vroeg-renaissance bouw-

meesters ooit de scheppingen kunnen tot stand brengen, 
die wij  nu bewonderen, als hunne lastgevers niet hadden 
willen afwijken van de navolging van Gothieke voorbeelden ? 

n die adressanten de vrijmoedigheid geven zich 
tot Uwe Excellentie te wenden met het eerbiedig verzoek : 
bij  de samenstelling der e Tentoon-
stellingscommissie met deze overwegingen wel rekening 
te willen houden en om bij  het Opperbestuur  in Neder-
land haren invloed wel te willen aanwenden om in den 
hierboven genoemden zin werkzaam te zijn door  b.v in 
overleg te treden met bouwkundige vereenigingen als : 

e Bond van Nederlandsche Architecten, de j 
tot Bevordering der  Bouwkunst, het Genootschap Archi -
tectura et Amiciti a e.a. over  de beste wijze waarop een 
modern gebouw, Nederland en ë waardig 
op de tentoonstelling te San Francisco zal kunnen ver-
rijzen. 

Weltevreden,  Apri l
t Welk doende, enz. 

t bestuur  van den . , 
(w.g.) , Voorzitter . 

» J. W. , Secretaris. 
» , Penningmeester. 
» . B.  VA N N , 
» , 
» . , . 

t is wel opmerkenswaardig, dat de actie in deze 
zaak, die het moederland evengoed aangaat als de kolo-
niën, van een e vereeniging moet uitgaan, terwij l 
men hier  schijnbaar  bij  de pakken neerzit en eerst in 
beweging zal komen, wanneer  het te laat is. 

n zij  hier  den weinigen collega's in e 
hulde gebracht voor  hun initiatief , waarop wij  hun van 
harte succes toewenschen, al lijk t het ook wel wat vreemd, 
dat de Nederlandsche g den wenk, om met bouw-
kundige vereenigingen in overleg te treden, ontvangen 
moet van de g van het nog zoo vaak voor  ach-
terlij k versleten . 

t ons evenwel hopen, dat men hier  alle soorten van 
gevoeligheden ter  zijde zal stellen in het belang der  zaak, 
dat men den n collega's de eer  van 1 et initiatief 



zal gunnen en dat de Nederlandsche vereenigingen, wan 
neer zij  een uitnoodiging van e ontvangen, 
al is het dan ook langs een omweg, blij k zullen geven dit 
op prij s te slellen en er  op de juiste wijze parti j  van te 
trekken. 

n nu ditmaal persoonlijke belangen eens niet van 
invloed zijn op de houding, die men aanneemt. Veelal 
waren die er  mede gemoeid en wenschte men die om 
een of andere reden te eerbiedigen. n kan de complai-
sance echter ook wel te ver  drijve n en voorzeker  moeten 
in een internationale bouwkunstaangelegenheid toch per-
soonlijke overwegingen wijken voor  hetgeen geeischt moet 
worden in het algemeen belang. 

J Vereenigingen . J 

B O N  V A N . 

Op  Apr i l en i j l . werd te Utrecht, onder  lei-
ding van den heer . A . Grondij s de  jaarlijksch e 
algemeene vergadering gehouden van den Bond van Tech-
nici . 

t jaarverslag van den ien Secretaris, den heer J . 
van Essen, deed zien, dat het aantal leden en adspirant-
leden, dat op  Januari  resp. bedroeg  en
in den loop van dat jaar  vermeerderde met  leden en 
 adspirantleden en zouden deze totalen op  Januari j

zijn geweest  en  indien niet een groot deel van 
de vakgroep voor  scheepsmachinisten voor het lidmaat-
schap bedankt had. n totaal bedankten  leden, ter-
wij l een  tal is overleden, zoodat het jaar  met
leden aanving Van de  leden, die bedankten, waren 

 li d van de vakgroep voor  scheepsmachinisten. t 
aantal adspirant-leden bedroeg op  Jan. j  terwij l 
het aantal donateurs, dat op  Jan.  beliep, met 

 verminderde. 
n het afgeloopen jaar  werd een even druk gebruik 

gemaakt van de bondsbibliotheek. 
Eveneens werd een vri j  druk gebruik gemaakt van de 

gelegenheid tot het bekomen van rechtskundig advies. 
t informatiebureau werkte in het afgeloopen jaar 

weer tot voordeel van een groot aantal technici en tevens 
in 't belang van den Bond, daar een aantal bij  dit bureau 
ingeschreven niet-leden door de werking van het bureau 
als li d van den Bond toetraden. 

Verblijden d wordt genoemd het feit, dat de afd. Sema-
rang, de eerste afdeeling van den Bond in , 
waarvan de oprichtin g reeds het vorig jaar  door  den oud-
Bondssecretaris, den heer J. P. Smit, werd voorbereid, 
in het begin van dit jaar  werd opgericht en zich in ge-
stadigen bloei mag verheugen. 

t verslag der  propaganda commissie over  deed 
zien, dat in het afgeloopen jaar een -tal technici door 
de commissie bewerkt is om tot den Bond toe te treden. 

Voor zooverre die commissie bekend is, is daarvan een 
-tal bondslid geworden. 
Ui t het jaarverslag van het Technisch Weekblad, uit 

gebracht door den redact.-adm., den heer J. Beek, bleek 
dat de rekening van het blad sluit met een batig slot van 
f  en dat de opbrengst van adve r t en t i ën stijgende is. 

e rekening en verantwoording van den penningmees 
ter, den heer J. Goossen, over het jaar  toonde aan 
een eindcijfer  van f  terwij l de balans een voor-
deelig saldo heeft van f

Na levendige besprekingen werd de begrooting voor
in ontvangst en uitgaaf vastgesteld op een bedrag van 
f 53i' 2. 

t «P rog ram van Actie*  werd vastgesteld als volgt : 
e Bond streeft naar: 

a. wettelijk e regeling van een maximalen arbeidsduur 
voor  technici ; 

b. invoering van bekwaamheidsnormen en eene salari:; 
regeling voor  verschillende ca tego r i eën van technici; 

c. invoering van regeeringswege van . T . O., met 
beschikbaarstelling van studiebeurzen voor hen, die daau 
voor in aanmerking komen ; 

d. wettelijk e regeling van den rechtstoestand van 
technici; 

e. uitbreidin g der  Ongevallenwet tot alle technici in 
dienstbetrekking ; 

f. vertegenwoordiging van de s van Arbei d ; 
g. Staatspensionneering ; 
h. een jaarlijksc h verlof van minstens  dagen met 

behoud van salaris en vrijmakin g van den Zaterdagmiddag 
Na eenige discussie werd aangenomen met  van de 
 uitgebrachte stemmen een bestuursvoorstel om eene 

commissie te benoemen van vij f leden met opdracht ont 
de statuten en reglementen van den Bond te bestudeeren 
en rekening houdende met de naaste toekomst, een voor-
stel tot herziening daarvan v ó ór  November  aan 
den Bondsraad in te dienen, bij  welk vootstel genoemde 
commissie vooral rekening zal moeten houden : 

 met de veranderde omstandigheden waarin de Bond 
sedert de vaststelling van de thans geldende statuten en 
reglementen verkeert; 

 met de in de laatste jaren van verschillende zijden 
voorgestelde wijzigingen in statuten en reglementen ; 

 met de mogelijkheid van de instelling van een ver-
tegenwoordigend lichaam in , overeenkomstig 
het besluit van de algemeene vergadering van i 

 te n gehouden. 
Ook werd besloten de ter  afel liggende voorstellen 

tot wijzigin g van statuten en reglementen enz in handen 
te stellen der  te benoemen commissie. 

'  ot leden der  commissie werden benoemd de heeren : 
Gabrielse, , , Brouwer en W . C. Thijs e en tot 
plaatsvervangende leden de heeren Van , e Groot, 
Verburg , B. r en . 

O p voorstel van de afdeeling Enschede — o om 
te besluiten, dat vanwege den Bond van Technici wordt 
overgegaan tot het instellen van bekwaamheidsdiploma's 
voor  verschillende ca tego r i eën van technici, voor  zoover 
die niet reeds bestaan, werd besloten dat voorstel in 
handen te stellen van het Bondsbestuur ter  verdere uit-
werking. 

Besloten werd de volgende algemeene vergadering te 
Zwoll e te houden. 

Ook werd aangenomen een voorstel tot invoering van 
een Bondsinsigne. 

Na rondvraag werd de vergadering gesloten. 

N . v. d. . 

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

T Y E E G BE-
E T N V A X E E N 

 V O O T G
V A N T N

, N
N V . J v,h  T .  B. T E N N 

Aan ld e beoordceling van ondergc teckènden werden on-
derworpen  teekeningen, welke binnen den in het pro-
gramma bepaalden termij n bij  haar  medelid, den heer  V\ . 

Verschoor, waren ingezonden. Een tweetal ontwerpen, onder 
de motto's „ S c h e t s"  en ,.Eindelijk"' , na i ontvangen, 
verd onmiddellij k aan de correspondentie-adressen terug-
gezonden. 

e tot mededinging in de Prijsvraag toegelaten ontwerpen 
waren d e in het vorig nummer medegedeelde waarbij  nog 
. evoegd moet worden No.  met motto S. 

t aantal inzendingen geeft zeker  reden om te dien 
e van succes te kunnen spreken. 

t wil der  Jury voorkomen, dat dit voor een niet ge-
rin g deel te danken is aan de royale  pvatting welke bij 
de uitschrijfster  voorzat, toen zij  tot een dergelijke prijsvraa g 
besloot. 

e t de Jury niet onvermeld te mogen laten de wel-
willendheid der  redacties van verschillende vakbladen, waar 
mede deze de aandacht op de Prijsvraag vestigden. 

Was alzoo het aantal inzendigen bevredigend, de eerste be-
schouwing der  ontwerpen gaf reeds de overtuiging, dat de 
krachten van tal van inzenders niet berekend bleken tot 
liet ontwerpen van een eenigszins draaglij k project. 

Enkele i mendingen gaven door  slordig/ afwerking van 
tekst of van versiering, of wel van beide, blijk , dat de ont-
werper  niet den gewenschten ernst bij  zijn arbeid betrachtte. 

Andere ontwerpen, die qua teekening niet onverdienstelijk 
waren, beantwoordden, naar het oordcel der  Jury. niet of 
te weinig aan de eischen, welke aan het hoofd van een bouw-
kundi g blad dienen gesteld. 

Om deze redenen werden bij  de eerste schifting afgevoerd 
de ontwerpen, voorkomende onder de nummers: 

Bij  haar  beoordeeling der  overgebleven nummers werd 
door de Jury bij  ieder  afzonderlijk nader  aangelegd de maat-
staf, e zij  duidelij k aangegeven vond in den programma-
eisch: het teekenen van een hoofd voor een bouwkundig 
weekblad. Al s eerste eisch daarvoor mag zeker wel gelden, 
dat de naam van het blad domineert, duidelij k naar  voren 
treedt en niet verloren gaat in een vloed van motieven, em-
blemata of andere versieringen. 

Tegen dezen eisch was door  velen gezondigd, weshalve 
bij  de tweede schifting ter  zijde werden gelegd de ontwe-
lden onder de nummers: 

,

Voor de  beschouwing bleven d rhalve over de num-
mers : 

 ?o.
 u i .

Een uiterst nauwkeurige beoordeeling dezer  ontwerpen 
hracht de Jury eenstemmig tot volgende rone lus iën: 

 Te mager van ornament, te onbeteekenend 
van kop. 

 Voor een bouwkundig blad te weinig karakt e 
ristiek ; waarde der  letters te gering ten opzichte 
van de massa. 

 Origineel van opvatting, verdienstelijk geteekend. 
onduidelijk e letter. 

no. Al s No.  zwak'van compositie. 
 Onduidelijk e letter, te weinig rekemng gehouden 

met bovenkant van het blad. 
tio . Onpractisch voor  den druk . te klein van ornament. 

 T e zwart en te grof; te weinig verband met het 
zetwerk. 

N 

X 

No 

No 
No 

No 
No 

No.  Te veel ornament tusschen de letters, waardoor 
het geheel onduidelijk is; overigens zeer  verdien 
stelijk . 

No. l sympathiek gete:kend, te lcht van opvat 
ting, te los van samenstelling, onsamenhangen.k 
motieven. 

No.  Verliest te veel bij  reproductie: tc weinig typo 
grafische versiering; tc veel geofferd aan de mo-
tieven, waardoor de letters in het gedrang zijn 
gekomen. 

No. l eenigszins slordig geteekend, verdien-
stelijk van opvatting; beschouwd naast No.
heeft ,d' it laatste betere kwaliteiten. 

No.  Zeer  fij n van teekening, maar  over het geheel 
tc |z\vak; te veel in vakken verdeeld; te veel aan 
versiering opgeofferd. 

No.  T e weinig oorspronkelijk ; door  hangende slingers 
te weinig vlakVersiering. 

No.  Te nuchter. 

Aangehouden werden de nummers. 

welke naar "net eenstemmig oordeel der  fur y zulke sterk 
op den voorgrond .redende verdiensten vertoonden, dat 
een nadere afzonderlijk e beoordeelmg zeer  gewenscht werd 
geacht. 

Ten einde die beoordeeling zoo zuiver  mogelijk te doen 
zijn , deed de Jury reproducties vervaardigen op de groott
van het verlangde hoofd f i o . opdat zij  beter 
zou kunnen nagaan bet effent, dat deze ontwerpen bij  een 
eventueel gebruik sorteeren. 

Op l i are laatste Juryvergadering, waarin zij  uitspraak 
zou doen tusschen deze  nummers, bleek overduidelijk , dat 
deze handelwijze, welke eene minutieuse beoordeeling mo-
gelijk maakte, inderdaad het daarvan verwachte succes 
bracht. 

Beter dan aan de hand der  ingezonden groote teekenin-
gen bad men thans bij  de verkleinde reproducties gelegen-
heid te beoordeelen, welke der  ontwerpen het verkies-
lijks t was als hoofd van het Bouwkundig Bijbla d van het 
Algemeen Advertentieblad en derhalve beantwoordend aan 
het doel met deze Prijsvraag beoogd. 

e tot in alle onderdeden afdalende beoordeeling gat'  de 
Jur y aanleiding tot volgende opmerkingen: 

No.  wordt als een der  beste beschouwd, niet uitzonde-
ring van den doadloopenden rand, welke een sluitstuk mist. 

Tegen het gebruiken van dit ontwerp als c l iché werden 
door het technisch li d der  Jury bezwaren ingebracht, welke 
door  de e leden werden gedeeld. 

No.  is door de omlijnin g der  letters niet zuiver; gevolg, 
dat het contrast tusschen wit en zwar; n;et voldoende zal zijn. 

Veel beter is, wat dit laatste betreft, No. e  kleine 
motiefjes naast de woorden „to t het"  kunnen vervallen en 
de woorden „to t het"  aangedikt tot het corpus der  letters 
op den volgenden regel. n verband met den inhoud van het 
blad ware Bouwkunde in Bouwkunst te veranderen. 

No.  hoewel zeer  geschikt van ontwerp, is te zwaar 
voor een hoofd van een blad: het sluit zich te weinig aan 
bij  den ondervolgenden tekst. 

No.  is te. ztvvaar  van compositie, vooral wat het onder 
deel betreft; de  vakjes hebben te weinig onderling verband. 

Conclusie nemende, stelde de Jury dozt> volgorde vast: 
No.  No, o Spaarne). 
No.  No, o . Z.) 
No.  No. o . 
No.  No. o . 
No.  No. o Zwart op witV 

Overgaande tot de toekenning der  prijzen werd met 
algemeene stemmen de eerste prij s ad f  toegekend 
aan'den inzender  van No.  (motto Spaarne); de Jury maakl 



gebruik van bet haar  in het programma toegekend recht 
den inzender  te verplichten de bovengenoemde kleine wijzi 
gingen in zijn ontwerp aan te brengen. 

e tweede prij s ad f  werd met  tegen  stemme;) 
toegekend aan den inzender  van No.  (motto l Z.); dp 
derde prij s ad f — met algemeene stemmen aan den inzen-
der van No.  (motto . 

Bij  opening der  naambrieven bleken de ontwer]>ers te zijn : 
van motto Spaarne de heer . A . . v. d. Burg, Slaelvt 

huisstr. i ó rood, . 
van motto . Z. de lieer  A . . Schuytstraat
n . 
van motto , de heer . . Groene Woud
Vlissingen. 

Aldu s vastgesteld in de Jury-vergadering van i

e Jury . 

J A C . J. . Architect . 
F . B , Technisch Boekdrü'<ker i j -Che f 
F . , Architect . 

. v. d. , . 
W . . Architect . 

: 

. v. d. , . A lg . Xed. Adv. Blad. 
allen te 's-Gravenhage. 

Kalkzandsteen . 
Naar aanleiding van het rappor t der  Staatscommissie tot 

onderzoek van kalkzandsteen, nam de Vereeniging van 
Nederlandsche n het besluit, de 
normen voor  kalkzandsteen, zooals deze door  de Staats-
commissie zijn vastgesteld, te aanvaarden ; en bovendien 
om — zooals dit ook bij  het portland-cement, en andere 
artikelen ook in andere landen werd ingevoerd — controle 
in te stellen d o o r  d e r d e n van het fabrikaat det leden 
van genoemde vereeniging. 

e controle werd opgedragen aan de afdeeling -
nis en Onderzoek van Bouwsto f fen» van de Technische 

l te , alwaar  eerder  ook alle proeven op 
kalkzandsteen door  de Staatscommissie zijn verricht . 

Op, voor  de leden der  vereeniging, o n b e k e n de 
tijdstippen , worden vanwege bedoelde afdeeling der  T . . 
monsters genomen aan hunne fabrieken, die afdoende ge-
merkt opgezonden worden naar , waar  zij  beproefd 
worden. 

Voldoen de steenen van een li d der  vereeniging niet 
aan gestelde eischen, dan wordt dit li d geroyeerd, inge-
gevolge het reglement der  vereeniging. 

Ter onder-cheiding van fabrieken, welke geen lid der 
vereeniging zijn , voeren de leden der  vereeniging het on-
derstaande merk op de bescheiden van hunne kantoren 
uitgaande. 

L e e s t a f e l . 

G  No. t een en a n d e  ove de 
g tusschen t en t en ove het d tusschen 

. t en de e kunsten, doo . F. -
togh s van Zouleveen , met afbeeldingen. 

t e voo e kunsten doo  G. , . 
O n ze e i g en b o u w s t ij 1, doo J. J. . ()ud. 

h n d ie op de Tentoonstelling te San , 
doo . A . J. n . N . A. 

 e e m s e h u t. 

A No. t ove  den . 
e : . 

- Ca fe t " te , n 
. J. E. Lippits en N . . W. Scholte, met afbeeldingen. 
E en k i j k j e op de tentoonstelling de  Teekenschool voo  kunstam 

bachten, t doo  het . m de . van d 
doo  J. J. . 

e e , doo . . 
T e n t o o n s t e l l i ng e w

s c h o 1 e n te  en de onze, doo  W. a Wz n 

E  No. e n doo  J.
W. n b. i . , met afbeeldingen. 

n en citaten. 
t J u l i a n a - Z i e k e n h u is te , . , met

beeldingen en losse plaat. 

E  No. e d op den l van he 
 van , doo  A . J. . A .  van de s de 

,  van t in , met afbeeldingen 
t X l V e h - en Geneeskundig s te 

, t  doo  C. J. s . t. 
g van de Afdeeling voo - e 

van het . t s van i  te . 

. v. T.) No.
Officieel gedeelte. — Aankondiging van . — n van 

. — . — . — . 
— Tentoonstelling en . — . — Gemengd.  Uil 
technische bladen en . 

E  No. t g de g van het 
 op l  te . 

n e het vaststellen (doo  de afdeelingen) van 
n m-'t de n en het n van steun  met 

n in conflict e afdeelingen. 
e n . Ziektewet  (slot). 

. , g van i

E E E No.  t ) t 
doel heiligt de middelen. — e gang van het vuu  in den . -
Stookschaft of stookgleuf? — Steen- en . — Een mogelijk 
afzetgebied voo . baksteen en pannen  — n van het -
gen van sommigen pannen bij . 

T S OU  & W No n de g van d 
' , vinden wij van de hand van den hee .

een g met vele afbeeldingen van het e t 
n kennisname kan n aanbevolen aan allen, die s 

mochten zijn, t de daa e tentoonstelling te bezoeken. 
Zooals bekend is, zal e  in dezen zome veel bij elkande t , 
wat op de geschiedenis van het slot en zijn s g heeft 
en d wat t de zeventiende eeuw, het k van . 
Ongetwijfeld zal een bezoek aan het oude k dan, nog mee dan 

, de moeite loonen. e e van den hee  vult dit
me nagenoeg geheel. Al s toegift is een woning voo  een
te l afgebeeld, l aan het slot een l platen gegeven 

n van zee e e meubelen. 

 EN G No. t  van dit -
dig e heeft ditmaal een voo  den technicus n inhoud. 

t is n de civ.-ingenieu F. C. J. van den Steen van Ommen a 
aan het d met een studie ove Schoonheid in Techniek, als e uit-

n in t j.1. voo  de afdeeling n g de  N . V . S. i . O.
e hee J. W. d wijdt s een e beschouwing met 

eenige afbeeldingen  een aesthetisch schoollokaal, in het bijzonde aan 
het thans doo  de g t aan het Volk te m e 
lokaal, e bedoeld is aan te toonen, hoe met niet te e kost.n 
een schoollokaal behaaglijk t kan . 

Een e l t ove  de tentoonstelling «Smaak en Wansmaak» 
onlangs te Leiden gehouden. Ove  de opvoedende kracht, die van e 
tegenstellings-tentoonstellingen uitgaat, zijn de meeningen nog eenigszins -
deeld, maa als pogingen, om den schoonheidszin in wijde g tot ont-
wikkeliug te , n zij niettemin aanmoediging. 

. 

( V e r v o l g). 

E n toch: er  is een zeker  iets in die kunst der  boer  " 
welke n i et wijst op degeneratie. E r  is véél degeneratie i' 1 

maar óók een grein generatie, een grein originaliteit . E n 
het is di t greintj e dat de kunst der  boeren levenswaardig 
maakt; belofte geeft voor  beter. Want dit is het eigen-
aardige van elk navolgen, — wanneer  ten minste dc navol-
ger  niet ten cenenmale onbegaafd is — al navolgend wordt 
cp nieuw geschapen. e navolging wijk t af van het origi -
neel gewoonlijk .slechts in kleinigheden; dc navolging van 
die navolging wijkt - opnieuw af van dc eerste navolging: 
al voortgaande, wijk t de tiende navolging zoover  af van 
liet oorspronkelijk e dat het voorwerp op nieuw iets 
oorspronkelijk s is geworden  En dan is het inderdaad 
Boerenkunst; kunst gegroeid op eigen bodem. : laten 
wij  zulks toch nooit vergeten: kunst geboren uit zucht tot 
navolging. 

k dru k op dit laatste zoo sterk, omdat dit van groot 
practisch belang is. Want was Boerenkunst een kunst uit 
geen ouders geboren, waar  evenals a uit het hoofd 
van Jupiter  voortgekomen, dan zouden wij  met geen mo-
gelijkheid die Boerenkunst kunnen bevorderen. r  iets 
anders wordt dit, nu wij  weten, dat wel degelijk die kunst 
uit voorbeelden is ontsprongen. n kan dus die kunst 
verbeteren en bevorderen door  voorbeelden te geven. 

j moet men echter  zéér voorzichtig te werk gaan. 
Slechts zéér langzaam kan zich een boerenkunst wijzigen. 

t ligt in den aard der  zaak: de afwijkingen zijn slechts 
weinige, kleine; half onbewust brengt de vervaardiger  deze 
aan. Geeft gij  bem dus voorbeelden, waartegenover  hij 
vreemd staat, dan zal hij  daarvan niets in ziclii opnemen. 
Slechts wat zijn eigen verbeelding prikkelt , kan zijn schep 
pingsvermogen opwekken. Niet met onze, maar  met zijn 
smaak is dus te rade te gaan. 

/ i e slechts wat met kinderspeelgoed geschiedt. t ge-
wone kinderspeelgoed is niet mooi; en het is zeer  begrij-
pelijk , dat in dezen tijd , waarin zich alles styliseert, cr 
ook kunstnijveraars, vooral , gevonden worden, 
die zoogenaamd stijlvol kinderspeelgoed maken. Wi j  zijn 
er  met graagte op aangevlogen! Wij , de volwassenen! 

r  de kinderen? 
Waarmede speelt het kind ? t mooi speelgoed? 

t U zelf uwe jeugd, dames, wie was uwe lieve 
lingspop? e met dc mooiste, langste haren, met de 
mooiste japon? , het was een onvormelijk stuk 
hout, een echte fetisch, die al uwe liefde had. Precies 
om dezelfde reden als waarom gij  later  een man neemt. 
Niet wegens de eigenschappen die hij  heeft, maar wegens 
de eigenschappen, die gij  in hem legt —- en eveneens 

 den regel zijn eigene ver  overtreffen. t kind moet 
een speelgoed hebben waarbij  het zich wat denken kan 
dat zijne verbeelding prikkelt , zijn scheppend vermogen 
wakker  maakt. En dat doet mooi, dat doet stylistisch speel-
goed niet! 

Zoo ook mogen voorbeelden ter  bevordering van de 
! oerenkunst slechts voorbeelden ter  opwekking zijn, geen 
verbeelden dus waartegenover  de boer  vreemd staat. En 
het beste is dus hem zelf tc laten uitkiezen. 

Een aardig bewijs geeft daarvan . F. Forrer  in zijn 
studie: „Vo n alter  und altester  Bauern kunst" r 
kent bij  aanzien of uit afbeelding' de e strik , welke 

' Elzasche vrouwen dragen. Een enorm gevaarte, waar-
' ! in men den meest waardigen ouderdom zou willen toe-
schrijven; een echt nationale dracht! En toch is dat geens-
zins het geval. e strik , gemaakt van een zijden strook 
van  a . breedte, en welke meer  dan een 
halve meter  zich uitdijt , was rui m honderd jaar  gele-
den nog maar  een heel klein strikje , nauwelijks een vinger 
'""eed . n  droegen dc stedebevvoonsters in den Elzas 
°P hare mutsen zulke kleine strikjes. Zi j  volgden in dezen 

0 Esslingen : Paul Neff-verlag,

de Parijsche mode na. t 'kleine strikj e werd door  de 
Elzasser  boerinnetjes overgenomen. Allengs maakten zij  het 
grooter  en grooter; nog  was de band maar  oitige-
geveer  centimeter  breed; maar even als de dames-
hoeden steeds cn in sneller  tempo grooter  worden, is ook 
bij  de boerinnetjes de hoofdversiering gegroeid. Van daar 
die enorme strikken, welke zeer  bekoorlij k zijn — als er 
een mooi gezichtje onder  staat — evenals dat trouwens 
met groote dameshoeden het geval is. 

En niet enkel bij  buitenlandsche boerinnetjes is zulk 
een gedaanteverandering waar  te nemen. k ken geen mooier 
nationale dracht dan die der  Zeeuwschc boerinnetjes. Ook 
die zult gij  eeuwenoud denken. h ga naar  het 

e museum, en gij  zult niet zonder  bevreem-
ding bespeuren, dat die schijnbaar  eer-oude. drachten zéér 
modern zijn. En zij  zijn dan ook geenszins onveranderlijk ! 
Al s 't eenigszins kan, ga ik ieder  jaar  op de -
sche boter- en eierenmarkt.de nieuwe modes zien, en bén 
steeds vol bewondering voor  den takt waarmede die schijn-
baar  zoo eenvoudige boerinnetjes de nieuwste uitvindingen, 
op textiel gebied in baar  costuum weten te pas te bren-
gen t is inderdaad originaliteit ; dat is Boerenkunst! 

Geen doode. maar  levende, zich ontwikkelende boeren-
kunst ! 

r  gij  vindt wellicht dat ik afdwaal van mij n onder-
werp. s ik moet over  Volkskunst handelen. h 
inderdaad dwaalde ik niet af; nam slechts het bijzonder 
geval, om des te gemakkelijker  over  te kunnen gaan tot 
het algemeene. Want Boerenkunst is een afdeeling der 
Volkskunst, gelijk reeds vroeger  werd opgemerkt; zij  is 
in de Volkskunst besloten. En wat voor  de Boerenkunst 
geldt in 't bijzender, geldt voor  de Volkskunst in 't alge-
meen. t is een kunst van navolging; doch aangezien 
hij , die navolgt, geen machine is, maar  een denkend, zoe-
kend mensch: een navolging met meer  of minder  oorspron-
kelijkheid . 

Eigenlij k geef ik J hier  geen criterium . Want is niet 
e l k e kunst, tot de hoogste toe, een kunst van navol-
ging met een dosis originaliteit ? k weet wel: in den 
tegenwoordigeu tij d schermt men veel met het woord indivi -
dualiteit . Slechts wie individueel is wordt kunstenaar  ge-
noemd. E r  zijn er  zelfs die bijv . den n m 
bedenkelijk vinden, omdat het koor  niet origineel is. maar 
gevolgd naar  dat van een Fransche kathedraal. En als 
men kolommen bezigt, wordt men voor  een aarts-suffer 
uitgescholden, want dan is men heelemaal niet origineel. 

t deden de Grieken en . 

t is1 zeer  begrijpelijk , dat men in onzen tij d zoo schermt 
met het woord individualisme. t is een woord van protest, 
van opstand tegen de sleur  en tegen het in de
eeuw zoo tot overheerst hing gekomen industrialisme. r 
toch geloot] ik. dat men over  eenigen tij d weer  tol bezinning 
zal geraken, en begrijpen, dat enkel cl i e oorspronkelijkheid 
recht op waardeering' heeft, welke met groote bescheiden-
heid en takt n i et m e er  a f w i j k t v an de g u l d en 
m i d d e l m a a t , d an n o o d i g is v o or  e en en g e l e i-
l i j k e n v o o r u i t g a n g . 

Niemand zal de e thermen, theaters en arena's 
geen origineele bouwwerken noemen: en toch hebben de 

n niets anders gedaan dan Grieksche motieven 
pasklaar  te maken voor  de nieuwe eischen. Niemand zal 
de e als onoorspronkelijk bestempelen, en toch 
heeft ld e e niets anders gedaan dan op nieuw die 

e vervormingen aan te wenden bij  kerken en 
paleizen, pasklaar  te maken voor  den nieuwen tijd . En 
zoo Berlij n thans op bouwkundig gebied zoozeer  de aan-
dacht trekt , is dat zeker  niet het minst te danken aan 
bouwmeesters, die zooals Wallot en , op nieuw 
de oude motieven toepassen ; deze daarbij  vervormend, doch 



niet meer  'dan s trik t noodig is. ) i e E i g  n a r t d a r f n u r 

e i n e S c li a t t i r u n g des N o r m a 1 e n s e i n, gelijk zoo 

juist Bohrer  zulks uitdrukt .  Wi e verder  dan met eene 

n u a n ce afwijk t van het normale, is niet origineel, maar 

b i z a r. 

(W or  d l v e r v o l g d.

n ' zu - und Wc 
 Stadtebau", biz. ,

, t 

. 

L e s t a d h u i s b o uw te Z w o l i e . 
e Staten van l hebben niet d het -

sluit van Zwolle to'. wijziging de g in d niet den 
bouw -van het nieuwe stadhuis. 

Ged. Staten zijn van , dat de d bij het nemen van het besluit 
niet heeft gehandeld met volledige kennis van zaken en de financieele ge-
volgen niet heeft kunnen . 

Van deze beslissing blijf t voo  den d p bij de n open. 
t n i e u we s t a d h u is te Z w o l l e . 

Op e plaatsen van Zwolle ligt te  teekening een s doo
belangstingplichtigen die  gemeente aan den d te , met 
het k g te komen op het besluit e den stadhuisbouw, 

n de kosten zijn t op f t besluit d met lótegen 
 stemmen genomen. n het s t o. a. gezegd : 
dat zij met leedwezen kennis hebben genomen van het besluit van den 
d : 
dat zij in aansluiting met een  doo de n Van . J. S. 

van , E. van h  c.s. aan den d ingediend , 
beleefd maa d n op dat besluit g te komen, omdat de 
financieele toestand de gemeente te kosten, aan dien w , 
niet ; 

dat naa hun bescheiden meening het  van den hoofdelijken 
omslag — nu s d tot 6  — mee dan genoeg t van de 
financieele t de ingezetenen, j nog dient te n opge-

, dat de s en de opcenten op de e lasten k 
zijn d : 

dat toch onze gemeente niet kan bogen op een toenemenden bloei van 
handel, d en , dat ook  een zoo financieel offe
gewettigd zoude zijn ; 

dat elke -uitgaaf zooveel mogelijk dient te n , omdat 
van de gemeente voo k  doeleinden nog tal van s 

n d ; 
dat onde die s ook kan n t een uitgaaf voo -

g en g van het bestaande stadhuis, omdat k dient te 
n , dat de toestand van het gebouw te wenschen , en 

dat doo de g van e sociale wetten een niet e 
g is gegeven aan onze gemeentelijke ; 

dat evenwel naa de meening van n deze g en -
g gemakkelijk kan n gevjnden in een doelmatige g 

van de doo de gemeente aangekochte n in de . 
dat doo  deze g een zee goed  en aan e ei-

schen d stadhuis kan n ,  op zijn 
minst een uitgaaf van m l d duizend gulden kan n 

d : 
, m n nogmaals met den meesten t 

n bovengenoemd besluit g te nemen en aan het bestaande 
siadhuis de meest noodzakelijke n aan te , d met 
de minst mogelijke kosten. 

n te . 

n belangstellend wandelaa t in de e 
Aan een , die pe spoo het t k of

, is k wel de eenzame n opgevallen, die zich even 
j het station t gum , te midden van e e 

weiden. j staat nog. maa wannee de n komen, zal hij zeke
vallen. t is een oude van dagen, dat getuigt zijn zadeldak. k 
is hij d in . Zijn e m is niet bekend. j heeft nog 
een klok. maa die t niet mee geluid. n steenen p t 
naa boven. e e n is niet geheel van n ontbloot; van 
ouden n steen , zijn de hoeken op gelijken afstand met 

n van t afgezet. j staat te midden van een klein f 
p slechts bij e g n . Jamme zou het zijn, 
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Vervalschin g van Antiquiteiten . 

Verleden jaar  is te Parij s een man overleden, die een op  groote .schaal en met zulk een enorm succes, 'gelijk 

zeer  eigenaardige beroemdheid genoot als schrijver  een men dit in onze dagen in alle beschaafde landen kan

boek over  een zeer  speciaal onderwerp, namelijk dc lis- nemen. 

tige kunstgrepen, gebezigd in een tak van kunstindustri e Paul Eudel, de schrijver , die wij  boven bedoelden, ver-

die {,en doel heeft de vervalsching van antiquteiiten en telt daarvan in zijn boek ,,Trucs et Truqueurs"  op zoo 

curiositeiten. t bedrij f heeft zeer  zeker  reeds in de oud- onderhoudende wijze, dat mén eenmaal begonnen, de 

heul bestaan, al wterd het idan ook wellicht slechts op lezing tot het einde toe onafgebroken voortzet, om het 

kleine schaal en niet als een georganiseerd en winstgevend dan met een gevoel van verbazing en ergernis, over  zoo-

handwerk uitgeoefend. t is bijvoorbeeld bekend, dat in veel bedrog en kwade trouw, als daarin beschreven wordt, 

de Griekschc tempels vele curiosa!, en rel iquieën van hie- ter  zijde te leggen. 

torische en legendarische peirsonen bewaard en vertoond E.udel, expert op velerlei gebied, heeft dingen aan het 

werden, waarvan de echtheid in de meeste gevallen wei licht gebracht en tot gemeengoed gemaakt, die tot dusver 

zeer  twijfelachti g zal zijn geweest. Eventeeer  is het bekend, slechts in kleinen krin g bekend waren. Vandaar, dat zijn 

 in den tij d der e keizers de vraag naar  boek reeds bij  de eerste uitgaaf gretig aftrek vond in 

Grwksche 'kunst te e zoo groot was, dat een nagenoeg alle kringen van liefhebbers van oude kunst en curiosi-

geheele uitplunderin g van de c landen bij  lange teken en in die kringen groote sensatie verwekte, 

«'et genoeg opleverde, om daaraan te voldoen, zoodat vele j  tracht wel een verklarin g te geven van de oorzaken. 

s een rui m bestaan vonden in het Oopieeren die tot de groote ontwikkelin g der  vervalsthingskunst heb-

Grieksche beeldhouwwerken en daarin een vaardig- ben geleid, en wijst als ..-en der  hoofdoorz.ucen wel de 

|>e"  bereikten, die hen lichtelij k kon verleiden, nu en vaak overdreven verzamelwoede van onzen tij d aan, maar 

au een oopie voor  een origineel werk tc doen doorgaan. laat overigens vrijwe l in het midden, welke remedie tegen 

et dergelijks is ook in de zeventiende eeuw op het feo- het kwaad zou zijn aan te wenden. j  volgt als Fransch-

der  schilderkunst niet zeldzaam. Er  was toen veel man. een methode bij  zijn landgenooten in zwang, zich 
U a g naar  werk van enkele beroemde meesters en daar- bepalend tot scherp teekenen van pakkende feiten, ter 

is door  leerlingen, die zich tot in bijzonderheden dc wij l hij  het aan den lezer  overlaat uit die feiten zelf 

<r  van werken des meesters hadden eigen gemaakt, zijn conclusies te trekken en zelf te bedenken op welke 

 wel eens op minder  eerlijk e wijze geprofiteerd, maar wijze aan het euvel paal en perk' gesteld zou kunnen worden. 
 n o o i t h c e f t d e industri e der  vervalsching van kunst- Een antwoord op deze vraag geeft zijn boek niet. maar 

e rken en antiquiteiten het gebracht tot een beoefening menig liefhebber  en menig verzamelaar  heeft er  veel uil 



kunnen leeren en zelfs kenners van oude kunst hebben 
er  nog wel wat in gevonden, waarmede zij  hun voordoe! 
konden doen. Groot nut is ongetwijfeld met de uitgave 
gesticht, al heeft men ooik wed eens beweerd, dat de schrij -
ver  somtijds den vervalschers den weg heeft gewezen en 
hun vernuft heeft gescherpt tot het uitdenken van nieuwe 
trucs. 

e mogelijkheid is inderdaad niet uitgesloten, maar 
blijkbaa r  is door  den schrijver  het gevaar  niet zoo groot 
geacht, dat het hem heeft kunnen weerhouden, zijn we-
tenschap in wijden krin g bekend te maken. 

Evenwel heeft zich het eigenaardig verschijnsel voor-
gedaan, dat Eudel's boek', dat aan ieder  liefhebber  be-
kend moest zijn en in de bibliotheek van elk verzamelaar 
te huis behoorde, toch niet zoo algemeen bekend was ii) 
de k'ringlen , waar  men dit in de eerste plaats verwachten 
zou, toch wel eens ontbrak op de plaatsen, waar  men 
rekenen mocht het zeker  aan te treffen. e uitgever  van 
den tweeden druk eener e vertaling beweerde zelfs 
een'paar  jaren geleden, dat van de eersten druk nagenoeg 
geen exemplaar  mieer  te vinden, althans niet in den handel 
verkrijgbaa r  was. 

e veronderstelling ligt voor  de hand, dat de verval-
schers en de handelaars in vervalschingen niet bijzonder 
ingenomen zijn geweest met de verschijning van een boek, 
waarin bun listige kunstgre]>en aan den kaak werden ge-
steld en hunnerzijds al het mogelijke hebben gedaan, om 
het zoo spoedig mogelijk te doen verdwijnen. 

e uitgever  heeft hierbi j  natuurlij k wel gevaren, de op 
lagen schijnen werkelij k zeer  spoedig uitverkocht te zijn 
geweest en dit was wel vri j  zeker  niet uitsluitend een ge-
volg van belangstelling en ijver  voor  de goede zaak. 

n de middeleeuwen ging het echter  gemakkelijker  dan 
tegenwoordig, een verboden boek te doen verdwijnen. Zelfs 
de overheid stuit daarbij  op groote bezwaren en voor  par-
ticulier e belanghebbenden is het ondoenlijk te noemen. 

Gelukt is het dan ook niet en zoowel in Frankrij k als 
in d zijn onlangs nieuwe drukken verschenen 
van het werk, dat nog niets van zijn actualiteit verloren 
heeft. 

Voor  ons land tenminste zijn zij  gekomen op een tijd -
stip, waarop meer  dan vroeger  dc aandacht gevestigd is 
op de vervalsching van antiquiteiten. 

e bewering is niet gewaagd, dat deze industri e in den 
kaatsten tij d ook in Nederland een enorme uitbreidin g heeft 

verkregen, dit blijk t uit allerlei bedenkelijke verschijnselen, 
die men dagelijks kan opmerken, dit blijk t uit berichte 
die men in de dagbladen lezen kan, dit blijk t overal, 
waar  mten over  oude kunst spreekt of zich daarmede bezig 
houdt, waarbij  onvermijdelij k het onderwerp, vervalsching, 
ter sprake komt. 

Wi j  kunnen met Eudel aannemen, dat ook hier  te lande 
de toenemende liefhebberij  en dikwijl s overdreven voor 
keur  voor  alles wat oud is, de vervalsching en het bedrog, 
dat met de vervalschingen bedreven wordt, in hooge mat 
in de hand werken. 

Op deze stelling voortredeneerend kan men de zaak zoo 
beschouwen, dat het voor  een deel eigen schuld is, wan-
neer  iemand zich laat beetnemen en dat hij  de schade, dn 
daaruit voortvloeit, dan ook maar  dragen moet, omdat hij 
niet beter  verdient. 

n en andere meer  verantwoordelijk e per-
konen moeten maar  scherp toezien, dat zij  niet bedot wor 
den 

Openbare verzamelingen en wetenschappelijke instellin 
gen behooren boven alle verdenking te blijven, maar  ho 
moeilij k het is, ze zuiver  te houden, daarvan zouden vele 
directeuren treffende staaltjes kunnen meded'eelcn. 

Eudel vermeldt er  o.a. van het e Cluny en geeft 
een uitvoerig relaas van de bekende geschiedenis van de 
Tiaar  van Saitaphernes, die de geheele wereld in rep en 
roer  gebracht heeft en de directie van het m 
in een onaangename positie. 

Ook in ons land beschikken de vervalschers of de han-
delaars in vervalschte waar  over  genoeg brutaliteit , om aan 
de museums aan te kloppen, wie weet hoeveel malen reeds 
met succes, maar  al deze gevallen staan min of meer 
op zich zelf. Particulier e verzamelaars zijn veel minder 
lastige klanten en het moet. wel enorm zijn, wat er  tegen 
woordig aan valsche waar  onder  particulieren aan den man 
gebracht wordt en van hand tot hand gaat. Aan den omzet 
daarvan heeft ongetwijfeld onze antiquitei t en handel voor 
een groot deel de verbazende uitbreidin g te danken, die men 
overal kan opmerken. Nimmer zag men in onze stede? 
zoo vele en zoo wel voorziene magafeijnen; in aantal be-
ginnen zij  met de sigarenwinkels te wedijveren. r  wal 
men niet ziet, dat zijn de zeker  even talrijk e werkplaatsen, 
waar  het grootste deel der  in de magazijnen uitgestalde, 
fraaiigheden vervaardigd of in elkander  gefabriceerd wordt . 

( W o r d t v e r v o l g d .) 

Middelbaa r Technisc h Onderwijs . 

n de beschrijving, toegevoegd aan het in ons nummer 
van i j . l . gepubliceerde plan van een r 
Technische School en een nieuwe Ambachtsschool te 

, *) is terloops melding gemaakt van het rapport , 
in verband met dit plan opgesteld. Wi j  namen daaruit 
reeds enkele zinsneden over, maar  nu het in zijn geheel 
voor  ons ligt , blijk t het ons belangrij k genoeg, om dat 
gedeelte, hetwelk over r  Technisch Onderwij s 
handelt, onder  de oogen onzer  lezers te brengen. 

t rappor t is in vier  hoofdstukken verdeeld : 
A . t onderwijs in het algemeen, ontleend aan het 

bekende rappor t der  Staatscommissie voor  de reorganisatie 
van het onderwijs. 

; N'u wij in dit l nog eens n op de e plan-
nen, maken wij van de gelegenheid , om een op blad/.. -
meld foutief cijfe  te .  staat dat de kosten pe jaa  zullen 

n voo  de Ambachtsschool f  dit moet zijn f
< k n wij te , dat de cliché de afbeelding op bladz. 

 welwillend d afgestaan doo de e e . 
. 

B. r  Technisch Onderwijs, ontleend aan het rap 
port van den heer n aan bovenbedoelde Staatscom 
missie. 

e beide gedeelte zijn dus reeds vroeger  in druk 
verschenen en dienen hier  ter  inleiding van: C. l 
baar  Technisch Onderwijs, welk hoofdstuk op zijn beur' 
de inleiding vormt tot het vierde gedeelte . van he' 
rapport , dat bepaaldelijk op hel ingediende ontwerp be 
trekkin g heeft. 

Wi j  achten publicatie van de in het rappor t neergelegd 
denkbeelden over r  Technisch Onderwij s in het 
algemeen en over  de inrichtin g eener  gecombineerde schot 
te m van te meer  belang, omdat de zaak van he 

. T . O. juist thans aan de orde is en in verschillend 
bladen wordt besproken, wij  mogen niet zeggen door  on-
bevoegden, maar  veelal door  minder  bevoegden dan t! 
schrijver  van dit rapport . 

t ligt thans niet in onze bedoeling, ons in het deb;. 
te mengen en verschillende tegenover  elkander  gesteld 

ï e e n i n g en aan critiek te onderwerpen. Wi j  willen alleen 
'aarnevens stellen de denkbeelden van iemand, die de 
raktij k van het r  Technisch Onderwij s door  en door 

.ent en van wien dus met eenigen grond verwacht kan 
orden, dat hij  ook een practischen kij k heeft op het 
liddelbare. Bovendien moet hij  een der  eersten in ons 
 ind geweest zijn , die daarvan een ernstige studie hebben 
emaakt. 

n kan zich dus o. 1. wel verzekerd houden, dat het 
lan, al kondigt het zich bescheidenlijk als een schetsont-
werp aan, door  den ontwerper  in alle onderdeden goed 

bestudeerd is. t blijkt , zouden wij  zeggen, ook duidelij k 
genoeg en uit de teekeningen en uit de overwegingen aan 
het slot van het rapport , die hieronder  na de algemeene 
! eschouwing van het r  Technisch Onderwij s 
volgen. 

e technische school voor 
de bouwkunde te Utrecht . . . .

*  * 

. 

Bij  het r  vakonderwijs nemen de technische 
scholen eveneens een centrale plaats in. 

Zi j  hebben eene eigene plaats, tusschen de ambachts-
scholen en de Technische l in. Ze zijn evenmin 
een vervolg van de eerste, als zij  een voorbereiding voor  de 
tweede zijn ; in den regel zullen de leerlingen der  am-
bachtsschool, wanneer  zij  het onderwijs daar  gegeven, met 
vrucht hebben gevolgd, als werkman, als uitvoerder, eenen 
werkkrin g zoeken. a leerlingen der  technische hoogeschool 
hebben eene wetenschappelijke voorbereiding en opleiding 
genoten en worden de leiders en ontwerpers op het ge-
bied der  hoogere techniek en industrie. e leerlingen der 
middelbare technische scholen zullen noch uitvoerders in 
eigenlijken zin, noch wetenschappelijke leiders en ontwerpers 
zijn , maar  wel leiders of patroons van kleine bedrijven, 
waarvoor  geen eigenlijke wetenschappelijke vorming ver-
eischt wordt , en voorts tusschenpersonen in de groote be-
drijven . 

Wer d tot voor  eenige jaren voor  dit middelbaar  tech-
nisch onderwijs officieel niets gedaan, gelukkig dat er  thans 
op verschillende plaatsen in ons land reeds scholen voor 
dit onderwijs werden gesticht, die door  het , de Pro-
vincie en Gemeente gesteund worden door  ruim e subsidies. 

Voor  de opleiding in burgerlijke - en waterbouwkunde 
bestaat thans een school te Utrecht, voor  machinebouw en 
electroteehniek te Amsterdam, voor  machine en scheeps-
bouw en electroteehniek te . Voor  gelijke in -
richtingen te , 's h en n 
staan gelden uitgetrokken op de Staatsbegrooting voor  het 
jaar

Ui t den volgenden staat kan blijke n op welke wijze deze 
scholen door  het k worden gesubsidieerd. 

e technische school » A m -
sterdam"  (tevens kweekschool voor 
machinisten) . . . . . . .

e technische school voor 
scheepsbouw, werktuigbouw en sui-
ker t echniek te t . . . .

Gemeente 's , ten 
b hoeve van de verschillende scholen 
v aronder  ook de . T . S. . . .

e technische school te 
n

Academie van beeldende kunsten 
e ' . technische wetenschappen te -
1 dam . . . . -

Cursus voor  middelbaar  technisch 
o'der  wijs voor  de bouwvakken te 

A a n de . T . S. te Utrecht wordt onderwijs gegeven 
in burgerlijk e en waterbouwkunde. 

e cursus duur t voor  iedere afdeeling  semesters, die 
achtereenvolgend of met onderbreking gevolgd kan worden. 

e lessen worden gegeven van  en van
behalve des Zatordags alleen van

t schoolgeld bedraagt f — voor  elk semester. 
e bouwsom bedroeg f

e . T . S te A m s t e r d a m heeft  afdeelingen. 
 voor  werktuigkundigen, electrotechnici en suikertechnici, 

in het algemeen voor  die betrekkingen, die staan tusschen 
den chef eener  onderneming en de bazen en werklieden, 

 voor  scheepsmachinisten. e ie afdeeling heeft een
jarigen — de  afdeeling een -jarigen cursus. 

e diploma's worden uitgereikt wanneer  de leerlingen 
na het afloopen van den volledigen cursus é én jaar  met 
goed gevolg praktisch hebben gewerkt. t schoolgeld 
bedraagt bedraagt — per  halfjaatl . cursus voor  de 
i e afdeeling en f — per  jaarl . cursus voor  de  af-
deeling. 

e . T . S te t leidt op voor  werktuig -
kundige, electrotechnicus, scheepsbouwkundige en suiker 
technicus. 

e cursus is een driejarige . 

t onderwij s in de werktuigbouwkunde, de electro 
techniek en de scheepsbouwkunde is zoodanig ingericht, 
dat de theoretische vakken in de eerste twee jaren worden 
onderwezen, om het mogelijk te maken, dat zij . die g e e ne 
voorafgaande praktische opleiding in eene fabriek genoten, 
na een verblij f van t w e e jaren aan de . T . S. ge-
durende é én jaar  als werkman in eene fabriek of op een 
werf praktisch kunnen bezig zijn , zonder  onderbreking van 
hunne studies in de theoretische vakken. Na deze praktij k 
moeten zij  nog é én jaar  de studie op de school vervolgen 
om het diploma der  school te verkrijgen . — 

t schoolgeld bedraagt f — per  halfjaar . 
Ten behoeve van de leerlingen, die zonder  de prac-

tische ijzerbewerking te kennen op de school komen, wordt 
er  onderricht gegeven in de eenvoudigste handgrepen 
van het vak. 

t onderwijs is zoodanig, dat ze na verloop van
jaren de behandeling van de eenvoudigste gereedschappen 
kennen en daardoor  gemakkelijk plaatsing als werkman 
vinden gedurende hun practisch jaar . 

e in  te openen . T . S. te n staat 
onder  leiding van het r  der  Ambachtsschool. 

E r zal onderwijs gegeven worden in burgerlijke - en 
waterbouwkunde, en electroteehniek. 

e cursusduur  voor  de verschillende afdeelingen is be 
paald op dri e semesters Voor de burgeilijke - en water-
bouwkunde zijn hiervoor  de wintersemesters aangewezen, 
zoodat de leerling, telkens na é én semester  schoolonder-
wijs, een zomersemester  in de praktij k m o et gaan. e 
studie kan niet aan é én stuk worden gedaan. 

Voor de andere afdeelingen is ook semestrale studie 
aangewezen, maar  hier  zijn de leerlingen vri j  de dri e se-
mesters achtereenvolgens of met onderbrekingen te volgen. 

t schoolgeld is bepaald op f  per  semester  voor 
de afdeeling burgerlijke - en waterbouwkunde en op f
per  semester  voor  de andere afdeelingen. 

e oprichtingskosten (bouw en inventaris) zijn begroot 
op f — , (bouw  inventaris

( S l ot v o l g t .) 



De Watervoorzienin g van Amsterdam . 

i Burg. cn Weth. is thans een voordracht bij  doy 
d ingediend, waarin zij  tot een definitieve beslissing 

ïn zake) de waterlcidingsqua. stic adviseeren. 

t voorstel strekt om voor  de toekomstige voorziening 
van drinkwater  irrigati e der  duinen met k water  toe te 
passen. 

Zooals men weet bestond hierover  in de Commissie voor 
de ('icmccntcwatcrlcidingen nog geen instemmigheid; maar 
B.. en YY. meenden, dat niet langer  mag worden nagelaten 
den d gelegenheid te geven eene uitspraak te doen 
omtrent de voorstellen, reeds in  door  den directeur 
der  ( ïcmeentevvater le id ingen ingediend. 

e verantwoordelijkheid voor  het langer  uitstellen eener 
beslissing meenen zij  in geen geval op zich te mogen 
nemen. 

B. en YY. wijzer  cr  op, dat het watergebruik j n Amster-
dam voortdurend toeneemt, èn door  dc toeneming der  be-
volking, èn door  de vestiging van industr ieën. 

e Vechtwaterleiding kan geene grootere hoeveelheden 
leveren dan thans worden verstrekt en uitbreidin g daarvan 
is. met het oog op het steeds hooger  wordende chloorgo-
halte cn hyg iën ische, onbetrouwbaarheid van het Y'echt-
water, niet aan te bevelen. 

l - zeggen B. en W:. — hetzij  door  verdieping 
van eenige kanalen, hetzij  door  verder  gebruik te maken 
van het dieptluinwater, of door  toepassing van beide mid-
delen de winplaats te n in de eerste jaren nog in-
de grootere behoefte zal moeten voorzien en dit - volgens 
de meening van den directeur, ook vermoedelijk nog wel 
zal kunnen doen, zal dit op den duur  niet mogelijk zijn. 
Y'oort s moeten voor  de voorziening in de eerste jaren toch 
reeds dadelijk verschillende werken worden aangelegd, die 
bij  uitputtin g van den diepwatervoorraad hunne waarde 
zouden verliezen, wanneer  in het tekortkomende op andere 
wijze zou moeten worden voorzien dan op de wijze zooals 
thans wordt voorgesteld. 

n hoofdzaak zal dus dienen te worden gevolgd, zeggen 
Bi. en W., het voorstel, door  den directeur  der  Gemeente-
waterleidingen gedaan. 

n het gebrek aan water  in de winplaats zal, volgens 
dat voorstel, worden voorzien dqor  den aanvoer  van voor-
gefiltreerd r  op de duinen in de winplaats. t 
water  zal worden gevoerd op irrigatie-perken , op geschikte 
plaatsen aangelegd, waardoor  die duingedeelten intermit -
teerend zullen worden geï r r igeerd. t water  zakt dan met 
geringe snelheid door  den fijnen zandbodem en verblijf t 
daarin geruimen tijd , waardoor  het, zooals de ondervin-
ding o]) (andere plaatsen heeft gelcjerd, geheel wordt ge-
steriliseerd, tot het eindelijk den normalen grondwaterstand 
bereikt en dan, met het natuurlijk e grondwater  vermengd, 
in de draineerkanalen afvloeit. 

t voornemen bestaat, het water  uit die draineerkana-
len te n afvloeien naar  de verzamelbassins van een 
eentraalduingcmaal, waar  het wordt opgepompt en door 
een hoogkanaal afvloeit naar  de ruwwaterputten van 
den filteraanlag te , waar  het verder  dezelfde zui-
vering ondergaat, die thans op het duinwater  wordt toe-
gepast. 

g der  noodige terreinen, zoo noiodig 
door  middel van onteigening, zal daarvoor  nobdig zijn. 

Voort s declen B. en W . mede, dat de Staatscommissie 
voor  drinkwatervoorzienin g hun heeft bericht, dat bij  de 

g plannen aanhangig zijn tot het aanleggen van 
eene waterwinplaats aan de . waar  het rivierwater , 
na aan eene v o o r l ó ó p se zuivering te zijn onderworpen, aan 
verschillende Utrechtsche cn e gemeenten, die 
daaraan behoefte hebben, hetzij  als zoodanig, hetzij  na 

definitieve filtratie , zou worden afgeleverd. c Staatscom-
missie heeft nu dc vraag gesteld, of Amsterdam bij  de 
aanleg eener  prisc d'eau aan de , eventueel met c'; 

g wilde medewerken. 
n geval de d daartoe besluit, zal voor  het aanlegge

eener  verbinding van de door  het k te maken prise 
d'eau aan de , met , een voorstudie noodi ; 
zijn , waarbij  onderhandelingen zullen moeten worden ge-
voerd, behalve met het , met verschillende gemeentr-
en waterschapsbesturen, waarvoor  een krediet zal moeti
worden beschikbaar  gesteld. 

B. en W . stellen alzco den d voor: 

. voor  de toekomstige voorziening van drinkwater  irri -
gatie tier n met r  toe te passen; 

. B. en W . uit te noodigen, voorstellen te doen ten 
einde te geraken tot den eigendom der  vereischtc duin-
gronden,  noodig. door  onteigening; 

. B. en W . uit tc noodigen, in overleg te treden met 
de Staatscommissie voor  drinkwatervoorziening, ten einde, 
zoo mogelijk, tc kunnen gebruik maken van eene van staats-
wege aan te leggen prise d'eau aan de ; 

. B; en W . uit te noodigen, de noodige voorbereidende! 
maatregelen te nemen voor  den aanleg van eene transport-
buis van de onder  bedoelde prise d'eau naar -
duin en van alle verdere noodige werken in de duinen 
en te ; 

V . ter  bestrijdin g der  kosten van voorbereiding van de, 
in verband met het sub V bepaalde, aan de goed-
keurin g van den d tc onderwerpen plannen, beschik-
baar  te stellen een crediet van

. B.- en W . uit te noodigen, te zijner tij d een voor-
stel te doen omtrent de financieele regeling der  sub V 
bedoelde uitgaven. 

Aan eene aan de voordracht toegevoegde nota van den 
wethouder  voor  de Gemeentebedrijven, den heer  Serrurki , 
ontleenen wij  het volgende: 

E r is den heer  Pennink, aldus schrijf t dc wethouder, 
een verwij t van gemaakt dat hij  op het denkbeeld van 
irrigati e is teruggekomen, nadat hij  in  den aanlig' 
van een g had aanbevolen en zeer  sterk 
verdedigd; dit verwij t acht de heer  Serrurier  echter
verdiend, daar  sedert  de omstandigheden groote
ziging hebben ondergaan. j  wijst er  o. a. op, dat in 

 het voorgestelde irrigatiepla n een nieuw denkbeeld 
was, dat toen nog de instemming van verschillende deskun-
digen miste. 

a wordt i n demota uiteengezet dat de voorkeur  thans 
aan het irrigatiepla n toegekend, berust op drieërlei -
den, gronden ontleend aan de hyg iëne, aan de waterleiding' 
techniek en aan de kosten. 

Ui t de ondervinding in andere plaatsen c a. in Frank-
for t verkregen, blijk t dat door  irrigati e een zelfs tameliik 
sterk verontreinigd rivierwater  in volkomen steriel grond-
water  wordt omgezet, zoodat voor  overbrenging van infectie 
jaiet te vrcezen is, cn daarenboven bestaat zelfs de mogelijk-
heid om, wanneer  men slechts zorgt, dat de diepwatervoor-
raad niet al tc zeer  is uitgeput, in tijden van epidemie 
den toevoer  van irrigatiewater  zonder  bezwaar  geduren 
geruimen tij d te staken cn dus de kans van besmetth g. 
geheel uit te sluiten. 

Ui t de globale ramingen blijkt , dat de uitvoering van  ' f 

irrigatiepla n in eersten aanleg f  zal kosten,
onder  echter  begrepen zijn f  die in elk ge' d 
gedurende de eerste jaren noodig zullen zijn om tot onge-
veer  het jaar  te voorzien in de uitbreidin g der  w r _ 

ken voor  waterwinning, waterreiniging en watertransport, 

erwij l de kosten van voortgezetten aanleg om te voorzien 
in de behoeften tot  nog op f  worden, 
eraamd. 

e conclusie uit het voorgaande te trekken is dus. dat dc 
posten van het irrigatiepla n niet veel zullen verschillen 
van die van het , doch dat de hygiënische: 
waarborgen, die het irrigatiepla n aanbiedt, zelfs bij  eenig 
rinancieel verschil, aan het irrigatiepla n verreweg de voor-
keur  moeten deen geven. 

YVaar tegen het voorgaande zou kunnen worden opge-
merkt , dat toch nog het bezwaar  blijf t bestaan, dar 
neer  onverhoopt het irrigatiepla n bij  de inwerkingstelling 
op niet voorziene bezwaren zoude afstuiten, het daaraan' 
bestede geld nutteloos zoude zijn uitgegeven, heeft de di-
recteur  een denkbeeld aan de hand gedaan, dat eene beslis-
sing veel minder  moeilijk maakt. 

t denkbeeld hangt samen met de voornemens van de, 
Staatscommissie voor , om eventueel' 
in samenwerking met Amsterdam een prise d'eau aan de 
rivie r  de k te maken. Zooals boven is medegedeeld, heeft 
deze commissie in verband met de haar  bekende voorstel-
len van den directeur  der  waterleidingen, de vraag gedaan 
of Amsterdam eventueel bereid zoude zijn om het voor  dip 
plannen benoodigde r  aan hare prise d'eau te ont-
leenen, zoodat op die wjjze dc kosten voor  beide partije n 
minder  drukken d zouden worden. 

Naar  aanleiding van een en ander  heeft de directeur 
zich de vraag gesteld, of er  eigenlijk reden bestond om 
wanneer  men tot het gebruik van gefiltreerd rivierwater 
wilde overgaan, daarvoor  te verkiezen de vroeger  aange-
wezen plaats bij  Amerongen en of ook in dat geval geen 
gebruik kon worden gemaakt van eene prise d'eau aam 
de . e is gedacht op een punt nabij  Schoonhoven). 

Ui t proeven reeds in  genomen is geble-
ken, dat 'de zuiverheid van het rivierwater  op de beido 
punten geen groote verschillen opleverde; daarentegen zoude 
een groot voordeel van samenwerking met het k zijn, 
/dat daardoor  een waarborg zou kunnen worden verkregen, dat 
de prise d'eau aan de rivie r  op veel werkzamer wijze, 
zou kunnen worden beschermd tegen toekomstige veront-
reiniging 'dan ooit zou kunnen geschieden in het geval, 
dat de werken door  de Gemeente voor  eigen rekening zou-
den worden gebouwd. e zou dus een der  bezwaren 
tegen eene rivierwaterleidin g zijn weggenomen, die bij  dc 
behandeling in  tegen het n werden aan-
gevoerd. 

t denkbeeld zou dan verder  zijn, om, evenals bij  het 
irrigatieplan , het r  naar n te voeren, om 
het dan echter  aldaar, hetzij  afzonderlijk , hetzij  gemengd 
met het beschikbare duinwater, aan dezelfde filtrati e te 
onderwerpen, die voor  rivierwaterleidingen in het algemeen 
voldoende wordt geacht, en de beide watersoorten in elk 
geval gemengd te pompen in de transportleidin g naar  Am-
sterdam. r  zou ook bij  de keuze van eene rivier -
waterleiding bet groote voordeel worden verkregen, dat de 
filtrati e en de controle daarop op ééne plaats worden 
geconcentreerd, zoodat de grootste waarborgen voor  een? 
behoorlijk e uitvoering worden verkregen. 

n dit denkbeeld ziet men eene oplossing, waardtpor  mcf 
m«er vertrouwen 'tot uitvoering van het irrigatiepla n zou 
kamen worden overgegaan. 

t blij'k' t thans immers mogelijk te zijn, indien het stel-
sel van irrigati e bij ' 'de uitvoering onvoorziene bezwaren zou 
opleveren, de daarvoor  aangelegde werken vooor  het over-
groote deel te blijven gebruiken, door  het r  to 
1 iduinen, na vergrooting van het aantal filters, al of niet 

t het duinwater  gemengd, direct te filtrecre n en het 
daarna naar  Amsterdam te pompen. 

Volstrekt veilig — zoo meent de wethouder  — kan dus 

v.orden geadviseerd in princip e te besluiten om in de drink -
waterbehoefte van Amsterdam te voorzien door  aanvoer 
van water  uit de k naar , ten einde dat te doen 
dienen voor  irrigati e der  duinen. 

Ui t overgelegd advies van de Gezondheidscommissie blijk t 
dat ook deze commissie zich met bp één na algemeene 
stemmen met een irrigatiepla n vereenigd heeft. 

N . v. d. . 
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E T UN N No. S. e g 
van Alexande s t geeft veel : evenwel t 
het , als gewoonlijk, de t en wel die van z 
Oswald, thans nog te . maa d zich in t te gaan 
vestigen. Zwitse  van e is Oswald een g de
school, doch uit de hie  gegeven afbeeldingen blijkt , dat hij alle school-



sche invloeden te boven is. t t men hem kennen als een -
dienstelijk  wiens k veel belooft voo  de toekomst, 
althans wannee hij e  naa blijf t , in de/e g het hoogste 
te . Zooals wij s n n lijdt de e schil 

t aan een t van veelzijdigheid, die dikwijl s de ontwikkeling 
van hel talent in de meest belovende g in den weg staat en van 
vele s zou men wenschen. dat zij, gelijk met Oswald het 
geval schijnt, die veelzijdigheid , voo  het te laat is.̂  

e  is d doo z Aug. s te -
f met eenige landhuizen en , nogal d in . 

n kan uit dit k niet gewaa , waa de bouwmeeste eigen-
lij k ten slotte heen wil . 

e e t Oska n toont in zijn g 
te n en in zijn kinotheate te n veel , te weten wat 
hij wil . 

g is de e in de g van het 
s m te n n doo . J e en uit-

d doo . e  te . Niet /.onde
succes is e  hie  naa d de e majolicakunst te doen 

, de e s en meubeltjes in deze afdeeling . 
maken echte een d en weinig h effect tegenove deze-

. 
A4s een zeldzaamheid komt in dit numme van het bij uitstek aan 

e kunst gewijd , de afbeelding voo  van eenig antiek 
k in hout uit de g l te , welke in 

n in veiling is gekomen. e afbeeldingen van een Elsasse a 
en een e zijn te beschouwen als een paa specimen 
van de e stukken die in deze g aanwezig . 

! 

Gemeng d Nieuws , 
o 

' (Gravenhage. 
e d van bestuui de  Academie van e n heeft een 

k l aan den d gedaan : hij heeft een
ming n van het s in de vakken van d en 
wil . doo g van het a en aanstelling van bevoegde 

n een (linke l openen in de k van f , 
. n e:  beeldhouwen, , . . 

. , k en costuumkunde.  is 
f  's s noodig en van de gemeente is nu een e n ge-

. 
t is duide'ijk, dat de n e s (dagschool; 

uitnemende n voo  de d belooft en dus ook voo  een 
l jongelui hoogst nuttig zal zijn. 

n de toelichting leest men de volgende e mededeeling . 
e g (tot dusve slechts e met leeken-

) kon tot nu toe toe te minde aan haa doel , om-
dat men nog altijd mist de g de , die het nut van 
vakontwikkeling voo  hun aankomende n niet willen inzien en 
daa niets voo  ove hebben, zich zelfs niet willen schikken in het j 
geven van n aan hun l om het s te volgen.» 

— Volgens het «Vad.» heeft de gedachtenwisseling in sommige bladen 
ove  een voo  Johan de Witt op te n standbeeld tengevolge gehad, 
dat eenige bekende s een aanvang maakten met de g 
van. een comité met n in het land. dat de zaak zal te  hand 
nemen. e namen van hen. die het initiatief hebben genomen, zijn voo
ons de beste , dat de beweging in goede handen is, zegt het blad. 

t . 

Tot leden de commissie voo  het op  Augustus a. s. en volgende dagen 
 houden examen voo  van het , zijn benoemd 

de : . . Zeeman Gz..  aan de t te 
1 ,eiden, li d en ; — . van den , landmete van het , 

m aan het t van financiën, li d en : — . . C. 
l.os,  aan een e l te ; — L . Looijen. 
hoofd de n van l te : en N. J. W. 

. Nuijen,  middelbaa s te . 

A l wee e : 

t s n de s van , net op het , dat de meeste 
n hun middagmaal nuttigen, t doo het kleppen van 

de . e n bleek vlam gevat te hebben. n s 

op den n aan het k , ligt het n voo  de hand, z. , 
t ons gemeld, dat deze óf een ongelukje met het vuu  hebben geh;.... 

dat ze n bij het . óf op e wijze hun vijand te licht 
hebben geacht. Onmiddellijk was men met wate bij de hand en op
oogenblik schijnt het gevaa , zoodat de spuit niet behoefde t 

g te n . (Leeuw. Ct. 

n e . 

Tot de oudste en e s t het oude godshi , 
de  Ned e Gemeente te Oudega, een p in de nabijheid van 

. Oudega was s hoofdplaats van . 
e k t voo  't e gedeelte uit het laatst de  bega 

de  eeuw en hoewel niet mee geheel in haa n toestand, s 
zij toch een k gebouw, zoowel uit een oogpunt van schoonheid  s 
van oudheidkunde. 

n de k vindt men een vijftal e e glas-in-loi 1 
n met de wapens van e 1-ïiesche adellijke families, a -

digd in
e n is met een gemetselde, e spits afgedekt. 

Onde den n vindt men een blok, een , n misda-
s n opgesloten, in j goeden toestand . 
t gebouw , jamme genoeg, in een bouw valligen toestand, voo

een t deel een gevolg van het e n van -
,  de e veel leed en  doo  onvoldoend 
. t k schoon van het gebouw d doo hen. die de/e 

n leidden en , niet gevoeld n dan langza-
d ook geheel. 

n de Ned. . Gemeente besloten echte onlangs gelden 
bijeen te n om tot e ove te kunnen gaan en n den 

t G. J. a te n op een n te maken, 
ten einde a in g te kunnen n met k en e om 
van hen  subsidie te . . Ct.) 

. 

(V e r v o 1 g). 

t het bizarr e in den t egenwoordigen tij d op alle ge-
bied succes heeft, zal ik niet tegenspreken. En zelfs is 
dat zeer  begrijpelijk . Onze tij d eischt telkens nieuwe prikkels : 
en waar  oude prikkel s verstompen, is steeds meer  en meer 
gepeperde kost noodig. e dwazer  hoe liever. Van daar 
het succes der  cubisten, en zoovele „ is ten "  in de kunst. 
Waarbi j  komt, dat natuurlij k in al dat bizarr e wel eens 
een goede, degelijke vondst wordt gedaan. 

E n juist dat is een zoo groote aanmoediging voor  allen 
die van 't gebaande pad afwijken. n  zegt 
ieder  bij  zich zelf — trek ik ook wel het groote lot uit 
de loterij" . En spreken zoo de artiesten, de kunstkoopers 
spreken 'het bftin na, of — misschien juister : zij  weten 
den maecaenassen, aan wie zij  hunnen voorraad slijten, 
te suggerceren dat ze een mooi zaakje zullen doen. 
door  nu voor  geringen prij s te koopen, wat misschien ov ' 
enkele jaren met goud belegd zal worden. t is
als met de tafeldans; niet de geesten, maar  de toeschouwers 
zelf, brengen de beweging voort. 

r  gij  zult mij  weer  verwijten af te dwalen. Toch 
neit — ik blij f bij  mij n onderwerp; want evenals Boercu-
kunst een onderdeel is van Volkskunst, is Volkskunst een 
onderdeel van de groote kunst, de kunst zonder  bijvoeg- ' 
E n eerst als d i e kunst begrepen is. kan de Volkskunst  '-
grepen worden ,en tevens de n u a n ce welke v o l k s kuist 
scheidt van k u n s t , zonder  meer. Wiant het is slechts e a 
n u a n c e! Evenmin als gij  recht hebt uw neus op tf 
halen voor  boerenkunst, evenmin heeft „d e artiest''  re<
zijn neus op te halen voor  .volkskunst" , de kunst waar-
onder  ik ook uwe producten reken. En hij  zal het trouwe

niet doen als hij  een echt artiest is, geen
evenmin als een echt aristocraat zijn neus zal ophalen voor 
een s — en dat is de voorwaarde: mits de 
burgerman zij  en blijv e een burgerman, en zich niet de 
airs wal geven van een aristocraat. En derhalve: Wi e Volks-
kunst beoefent, blijv e zich bewust van dc maat zijner krach 
ten. 

Want hierin nu is, mijn s inziens, het criteriu m der  Volks-
kunst gelegen: het is even als alle andere kunst,
kunst, maar  met een k l e i n er  grein originalitei t dan de 
. rkelijk e kunstenaar  zich k a n veroorloven en m o et ver-
oorloven, zal hij  inderdaad door  ons als kunstenaar  erkend 
worden, en niet als copi ïst. 

 dat zelfs de grootste kunstenaars zich niet schaamden 
van anderen te leeren en anderen na te volgen, blijk t bijv . 
uit de onderzoekingen van Jan Veth omtrent s 
kunst. 

Wil t gij  een ander  voorbeeld: l origineels ook 
de tuinaanleg van e N ö t r e hebbe, toch ik ook dat nie.f 
enkel eigen werk. n het aardige boek van Jhr . Sypenstein 
over  Nederlandsche tuinen, wijst deze duidelij k aan 
hncvcle e motieven de Fransche kunstenaar  be-
zigde. En die e motieven waren op hunne beurt-
niet oorspronkelijk . n vindt ze terug in de middeneeuwen, 
die op hare beurt wijzen op e tuinbouwkunst;. . 
die óók al niet oorspronkelijk was! 

En wil t gij  een voorbeeld uit de architektuur  ? Ga naar 
Paestum ten zuiden van Napels. e tempels staan daar 
overeind, uit verschillende tijdperken , die duidelij k doen zien, 
dat wat wij  bewonderen als n stijl" , geenszins 
uit één  brein is gesproten, maar  dat eeuwenlang zoe-
ken en verbeteren eerst de plompe vormen tot volma iktheid 
hebben gebracht. 

Zoo is het in alle kunsten; en naarmate de kunstge-
schiedenis dieper  doordring t in de ontwikk . lingsgeheimenis-
sen, blijk t meer  en meer  dat wij  originalitei t noemen, 
een groote, zéér groote dosis navolging bevat. Zelfs dp 
Natuur  is niet in eens geboren! 

t herhaal ik dus en wil ik U inprenten: Volkskunst 
is navolging, m e t een grein oorspronkelijkheid , en wel met 
zooveel oorspronkelijkheid , als mogelijk is zonder  in het 
bizarr e te vervallen. Voetje voor  voetje gaat zij  dus vooruit 

e Elzasser  boerinnenstrik is daar  een voorbeeld van. 
Niet dadelijk heeft een boerin de strik zoo groot gemaakt. 
Eerst toen geslachten achtereen de kleine strik hadden gedra 
gen, werd deze iets grooter  gemaakt. Want de mensch 
houdt van verandering. E én gaf den stoot; natuurlijk : al-
tij d moet er  één beginnen. r  die eene is niet verder 
gegaan dan als 't ware de buren toelieten; haar  bijval 
en navolging bewees, dat dc nieuwe mode recht van be* 
bestaat had. Gezamenlijk zijn zij  toen verder  gegaan; ev 
zoo is een echt nationale dracht ontstaan en heeft zich 
bevestigd. e kunt gij  bij  de Zeeuwsche mode op-
merken. Bij  d e wijzigingen is wèl individualitei t te be-
smeuren, doch individualitei t met m at e. n springt niet 
u' t den band. t zijn schakeeringen ; meer  niet  E n daar-
blijf t de Zeeuwsche dracht een v o l k s d r a c h t , niet de dracht 
van een individu . 

(W o r d t v e r v o l g d .) 

! 

 wil te Amsterdam een — „kuns tenaarshu is"  doen 
V e i ijzen. t ontwerp van Berlage ligt gereed: een statig 
Bebouw zal het worden in dri e verdiepingen met diverse 
c ' ! ert- en theaterzalen, met een danshal en een muziek-
tal met tentoonstellings-, club-, conversatie-, lees- en vet-
e c i , |gingszalen. t zal een middelpunt van het geheele 

kunstenaarsleven zijn ; een waarlij k veilig en pretti g tehuis 
voor  alle schilders en musici, alle tooneelspelers en dich-
ters, niet alleen van Amsterdam, maar  van geheel Nederland. 

n bedenke met diepen ernst en zuivere vreugde wat 
dat zeggen wil : een kunstenaarshuis in het land, waar  nog 
nooit één kunstenaar  een huis gehad heeft, — tenzij  hij 
het bezat uit oorzaken, die verre lagen buiten zijn kunst. 
Want dc kunstenaar, de „genotverschaf fer  der  maatschap-
pij, "  gelijk een droog geleerde hem al te zuinig gekwa-
lificeerd heeft, — hij . h eeft het in oais la'nd nog nooit 
zoover  kunnen brengen als zijn collega's, genotverschaf-
fers, als een banketbakker  bijvoorbeeld of een likeurstoker 
pf een sigarenfabrikant; hij  heeft nog noodt door  zijn 
kunst het dak hoven zijn hoofd verdiend of het bed, 
waarop hij  sliep. r  in eendracht ligt macht en de 
broederlijk e samenwerking van veertien kunstenaarsvereni-
gingen vermag veel tot stand te brengen — zelfs een 

tehuis voor  den kunstenaar  misschien War e toch dit 
lumineuse idee eenige eeuwen eerder  verrezen in de lang-
en blondgelokte hoofden ! t huis zou voor t een 
toevluchtsoord geweest zijn, toen men in de " 
zijn faillieten inboedel onder  den hamer bracht; — da 
grijz e Vondel zou er, na een vermoeienden dag op de 
bank van leening, althans des avonds een rustig plekje 
gevonden hebben voor  zijne mijmeringen; i zou 
er  in meer  comfortabele omgeving dan de gelagkamer 
van de „Pr inc e Beige"  zijn x "  geschreven 
hebben. 

r  nog is het niet te laat. 
e menigeen van het bewonderde, maar  magere en 

sjofel-gekleede gilde zal hongerig hebben uitgekeken naar 
de post, die hem eindelijk de tien gulden honorarium zou 
brengen, waarvan zijn hospita er  veertig hebben moest, 
— tot hij  de chique brochure ontving met de keurige 
teekeningen van het , dat men bouwen wil , — óók 
voor  hem. 

r 
E r is een maar! — 
Aan het slot der  heil-voorspellende pagina's wordt hij 

goedaardig uitgenoodigd om ter  verwezenlijking van het 

schoone plan zich borg te willen stellen tot een 
bedrag van honderd gulden per  jaar . n zal ook 
hij , met vele anderen, een huis krijge n in het land en tusschen 
het volk, welks roem hij  moet zijn voor  vreemdeling en 
nageslacht 

Wanhopig zullen dan de bezielde artiesten-oogen rond 
gekeken hebben door  de desolate dakkamer of het holle 
huuratclier j  moet borg zijn ! P. 

(Grom Courant.) 

E E N E V A N . 
n wenscht een nieuwe, derde, bru g over  den . 

Eenige jaren geleden is voor  den aanleg van zulk een 
bru g een prijs-vraa g uitgeschreven en het resultaat hier-
van was, dat een tweede prijsvraa g werd uitgeschreven, 
thans onder  een vijfta l hiertoe uitgenoodigde firma's . t re-
sultaat van dezen tweeden wedstrij d is thans bekend ge-
worden. Vij f firma' s hadden 30 plannen ingediend, van 
welke 1° hangbruggen en 11 boogbruggen betroffen. Onder 
deuitgenoodigde firma's  bevond zich de mach.fabriek Augsb, 
N ü r n b e r g A . G . , Werk Gustavsburg bij , d e samen-
werkt e met de firm a Grü n und Bilfinger  te m 
voor  den onderbouw en den architect z te n 
voor  het architectonische bijwerk . e Augsburg N ü r n b e r g 
A G . zond alleen een tiental van de dertig ontwerpen 
in en de eerste prij s werd door  haar  met een dezer  ont-
werpen veroverd. t ontwerp bedoelt ten aanleg van 
een hangbrug, die de scheepvaait vri j  laat, vri j  uitzicht laat 
op rivie r  cn oever. 



G No.

e bekroning van dit ontwerp, ingezonden onder  het 
motto „Frei e Bahn"  heelt echter  nog tot scherpe pole-
miek geleid. s bij  den eersten wedstrijd in 1911 
was door  de r  Union een ontwerp ingediend, 
waarmee het thans bekroonde ontwerp in verschillende 
opzichten overeenkomt. e Union ontving geen prij s 
wegens schending van een der  prijsvraagregelen en de 
fabriek werd dus niet tot de beperkte mededinging uit-
genoodigd Nu echter  zegt de directie van de n 
der Union, dat het ontwerp „Frei e Bahn"  een copie is 
van haar  oorspronkelijk ontwerp, dat dus de Augsburg-
Nürnberg plagiaat heelt gepleegd. e zaak trekt in 

e vakkringen natuurlij k zeer  de aandacht, en een 
proces zal wel volgen. Voorloopig echter, in afwachting 
van een rechtsgeldige beslissing, heelt het Amtsgericht 
te , op verzoek van de Augsburg-Nürnberg en ha-
re medewerkers, den r  Union op straffe van boe-
te verboden de bewering verder  uit te spreken, dat het 
ontwerp „Frei e Bahn"  een copie is van het in 1911 in-
gediende ontwerp d:r  Union. 

Vermoedelijk zal nu wel in proces deze quaestie wor-
den uitgemaakt. 

E N BETON. 

n Amerika, waar  beton herhaaldelijk gebruikt wordt 
voor  straten- en wegenbouw, komt een bericht, dat zeer 
eigenaardig mag heeten, over  de toepassing van mineraal-
olie-residuën in beton, temeer  waar  men tot nu toe alge-
meen aannam, dat olie een ongunstigen invloed op beton 
had. 

e directeur  van de afdeeling wegenaanleg van het 
t van w in de Vereenigde Staten, de 

heer n Waller  Page, heeft proeven genomen om een 
elastisch, niet poreus en stofvrij  materiaal te vinden voor 
wegenbouw, speciaal ook met het oog op het automo-
bielverkeer. j  vond hij, dat een smeerolieresidu met 
Portland cement-mortel of beton gemengd, daarin volko-
men werd opgenomen en ook na het verharden van het 
cement zich niet afscheidde. Van belang was dit vooral 
wegens de volkomen waterdichtheid van het zoo gevorm-
de beton, terwij l alleen de verhardingstijd ongeveer  50 pCt 
verlengd wordt. 

Bij  deze proeven bleek ook, dat een toevoeging van 
olie volstrekt niet nadeelig werkte op de trekvastheid van 
een uit 1 deel cement en  deelen zand bestaande mor-
tel, mits het gewicht der  toegevoegde olie niet meer  is 
dan  v a n dat  v a n het cement, terwij l de mortel ook 
volkomen waterdicht werd en dit zelfs bleek onder  druk. 

e eenige moeilijkheid bleek te bestaan in de wapening 
van dergelijk beton, daar  de olie-cement-beton zich niet 
zoo goed hechte aan gladde ronde staven als gewone 
beton. t bezwaar  wordt echter  niet ondervonden bij  het 
gebruik van gewondene of gebogen staven of draad vlecht-
werk métal déployé en dergelijken. 
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Brieve n van Piet van Diever . 

Amice ! 

Wanneer  ik z:*o dagelijks lees van feesten, tentoonstel-
lingen, jubileums enz., die voorbereid worden in het ge 
denkwiaardig jaar , dat wij  beleven, clan verwondert het 
Snij, dat ik . hoeveel moeite ik er  mij  al voor  gegeven 
neb, zelf nog maar  niet in de stemming kan komen, die 
aan elk Nederlander  in deze omstandigheden voegt. t 
tukt mij r  niet. uit mij n gewone plooi  komen en 
ik begin nu te vermoeden, dat dit komt, omdat ik nog 

t oud genoeg ben. 

t klink t vreemd, denkt gij , maar  herinner  mij  heel 
weinig meer  van  het schijnt wel, dat men be-
lust getuige geweest moet zijn van de geestdrift, die 
toen tot uitbarstin g kwam, om te weten, hoe men zich 
nu te gedragen heeft. n ik in de zeventig was, zou 

 nog menschen gekend "hebben, die mede gezucht had-
 onder  het bekende Fransche juk , mede get ié rceerd cn 

Slede geconscriptieerd waren geweest door  den grooten 
 eldenaar, die een roofvogel en een werkbi j  tot emble-

men gekozen had.  zou ze  hebben, die braven, 
 wie ik nooit goed begrepen heb hoe zij  van g e d w e eë 

xi''idenier s plotseling in leeuwen veranderd zijn. die de 
'ransche veteranen zoo maar  het land uit durfden jagen en 
; :'  op hen durfden te schieten, zooals later  bij  Water-

 werkelij k gebeurd moet zijn. 

v ben echter  nog lang geen zeventig, zooals ge weet, 
n '1 wat ik van den Franschen tij d weet. heb ik uit heel 

vervelende geschiedenisboekjes geleerd, waarvan men mij 
nu vertelt, dat de schoolmeesters, die zc gemaakt had 
den, de zaken daarin heelemaal verkeerd hebben voorge-
steld. r  sta ik nu, met twijfe l in het gemoed, of wij 
ons, zooals ik altij d gedacht heb. honderd jaren geleden wel 
zelf vrijgevochten hebben en nu moet ik hooren. dat 

, ruwe kerels, die zich nooit vva-schten, en Pom-
mersche boerenjongens met Pruisische uniformen aan de 
zaak hier  eigenlijk opgeknapt hebben, onder  toezicht van 
Engelsche diplomaten. 

E n nu verzoekt men mij  om klinkende bewijzen van 
geestdrift in (den vorm van een bijdrag e voor  een tentoon-
stelling van .kunstmeststoffen hier  ergens in de buurt , zelfs 
hebben een paar  Stccnwijksc.be kennissen mij  al gevraagd 
of ik geen lust had om Groote Pier  voor  te stellen in 
een historischen optocht. 

t verband ontgaat mij  tusschen deze dingen en de 
herdenking van het herstel onzer  onafhankelijkheid, maar 
;ic kan de menschen geen ongelijk geven, dat zij  wat ver-
zinnen, om zich en anderen te amuseeren in een tijd . die 
in zoovele opzichten saai en vervelend is, al hebben wij 
nu dan ook een hemel op aarde, vergeleken met den tij d 
fioen Nederland voor  het eerst een koning kreeg. k be-
doel hier  niet den Oranjevorst, die in November  te 
Scheveningen voet aan wal zette, maar  den koning, dien 
wij  cadeau gekregen hebben in k Napoleon. 

n koning kregen wij  present, maar  ziooals wel meer  met 
vorstelijk e geschenken gaat. de bijkomende kosten moes 

http://Stccnwijksc.be


ton wij  zelf betalen. e eenmaal zoo vermaarde koop-
stad Amsterdam, moest de eer  om tot hoofdstad verheven 
te worden betalen met den afstand van haar  raadhuis. 

t is in verband met de bekende raadhuisquaestie, die 
in de laatste jaren weder eens opgehaald is, dat de naam 
van koning k meer  genoemd is, dan ooit te voren; 
door  deze quaestie is zijn tragische, maar  overigens niet 
bijzonder  belangrijk e figuur  thans voorgoed aan de ver-
getelheid ontrukt , nu Professor  Brugmians voor  den dag 
gekomen is met alle historische documenten, die omtrent 
de zaak te vinden waren. k heb het boek laatst in Am-
sterdam gekocht en het als reislectuur  medegenomen. 

Wel bemerkte ik , dat het daarvoor  niet bepaald ge-
schreven is, maar  het laat zich zeer  goed lezen en of-
schoon er  eigenlijk alleen bekende feiten in bevestigd wor-
den, geeft het met de serie bijlagen een heel interessan-
ten kij k op den tijd . waarin de Amsterdamsche raadhuis-
quaestie ontstaan is. n tij d zal niemand terugwenschen, 
maar  hij  had toclh een ding voor  op den onzen, hij  be-
eat nog een eigen stijl . 

t is (merkwaardig, hoe lang wij  op de traditie s van 
dien stijl , het Empire, geteerd hebben. 

r  dan een halve, neen driekwar t eeuw, nadat de 
imperialistische denkbeelden van Napoleon door  andere 
verdrongen waren, ja Zelfs tot na den val van het tweede 
keizerrij k hebben zij  doorgewerkt. t lijk t u misschien 
een gewaagde stelling, maar  ik spreek hier  uit eigen er-
varing. 

Toen ik een jongen was, begon het onderwijs in de 
bouwkunst niet met dc fundeering, maar  met de kappen: 
daarna kreeg men de trappen, dan de ordes, dan het 
kleine plan en teai slotte werd met het groote plan de 
opleiding in de bouwkunst voltooid. e kappen en de 
trappen behoorden tot de kunde. Wi e mij  in de gehei-
men van de constructie dezer  onderdeden heeft ingewijd 
herinner  ik mij  niet precies meer, m|aar  het was iemand, 
die uitstekend timmeren kon. t de ordes en hetgeen 
dan verder  volgde betrad men het gebied der  kunst en 
daar  was een architect de leidsman desr  ^eergierige jon-
geren. 

n leermeester  met zijn streng uiterlijk , herinner  ik 
mij  nog zeer  goed. Correct in houding en kleeding deed 
dat uiterlij k meer  denken aan den militai r  dan aan den. 
kunstenaar. n zou den man eer  voor  een gepensionneerd 
overste hebben aangezien, dan voor  een uitvoerend bouw-
meester, maar  bij  nadere kennismaking werd men gewaar 
te doen te hebben met iemand van groote practische 
ervaring. e indru k van het militair e bleef in zoover  be-
staan, dat men dan ook bemerkte, dat hij  in zijn kunst-
opvatting een correctheid aan den dag legde, die ik later 
zelden meelr  heb aangetroffen. r  was eigenlijk met 
hem niet te redeneeren, want alles wat niet strookte met 

de regels der  kunst, zooals zij  door  hem werden voorgedr, 
gen, werd beschouwd als te zijn uit den booze en onvc: 
biddelij k door  hem verworpen. 

Van zijn standpunt redeneerde hij  eigenlijk precies a' 
later  Viollet le c met zijn : „Tou t e forme qui n'es 
pas ind iquée par  la structure" , maar  Viollet le c ve:-
wierp juist de Academische stelregels, waaraan mij n leei 
meester  met hand en tand vasthield. 

Toenmaals begreep ik echter  nog niet, wat ik later  be;: 
gaan inzien, dat het niet de beginselen der  antieke Griek 
sche en e kunst, noch die van de e 
waren, die mij n meester  voorstond, doch zuiver  en oi 
vervalscht de overlevering van den Empirc-tijd . Nog on-
langs werd ik op toevallige wijze in die meenin 
versterkt. k heb nog teekeningen uit mij n schooltijd be 
waard, o.a. een klein plan, dat een militai r  wachthui 
moet voorstellen cn een groot plan, dat een openbaar 
bibliotheekgebouw moet verbeelden. 

Zonder  bepaalde bedoeling liet ik die plannen eens zien 
aan een bevoegd booordeelaar. j  bekeek ze met blij k 
bare belangstelling en wijdd e vooral zijn aandacht aan het 
wat geel geworden papier. 

e nu, zeide hij  toen, ben je ook al tot het Empire-
teruggekeerd'. Wel neen, antwoordde ik, die dingen zijn 
een kleine vij f en dertig jaar  oud, dat kun je aan het 
papier  toch wel zien. 

Toen ging hem en mij  een licht op en toen kwam 
het gesprek op de aansluiting aan den Empire-stijl , waarin 
volgens sommigen de oplossing van het stijlvraagstuk der, 
twintigste eeuw gezocht moet worden. 

Wij  werden het er  niet over  eens, zooals gij  wel be-
grijpe n zult, alleen op één punt waren wij  van dezelfde 
meening. namelijk dat het vreemd is, dat men 
niet vroeger  op het denkbeeld gekomen is en( 
dat daar  zooveel arbeid in allerlei richtingen, zoo 
veel strij d en ruzie, zooveel mislukte proefnemingen no<> 
dig geweest zijn, om tot een zoo eenvoudig besluit te 
geraken. 

s wat is eenvoudiger, wanneer  het blijkt , dat 
men eenmaal de klut s is kwijtgeraakt , den losgelaten draad 
der  traditi e dan maar weer  op te vatten? 

t schijnt eenvoudig, dat is waar, maar  ik kan mij 
voorstellen, dat het in den grond toch niet zoo heel sim-
pel is voor  hen, die dien draad nooit te pakken hebben ge-
had, wier  eerste schreden op het pad der  kunst niet ge-
leid zijn door  een streng leermeester  als de mjjne, maar 
die, om het zoo te noemen, in vrijhei d gedresseerd zijn, 
door  meesters, die minder  vast in hun schoenen stonden, 
en die dan wel eens gewaagde sprongen hebben ge 
maakt, waardoor  zij  in een moeras terecht zijn gekomen 

t. a. v. 
i T V A N

De Opzichters - en Teekenaarsbon d en de Maatschappi j t. b. d. Bouwkunst . 

Wi j  hebben aan het Bestuur  van den Alg . Nederl. Op-
zichters- en Teekenaarsbond niet veel succes voorspeld met 
de uitgave der  brochure, naar  aanleiding van het ontslag 
van den opzichter e Vrie s aan het Vredespaleis. 

t deze voorspelling niet gewaagd was, blijk t wel uit de 
wijze, waarop het Bestuur  der j  t. b. d. Bouw-
kunst de zaak opneemt. g niet malsch is de inhoud van 
het volgend in .het Bouwkundig Weekblad gepubliceerd 
schrijven: 

i
Aan het Bestuur  van den Algemeenen Nederland-

schen Opzichters- en Teekenaars-Bond, e 
Carpentierstraat, 's-Gravenhage. 

t r  van de j  tot Bevorderir ; 
der  Bouwkunst, kennis genomen hebbend van de brochure: 

t ontslag van een Opzichter  bij  den Bouw van het 
Vredespaleis te 's-Gravenhage en wat daarmede verbat 1 
houdt" , neemt de vrijhei d U het volgende mede te deelei : 

dat het ten hoogste verwonderd is, dat deze brochu -
door  is uitgegeven en U zich dus geheel verantwoordeli la 
stelt voor  de actie, door  de publicatie der  brochure beoog , 

dat deze actie in alle opzichten afkeurenswaardig is, om-
dat de opzichter  de Vries, gegriefd door  zijn ontslag, zich 
niet bepaalt tot dit ontslag, maar, om een schijn van mee -
Üere algemeene beteekenis aan dit ontslag te geven, criti c -
uitoefent over  de plaats gehad hebbende aanbesteding 1 1 

 onderwerpen, die niets met het ontslag te maken 
 ebben, en dit doet met onbewezen, beleedigende beschul-

digingen en op een ongepaste en insinueerende wijze, 

dat de opzichter  de Vrie s in de brochure zelf voortdu-
rend blijke n geeft zich te bemoeien met zalken, die hem niet 
aangaan en geen besef toont te hebben van de positie, die 
een opzichter  als ondergeschikte medewerker  en vertrouwde 
van den architect behoort in tc nemen tegenover  zijnen chef. 

dat aan het , na vergelijkin g van de cijfer s 
in 'de brochure voorkomende met die in de bestekken, de 
administrati e en in de verrekenstaten vermeld, gebleken 
is, dat hetgeen de opzichter  de Vries naar  aanleiding 
dier  cijfer s heeft medegedeeld, geheel onjuist of onvol-
i dig is, 

dat toch meermalen cijfer s worden vermeld, die foutief 
zijn, terwij l de juiste cijfer s hem bekend moesten zijn, 

dat dientengevolge de conclusion van zijn betoog waar-
deloos zijn en hij  opzettelijk onjuiste cijfer s heeft gegeven, 

dat het publiceeren daarvan het r  aanlei-
ding geeft om voornoemde brochure te kwalificceren als 
een onwaardig geschrift, hetwelk het aanzien van Uwen 
Bond ernstig zal schaden, 

dat het r  vertrouwt , dat ook door  U zal 
wtorden ingezien, dat een dergelijke wijze van handelen ee-j 
goede verstandhouding tusschen Uwen Bond en dc Architec-
ten niet bevordert. 

Voor  het r  voornoemd. 

w.g. J. , Secretaris. 

e heer  C. n cn . E . C. , bouwkundige 
leden van de bouwcommissie van het Vredespaleis, voeg-
den aan dit schrijven in het Bouwkundig Weekblad nog 
een formeele verklarin g toe, dat alle handelingen den bouw 
betreffende, die door  den architect Van der  Steur  zijn 
gepleegd, zijn geschied in overleg en met voorkennis van 
die bouwcommissie en dat de verrekenstaten van de aan-
nemers door  fien zijn nagezien en accoord bevonden. 

e verklarin g lijk t hier  vri j  overbodig, want wat zij 
bevat spreekt zoo van zelf, dat men zich zou moeten ver-
bazen, als het anders was. e formeele décha rge van den 
heer  Van der  Steur, die zij  bevat, maakt dat de schrijvers 
der  brochure zich met hun beschuldigingen nu geplaatst zien 
tegenover  de bouwcommissie en men vraagt zich af, of zij 

de stelling zullen kunnen volhouden, dat de Carnegie-Stich-
tin g benadeeld is door  hare eigen bouwcommissie. 

Wanneer  men de critiek op de argumenten en cijfer s 
der  brochure leest, die eveneens in het Bouwkundig Week-
blad gegeven wordt en die niet anders afkomstig kan 
zijn . dan van den heer  Van der  Steur  of van de bouw 
commissie, moet men de mogelijkheid van het volhouden 
der  beschuldigingen wel zeer  onwaarschijnlij k achten en 
welk een droevig figuur  maakt dan het Bestuur  van den 
Alg . Nederl. Opzichters- en Teekenaarsbond met deze ge-
ruchtmakende actie. 

Ten slotte geeft de e van het Bouwkundig Week-
blad nogi dezen wenk: 

t had op den weg van het Bestuur  van den A lg . 
Ned. Opzichters- en Teekenaarsbond. die de brochure uit-
gaf, gelegen, om, alvorens tot publicatie van de brochure 
over  te gaan, zich te wenden tot het r  van.de 

. tot Bev. der  Bouwkunst, de Architecten-vakvereeni-
ging. waarvan de heer  J. A . G. van der  Steur  li d is." 

e wenk kan nu niet meer  worden opgevolgd, maar 
zij  bevat een soort van bereidverklarin g van het -
bestuur, om het zoo noodig voor  een li d der j 
(een architect-lid wel te verstaan) op te nemen. 

t eenige rosultaat van de uitgave der  brochure is dus 
een gespannen verhouding tusschen de als Architecten-vak\ er-
ccniging optredende j  en de Vakvereeniging 
der  Opzichters- en Teekenaars. t dc laatstgenoemde ver-
eeniging die gespannen verhouding heeft uitgelokt zal zij 
moeilij k n ontkennen en wanneer  van hare zijde geen 
stapper, worden gedaan, om haar  op te heffen en den slech-
ten indru k weg te nemen, die de brochure in de architecten 
kringen heeft gemaakt, dan zal zij  blijven voortbestaan tot 
schade van den Opzichters- en Teekenaarsbond. 

e goede verhouding, die in de laatste jaren tusschen 
Bond en j  bestond, o.a. kenbaar  uit de plaat-
sing van artikelen van leiders van den Bond in het orgaan 
der , heeft een leelijken knak gekregen. Welke 
gevolgen dc zaak verder  kan en zal hebben kunnen wij 
gevoeglijk buiten beschouwing laten. Alleen zij  opgemerkt, 
dat, wie in onze samenleving de kat de bel aanbindt, goed 
doet, daarbij  steeds te bedenken, dat wie kaatst, de bal 
te verwachten heeft en dat het met groote jongens slecht 
kersen eten is. Vergissen wij  ons niet, dan krijge n hier  dc 
kleine jongens de steenen naar  het hoofd. t hadden 
zij  kunnen voorzien. 

Tentoonstellin g „Hui s en Tuin" . 
t h Bestuur  van bovengenoemde tentoonstel-

ling is i n verzet gekomen tegen enkele uitdrukkingen , die 
de heer  Adr . n zich in „Arch i tec tura "  heeft veroor-
loofd, naar  aanleiding van het bericht van uitstel tot het 
volgend jaar . t weekblad „d e Nederlandsche -
t'ie"  nam dit protest over  en voegde daaraan een bijschrif t 
t<>e, dat de aandacht trekt en dat luid t als volgt: 

..Zooals men uit het bovenstaande ziet, twijfel t het -
gelijkse!) Bestuur  der  tentoonstelling geen oogenblik aan 

t welslagen in  Gaan wij  echter  af op hetgeen 
ons een dezer  dagen werd medegedeeld door  een paar  steen-
f'brikanten , die meermalen blij k hebben gegeven ,goed op 
( '  hoogte te zijn en een goeden ldj k op de dingen te 

bben, dan zal er  nog veel onderlinge verdeeldheid uit 
den weg geruimd moeten worden om het welslagen der 
t ( Uoonstelling mogelijk te maken. Verder  zijn er  velen 
n r > g niet van overtuigd, dat de later  te behalen voordeden 
2'!le n opwegen tegen de thans te brengen gojjelijk e 
*  ers". 

)eze mededeeling werpt een eigenaardig licht op het 
£ val. Oneenigheid in eigen krin g schijnt aan het uitstel 

niet vreemd te zijn, maar  het is natuurlijk , dat men daar-
over  liever  zwijgt. e kans van welslagen in  wordt 
er, wanneer  het zoo is, niet beter  op. 

Om welslagen mogelijk te maken, zal, zooals wij  reeds 
opmerkten, een deugdelijke herziening van den geheelen 
opzet noodig zijn. 

Waarom moest de kunstindustri e op het gebied van huis-
inrichtin g er  eigenlijk bijgehaald worden ? 

t het Tentoonstellingsbestuur  wel goed overwogen, 
wat onze tij d eischen mag van: e en c o m p l e te T e n 
t o o n s t e l l i n g v an s en T u i n i n B o u w co 
A a n l e g? en nogmaals vragen wij . ligt het aanrichten 
daarvan wel op den weg van een vereeniging als die der 
Nederlandsche Baksteenfabrikanten ? 

Een mogelijke mislukkin g van een te grjo t opgezet plau 
kan voor  de Vereeniging zeer  onaangename gevolgen heb-
ben, maar  het zal'  haar  in geen enkel opzicht schaden, 
zich bepaalt tot haar  eigen terrein , waarop na het eerste 
wanneer  zij  erkent te hebben gedwaald in den opzet en 
succes, ook nog wei een tweede te behalen is. 
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T E S T E . 

Aan de hand van het rapport van de jur y voor  den 
bouw van het nieuwe stadhuis — waarin behalve de bur-
gemeester, de directeur  van gemeentewerken en de direc-
rccteur  der  bouwpolitie. zittin g gehad hebben de heeren: 
Tos. Th . J. Cuypers, Amsterdam, A . Salm G.Bzn.. Amsterdam', 

 E . G. , n , J. 1'. Stok Wzn., -
terdam. J. . W . , Amsterdam, en C. , 
Baarn, — en aan de hand van het naar  aanleiding daar-
van door  de raadhuis-commissie uitgebrachte advies, heb-
ben B. cn W . nu een voorstel bij  den gemeenteraad in-
gediend. 

Voldoende aan de door  hen aanvaarde opdracht, schrijf t 
bet college daarin, hebben dc uitgenoodigde architecten 
of combinaties van architecten hun ontwerpen den icn 
Februar i 1.1. ingeleverd. r  een van de combinaties is 
gebruik gemaakt van de bevoegdheid tot inzending van 
twee afzonderlijk e ontwerpen, zoodat in het geheel zeven 
ontwerpen zijn ingezonden, die met de gekozen motto's 
in de stukken naar  volgorde worden aangeduid als: . 

. (Senatus Populusque , . Groen 
en wit. . , . Pro domo Sua. Y . Aqua-
rius, . , en . i Prosperitas. 

*  de zorgen van de afdeeling plaatselijk: '  werken 
was het vroegere schoolgebouw aan de t in gereed-
heid gebracht tot het in entvangst nemen van de door  de 
ontwerpers in te leveren teekeningen en van de afbeelding 
van het uitwendige — de gekleurde maquette — die door 
ons op advies der  jur y op een schaal van i a  was 
verlangd. t zijn verschillende lokalen, waardoor  ieder 
van de ontwerpers over  een afzonderlijk e ruimt e kon be-
schikken, bleek dit schoolgebouw zich uitnemend voor  het 
doel te leenen, waardoor  zoowel de jury , als daarna de 
raadhuiscommissie, aldaar  zeer  naar  vvensch hebben ge-
vonden de gelegenheid tot rustige bestudeering van de 
ontwerpen en tot het verrichten van haar  arbeid, wel1' ' 
vooral voor  de jury , die elk der  verschillende ontwerpen 
uit het oogpunt van aesthetische en constructieve eischen, 
de indecling en inrichtin g en het verband tusschen het 
in- en uitwendige had na te gaan en die bovendien op de 
zorgvuldigste wijze de voor  elk ontwerp benoodigde bouw-
som heeft becijferd, een arbeid van beteekenis is geweest. 

Wi j  maken daarom gaarne van de gelegenheid gebruik 
om voor  de voorlichting , die de jur y zoowel voor  het op-
maken van het programma van eischen, als voor  de be-
oordeeling van de ontwerpen heeft verstrekt, hier  open-
lij k onze waardeering uit te spreken. 

t haar  arbeid ons iets duidelij k gemaakt, dan is 
het wel, dit , d.at voor  het tot stand brengen van een bouw-
werk van zoo groote beteekenis herhaald overleg tusschen 
ontwerper  en bouwheer  dringend noodig is en dat alleen 
langs dien weg en door  niet opzien, ook van de zijde van 
den ontwerper, om zich dc moeite van omwerken en veelvul-
dige verbetering van ondejdeelen te getroosten, het ge-
wenschte resultaat zal worden bereikt. 

Bij  een bouwwerk van de veelzijdige eischen als het stad-
huis eener  groote stad — een bouw bovendien, die in 
eeuwen in ons land niet is voorgekomen — moet dit nog 
zooveel meer  spreken. t kan onzes inziens uit dien 
hoofde geen verwondering wekken, dat ook nu de einduit-
komst nog niet is verkregen en dat de jury . met alle waar-
deering voor  den verrichten arbeid, waarvan de ontwerpen 

blij k geven, geen enkel daarvan voor  dadelijke en ongewij 
zigde uitvoering rij p heeft geoordeeld. 

r  cr i t ischè beoordeeling van elk ontwerp nederleg-
gende in de afzonderlijk e bijlagen, die wij  onder  voorbehoue; 
van nadere publicatie voorshands vertrouwelij k ter  visie 
leggen, en en diaarbi j  o.a. op wijzende, dat dc ontwerpei; 

, , V , V  en VJ J het beschikbaar  gestelde g 
aanmerkelijk overschrijden, vat zij  haar  beoordeeling als. 
volgt samen: 

„Zi j  meent echter  dat een drietal der  ontwerpen cn wel: 
, „Groe n en Wit "  en ,.Aquarius"  zich door  zeer 

bijzondere kwaliteiten onderscheiden. r  staai 
evenwel, gelijk uit de hierbi j  gevoegde gedetailleerde be 
schouwingen d er  ontwerpen kan blijken , bezwaren vai 
uiteenloopenden en deels ernstigen aard, in het bijzondc. 
de aanmerkelijke overschrijding van de bouwsom met circa 
een millioen voor  Tiet ontwerp Aquarius. 

e genoemde dri e ontwerpen zijn echter  door  het sa-
menstel hunner  goede eigenschappen en den aard hunner 
tekortkomingen de relatief meest geslaagde der  ingekomen 
inzendingen en naderen het kortst tot de in het programma 
neergelegde bedoelingen. Zij  bi"J<; n ook dc in architecto 
nischen zin meest geslaagde oplossing. t spreekt van-
zelf, dat voor  de Jury het plafi Aquarius, uit hoofde der 
overschrijdin g van de beschikbare bouwsom, niet in aan 
merkin g kan kernen. e Jury stelt, met het oog op bo 
venstaandr  overwegingen, Uw College voor  om, öf tus-
schen de inzenders der  ontwerpen "  en .,Groen 
en Wit "  voor  de definitieve opdracht de keuze le doen 
c>f hen in de gelegenheid te stellen tot het indienen van 
een tweede 'füchetsplan. waarbij  met aanhouding, zooveel 
mogelijk, van de groote trekken van hun ontwerp, reke-
ning is gehouden met de te hunner  kennis gebrachte op 
merkingen. Een en ander  op dezelfde administratieve voor-
waarden  als in het programma zijn vastgelegd en zonder 
bijzondere geldelijke vergoeding." 

Ten slotte vestigt de jury , met het oog op dc aestheti-
sche qualiteiten, de aandacht op het ontwerp Aquarius. 

Wi j  hebben, vervolgen B. en W. , het rapport der  jur y 
in handen gesteld van de raadhuiscommissie, welke ons 
het volgende schrijft : 

t groote belangstelling heeft onze commissie kenni-
genomen van het om advies in hare handen gestelde 
rappor t van de jur y voor  den raadhuisbouvv en gebruik 
gemaakt van de geboden gelegenheid om zich op de hoogte 
te stellen van de zeven ingezonden ontwerpen." 

„Zi j  wenscht, voldoende aan uwe opdracht, vóór alles uit 
te spreken, dat dc wijze, waarop die ontwerpen zijn ten-
toongesteld, nauwelijks gunstiger  kan worden gedacht en 
in hooge mate medewerkt om van elk daarvan een juisten 
indru k te geven en de bestudeering er  van te vergemakke-
lijken. " 

,,Zij  meent verder  te mogen verklaren, dat over  het ge-
heel ernstig, goed werk is geleverd en dat dc ingeleverde 
arbeid voor  de bouwkunde van zoodanige beteekenis is, dat 
de verschillende ontwerpen — evenals indertij d is geschied 
met die voor  het Vredespaleis — in een uit te geven boek-
werk worden vereenigd." 

„ N a u w k e u r i g e beschouwing der  ontwerpen heeft haar 
aanleiding gegeven zich te vereenigen met dc conclusie v;.n 
dc jury , dat geen daarvan, zooals zij  zijn ingezonden, voor 
onmiddellijk e en onveranderde uitvoering in aanmerking kan 
komen, doch daarnaast heeft zij  de overtuiging verkregen, 
dat zij  ruimschoots gedegenheid bieden om te geraken cot 
de aanwijzing van den architect, wien opgedragen zal kun-
nen orden, zij  het dan ook na meer  of minder  ingaande 
omwerking van zijn plan het raadhuis te bauwen." 

„Waa r de jur y raadt om of reeds nu tusschen de
door  haar  op den voorgrond gebrachte architecten de < ^ -

finitieve keuze te doen. of wel eerst nog aan deze beide 
bouwmeesters wijzigin g hunner  projecten tc verzoeken, daar 
is onze commissie van oordeel dat d'c eerste van de twee 
d'ior  de jur y aanbevolen wegen gevolgd moet worden 
en dat thans alle gegevens voorhanden zijn voor  de be-
'finitiev e aanwijzing van den architect, die na kennisne-
r ing van de uitvoerige uiteenzettingen der  jury , cn in 
nader  en voortdurend overleg met hen, die daartoe van 
«r-meentewegc zullen worden aangewezen, het ontwerp kan 
maiken, dat iten slotte voor  de uitvoering vatbaar  is. 

„Zi j  acht het dan ook ongewenscht en overbodig, als-
rag nadere schetsontwerpen te vragen. Ongewenscht, om-
dat h.i. een nieuwe opdracht aan meerderen hunner  niet 
tot een goed resultaat kan voeren. 

\ T aar  hare meening toch kan een dergelijke nieuwe op-
dracht, zonder  de zekerheid, dat de bewerker  d!an ook 
met den bouw zal worden belast en waarbij  ook dan nog 
het zoo noodzakelijk contact met den bouwheer  niet kan 
worden verkregen, slechts tot verzwakte uitingen van het 
talent leiden. Alleen dan zal, naar' zij  meent, een der  uit-
gencodigden zich opnieuw tot uiterste krachtsinspanning bij 
den arbeid tot verbetering en vervolmaking van zijn ont-
werp voelen aangedreven, wanneer  hij  zich bewust is, dat 
dc hoogste belooning, de definitieve opdracht tot den bouw, 
hem is verzekerd en dat zijn naam voor  altoos aan den bouw 
v e rbon den z a,l z ij  n. 

„Bovend ien veroorzaakt de vraag om nadere inzendingen 
niet onbelangrijk tijdverlie s en zullen, na ommekomst van 
den in: dat geval opnieuw te stellen termijn , de tot bcoor-
deeling geroepenen, vermoedelijk in volkomen denzelfde" 
toestand verkecren als waarin zij  zich tegenover  de thans in-
gezonden ontwerpen bevinden. 

t zal verder  niet mogelijk zijn meer  clan wijzigïngs-
schetsen te vragen, zoodat de thans verkregen maquetten 
en zeer, geacheveerde teekeningen niet zullen nalaten ook 
dan haren invloed te doen gelden en dus een zuivere 
bcoordceling der  nadere ontwerpen in den weg zullen staan. 

„Overbod i g acht de commissie een uitnoodiging tot her 
inzenden van zoodanige nadere ontwerpen, omdat, zooals 
reeds boven werd opgemerkt, zij  van oordeel is, dat uit 
de bouwmeesters reeds nu een keuze kan worden gedaan. 

„Waa r de Jur y in hare tweeledige conclusie eenerajds 
m overweging geeft, dat tusschen de ontwerpers van do 
plannen onder  de motto's "  en Groen en Wit " 
de kende voor  de definitieve opdracht worde gedaan, is 
onze commissie van oordeel, dat dit- keuze op den ont-
werper  van "  moet vallen, omdat zij  diens ont-
werp stelt boven dat onder  het motto „Groe n en Wit " 
en daarin meer  het karakter  van een s voor -
terdam vindt uitgedrukt dan in het project „Groe n er 
Wit" , waarvan de Jury schrijf t dat de architectuur  waar-
digheid mist en te speelsch is, dan dat zij  het juiste karak-
ter  zou vertoonen van het eerste bestuursgebouw eene? 
arbeidsstad als . 

e commissie heeft derhalve hoewel evenals de Jurv 
nut een ontwerp,'  zooals het daar  ligt, voor  onmiddellijk e 
uitvoering geschikt achtende, na overweging van het boven-
v , i staande, besloten U te adviseereri het voorstel te doer 
om den ontwerper  van het plan "  thans aan tc 
wij'en als den bouwmeester  va,n het nieuwe stadhuis en hem 
de-halve de opdracht tot het vervaardigen van een definitief 
ontwerp te geven, waarbij  rekening is gehouden met de op-
1 11 kingen der  Jury . Voorts constateert zij, dat voor  het 
geval Uwe college nochtans tot het doen van verdere uit-
nodigingen mocht besluiten en daartoe, nevens de ontwer-
pers van . en „Groe n cn Wit" , trot s de aanmerkc-
"J l overschrijding van de beschikbare bouwsom, ook dien 
V d ' .Aquarius"  mocht aanwijzen, alsdan in haar  midden ook 

de aandacht is gevestigd op de ontwerpen i 
Prosperitas"  en „J.J. " 

t dit advies, aldus B. en W . ten slotte vereenigen wij 
ons ten volle. Ook wij  achten voor  heropening van den 
kampstrij d geen reden aanwezig, en allerminst om daarin 
op te nemen andere plannen, dan de beide welke door 
de Jury het meest op den voorgrond worden gebracht. 
Zooals reeds in het advies van de c is 
aangevoerd, zouden in dat geval ook andere ontwerpers 
evenzeer  voor  een nieuwe uitnoodiging in aanmerking kunne:; 
komen. 

Ook voor  een nieuwe concurrentie enkel tusschen dc 
beide bovenaan staande ontwerpers zien wij  geen reden. 
Afgaande op het nauwgezette onderzoek van de Jury mag 
men met vertrouwen aannemen, dat ieder  hunner, al 
zullen zij  zich bij  hernieuwing aan hunne schepping moe-
ten geven, door  zijn ontwerp getoond heeft de eigenschap-
pen te bezitten om hem als den uitverkoren bouwmeester 
aan te wijzen. Van nieuwen wedijver  tusschen hen beiden 
zou het ongewenschte g evolg worden verdere vertraging, 
terwij l wij , lettende- op de dringende behoefte aan betero 
huisvesting van den dienst en van het Stadsbestuur, ons 
niet verantwoord achten daartoe buiten noodzaak dc hand 
te leenen. n dien vergelijkenden nieuwen wedijver  zien wij 
bovendien geen voordeel, maar  wel alle bezwaren door 
de e genoemd. Word t daarentegen de defi-
nitieve opdracht verstrekt, dan zal het plan in voortdurend 
overleg met de betrokken organen van het Gemeentebestuur 
met volkomen kennis van zaken kunnen worden omgewerkt en 
vovr  uitvoering gereed gemaakt en zal men er  zeker  op 
mogen gaan — ook de e brengt dit b:c 
venal naar  voren — dat de uitverkoren ontwerper, die dt» 
groote taak op zijn schouders ziet gelegd, zich daardoor  in 
zijn streven gesterkt zal zien en dat zoodoende deze alles 
zal geven wat i n hem is om niet beneden de verwachting 
te blijven. 

Een en ander  overwegende, meenen wij  u derhalve mej 
vol vertrouwen te mogen raden om te volgen den door 
de jur y in de eerste plaats aangegeven weg en alzoo voor 
de definitieve opdracht de keuze te doen tusschen ele 
ontwerpen "  en „Groe n en Wit" . Ons scharende 
aan de zijde van de e zouden wij  daarbij 
beslist 'de voorkeur  geven aan het ontwerp . 
Van omwerking en ingrijpend e wijzigin g zal dan ook deze 
ontwerper  zich ingevolge de bemerkingen der  jur y niet 
kunnen onthouden. r  echter, dan dit bij  het ontwerp 
„Groe n cn Wit "  het geval is, is het hem gelukt een 

"  te leveren en in zijne schepping tot uitin g 
te brengen de eischen van rust en van waardigheid, die 
het Stadhuis eener  groote stad behooren te kenmerken. 

U voorstellende de keuze te doen. meenen wij  U daarom 
met goede redenen te mogen raden deze op den ontwer-
per "  te vestigen en zouden wij , voor  zoover 
ons betreft, het opmaken van het definitieve ontwerp met 
vol vertrouwen in zijne handen wenschen te zien gesteld. 

t college voegt daar  nog de volgende mededeeling aan 
toe: 

Wi j  stellen ons thans voor, dat, nadat onze bovenstaande 
mededeeling zal zijn gepubliceerd, in de eerste plaats de 
loden Uwer Vergadering door  een bezoek aan het gebouw 
in dc t van de ontwerpen zullen willen kennis-
nemen cn dat. wanneer  daarna Uwe beslissing zal zijn ge-
vallen, ook de voorloopig als vertrouwelij k ter  visie ge-
legde bijlagen zullen worden publiek gemaakt en tege-
lijkertij d ook aan dc ourgerij  en de pers de gelegenheid 
tot bezichtiging zal worden gegeven. 

t resultaat van den verrichten arbeid, zouden wij  bo-
vendien, daarmede vedgende elen door  de -



sie gegeven wenk en in. liet vertrouwen dat daarop in de 
bouwkundige wereld zal worden prij s gesteld, voor  later 
willen vastleggen door  van de teekeningen en ontwerpen 
reproducties te laten maken en bet geheel in een bundel 
te doen uitgeven. 

Terwij l wij  ten slotte opmerken, dat een der  leden van 
ens College zich van het aangeven van eene voorkeur  tus-
schen de beide ontwerpers zou wenschen te onthouden, 
hebben wij  mitsdien dc eer  U voor  te stellen: 

. tc besluiten tot een keuze tusschen de beide bedoelde 
ontwerpers, die keuze te vestigen op den inzender  van het 
ontwerp "  cn ons alzoo te machtigen om, be-
houden.-; nadere regeling op de begrooting van het crediet 
voor  den bouw. aan deze de opdracht tot het maken van 
het definitieve ontwerp te geven; 

. eins te machtigen om te beschikken over  het ver-
eischte crediet voor  eene publicatie van de ingezonden ont-
werpen, als boven bedoeld. 

N . . 

Middelbaa r Technisc h Onderwijs . 
(Vervol g). 

E i s c h en van T o e l a t i n g. 

Er is zeker  geen onderdeel van het r  Tech-
nisch Onderwijs waarover  meer  strij d is gevoerd in woord 
en schrift dan over  de eischen die gesteld moeten worden 
aan hen die het . T. O. willen volgen. 

n  werd door  den Bond van technici een-enquête 
ingesteld omtrent deze zaak. 

Aan ongeveer  personen, deskundigen op het gebied 
van architectuur, machinebouw en electroteehniek werden 
de volgende vragen ter  beantwoording gezonden : ,,Wel-
,,ken weg acht U in het belang der  Nederlandsche Techniek 
„d e meest verkieselijke voor  de regeling van . T. O. e 
,,der  louter  schoolsche opleiding: of: e waarbij . T. O. 
„word t voorafgegaan door  eenige jaren praktijk? " 

Van de  antwoorden die inkwamen waren er  slechts 
 die aan een louter  schoolsche opleiding de voorkeur 

gaven, terwij l er  de opleiding met voorafgaande prak-
tij k prefereerden. 

Evenals de lagere technische scholen aansluiten ran de 
lagere school voor  algemeene vorming, zal de r 
Technische School als eisch van algemeene ontwikkeling 
het genoten onderwijs op de . School . B. S.) met 
 jarigen cursus als voorwaarde van toelating mogen stellen. 

t is gewenscht, dat de . T. S. toegan-
ke l i j k ges te ld word e voor  a l len, die on-
verschillig welke hunne opleiding is geweest, vol-
doen aan de e i schen v o or  de t o e l a t i ng 
ges te ld. 

n het algemeen kunnen de leerlingen, die de  T. S. 
zullen bezoeken in  categorieën verdeeld worden, n.1. ie 
zij, die de . B. S. met  jarigen cursus hebben afgeloopen, 

 zij, die op A. B. S. of bij  den patroon practisch heb-
ben gewerkt en de daarbij  behoorende theoretische kennis 
verkregen op de A. B. S. of de B. A. S. 

e beide categorieën zijn echter  niet voldoende ont-
wikkeld om het onderwijs aan een  T S. te volgen. 

e ie categorie is niet praktisch ontwikkeld, terwij l de 
theoretische ontwikkeling van de  catagorie niet vol-
doende is. Beide categorieën van leerlingen hebben nog 
een opleiding noodig, die als tusschenschakel [het eerst 
genoten onderwijs verbindt met het onderwijs aan de . 
T. S. En ook deze vooropleiding dient ter  hand te worden 
genomen door  de besturen der . T. S. of die der  A. B. S. 

Wordt dit niet gedaan dan zal het bezwaar  van onvol-
doende vooropleiding zich steeds doen gevoelen. n het 

verslag over  van . T. S. te Utrecht wordt ver 
meld, dat men bij  het onderwijs dikwijl s „stuitt e op groote 
„leemten en op groot verschil in kennis en bevattingsver-
mogen. e vreemde talen bleken voor  velen een struikel 
„blok , terwij l zelfs de kennis van de Ned. taal, die nie; 
in het leerplan is opgenomen, bij  enkelen onvoldoend 
„bleek te zijn. t denkbeeld reeds in het verslag ove 

 vermeld om den tijd , die thans over  het onderwijl 
„i n drie vreemde talen verdeeld wordt, te besteden
„het meer  grondig aanleeren van één dier  talen, werd ook 
„than s overwogen, maar  een beslissing te dien aanziet 
„no g niet genomen." 

e klacht over  onvoldoende kennis der  vreemde talen 
is niet te verwonderen, aangezien van de  leerlingen, 
die in  over  het ie semester  werden ingeschreven, e 
slechts  waren die de . B. S -jarige cursus) haddei: 
bezocht en  de Ambachtsschool; dat tekort geldt du, 
voornamelijk de oudleerlingen der  A. B. S. r  aan den 
anderen kant schijnt de ondervinding met de practiscb 
vooropleiding voor  hen die de A. P. S. niet bezochte:, 
aanleiding te hebben gegeven om in het sousterrein van 
het gebouw onder  leiding van den amanuensis practisch te 
laten werken door  het laten vervaardigen van de in de 
bouwkunde voorkomende constructies, allen op de hel ft 
der  ware grootte. 

n t wordt het bezwaar  van onvoldoende prac 
tische vooropleiding ondervangen door  het onderwijzen 
van de praktij k in de aan de school verbonden werk-
plaatsen gedurende de eerste  studiejaren. 

n n tracht men  dit bezwaar tegemoet 
te komen door  de leerlingen der . B. S. gedurende één 
semester  aan de school te laten werken en daarna 2 
semesters in de praktij k op bouwwerk of fabriek met aan-
vullend avondonderwijs. 

t blijkt , dat ook op het gebied van het  T. S. 
bij  de bestaande scholen eenheid in het doel bestaat maar 
veelvormigheid in de wegen die tot het doel leiden. 

Aan welken weg de voorkeur  moet worden gegeven, 
zal eerst later  beoordeeld kunnen worden, maar  ongetwij-
feld verdient het aanbeveling eenige praktij k voo raf 
gaande aan het bezoek der . T. S. mede als esch 
van toelating te stellen. 

. T e c h n. S c h o ol te . 
Bij  de voorwaarden, waaraan het . T. O. moet voldoen, 

samengesteld door  den Bond van Technici, komt o.m. het 
volgende voor  : „Za l het onderwijs onder  het bereik kun-
„nen vallen van de bedoelde personen, dan moet de plaats 
„waar de school is gevestigd, dagelijks gemakkelijk per 
„spoor, tram of boot te bereiken zijn en moeten den gega-
digden hiervoor  alle mogelijke faciliteiten verleend worden 

n verband met deze uitspraak, die zeker  door  ieder 
zal moeten worden toegestemd, mag zeker m ook 
als plaats van stichting eener . T. S genoemd worden. 
Trouwens door r r  werd in  reeds on e 
stad aangewezen als plaats van vestiging voor  de in wet -
ontwerp voorgestelde . T. S„  terwij l toen door  den Ge-
meenteraad een belangrijk bedrag voor  de eventuee e 
stichting werd beschikbaar  gesteld. 

Waar in  echter  op de voordeden van centra-
l i s a t i e ook voor  dit onderwijs werd gewezen, zoodat ie 
toen voorgestelde school een Centraal instituut voor  !
T. O. zou zijn, wordt allervvege thans met recht gepl it 
voor  d e c e n t r a l i s a t i e. 

A f d e e l i n g en der  b o v e n b e d o e l de . T. >

n bovenstaand verband dient gewezen te worden 'P 
de sinds enkele jaren gereorganiseerde machinistensctv ol 
te Amsterdam in een . T. S. met de afdeelingen we :^ 
tuigbouw, electroteehniek. 

Waar nu op zoo'n korten afstand van m door 
i amenwerking van , Provincie en Gemeente de moge-
; ikheid in het leven is geroepen om voor  deze afdeelingen 

. T. O. te ontvangen (het k subsidieert deze school 
in  met f —) is het niet wel aan te nemen 
cat voor  het stichten van deze afdeelingen aan een even-
:.ieel te stichten . T. S. te m ook subsidie zou 
. orden verleend en komt het mij  hierom gewenscht voor, 
 aarin gesteund door  de meening van den , 
,oor m de oprichting voor  te stellen voor  een . 
T. S. alleen met de aldeelingen Burgerlijke - en Water 
bouwkunde. 

Uit de Staatsbegrooting blijk t dat nog geen gelden zijn 
 itgetrokken voor  een dergelijke school gevestigd in Noord-

d ot het Noordelijk gedeelte van d en 
zal dus een s p o e d ig i n g e d i e nd v o o r s t el 
voor  de s t i c h t i n g van een . T. S, -
lem zeker  op de m e d e w e r k i ng van de 
be t rokken a u t o r i t e i t e n mogen rekenen, 
aangez ien een de rge l i j k e i n r i c h t i n g van 
onderwi j s in een d r i n g e n de behoef te zal 
voo rz ien. 

(Word t vervolgd.) 

U i t . e Technische School. 

E E . No . — 
e Tentoonstelling s en Tuin«, uitgesteld. s het goed eenige 

tookopeningen vóó  het vuu  te openen  — Slechte . e 
wegen. — - en Scheikunde in het . — . — 
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L e n V . 
A a n b e s t e d i ng te Nuland. 

. 

( V e r v o l g ) . 

E n nu is het tij d uit de hoogere sferen af te dalen en 
een meer  scherp bepaald antwoord tc geven op de vraag: 
Wat is Volkskunst? 

Volkskunst is de kunst van al diegenen, die — zonder 
van de kunst levensberoep te maken — gevolg geven aan hun: 
scheppingsdrang. r  technisch geoefend en met een 
minder  rui m gezichtsveld dan de eigenlijke kunstenaars zijn 
zij | dientengevolge minder  geneigd af te wijken van het 
njopmale. Zi j  letten meer  dan dc eigenlijke kunstenaars, op 
hetgeen anderen doen, die in dezelfde omstandigheden wer-
ken als zij ; hun werk wijk t dus minder  af van het werk 
der  anderen. E r  ontstaat (met behoud van schakeeringen, 
het gevolg van oorspronkelijkheid,) een zekere eenvormig-
heid, een eenheid, waardoor  ten slotte voor  wie er  buiten 
staat, het eene volk zich onderscheidt van het andere. 

n de Volkskunst vormt het geheele volk als 't ware een 
leger. t gelijken tred marcheert men voorwaarts. e 
eigenlijke kunstenaars — want ook bij  dezen verloochent 
zidh de volksaard niet — maken óók wel deel uit van dat 
volksleger, maar zij  gaan vrijelijke r  heen en weer; zij  snel-
len telkens vooruit : zij  vormen de afdeeling Eclaireurs van 
het volksleger. 

r  nu gij  weet wat Volkskunst is, begrijpt gij  ook 
.waarom zij  geenszins ten doode is opgeschreven; dat zij  niet 
behoeft te vegeteeren, maar  zich ontwikkelen kan, even 
goed als de e . Zich ontwikkelen moet. Want 
ook in dezen is stilstand ach teruitgang. m is dan ook 
geenszins onthouding onzerzijds geboden; integendeel moe-
ten wij  de behulpzame hand bieden. Natuurlij k moeten 
wij  voorzichtig te werk gaan; gij  herinnert U de fabel 
v̂ an a Fontaine, waarin de beer  zijn slapenden vriend, den 
landman van een lastige vlieg wil bevrijden, een zwaren 
steen opneemt, en niet enkel de vlieg, doch tevens dec 
landman het leven beneemt. 

n de Nederlandsche Volkskunst enkel boerenkunst 
ware, zoude misschien nog geaarzeld mogen worden: Want 
de stadsmensch staat te veraf van den landman, dan dat 
zij  elkander  kunnen begrijpen. r  zooals reeds gezegd 
werd, bij  ons is de Volkskunst veel meer  kunst der  kleine 
burgeri j  en deze staan wij  nader. En ook in deze 
burgeri j  zijn vele staalden, om het zoo eens uit te .drukken. 
E r zijn er  die dichter  bij  ons staan dan andere. e het 
dichtst bij  ons staa^n, kunnen wij  het eerst bereiken. 

e nu de Volkskunst te bevorderen? 
Bij  het beantwoorden dezer  vraag is slechts vast te hou-

den aan het begrip volksleger, straks gegeven. t wil 
zeggen, een leger  bestaande uit een vaste kern, het kader 
de officieren en onderofficieren — en verder  uit minderen. 
En wel uit officieren en minderen van verschillende wapenen. 

t volgt reeds dadelijk dat niet ieder  dezelfde op-
leiding noodig heeft. Een officier  dient meer  te weten dan 
een onderofficier, en deze weer  meer  dan de mindere. En 
ieder  „wapen"  stelt daarenboven zijn eigen eischen. Al l e 
deze elementen zijn noodig om een leger  te vormen: is 
zonder  officieren een leger  sjechts een horde, zonder  minderen 
is een officier  weerloos en een bespotting. 
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k wed; gij  wilt allen officier  zijn. W j i l t het zijn. maar 
leunt gij  het? k weet: in ons land worden alle kunsten vlijti g 
beoefend; dat wil zeggen, er  zijn vele en keurige tentoon-
stellingen voortreffelijk e concerten, en wij  hebben vele 
musea, welke min of meer  druk bezocht worden. r 
dat alles is slechts eene passieve kunstbeoefening; gij  luis-
tert en ziet. Wat d o et gij  zelf? k wil van geen enkele stad 
kwaad spreken. r — mag ik naar  eigen ondervinding 
oordeelen. dan is de actieve kunstbeoefening nergens groot. 

t ik cr  bijvoegen: onder de hoogere kringen. Want even-
eens naar die ondervinding geoordeeld, is de zucht om met 
de handen bezig te zijn. allerwege groo*  onder de minder 
hoog geplaatsten. 

n (iit opzicht heb ik - vergeef mij , zoo ik hier  mijzelf 
op den voorgrond stel -— een merkwaardige ondervinding-
opgedaan in de hoofdplaats van handel en industrie: Amster-
dam. Overtuigd dat alleen dan perk kan gesteld worden aan 
de ongezonde neiging  alles over te laten aan de machine, 
indien ieder  zich bewust wordt van dc hooge waarde van 
den arbeid der  handen, onderscheid leert maken tusschen 
het doodsche, wat allen machinalen arbeid kenmerkt, en 
het levende frissche van individueel werk, wilde ik — al-
vorens verder te gaan — als het ware een wapenschouwing 
houden van wat er  op het gebied van vrijwillige n handen-
arbeid te Amsterdam werd verricht . r  bijzondere om-
standigheden worden te Amsterdam geen huis vlij(tentoon-
stellingen gehouden, gelijk in bijn a alle andere gemeenten 

 ons land geschiedt voor de j tot bestrij-
ding van drankmisbruik , de Volksbond. Er  bestaat dan ook 
.neen huisvlij t te Amsterdam, verklaarden mij  gebaren en 
getogen Amsterdammers! n heeft het te druk me! 
't verdienen van zijn dagclijksch brood. Amsterdam is een 
zakenstad: en als men 's avonds vri j  heeft, dan gaat men 
naar de oomedie of naar  andere gelegenheden; maar  voor 
zijn pleizier  niemand iets zelf. 

Toch wist i k het bestuur der  Amsterdamsche afdeeling 
van de j van Nijverheid , van welke ik de eer 
bad voorzitter  tc zijn, tc bewegen met mij  dien proef ta 

. Want-dk achtte het van 't hoogste belang, óók voor 
die j  van Nijverheid , om te weten in hoeverre 
nog in de Amsterdamsche bevolking krachten sluimerden, 
welke het handwerk, de handnijverheid ten goede konden 
komen. 

E n dc ondervinding overtrof verre zelfs mijn e verwach-
ting ! All e zalen, daartoe beschikbaar  gesteld in het Stede-
delij k , werden niet enkel ten volle gevuld, maar 
zonder de bereidwillige hulp van den directeur van het 

, de 'heer  Baard, die nog allerlei andere nooit 
gebruikt e lokalen beschikbaar  stelde, ware het zelfs niet 
mogelijk geweest allen die plaats vroegen, een onderko-
men te verschaffen. Natuurlij k was er  veel werk van kin -
deren, jongens en meisjes — maar  toch, het werk van 
volwassenen vulde ook vele zalen. 

Wi e werkten er  uit liefhebberij? Ja, wie werkte er  eigen-
lij k niet? Smeden, koperslagers, meubelmakers, agenten, 
kantoorklerken , brandweermannen, loodgieters, concierges, 
ó ók — maar  zeer  sjioradisch — een heer en dame. 

Of het werk mooi was? Of men het Volkskunst mocht 
noemen? Gij  hebt vermoedelijk wel eenige -
toonstelling bezocht. Welnu, in 't algemeen genomen, was 
het Amsterdamsche werk niet veei beter dan wat men 
elders ziet. Alleen dc vrouwelijk e arbeid had een hoogcr 
peil bereikt. Vermoedelijk onder den invloed der  winkels, 
Want — zooals reeds werd opgemerkt: kunst is in dc 
eerste plaats navolging; en dc vele groote uitstallingen voor 
de winkelramen maken Amsterdam tot een museum voor 
den wandelaar, vooral voor de wandelaarster. 

 was natuurlij k veel „b roode looze"  kunst onder het 
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Vervalschin g van Antiquiteiten . 
Vervolg (Zi e bladz.

t bovenvermelde boek van Eudel is verschenen in 
 Ui t een lijstj e van werken van denzelfden schrijver , 

in de laatste uitgave vermeld, kan men zien, dat men te 
doen heeft met een , ,érud i t "  in den volsten zin van het 
woord, door  zijn levensarbeid geheel vertrouwd met de 
dingen, waarover hij  schrijf t Vergissen wij  ons niet, dan 
is ,.Trucs et Truqueurs"  te beschouwen als een belangrij k 
uitgebreide bewerking van zijn , jaren geleden in het licht 
gegeven studie e Truquage" , waarvan de bekende Bruno 
Bucher reeds in  een e vertaling leverde. 

Ook andere Fransche kunstkenners hebben over  namaak 
kunst geschreven ; t is een bekende naam op dit 
gebied. 

e e literatuu r  heeft zich evenwel, voor  zoover 
ons bekend is, wel in talrijk e tijdschriftartikele n met het 
onderwerp bezig gehouden, doch zelden de zaak in uit -
voerige speciale studies behandeld. 

Wi j gelooven dan ook, dat het niet algemeen bekend is, 
althans niet in kunstkringen, dat in 9  onder den titel 

r "  een boek is uitgegeven door een 
rechtsgeleerde, . s Gross, Professor in het straf-
recht aan de universiteit te Czernowitz 

n dit boek wordt de vervalsching van rariteite n be-
schouwd van het standpunt van den rechtsgeleerde, die 
het euvel natuurlij k met een geheel ander oog beschouwt, 
°an de kunstkenner, maar wiens onderzoek meer  gericht 

s op een practisch doel, namelijk den aard en het karak -
ter  van het misdrij f der  vervalsching, in zijn groote ver-

scheidenheid van vormen, te preciseeren en te trachten 
rechtsmiddelen aan de hand te doen, waardoor het kwaad 
vervolgd en bestreden zou kunnen worden. l 
moet hij  daarbij  tot de bedroevende conclusie komen, dat 
de strafrechter, tegenover  geslepen handelaars en bedrie-
gers volkomen machteloos staat. l begeeft zijn 
betoog zich in juridisch e finesses, waarin de gewone lezer 
hem niet kan volgen, doch over het algemeen is het boek 
helder  geschreven en geeft deze rechtsgeleerde blij k in 
kunstzaken beter  thuis te zijn , dan met zijn collega's in 
den regel het geval is 

Systematisch in zijn opzet geeft Gross vier  oorzaken 
aan, waardoor de vervalscning van rariteite n tot de ont-
wikkelin g gekomen is, die wij  thans waarnemen. 

n de eerste plaats: e prijzen voor  zaken, welke wer-
kelij k goed zijn . of er  uitzien als goed werk, of ten minste 
daarvoor  gehouden worden (men ziet de professor  druk t 
zich zeer  voorzichtig uit ) zijn in den loop der  tijden enorm 
gestegen; de welstand, de koopkracht en tie bereidwil-
ligheid om te betalen zijn in de laatste tientallen van 
jaren op verrassende wijze toegenomen, men verlangt en 
betaalt echter  slechts het werkelij k goede, namelijk bet 
oude goede; dit laat zich niet willekeuri g vermeerderen 
cn zoo wordt de vraag steeds dringender. 

n de tweede plaats is de mogelijkheid om gocxdc dingen 
tc  belangrijk grooter  geworden; voor  alles 
heeft zich de gewone vorming op de scholen dermate 
ontwikkeld , dat. daarmede alleen reeds, eenigszins begaafde 



personen het door  zelfstudie ver  in de namaakkunst kun-
nen brengen. Onze n en -
lcn staan overal onder  voortreffelijk e leiding en zijn meestal 
met voortreffelijk e oude werkstukken voorzien, die den 
leerlingen als voorbeelden dienen. Talentvolle leerlingen, 
die daarbij  een echten ouden trek. iets van dc begaafld-
heid der  oude meesters in zich hebben, gevoelen zich juist 
door  deze echte voorbeelden aangetrokken, werken zich in 
hun geest in en plotseling is zulk een man „specia l i te it in 
antiek"  geworden, wiens arbeid goed betaald wordt. Of 
hij  dan eerlijk namaker  of vcrvalsdher  of namaker  in dienst 
van den handelaar  in valsch goed wordt , dit hangt van 
zijn karakter  en van de betaling af. Zeer  dikwijl s worden 
ook werkelijk e kunstenaars, die voor  hun goed werk geen 
afzet vinden, door  den nood in de armen der  vervalsching 
gedreven, in een woord aan lieden, die uitstekend nama-
ken, restaureeren of vervalschen kunnen is geen gebrek. 
Gelij k Bodenstedt voor  zijn gedichten eerst waardeering 
vond. toen hij  ze als vertalingen van a Schaffy uit-
gaf, zoo giaat het menig kunstenaar, die bij  zijn werk 
bijn a verhongert, maar  een rij k inkomen vindt , wanneer 
hij  het onder  een ouden naam uitgeeft. e namaakkunst 
ook Eudcl erkent dit . voorziet in een werkelijk e behoefte: 
ieder  wil wat echts hebben, dit is echter  niet genoegzaam 
voorhanden — ergo imitetur . 

Een derde factor  en een zeer  gewichtige in dit vraag-
stuk is de ongeloofelijke domheid der  menschen, die zich 
juist op dit gebied alles laten aanprijzen. e l ichtgelo-
vigheid, onervarenheid en avontuurlijkhei d der  menschen 
gaat zoo ver, dat het. volgens dc verklarin g van-ervaren 
handelaars, voor  dezen vaak groote moeilijkheid oplevert 
en standvastigheid vcreischt. om op alle dwaasheden in 
hetgeen dc menschen gelooven of verlangen, ernstig in 
te gaan. Wanneer  echter  de handelaar  of verkooper  ten 
slotte inziet, dat de door  den kooper  ten toon gespreide 
domheid werkelij k edht is, zoo is er  inderdaad veel karak-
tervastheid voor  noodig, om hiervan niet te profiteeren; 
hij  zondigt t clk'cns meer, steunend op de onnoozelheid zij-
ner  medemenschen cn gaat meer  en meer  de vervalsching 
in het groot bedrijven. Alles wordt gekocht. n moet 
zich inderdaad met deze dingen lang en grondig bezig-
houden, tot men er  zich een voorstelling van vormen 'kan, 
hoever  de handelaar  mag gaan. zonder  wantrouwen op 
te wekken. 

Ten vierde is een niet geringe oorzaak voor  de uitbrei -
ding van het vervalschingsbedrijf te zoeken in den per-
soon van den strrfrechter  en wel in het bijzonder  van den: 
rechter  van instructie. n voere hier  niet de gemeen-
plaats aan, dat de feiten den rechter  van instructi e niet 
aangaan, dat hij  daarvoor  deskundigen tot zijn beschik-
kin g heeft. e ervaring toont aan, dat de 
rechter, die van de zaken geen kennis heeft, nooit in 
staat is, den benadeelde te begrijpen, de getuigen naar 
den eisch te verhooren, den beschuldigde te ondervra-

r  het Bestuur  van den Bond van Nederlandsche 
Architecten, is aan eenige bouwkundige bladen het vol-
gend bericht ter  plaatsing gezonden : 

Bond van Nederlandsche Architecten. 

t bestuur  bericht, dat in de ledenvergadering van 2 
i j.1. de volgende motie met bijn a algemeene stemmen 

is aangenomen: 
e Bond van Nederlandsche Architecten, kennis ge-

>nomen hebbende van het feit, dat de Architect . El t e 
*Phzn wetende dat de Architect E . Verschuij l met plan-

gen en met de deskundigen te werken. j  blijf t dan 
aan de oppervlakte der  zaak zich bewegen, haar  inner-
nerlijk c aard blijf t -hem vreemd; zdj  die verhoord worden 
bemerken dadelijk , dat de rechter  niets van de zaak lx 
grijp t en wadhten zich wel, datgene wat onaangeroerd 
blijf t op te rakelen. e rechter  zelf is blijd e de lastig, 
zaak spoedig ten einde te 'kunnen brengen, zij  wordt ter 
griffi e gedeponeerd, de belanghebbenden vernemen nu 
verbazing, dat de ware foedracht der  zaak niet opgehel-
derd is en zoo vormt zich spoedig de volksmeening, dat 
dergelijke dingen eenvoudig niet op te helderen zijn. e 
vervalschers vernemen dit ook en maken zich deze mee 
ning steeds meer  ten nutte. 

Naast deze vier  grondoorzaken kunnen mogelijkerwijz e 
nog andere hebben medegewerkt, om het vervalschings 
bedrij f tot zijn tegenwoordigen ongekenden bloei tc bren-
gen, doch men kan het gereedelijk met Prof. Gross eens 
zijn. dat deze vier  wel de meest belangrijk e zijn. 

Over  de ongehoorde opdrijvin g der  prijzen van zeldzaam 
heden kan men uitvoerige beschouwingen houden. Zi j  wordl 
besproken bij  elke gelegenheid, dat oude kunstwerken aan 
de mark t komen; Zoo nog dezer  dagen bij  de veiling der 
teekeningen van t te Amsterdam, maar  zij  is 
niet anders dan een economisch verschijnsel, beheerscht 
door  economische wetten, die men niet veranderen kan. 

e wetten wijzigen zich alleen naar  de tijdsomstandighe-
den en men kan zich wel de mogelijkheid van een daling-
van die prijzen voorstellen, maar  vooralsnog is die niet te 
voorzien en invloed daarop uit te oefenen kan in het alge 
meen onmogelijk geacht worden. 

Aan een sluiting van alle inrichtingen van onderwijs in 
kunstnijverhei d denkt niemand. l deze inrichtin -
gen vermeerderen met elk jaar  cn worden telkens meer 
verbeterd en gespecialiseerd. E n wat zou er  van het on-
derwij s worden, wanneer  men het gebruik van oude voor-
beelden ging afschaffen, wanneer  men perken ging stel-
len aan de ontwikkelin g der  technische vaardigheid? 

t verschijnsel van de ongeloofelijke domheid der  men-
schen kunnen wij  gevoeglijk onbesproken laten. e 
hebben zich reeds zoovele geslachten van wijsgeeren bezig 
gehouden, zonder  het te kunnen verklaren, daarmede hou-
den zich thans zooveel psychiaters bezig, dat men niet 
kan nagaan hoeveel eeuwen er  nog zullen moeten verloopen. 
eer  ten opzichte hiervan iets verkregen is, dat op over-
eenstemming gelijkt . 

e practische rechtsgeleerde overweegt evenwel, dat de 
bedragen waarvoor  de menschen tegenwoordig worden op-
gelicht en dc schade, die indirect door  het vervalschings-
bedrij f wordt teweeggebracht, zoo groot zijn, dat hier  met 
ernst dient te worden ingegrepen. 

Op dit standpunt stelt zich Prof. Gross, wanneer  hij 
zegt: t ons zien, wat dc Staatsmacht in dit geval 
zou kunnen doen." 

( W o r d t v e r v o l g d .) 

»nen voor  het Amsterdamsche Stadion belast was, heeU 
» a a n g e b o d en daarvoor  zonder  betaling een ontwerp te 
» m a k e n, keurt deze handeling van den architect Elt e ten 
»s te rks te afc. 

Amsterdam, i

t bestuur  voornoemd : 

Jos. T h . J. Cuypers, Voorzitter . 
Js. , Secretaris. 

Wi j  kunnen hieri n niet anders zien dan een officieele. 
openlijk e berisping, waarbij  een architect, die geen lid is 

van den Architectenbond noch van de j  tot 
bevordering der  Bouwkunst, wordt gebrandmerkt als 
iemand, die zich unfair e handelingen veroorlooft, om op-
drachten te krijgen . O f de heer  Elt e li d van Architectur a 
et Amiciti a is weten wij  niet, maar  het weekblad «Arch i -
tectura» nam eveneens het bericht op onder  het opschrift 
> Unfair e . t blijk t voldoende, dat de 

e van laatstgenoemd blad het met de strekking 
van het bericht eens is. 

t daarin gesignaleerde f e i t is dan ook zeer  ernstig 
en afkeurenswaardig en het ligt zeker  op den weg van 
den Architectenbond, dergelijke feiten openbaar  te maken, 
mits na rij p beraad en ampele overweging, of in zulk een 
geval de toepassing van het beginsel: » on lave son linge 
sale en fami l le«, niet verkieslij k is. 

A l twijfelen wij  er  nu niet aan, dat deze aangelegen-
heid vooraf in den boezem van den Bond ampel over-
wogen zal zijn , toch wil het ons voorkomen, dat een kleine 
toelichting van het vonnis, dat hier  wordt uitgesproken, 
niet overbodig zou zijn geweest. Geen rechtbank in ons 
land spreekt tegenwoordig een vonnis uit , zonder  dat 
daaraan de gebruikelijk e serie van « o v e r w e g e n de dit « en 
« o v e r w e g e n de dat*  is voorafgegaan. t aanplakken van 
een vonnis, zonder  meer, doet ons terugdenken aan den 
tij d der  Veemgerichten. n onze bouwkunst willen wij 
wel tot de middeleeuwen en nog veel verder  teruggaan, 
maar  in onze samenleving wenschen wij  de middeleeuwsche 
manieren niet terug. 

E r is nog een bijzondere reden, die hier  eenige nadere 
toelichting gewenscht maakt. 

Zooals men zich herinneren zal is verleden jaar  voor 
den bouw van het Stadion een prijsvraa g uitgeschreven. 
Artike l  van het prijsvraag-programm a bevatte o.a. de 
volgende bepaling: 

r  het Bestuur  der . t Nederlandsche Sport 
park*  zal in overleg met de jur y aan den inzender  van 
een der  gepremieerde ontwerpen worden opgedragen het 
uitwerken der  plannen en de hoofdleiding van den bouw 
tegen de voorwaarden van de l der . 
tot Bev. der  Bouwk. Zoo de bedoelde inzender  naar  het 
oordeel der  jur y niet de noodige waarborgen van erva-
rin g en praktische kennis mocht bieden om zelfstandig 
den bouw te leiden, heeft hij  zich, onder  goedkeuring der 

j t Ned. Spo r t pa r k« , een mede-verant-
woordelij k medewerker  toe te voegen*. 

t laat aan duidelijkhei d niets te wenschen over. e 
jury , die op grond van deze bepaling aan de ontwerpen 

* en » Tijdgeest*  elk een premie van f
toekende, droeg daarmede tevens stilzwijgend het zeer 
gunstig beoordeelde ontwerp >Banardes*  ter  uitvoering 
voor. t ontwerp was van den heer . Elt e Phzn. 

t tweede gepremieerde was van den heer . v. d. Vijgh . 
e derde beschikbare premie van f  werd verdeeld 

tusschen de inzenders der  ontwerpen »Po l ig lo t« en »S tock-
holm«, als waardeering van hun zeer  ernstigen en ver-
dienstvollen arbeid, dus niet als premicering in den zin 
van artike l  van het programma. 

n art .  staat voorts nog te lezen: t voor  uitvoe-
ring aangewezen ontwerp wordt eigendom der . (Sport 
park voornoemd, met dien verstande, dat de ontwerper 
net geestelijk eigendom behoudt. Alleen de naambrief van 
dit ontwerp wordt door  de jur y geopend*. 

Ook dit artike l geeft grond, om te veronderstellen, dat 
de jur y alleen het ontwerp van den heer  Elt e voor  uit -
voering voordroeg en kon voordragen. 

n nu lezen wij , dat de heer  E . Verschuij l met plan-
nen voor  het Amsterdamsche Stadion belast is en zal bij 
v '  n, die niet anders dachten, dan dat de heer  Elt e aan 
nt' t uitwerken der  plannen was, de vraag zijn gerezen, 
"oe de heer  Verschuij l nu aan de opdracht gekomen is. 

Ter beoordeeling van het gesignaleerde feit eischt deze 
vraag in de eerste plaats volledige opheldering. 

n zou toch zeggen uit het verloop der  prijsvraag, 
dat de opdracht van rechtswege toekwam aan den heer 
Elte, tegen de voorwaarden van de gebruikelijk e -
rariumtabel . Welke reden kan er  dus voor  den heer  Elt e 
geweest zijn , zijn diensten gratis aan te bieden ? 

Wi j  zijn geheel buiten staat dit te beoordeelen en velen 
met ons en meenen daarom met te meer  aandrang aan 
het Bestuur  van den Architectenbond te mogen vragen, 
hoe deze vork in den steel zit, want dat aan een architect 
in het openbaar  een berisping wordt toegediend, vinden 
wij  een ernstige zaak. t kan echter  zijn , dat hij  die 
verdiend heeft; maar  het bericht, dat de Architectenbond 
deed plaatsen, vertelt ons ook, dat aan den heer  Elt e 
een opdracht ontnomen is, waarop hij  het volste recht 
had. r  moeten wel gewichtige redenen voor geweest 
zij n en zoolang wij  daaromtrent in het duister  blijven 
rondtasten, kunnen allerlei veronderstellingen worden opge-
worpen, die, wellicht onverdiend, schade toebrengen aan 
den goeden naam van een talentvol architect, die bezig is 
carr ièr e te maken. 

Zoo iemand mag men, ook al is hij  niet bij  een archi-
tecten vakvereeniging aangesloten, niet als een onwaardige 
buiten den krin g der  vakgenooten sluiten, zonder, indien 
dit openlijk geschiedt, ook openlijk alle omstandigheden 
te vermelden, die daartoe aanleiding gaven. 

n gewone gevallen, ligt er  eenige onbescheidenheid in 
te vragen, hoe de architect aan zijn opdrachten komt ; 
dikwijl s is het maar  beter, daar  niet naar  te vragen, maar 
hier, waar  een beschuldiging wordt uitgesproken, is het 
niet onbescheiden te vragen, of van andere zijde geen 
handelingen gepleegd zijn , die, laat ons zeggen minder 
correct of minder  fair  waren en die een ander  licht werpen 
op het f e i t , dat door  den Architectenbond t en s t e r k -
s te wordt afgekeurd. 

Aud i et alteram partem ! 

( Vereenigingen . t 

J T O T G
. 

G V A N E . -

G OP  E N N 

T G E B O U W . 

(Ontleend aan het « B o u w k u n d ig Weekblad) 

. Voor  de opening der  vergadering waren de 
aanwezigen in de gelegenheid gesteld de Tentoonstelling 
betreffende de Banberatung in d te bezichtigen. 
Een nadere omschrijving van wat op deze niet groote maar 
toch interessante tentoonstelling te zien is, volgt hieronder. 

T en  ure werd de vergadering door  den Voorzitter , 
den heer  A . Salm G Bzn geopend, die de leden welkom 
heette en daarna overging tot de behandeling van de 
huishoudelijke zaken. 

t Jaarverslag der , zoo ook het Verslag 
van de Vergadering van het r  met den d 
der Afdeelingen gaf geen aanleiding tot opmerkingen. 

r  de Commissie van Stemopneming, bestaande uit 
de heeren W . P. C. l en J. J . van Noppen, was 
gerapporteerd, dat uitgebracht waren  stemmen, waar-
van  ongeldig. e candidaten verkregen respectievelijk 
het volgende aantal stemmen : de heeren van Bilderbeek 

s t  Van m  O u ë n d ag 
 en Salm  zoodat gekozen waren de heeren , 

, O u ë n d ag en Salm. 

De Planne n voo r het Amsterdamsch e Stadion . 



Onder applaus namen de aanwezige heeren, O u ë n d ag 
en Salm, de benoeming aan. 

Nadat de voorzitter  waardeerende woorden had gezegd 
aan de altredende , de heeren g 
en Schaap, werd bij  acclamatie de heer  Salm tot voor-
zitter  herkozen. 

e Commissie tot het nazien van de g en Ver -
antwoording, waarin zittin g hebben de heeren W . J. de 
Groot , . E . C. l en J. . J. van , deelde 
bij  monde van den eersten mede, dat de administrati e 
der . volkomen in orde was bevonden. t genoegen 
constateerde spreker, dat het geldelijk beheer  goed gere-
geld was, waartoe de hulp van den accountant krachti g 
medewerkte. e voorzitter  dankte den heer  de Groot voor 
de mededeeling der  Commissie, er  op wijzend dat het de 
heer  de Groot is geweest, die voor  enkele jaren de reor-
ganisatie der  administrati e heeft geleid. 

t verslag der  Commissie van F i n a n c i ën gaf geen 
aanleiding tot bespreking, terwij l ce Concept Begrooting 

 na een enkele opmerking werd goedgekeurd en 
vastgesteld onder  dankzegging aan de Commissie. Tevens 
werden hierbi j  bedankt de heeren, die de Commissie ter 
zijde staan, zijnde de A l g . Secretaris J Gratama, de kler k 
W . Penaat en de accountant G . J Verburg . 

O p verzoek van den Voorzitter  belastten de heeren 
P. g k en J. . J. van n zich met 
de uitlotin g van  aandeelen in de  pCt. e 

. Uitgeloot werden de nos.  en
n de Commissie van Onderzoek werd gekozen de heer 

C. , terwij l de bestaande Commissie van , 
bestaande uit de heeren . B. N . Bolderman, W . J . de 
Groot en A . Salm G.B.zn., herkozen werd. 

A l s stembureau fungeerden hierbi j  de heeren J. B. van 
, . F . Slothouwer en . E . Suyver. 

n zake het Examen voor , in te stellen 
door  de j  tot Bevordering der  Bouwkunst, gaf 
de Voorzitter  een overzicht van de wijze, waarop dit exa-
men was voorbereid en van het t der  Commissie 
van Voorbereiding, bestaande uit de heeren A . Salm G . 
B z n„  A . W . C. , B. J. O u ë n d a g, W . F . C. Schaap 
en B W . Wierink , welk t gepubliceerd is, B. Week-
blad  no.

e Commissie van Onderwijs, om advies betreffende 
dit t gevraagd, kan er  zich mede vereenigen, be 
houdens een kleine aanvulling aan art .  van het Pro-
gramma van Eischen voor  het Examen . 

t r  stelde voor, tot het instellen van dit 
examen over  te gaan, welk voorstel zonder  discussie werd 
aangenomen. A an het r  werd overgelaten om, 
in overleg met de Commissie van Onderwijs, den datum 
vast te stellen, waarop dit examen voor  het eerst zal 
worden afgenomen. 

Betreffende het onderwerp : e van het tijd -
schrift „ B o u w k u n s t " , had de heer  J. B. van m 
voorgesteld, te bevorderen dat zoowel het tijdschrif t der 

. als het plaatwerk „ d e Architect "  zouden vervallen 
en dat daarvoor  in de plaats zou worden opgericht een 
nieuw blad, niet uit te geven door  een der  vereenigingen, 
maar  door  een uitgever  en staande onder  een , 
waarin de . en het Genootschap A . et A . vertegen-
woordigd zouden zijn. t tijdschrif t zou gewijd moeten 
zijn aan moderne bouwkunst. e heer  van m wees 
er  verder  op, dat „ B o u w k u n s t "  te weinig de goede heden-
daagsche bouwkunst en aanverwante kunsten opneemt. 

r  echter  juist het reproduceeren van hedendaagsch 
werk sterk opvoedend werkt zoowel voor  het publiek als 
voor  den architect zelf, wordt door  velen een tijdschrift , 
als door  spreker  bedoelt, ten zeerste gewenscht. 

Wanneer  door  verschillende omstandigheden „ B o u w -

kunst '  niet voldoende van het moderne kan opnemer, 
dan zou de mogelijkheid niet uitgesloten zijn , dat naast 
„ B o u w k u n s t "  het nieuwe tijdschrif t werd opgericht en dus 
concurreerend zou werken. Spreker  zou dit betreuren. 

e Voorzitter  bracht in herinnering, dat in het afge 
loopen jaar  getracht is, iets dergelijks als de heer  van 

m bedoelde, te bereiken. 
e firma  Wed. J. Ahrend &  Zn . had het voornemei: 

een maandblad, uitsluitend gewijd aan moderne bouwkuns 
en kunstnijverheid , uit te geven. Naar  aanleiding hiervan 
is toen overleg gepleegd door  de , het Gen. A . e t A . 
en de firma  Wed. Ahrend , ten einde é én tijdschrif t tc 
verkrijgen , waarbij  „ B o u w k u n s t "  en „ d e Architect "  in he. 
nieuwe blad zouden worden opgenomen. e firma  Ahrene 
zou het ijdschrif t uitgeven en de redactie zou berusten 
in handen der . en van A . et A . e firma  Ahrend, 
die aanvankelijk veel voor  het plan gevoelde, zag er  ten 
slotte van af. 

Nu wordt nog overwogen, of „ B o u w k u n s t "  en „ d e A r -
chitect"  op eenigerlei wijze kunnen samengaan. 

e Voorzitter  stelde voor  om nu geen beslissing te 
nemen over  een zoo belangrij k onderwerp, waar  veel aan 
vast zit, maar  het te stellen in handen der  Commissie 
van e voor  praeadvies. 

r  e.:hter  de heer  van m toch gaarne een dis-
cussie over  het al of niet wenschelijke van zijn voorstel 
wou uitlokken , merkte de heer  de Groot op, dat reeds 
eenigen tij d geleden de e heeft overwogen, om 
„ B o u w k u n s t "  maandelijks te doen verschijnen. Vermoede-
lij k zou dit wel kunnen, want de financiën der . staan 
er  goed bij  en stof is er  genoeg. m zou spreker 
willen voorstellen, het tijdschrif t maandelijksch te maken, 
zoodat er  meer  plaats komt voor  moderne kunst. 

e r  der  periodieken van de . merkte hierbi j 
op, dat het steeds de bedoeling is geweest, in „ B o u w -
kunst"  een ruim e plaats te geven aan het moderne. Ech 
ter  worden vooral bijdragen van algemeenen of van 
historischen aard aangeboden, welke ook de bouwkunst 
bevorderen, zoodat het ook op den weg der . ligt 
deze te publiceeren. Spreker  zou het toejuichen, wanneer 
„ B o u w k u n s t "  overwegend gewijd was aan goed heden-
daagsch werk. de vergadering moet zich hierover  uitspreken. 

Nadat de heer  Posthumus s nog den wensch 
geuit had, dat „ B o u w k u n s t "  niet exclusief modern werk 
zou bevatten, maar  ook belangwekkende oude kunst zou 
blijve n behandelen, werd besloten te trachten „ B o u w k u n s t " 
maandelijksch te maken en den inhoud overwegend te doen 
bestaan uit afbeeldingen van en beschouwingen over 
hedendaagsche bouwkunst en aanverwante kunsten. 

e r  deed ten slotte een krachti g beroep op 
de medewerking der  architecten om hun werk voor  „Bou w -
kunst"  af te staan. 

n verband met de voorbereiding der  eventueele fusie 
d was er  voor  het r  geen aanleiding 

mededeelingen te doen omtrent het standpunt, dat de 
j  inneemt ten opzichte van actueele vraag-

stukken, betrekkin g hebbende op het beroep van architect 
en de Bouwkunst, vormende punt  der  Agenda. 

Naar  aanleiding van het optreden van het hoofdbestuu , 
in zake de bekende brochure van den „ A l g . Ned. Op-
zichters- en Teekenaarsbond"  over  het ontslag van een 
opzichter  bij  den bouw van het Vredespaleis, bracht cie 
heer  C. B. Posthumus s een woord van hulde aan 
het hoofdbestuur. t had den inhoud van de brochure 
krachti g weersproken en als een onwaardig geschrift ge-
qualificeerd. Spr. hoopte, dat de vergadering met een 
applaus het optreden van het hoofdbestuur  zou goedkeuren. 

( A p p l a u s . ) 

's s ten i 1 / » ure had de voordracht van den heer 
. Bienfait over  Amerikaansche Proefstations plaats. e 

behandeling van dit interessante onderwerp verduidelijk t 
met lichtbeelden, werd met belangstelling door  de aan-
wezigen gevolgd. 

Nadat de spreker  door  den Voorzitter  in hartelijk e 
bewoordingen bedankt was, werd een gemeenschappelijk 
bezoek gebracht aan de tentoonstelling e Vrou w

 Begunstigd door  fraai weer, was dit bezoek even 
interessant als aangenaam. 

a volgde te 6'/ s uur  n.m. de geanimeerde gemeen-
schappelijke maaltij d in het restaurant e « op het 

, waarna men nog lang gezellig bijeen bleef. 

. Vergadering van Architect n der -
schappij  ter  bespreking van de onderwerpen : Schoonheids-
commisise en Openbaar  Bouwkundig Advies-Bureau tBau-
beratungsstelle). 

Nadat de Voorzitter  de vergadering geopend had, deelde 
hij  mede, dat in verband met de belangrijk e onderwerpen 
die aan de orde waren gesteld, het oorspronkelij k de be-
doeling van het r  was geweest om een ge-
combineerde vergadering van de bouwkundige Vereeni-
gingen te houden ten einde te trachten g e z a m e n l i jk 
een conclusie vast te stellen. 

Waar bekend is dat verschillende Gemeenten het nut 
van instellingen als Schoonheidscommissie e.d. bespreken 
en een beslissing allicht afhankelij k stellen van inlichtin -
gen, verkregen van Gemeenten, die dergelijke Commissies 
reeds bezitten (inlichtingen die gebleken zijn niet altij d 
juist te zijn) en over  de werkin g ervan meenen te kunnen 
oordeelen, of het voornemen hebben deze instellingen te 
reorganiseeren, ook al in verband met het al of niet wen-
schelijke van het instellen van andere adviesbureaux (Bau-
beratung), is het zeer  gewenscht, dat algemeen bekend 
zij , hoe of de architecten zelf over  deze onderwerpen den-
ken en daarom moet worden voorkomen, dat, wanneer  de 
bouwkundige Vereenigingen eventueel geraadpleegd wor-
den, deze verschillend adviseeren. 

t was daarom, dat aan de Vereenigingen gevraagd 
werd afgevaardigden te benoemen tot het vormen van een 
Commissie, die voor  deze gecombineerde Vergadering de 
onderwerpen zou vaststellen en sprekers zou uitnoodigen, 
zoowel vóó r- als tegenstanders van dergelijke Adviesbu-
reaux om na gehouden debat te trachten een conclusie te 
formuleeren. 

e j  benoemde als zoodanig de heeren fi ra-
tama en Van m 

e Bond van Nederlandsche Architecten bleek het on-
derwerp zelf reeds in studie te hebben genomen en kon 
zich nog niet uitspreken. 

t Genootschap Architectur a et Amicit i a vaardigde 
voorloopig den heer s af doch meende ten slotte 
ook dat het beter  was het voorbeeld van den Bond te volgen. 

m bleef der . niet anders over, dan in een 
vergadering van n van de j  de 
beide onderwerpen S c h o o n h e i d s c o m m i s s ie en 
B a u b e r a t u n g s s t e l le veelzijdig aan de orde te stellen 
en te bespreken ; zoodoende materiaal te verzamelen, de 
moest mogelijke publicitei t daaraan te geven en de andere 
vereenigingen van een en ander  in kennis te stellen, om 
later  op een gecombineerde vergadering beslissingen te 
nemen. m lag het niet in de bedoeling nu reeds 
conclus iën te nemen, doch wel om ruimschoots gelegen-
heid te geven tot debat. 

t genoegen mocht worden geconstateerd, dat de uit -
genoodigde sprekers Js. , J. E . van der  Pek, J. 

. é CFzn ., P. G . Buskens, S. de Clercq, . S c h ü n-
gel, A W . Weissman) zich beschikbaar  stellen om de ont-
werpen in te leiden ; terwij l . , door  medewer-

werkin g van ons eerelid r  Wagner  en de heer  J. . 
é C.Fzn. (Professor  a. d. . Baugewerkschule in 

Aken) het materiaal ons verschaften voor  een tentoonstel-
ling . , hoewel bescheiden van afmeting, is toch be-
langrij k en men kan er  zien en lezen wat in d 
op het gebied van adviesbureaux reeds gedaan wordt . 

Wat verder  de S c h o o n h e i d s c o m m i s s ie aan 
gaat, zoo herinnerde de Voorzitter  met een enkel woord 
aan de instelling der  ie Commissie door  Burgemeester  en 
Wethouders van Amsterdam in  ingevolge een request 
van bouwkundige Vereenigingen (de , A . & A , d e A f d. 
Amsterdam van de , op inatiatief van den heer -
nohl), oorspronkelij k bedoeld voor  de bebouwing op het 
terrei n achter  het , terwij l B. en W . zich 
voorbehielden de Commissie ook omtrent andere terreinen 
te raadplegen. 

Verder  herinnerde spreker  aan de Commissie te Arnhem, 
op gelijke wijze ingesteld, doch aangevuld door  den Ge-
meenteraad met een gesubsidieerden Secretaris; aan die 
te 's Gravenhage door  den d zelf ingesteld, hetgeen 
wel het meest juiste standpunt is ; en aan het besluit van 
de Gemeente , dat a l l e bouw op door  de Ge-
meente verkocht of verhuurd terrein uit een oogpunt van 
schoonheid of welstand aan de beoordeeling van de be-
stuursorganen zal moeten worden onderworpen ; dat voor  de 
beoordeeling uit schoonheidsoogpunt van meer  belangrijk e 
gemeentelijke gebouwen (als raadhuis, museum, bibliotheek 
e. a.) de voorlichtin g van s p e c i a  e Commissies zal kun-
nen worden ingeroepen, en dat in voorkomende gevallen 
bij  het stichten van bouwwerken het uitloven van premicn 
zal worden bevorderd. Waar dankbaar  erkend moet worden 
dat o.a. door  de g e.d.) door  enkele 
gemeenten niet uitsluitend voorschriften worden gegeven 
in het belang der  degelijkheid, veiligheid en gezondheid, 
doch dat deze ook aesthetische eischen stellen, waar  zij 
meenen die te mogen stellen, daar  is het de kleine 
Gooische Gemeente , die het verst gaat en geen 
bouwvergunning geeft wanneer  het ontwerp, hoewel vol-
doende aan de voorschriften der  Bouwpolitie, niet aan re-
delij k gestelde aesthetische eischen voldoet, ter  beoordee-
lin g waarvan een Comissie van Advies is ingesteld. 

Wat nu de B a u b e r a t u n g s s t e l le aangaat, zoo 
is het zaak, dat de wenschelijkheid en de werkin g der 
Adviesbureaux en de resultaten door  haar  bereikt, goed 
onder  het oog worden gezien. 

e heerschende meening toch van de tegenstanders is, 
dat elke timmerman of wie ook, slechts een waardelooze 
schets heeft in te dienen en gratis een gecorrigeerd of 
ander  ontwerp, geschikt voor  de uitvoering, terug ontvangt, 
m. a. w. dat zoo'n bureau een groote concurrent voor  den 
architect is. Bij  dit oordeel vergeet men, dat de timmer -
man zonder  tusschenkomst van het Adviesbureau een sma-
keloos gebouw zou hebben geplaatst, dat misschien een 
geheel stadsdeel zou ontsieren en bovendien de betere 
omgeving daardoor  in waarde zou doen verminderen, enz. 
en dat die eigenbouwer-timmerman toch niet naar  een 
architect zou zijn gegaan. e werkin g van de bureaux is 
beslist niet gericht tegen de belangen van den architect, 
integendeel, de bureaux willen alleen smakeloos bouwen 
van onbevoegden voorkomen. 

n hoore pr o en contra. 
Gelukki g behoeft geen besluit genomen te worden, uit -

sluitend gebaseerd op gissingen of eventueel te verwachten 
mogelijke gevolgen. 

Bezwaren als de hier  aangehaalde en nog vele andere 
zij n destijds in , toen er  daar  sprake was van 
dergelijk e Adviesbureaux op te richten, natuurlij k ó ók ge-
opperd. Welnu, wij  kunnen ons oordeel spiegelen aan de 
resultaten daar  verkregen ! 
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r  inmiddels bericht was ingekomen van den ien 
spreker, den heer , dat deze verhinderd was om 
de vergadering bij  te wonen, w é rd de copy van diens 
voordracht : s het instellen van s c h o o n h e i d s c o m m i s s i ën 
wenschelijk ? Vruchtbar e en nadeelige werkin g dezer  Com-
miss iën. Overzicht van hetgeen reeds door  de Schoonheids-
c o m m i s s i ën bereikt is, door  den Voorzitter  voorgelezen. 

Plaatsruimte en tij d ontbreekt om een volledig verslag 
van het verder  ter  vergadering behandelde nog in dit no. 
van het Bouwkundig Weekblad te geven ; dit zal in het 
volgend no. worden opgenomen. 

Alleen zij  nog vermeld, dat aan het einde der  vergade-
rin g besloten werd te trachten nog meer  materiaal over 
de Bauberatung te verzamelen, o. a. door  het houden van 
een groot opgevatte tentoonstelling betreffende dit on-
derwerp, waarbij , naar  vernomen was, op de medewerking 
van e Baubetatungsstellen gerekend kan worden. 

e tentoonstelling, liefst te houden in een flin k museum, 
zou een uitmuntende propaganda onder  de autoriteiten en 
hét publiek kunnen maken. Tegelijk met deze tentoonstel-
lin g zou de vergadering der  gecombineerde  bouwkun-
dige lichamen kunnen plaats hebben, wanneer  definitief de 
wenschelijkheid van het instellen der  bouwk. advies-
bureaux was uitgesproken. n zou de actie tot het ver-
krijge n van een t tegen de ontsiering van Stad en 

, gelijk de e wet van  kunnen worden 
voorbereid. 

Ten slotte was de vergadering van meening dat waar 
de Burgemeester  van n ) zoo duidelij k getoond 
heeft de waarde van dorpsschoon te beseffen en energiek 
bevorderd heeft, dat de bekende bepaling betreffende 
eischen van welstand aan elk nieuw of te veranderen ge-
bouw te stellen, in de nieuwe e bouwverorde-
ningen werd opgenomen, deze overheidspersoon warme 
hulde verdient voor  zijn loffelij k streven, dat als pionniers 
werk is te bescho uwen, waarbij  de vergadering buiten 
beschouwing liet de vraag of het wenschelijk is een der-
gelijke absolute macht in de bouwverordeningen op te 
nemen. 

e A l g . S e c r e t a r i s 

J. . 

Middelbaa r Technisc h Onderwijs . 
Vervol g (zie blz.

V o o r b e r e i d e n d e c u r s u s. 

t is wenschelijk, dat voor  hen, die tot de lessen aan 
de . T . S. wenschen toegelaten te worden de gelegenheid 
wordt geopend in een voorbereidenden cursus de hun 
ontbrekende kennis in practij k of theorie te kunnen aan-
vullen. *) 

Aannemende, dat als norm van kennis, noodig om het 
onderwij s aan de . T . S met vrucht te kunnen volgen, 
het onderwijs in de eerste  jaren eener  B . S. of eind-
getuigschrift . U . . O. wordt bepaald, moeten de leer-
lingen, die deze inrichtingen van onderwijs hebben bezocht 
de hun ontbrekende t e c h n i s c he kennis voor  het vol-
gen van het . T . O. kunnen aanvullen. 

Wanneer  zij  van de . B. S. -jarig e cursus of . U . 
. O. School komen, moeten deze leerlingen eerst voor-

bereid worden voor  de praktij k ; zij  weten daar  nog niets 
van, hebben noch van gereedschappen en werktuigen, noch 
van teekeningen, noch van de uitvoering eenig begrip. 
Zi j  zullen het snelst en het best voorbereid worden, wan-

e Staatscommissie voo  de e van het s stelt ook 
een e s van  jaa  voo  tusschen het bezoek de . . S. 
en de . T. S. 

neer  zij  gedurende het e e r s te j a a r  op d e s c h o oi 
door  theoretisch en praktisch bekwame leeraren zoowel in 
de praktij k als in de theoretische vakken onderwezen 
worden. 

Wanneer  didactisch bekwame leeraren, zelf in de prak -
tij k ervaren deze jongelieden aangaande de praktij k juist 
die inlichtingen geven, die een beginner  in de eerste plaats 
noodig heeft, hen wijzen op de hoofdzaken, waarop zij 
vooral hebben te letten, hen praktisch laten werken datgene 
waarop het in 't bijzonder  aankomt, wanneer  zij  dus stap 
voor  stap methodisch hen leiden tot en in de praktijk , en 
dat in de d a g u r e n e en j a a r  lang, dan kan het niet 
anders of deze leerlingen van  a -jarigen leeftijd zul-
len het even ver  brengen in dat eene jaar  in het practisch 
werken en het vakteekenen als de leerlingen der  Ambachts 
school, die jonger  in leeftijd en daardoor  physiek minder, 
en eveneens minder  theoretisch ontwikkel d zijn , in  jaar . 

n dan deze leerlingen, wanneer  ze z óó eenigermate 
geschoold zijn , daarna tenminste e en j a a r  l a n g op 
het bouwwerk of in de werkplaats, gekozen in overeen-
stemming met den directeur  der  school en de leeraren, 
voorzoover  zij  er  bij  betrokken zijn , en onder  voortdurend 
toezicht van dezen, in het vak en het bedrij f zelf werkzaam 
zijn , en daar  leereu kennen en doen, wat alleen daar  en 
niet op de school geleerd kan worden, terwij l in de avond-
uren van dit tweede jaar  het onderwijs genoten op de . 
B. S. of . U . O. S. wordt op peil gehouden, dan mag 
men met grond verwachten dat deze leerlingen rij p zijn 
om de . T . S. te volgen. 

Van de oud-leerlingen der  ambachtsscholen kunnen de 
b e g a a f de en e n e r g i e ke jongelieden zich ook tot 
verdere studie aangetrokken gevoelen en hierom moet voor 
deze categorie leerlingen in een voorbereidenden cursus 
eveneens gelegenheid gegeven worden de ontbrekende 
kennis, voornamelijk in wiskunde en talen, aan te vullen. 

r  moeten zij , na het verlaten van de A . B. S 
gedurende  jaar  in de praktij k gaan met dri e avonden 
per  week theoretisch onderwijs en daarna gedurende één 
jaar  den geheelen dag, zonder  avondonderwijs, de lessen 
in theorie en teekenen van den voorbereidenden cursus 
volgen of wel, wanneer  zij  de beide jaren in de praktij k 
blijven , hun tekort aan theorie en teekenen aanvullen door 
beide jaren gedurende  avonden de school te bezoeken. 

e leerlingen die in het bezit zijn van het eind diploma 
der  Burgeravondschool moeten eveneens tot dezen voorbe-
reidenden cursus worden toegelaten. 

l aan de meeste . T . S. de eisch van kennis 
der  vreemde talen gesteld is, komt het mij  gewenscht 
voor, in navolging van den toelatingseisch voor  de . 

. l te r  slechts voldoende ken-
nis van é én taal, in dit geval , te eischen en het 
volgen van het onderwijs in Eransch of Engelsch facultatief 
te stellen. k bevind mij , wat deze meening betreft, in goed 
gezelschap, waar  de hoogleeraar  aan de T . . S. te , 
de heer  G . N . , mij n zienswijze in dit opzicht vol-
komen deelt. 

j  dient in het oog te worden gehouden, dat het 
doel van het leeren eener  vreemde taal aan een . S. 
voornamelijk is het kunnen lezen van de technische litera -
tuur . 

t n i v e a u v a n k e n n i s om t o t d e . T . ^ 
t e k u n n e n w o r d e n t o e g e l a t en m o et bi j 
b e i d e c a t e g o r i e ën v a n l e e r l i n g e n o n g e-
v e er  h e t z e l f de z i j n , m o et t o e k e n n i n g v an 
c o m p e n s a t ie a an d en e e n en k a n t v o or 
m e e r d e r e t h e o r e t h i s c he k e n n i s en a an 
d en a n d e r en k a n t v o or  m e e r d e r e p r a c -
t i s c h e e r v a r i n g , m a ar  z o o v e el m o g e l i j k 
z a l d e s t a nd v a n k e n n i s g e n i v e l l e e rd m o e-

t en w o r d e n op d i e l i j n , w a a r b i j  m a g w o r d en 
a a n g e n o m e n, d a t v a n d a a r u i t a l l e l e e r -
l i n g e n , z o n d er  o n d e r s c h e id v a n v o o r a f -
g a a n de s t u d i e, d en i n z et v a n h et . T . S. 
k u n n e n v o l g e n. 

t onderwijs in den aan de . T . S. verbonden voor-
bereidenden cursus geeft dus gedurende e én jaar  over-
dag onderwijs in de praktij k en constructieteekenen aan 
tie. jongens, die de  B. S. -jar . cursus of . 
hebben gevolgd en daarna é én jaar  dri e avonden in de 
v.eek theorie, om het genoten onderwijs aan de . B. S . 
of . U . . O . S. op peil te houden en voortzetting van 
het constructieteekenen. 

Voor de oud-leerlingen der  A . B. S. geeft de voorbe-
reidende cursus gedurende é én jaar  avonden per  week 
onderwij s in wiskunde en h en Ned. taal en é én 
jaar  overdag voortzetting van dit onderwijs met herhaling 
van het constructieteekenen of wel gedurende twee achter-
eenvolgende jaren  avonden per  week onderwijs in ge-
noemde vakken. 

e cursus voor  vooropleiding tot het . T . O. kan 
ook verbonden worden aan de bestaande A . B. S. in de 
overige plaatsen van Noord d en het Noordel. ge-
deelte van . 

Tot dezen voorbereidenden cursus worden toegelaten : 
a. leerlingen, die het bewijs kunnen overleggen, dat zij 

het onderwijs aan een . B. S. -jar . cursus met vrucht 
hebben gevolgd ; 

b. leerlingen, die in het bezit zijn van het getuigschrift 
. O. ; 

c. leerlingen, die in het bezit zijn van het getuigschrift 
van een Ambachtsschool en voor  de theoretische vakken 
een voldoende aanteekening hebben ; 

d. die het einddiploma van een Burgeravondschool met 
-jarigen cursus hebben en minstens  jaren in de prak -

tij k werkzaam zijn ; 
e. die een kennis hebben, gelijkstaande met een der 

bovengenoemde ca tego r i eën leerlingen. 

(Slot v o l g t .) 

L . 
L e e s t a f e l . 

G  No 1) e '  ij s v  a a g voo  het Nieuwe 
*  van . 

t een en a n d e  ove de g tusschen t en Tuin-
, en ove het d tusschen ,  en de 

e kunsten, doo . F. h s van Zouteveen ) 
nii.: afbeeldingen. 

k Jonke e Singel-Coolvest; Nieuwe 
w te . 

g van de Alg . g op  en i  in het 
Gebouw de . 

A No  V an een e uitnoodiging en 
een nog . 

e g e b o u w en de  E. N . T. O. S., doo . J. . Walenkamp met 
afbeeldingen. 

' e n t o o n s t e 11 i n g in de e van e kunsten 
te . 

S m a k en . 
t L e i d s e p l e in doo  F. J. , met afbeeldingen. 

^ e  s l ag t den d , t in de Alg . -
g van i ) 

E  No  O v e  h e i d en Volkshuisvesting in Londen. 
d°o .  Schut c. i . 

( , u d E g y p t i s c he sloten, met afbeeldingen. 
Oud Z i e  i k z e e. 
Een s t a d s p l an uit de  eeuw, doo . N . G. van . met 

losse plaat. 

e  No. g v a s t h e id van hout, doo . E. . 
fjaiien c. i . met afbeeldingen. 

 T en de  l o c o m o t i e v e n, e  de j tot 
Exploitatie van , doo . p w. i . met afbeeldin-
gen en losse plaat. 

t X  V e e - en Geneeskundig s 
te , t  doo  C. J. s . t. (Slot). 

g van de Afdeeling voo - en Scheepsbouw v. 
h. . . v. s van i

g van het k t van s van 
i

. v. T.) No  Officieel gedeelte. — -
slag van de e Algemeene g . — -
slagen. — n van . — . — g 
— Uit technische bladen en . 

E  No . S o u lé f-
, te houden  en  Juli

e s w e t t en V  (Slot). 
. 

E E E No  — . 
— e Tentoonstelling s en Tuin." — n n bouwval.,— 

e . — n plaveisel. — e voo  het 
snijden van tegels. 

E n dan zouele mij n 
eigen huis. in eigen 
eischen voldoet. E n 
duidelijk , bruikbaar , 
hoe vele plaat w erk e n 

. 

( V e r v o l g ) . 

r  ook was het duidelijk , dat het den vervaardigers 
van liefhebberij  werk aan goede voorbeelden ewitbrak. Een 
van de eerste dingen die te doen zijn, is derhalve het 
verschaffen van goede voorbeelden. Voorbeelden, smaak-
vol, eenvoudig, en prikkelenel tot eigen vinding. Want 
vergeten wij  toch nooit: in blewt nadoen vindt bijn a nie-
mand genoegen; wel eventjes, maar  daarna moet de geest 
zelf samenstellingen 'kunnen maken. 

e aan voorbeelden te komen ? 
antwoord zijn : ga ieder  uwer  na, in 
kring , wat 'aan de bovengenoemde 
maak dan daarvan een afbeelding, 
dus op niet te kleine schaal. En 
gaan niet dagelijks door  uwe handen  Uit de min-kost-
hjare kunt gij  wellicht het voor  dit doel bruikbar e uit-
knippen. E n van andere kunt gij  cop ieën maken, en elat 
idles zenden aan bet bestuur  van elen Bonel of van uwe 
Provinciale Vereeniging, waar  die reeels bestaat. Word t 
zoo allerwege gehandeld, dan kan weldra een goede uit-
leeningsbibliotheek ontstaan op losse bladen. 

t is dus uwe eerste taak. Betrekkelij k eene lichte — 
en toch zial het U in het begin niet medevallen. , 
om aan de eischen te voldoen, heeft men noodig een ge-
oefende hand en een geoefend oog. E n dan zult gij  al-
licht ondervinden hoezeer  gij  door  te veel passieve kunst-
beoefening, verwaarloosd hebt uwe actieve kunstbeoefe-
ning in de allereerste plaats dus: de teekenkunst. 

r  het is een goede waarschuwing en eene goede 
jes! Want ik moet U verzoeken verder  tc gaan. Wil t 
gij  officier  zijn in de Volkskunst, dan moet gij  vóór uwe 
manschappen uittrekken , zelf dus arbeiden. e kleine man 
— en bij  de vrouwen zal 't wel hetzelfde zij.n doet 
gaarne wat hij  zijne meerderen ziet doen. Arbeid t gij , 
dan zal ook hij  arbeiden. Op tentoonstellingen van volks-
kunst mag uw arbeid niet langer  ontbreken. Volgt het 
voorbeeld van Engeland, het land van de sport, maar 
ook van de kunstnijverheid in hoogere en hoogste kringen. 
Zelfs het k s blijf t daar  niet achter. 

E n Zeg niet dat de moderne mensch geen tij d heeft! 
e moderne mensch staat tegenover  zijne voorvaderen als 

de mitrailleuse tegenover  'net vuursteengeweer. Naar  alle 
richtingen toe zijn onze krachten verveelvoudigd. Wi j  kun-



nen veel im'eer  werken, veel m|eer  genieten clan wie voor 
ons kwamen. E r  was een tijd , dat een violist toegejuicht 
werd, die als solospeler  Paganini's „Perpe tuu m mobile" 
voordroeg. Nu doet een heel orkest dat zonder  bezwaar. 
Ons leven is intens, maar  toch is er  nog tij d over. h 
vooral is het noodig om den intenscn arbeid van den 
geest af te wisselen met intenscn arbeid van het lichaam. 

m juist is in de hoogere kringen uit eigen behoud 
reeds handenarbeid zoo noodzakelijk. 

h niet minder  is uw Volkskunst noodig om de Volks-
kunst der  lagere schichten in de maatschappij  tot ont-
wikkelin g tc brengen. Ook tot uw eigen baat. 

Want ieder  lijd t door  een anders leed. Bij  elke schrede, 
die gij  doet op straat, wordt uw oog 'oeleedigd door 
wansmaak. 

Wat helpt het l T of gij  huis en tuin inrich t naar  de 
eischen der  kunst ? Gij  zijt geen kluizenaar, en het grootste 
deel van uw leven brengt gij  elders door. Telkens ver-
meldt de krant het wegbreken van een aardig geveltje 
öf poortje, omdat de eigenaar  alleen voelt voor  klinkende 
munt. r  dat afbreken wordt hij  niet veel rijker , maar 
gij  bepaald veel armer. Ziehier  eene stelling, tot welke 
de bitter e ervaring mij  gebracht heeft, en welke gij  kunt 
toetsen bijn a eiken da&  van uw leven: „ N o g noodt ben 
ik ergens geweest, of als ik cr  een volgende maal weer-

, was bet er  iets leelijker." t is treurig , maar 
waar. En waarom!? Niet omdat in ons volk het kunstge-
voel dood is, want dat is het niet, doch sluimert. c
eeuw heeft het verdoofd. 

t wlakker  te maken, is ook uw belang, want gij  leeft 
cn beweegt U in die leel i jk è maatschappij  en kunt U 
aan den lomgang met dat leelijke niet onttrekken. Onwil -
lekeurig bederft er  uw eigen smaak door. Wi j  staan lager 
dan onze vojorouders uit de achttiende eeuw. Wil t gij 
een bewijs ? Zie slechts hoe fraai hunne gebruiksvoorwer-
pen waren! Bij  ions is alleen mooi, wat ook anderen te 
zien krijgen . t is geen smaak, maar  bluf . 

Tot zelfs gereedschappen werden oudtijd s met liefde ver-
sierd. k spredk hier  niet vjan een draaibank, als die van 
den Saksischen koning in het r  museum, welka 
een waar  (kunststuk is, cn waarbij  al bet toebchoorende: 
beitels, enfel. <jp het fijnste is geciseleerd; maar zelfs in 
(onze kunstnijverheidsmusea vindt men nog schaven en an-
dere hulpmiddelen van gewone handwerkers, welke bewij-
zen, dfit zij  voprrnlaals liefde voor  hun vak beziaten en dal 
op zulk eene wijze uitten, 't s waar, handwerkers stellen 
tegenwoordig niet imeer  'zoo'n eer  in hun vak als vroeger. 

r  is dat ook niet ten deele onze schuld? Wi j  zijn 
het handwerk gaan verachten, en dians wreekt zich dit . 

Alleen goed voorgaan doet goed volgen. E n daarom 
zie ik met zoo groot genoegen, dat onder  vrouwen en 
meisjes van goeden huize weder  de weefkunst in eere 
komt ; eertijds de kunst van vorstinnen en edelvrouwen, 
en inderdaad een edele kunst, die de geest ontspant en 
tevens ernstig bezig doet zijn . E n die daarenboven niet 
zooals borduurwerk , oogenbedervend is e e 
tentoonstelling in het voorjaar  van  heeft bewezen, 
dat zelfs reeds het tijdper k van slaafsche navolging hier 
te lande voorbij  is — er  was veel en fraai echt Neder-
landseh werk, echte Nederlandsche Volkskunst van den 
hoogeren stand. 

En niet minder  trek t weer  het kantmaken de aandacht. 
Fij n kant, als die der e , maar  ook 
grovere, als die van de l te Sluis. Bijn a 
ongelooflijk is zelfs het succes van die jonge Zeeuwsche 
instelling: ó ók geldelijk ! En ook dit is geenszins zulk een 
oogenbedervend werk — behoeft het althans niet te zijn , 
zooals velen meenen. 

(W o r d t v e r v o l g d .) 
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Vervalschin g van Antiquiteiten . 
Vervolg (Zi e bladz.

Wanneer  wij  heden, alleen naar  het uiterlij k onderschei-
dend, het misdrij f omschrijven, als het door  den Staat, 
wegens het gevaar  voor  de rechtsorde, met stral bedreigde 
onrecht, dan geven wij  tegelijkertij d en wel door  de woor-
den, » w e g e ns het gevaar  voor  de rechtsorde e, de rek-
baarheid van dit begrip toe. 

Strik t genomen, bedoelt men : het door  de bestaande 
omstandigheden bepaalde gevaar  voor  de op het oogen-
blik heerschende rechtsorde. Veranderen de omstandig-
heden zoodanig, dat het gevaar  voor  de rechtsorde van 
aard verandert, zoo moet ook de Staat zijn strafbepalingen 
veranderen en iets voor  strafbaar  onrecht verklaren, wat 
het vroeger  niet was en omgekeerd. 

t is echter  niet voldoende, dat de wet gewijzigd wordt , 
Wijzigin g van de rechtspleging moet daarmede gepaard 
gaan en is eigenlijk van nog meer  direct belang, omdat 
de ondervinding geleerd heeft, dat gestadige wijzigin g en 
aanvulling van wetten op den duur  de rechtsorde in ge-
vaar  brengt en men in den regel met een richtig e toe-
passing van bestaande wetten zeer  veel bereiken kan. 
Elk e wetsbepaling is vatbaar  voor  een beperkte of een 
ruimer e opvatting en bijn a elke strafbepaling leent zich 
tot een strenger  of milder  toepassing. Ook de rechtspraak 
heeft den aard van het gevaar, dat door  het misdrij f wordt 
veroorzaakt, te overwegen. E n er  is nog een derde macht, 

e daarmede rekening heeft te houden, namelijk de poli-
tic. e zal minder  ijver  en minder  gestrengheid betoonen, 
W ; iar  het gevaar  voor  de bestaande rechtsorde gering 

schijnt, maar  daarentegen krachtiger  optreden, daar  waar 
het klaarblijkelij k grooter  en meer  dreigend wordt . 

Wetgeving, rechtspleging en politi e ondervinden dus 
alle dri e den invloed van een wijzigin g van omstandigheden, 
waaruit gevaar  ontstaan kan. t eerst zal dit in den 
regel blijke n bij  de politie, wier  taak, het opsporen en 
navorschen van het misdrijf , haar  daarmede allereerst in aan-
rakin g brengt, en tot handelend optreden daartegen voert. 

Vervolgens komt de rechtspraak aan de beurt, ter  be 
oordeeling van het al of niet strafbare der  te harer  kennis 
gebrachte feiten en wanneer  in de rechtszaal blijkt , dat 
bestaande wetten niet, of niet goed, voorzien in de geval-
len, die den rechter  ter  beoordeeling worden voorgelegd, 
dan dient de wetgever  nieuwe wetsbepalingen te overwe-
gen of bestaande te wijzigen. 

n kan dezen gang van zaken door  voorbeelden toe-
lichten. r  is bijvoorbeeld het anarchistische gevaar. n 
rustige tijden zal men van enkele schreeuwers weinig noti-
ti e nemen en hen vrijwe l als ongevaarlijk beschouwen. 
Werken de omstandigheden een driester  optreden der 
anarchisten in de hand, zoo zal allereerst de politi e scher-
per maatregelen nemen ; later  zullen de rechtbanken ge-
strenger  te werk gaan, minder  door  de vingers zien en 
zoo ver  gaan als de bestaande wetten dit eenigszins toe-
laten en ten slotte kan het biijken , dat wetsveranderingen 
dringend noodig zijn en, om iets te noemen, in een staat, 
waar  de doodstraf afgeschaft was, hare wederinvoering 
ter  sprake komen. 
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n Engeland heeft men de beweging der  kiesrechtvrou-
wen aanvankelijk blijkbaa r  van weinig beteekenis geacht. 

e politi e is echter  genoodzaakt geworden, de consideratie, 
die zij  eerst gebruikte, te laten varen en evenzoo de recht-
banken. r  zal misschien een wet noodig blijken , om 
de samenleving op den duur  voor  de baldadigheden der 
g e ë x a l t e e r de dames te vrijwaren . 

Schuilt in deze voorbeelden het gevaar  in directe be-
dreiging van leven en eigendom, ook in aangelegenheden 
van anderen aard is dezelfde gang van zaken op te merken. 

Nog niet zoo heel lang geleden waren het bouwtoezicht 
en de gezondheidsdienst zaken, waarmede alleen de politie, 
en dan nog niet eens overal, zich bemoeien kon. n 
mocht vri j  wat doen of nalaten, waar  men niet over 
behoefde te denken, of het ook in eenig opzicht gevaar 
voor  de bestaande rechtsorde kon opleveren Achtt e de 
politi e dit gevaar  aanwezig en trad zij  dientengevolge met 
gestrengheid op, dan achtten de betrokken personen zich 
al  zeer  spoedig in hun grondwettige en staatsburgerlijke 
rechten te kor t gedaan. Gevolg, dat de rechter  uitspraak 
moest doen, evenwel zonder  dat de bestaande wetten hem 
veel grond onder  de voeten gaven. Tweede gevolg, dat 
de beslissing twijfelachti g bleef, en misstanden blijven 
voortbestaan. j  kwam nog. dat dingen, in A ver-
oorloofd, in B verboden waren en de rechter  zich vaak te 
richten had naar  zoogenaamde plaatselijke gebruiken, waar 
van de oorsprong in de middeleeuwen te zoeken was. 

e Woning- en Gezondheidswetten hebben groote verbe-
terin g gebracht. n kan er  uit gewaar  worden, hoezeer 
de openbare meening sinds vroeger  gewijzigd is, omtrent 
hetgeen geoorloofd en niet geoorloofd is in een ordelijk e 
maatschappij 

Sterk komt dit ook uit in de schoonheidsbeweging, in 
de actie van . e bestrijders van de ontsiering 
van stad en land ageeren thans ijveri g voor  politiemaat-
regelen. t verontreiniging van de openbare straat ver-
boden is, vindt iedereen natuurlij k en redelijk , maar  dat 
het voortaan verboden zal zijn de straat te ontsieren, iets 
wat nu nog kan en mag en waartoe de overheid zelf ook 
nog wel eens medewerkt, dat kan menigeen zich nog niet 
goed voorstellen. e rechter  zal er  aan te pas komen, 
om het den hardleerschen aan het verstand te brengen en 
zoo noodig zal een komend e ons met een -
schoonheidswet begiftigen. 

E n onze nakomelingen zullen het heel gewoon en van-
zelfsprekend vinden en van andere dingen misschien weer 
niet begrijpen, dat wij  er  wetten voor  noodig hadden. 

Wi j  hebben hier  wat verder  voortgeborduurd dan Prof. 
Gross in de inleiding van zijn boek doet over  datgene, 
wat aan de overheid te doen staat, wanneer  een of andere 
zaak een gevaarlijk karakter  begint aan te nemen. -
mede is niet bedoeld, dat de politi e opgecommandeerd 
zal worden, of pressie op de rechtspleging uitgeoefend 
zal worden, opdat deze lichamen krachtdadiger  tegen de 
al te erge bedriegerijen zullen optreden. e schrijver  wil 
alleen medewerken tot verbreiding van het inzicht, dat in 
de vervalsching van antiquiteiten een groot en in vele 
richtingen werkend gevaar  gelegen is en dat alle hier-
genoemde machten bevoegd en aangewezen zijn , om 
binnen de haar  gestelde grenzen, door  krachtdadig ingrij -
pen, op te treden tegen de bedreiging van zeer  gewichtige 
belangen. 

n moet daarbij  in aanmerking nemen, dat min of 
meer  bedrieglijk e handelingen 'voor  de samenleving van 
zoo weinig beteekenis kunnen zijn , op zich zelf, dat zij 
niet strik t als strafbaar  beschouwd kunnen worden in 
juridischen zin, of, zoo daarvan al sprake is, door  den 
rechter  met groote toegevendheid worden behandeld. 

e handelingen kunnen echter  in hun gevolgen 

een zoo ernstig karakter  aannemen, dat het noodig word 
ze wel degelijk als misdrijven te beschouwen en als zoo 
danig te straffen. 

Welbeschouwd is dit het geval met de vervalsching va 
antiquiteiten en aangezien het gevaar, dat zij  oplevert ni< 
alleen een groot financieel is, dat de beurzen der  rijk e . 
bedreigt, maar  ook in openbare verzamelingen van wetet. 
schap en kunst om zich heen grijp t in toenemende mat , 
mag men er  zich niet van af maken met de bewering, d, 
het in strafrechtelijken zin niet kan worden vervolgd. 

Gross haalt hier  een voorbeeld aan om deze meening 
toe te lichten. A heeft B bedrogen bij  den verkoop vai 
een vervalscht schilderij , dat later  in een openbaar  mu 
seum terecht komt. Nu kan men zeggen, dat de handt 
lin g van A wel de oorzaak geweest is van de opname van 
een stuk in het museum, maar  een strafrechtelij k vervolg 
baar  verband tusschen deze beide feiten is niet aanwezig. 

t doel van A was alleen, om B een vervalscht schilden j 
voor  het tienvoudige van de waarde aan te smeren, dc 
opname in het museum lag buiten zijn bedoeling en over-
wegingen en de schade aan kunst en wetenschap, door 
een zijdelingsch niet tegen het museum gericht bedrog, 
kan onmogelijk door  den rechter  als een verzwarende om 
standigheid tegen A worden in acht genomen. Wi j  moeten 
ons nog gewennen aan de langzamerhand veld winnende 
meening van sommige rechtsgeleerden, dat de strafrechter 
ook wel degelijk de indirecte en somtijds verafgelegen 
gevolgen, waaruit schade voor  de samenleving kan voort-
vloeien, in aanmerking moe nemen. 

Wanneer  bijvoorbeeld landlooperij  of strooperij  in een 
of andere streek zoover  gaan, dat de veiligheid van per-
sonen en goederen daar  in gevaar  komt; wanneer  gevallen 
van flesschentrekkerij zoo talrij k worden, dat de eerlijk e 
handel eronder  begint tie lijden ; wanneer  de baldadig-
heid van de straatjeugd aanleiding wordt tot ernstige on-
geregeldheden ; zoo staan al deze gevolgen, met de be-
dreven strafbare feiten geenszins in direct verband en toch 
zal de rechter, wanneer  hem deze gevolgen en de schade, 
die daaruit voortvloeit, duidelij k worden gemaakt, er  niet 
aan twijfelen, dat het tij d wordt , bij  de behandeling van 
zulke feiten strenger  te oordeelen, dan men zou doen, 
wanneer  die gevolgen en nadeelen niet aan het licht waren 
gekomen. 

Prof. Gross verklaar t nu aan het slot van de inleiding 
van zijn boek, dat hij  trachten wil , aan te toonen, dat de 
verschillende nadeelen, die de vervalsching van rariteite n 
medebrengt, werkelij k zeer  belangrijk zijn ; lichtt e ontste-
ken over  den aard van het bedrog en de daarbij  gebe-
zigde kunstgrepen, en zoo mogelijk te bewerken, dat tegen 
voorkomende gevallen van zulke bedriegerijen beslister, 
gestrenger  en vooral meer  algemeen zal worden opgetre-
den, dan tot nog toe het geval was. 

Wi j  zullen den rechtsgeleerden schrijver  verder  niet op 
den voet volgen in zijn betoog, dat zich dikwijl s op zuiver 
juridisc h gebied beweegt, maar  in het vervolg van dit 
artike l nog menigmaal gelegenheid vinden uit den rijke n 
inhoud een greep te doen, waaruit de aard van het vet-
valschingsbedrijf beter  kenbaar  zal worden. 

(W o r d t v e r v o l g d .) 

Middelbaa r Technisc h Onderwijs . 
(S lot .) 

r  v a n d en c u r s u s d er  v o o r g e-
s t e l d e . T . S. 

l men ook op het terrein van het . T . O . ond' -
scheid kan maken tusschen onderwijs van lagere en di t 
van hoogere orde, en in die lij n de . T . S. te Utrec.it 
met een studie van  semesters onder  de laatste kan 

 ngschikken en die te n onder  de eerstge-
 oemde, meen ik dat voor m een cursusduur  van 
 s e m e s t e rs voldoende is, vooral wanneer  men hierbi j 

in aanmerking neemt, dat de inschuiving van een voor-
13reidenden cursus voor  het bezoek van de eigenlijke 

 T . S. ook influenceert op den vlotten en geregelden 
j  mg van het onderwijs. Sterke verminderin g van het aan-
tal leerlingen in de op elkander  volgende semesters, als 
«.evolg van onvoldoende voorbereiding zal dan ook met 
 >richtin g van bovenbedoelden voorbereidenden cursus 
wel niet voorkomen. 

Een v e r p l i c h t e onderbreking van de semesterstudie, 
zooals in n wordt voorgesteld, acht ik niet aan-
bevelenswaardig, omdat van het theoretische onderwijs in 
één der  semesters gegeven veel kennis zal vervlogen zijn 
wanneer  die studie door  een halfjaar  praktij k onderbroken 
wordt en dan later  weer  opgehaald moet worden. 

t komt mij  voor, dat de studie wel semestraal moet 
worden ingedeeld, maar  dat het aan de leerlingen, in 
overleg met den directeur  en de leeraren, moet worden 
overgelaten om onderbroken of achtereenvolgens het 
onderwij s in den voorgeschreven cursus van  semesters 
te volgen. 

V a k k e n v a n o n d e r w i j s . 

t onderwijs zou moeten gegeven worden in de na-
volgende vakken : 

Bouwkunde. Beschrijvende e Persp., -
kenen, Algebra, Stereometrie, Gonio- en Trigonometrie, 
Natuurkund e en Werktuigkunde , Graphostatica, -
kennis, Arch , vormenleer, gesch., bouwst, n en 
waterpassen, Bestekken en begrootingen, Nederl. Taal, 
Boekhouden en Staatsinr. . 

S e m e s t e r i n d e e l i n g. 
n verband met het vroeger  medegedeelde, komt 

het mij  gewenscht voor  het schooljaar  te verdeelen in een 
zomer- en wintersemester t zomersemester  loopt van 

 Februari—  Augustus, het wintersemester  loopt van 
 September— 1  Februari . 

S c h o o l g e ld 

e bepaling van het schoolgeld op f — per  semester 
komt mij  billij k voor. n Utrecht bedraagt het f  in 

t f  in Amsterdam f n n 
f  per  semester  is aangegeven. 

Voor  den voorbereidenden cursus zou f — . voor  het 
dagonderwijs en f — voor  het avonderwiis vastgesteld 
kunnen worden. 

Voor  het kosteloos toelaten van onvermogende leerlin-
gen, kunnen nadere bepalingen worden gemaakt. 

V a c a n t i e s 

e duur  der  vacantie te stellen op : Zomervacantie

weken; Paaschvacantie  week; e  week. 

. 
e t e v o o r z i e n i n d e p r a k t ij  k a an d en 

v o o r b e r e i d e n d en c u r s u s. 

Waar het geven van onderwijs in de praktij k in een 
voorbereidenden cursus van de . T . S. wenschelijk wordt 
geacht, moet ook aangeduid worden, waar  en op welke 
wijze dit onderwijs moet gegeven worden en wel zoo, dat 
de minst kostbare en daarbij  meest doeltreffende wijze 
hiervoor  wordt aangewezen. 

e lokalen en wel in de eerste plaats de werkplaatsen, 
die in gebruik zijn bij  de Ambachtsschool zijn hiervoor 
zeer  goed te benutten en als 't ware vanzelf aangewezen. 

 t kan echter  alleen, in die plaatsen waar  een A . B. S. 
b staat en dan nog alleen wanneer  die school zich in de 
onmiddellijk e nabijheid van de te projecteeren . T . S. 
b< indt . 

B o v e n d i en g e e ft d e v e r b i n d i n g v a n . 
en A . B. S. h et g r o o t e v o o r d e e l, d a t s t e e ds 
g e l e g e n h e id b e s t a at v o o r  a a n s c h o u wd ij  k 
o n d e r w i j s , b e t r e f f e n d e de h o e d a n i g h e i d, 
e i g e n s c h a p p en en b e w e r k i n g d er  v e r s c h i l -
l e n d e m a t e r i a l e n en d e g o e de en m i n d e r 
g o e de c o n s t r u c t i e s v a n h et d a a r m e d e ve r-
v a a r d i g d e w e r k . 

s d e A . B. S. i n m h i e r t o e 
t e b e n u t t e n ? 

e tegenwoordige A . B S. te m kan in deze 
behoefte van het . T . S. niet voorzien, omdat vele der 
hiervoor  noodige vakken (metselen, steenhouwen, stuca-
doren, lood- en zinkbewerken) niet aan de school onder-
wezen worden en uitbreidin g van het bestaande gebouw 
voor  dit doel niet mogelijk is. Bovendien is niet te vol-
doen aan den bovengenoemden eisch van situatie n. l . ' i n 
de onmiddellijk e nabijgeid van de te projecteeren . 

N i e u w e A m b a c h t s s c h o ol g e w e n s c h t. 
e toestand van de localiteiten, thans in gebruik voor 

de metaalbewerking en de geregelde aanvraag om plaatsing 
van leerlingen in dit vak, heeft in de laatste jaren aan 
leiding gegeven om alleen die jongens te plaatsen, die bij 
vergelijkend examen blijke n tot de besten te behooren. 
Uitbreidin g van het gebouw met werkplaatsen voor  sme-
den, bankwerken en instrumentmaken is dan ook dringend 
noodzakelijk evenals de installatie van de werkplaatsen 
met de meest moderne machines voor  metaalbewerking. 

e tegenwoordige installatie is geheel niet »up to d a t e «, 
terwij l het belang van de leerlingen eischt, dat zij  reeds 
op de school, zonder  te specialiseeren, ') eenigszins ver-
trouw d worden gemaakt met de behandeling van draai-, 
schaaf- en fraisbank. 

Een dergelijke uitbreiding , waarbij  natuurlij k behalve de 
werkplaatsen een nieuwe vakteekenzaal en theorielokaal 
zou moeten worden opgenomen, zal reeds belangrijk e 
kosten voor  bouw en installatie vragen, waarbij  dan nog 
komt , dat de grens voor  eenige verdere uitbreidin g met 
andere, eveneens zeer  noodzakelijke bouwvakken, met een 
dergelijk e verbouwing en uitbreidin g voor  goed is vast-
gelegd. e onteigening toch van aangrenzende woningen 
zal zeer  zeker  een bedrag vragen, dat niet g e ë v e n r e d i gd 
is aan de ruimt e die voor  de school eventueel hiervoor 
zou worden verkregen. 

n dit verband ligt hier  voor m het aangrijpings-
punt der  verbindin g tusschen de . T . S. en de A . B. S. 

O p een geheel vri j  ter  terrein , geprojecteerd overeen-
komstig de eischen, die beide scholen aan localiteit en 
installati e stellen, kunnen zij , met verschillend doel, maar 
elkander  helpend, niet anders dan verstrekkende gunstige 
gevolgen hebben voor  de vele jongelieden wier  levensdoel 
in de richtin g der  bouwtechniek wat de . T . S betreft 
en wat de A . B. S. aangaat ook wat de technieken der 
metaalbewerking aangaat. 

U i t b r e i d i n g v a k k e n . 
Aan de tegenwoordige A . B. S. wordt onderwijs gegeven 

in de vakken: timmeren, meubelmaken, smeden en bank-
werken, schilderen, behangen en stofieeren (avondcursus) 
met het daarbij  behoorend vakteeken-en verder  theoretisch 
onderwijs. 

e vakken zouden dan moeten worden uitgebreid 
met: metselen, steenhouwen, stucadooren, lood- en zink 
bewerken, fijner e metaalbewerking (instrumentmaken en 
electroteehniek). 

 «Si la division du l est tine necessity au point dc vue de la pro-
duction, elle abaisse le niveau de  connaissances s et consti-
tue tin dange auquel 1 e a 1'école doit » 

g  general*  in . 
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r  zij  even herinnerd aan het verzoek der  patroons-
vereenigingen van steenhouwers en stukadoors om ook 
die vakken aan onze school te doen onderwijzen. 

Wat de vakken metselen, steenhouwen, stucadoren en 
lood- en zinkbewerken betreft zou m. i. een cursus van 
twee jaar  voldoende zijn om de beginselen van deze 
technieken met bijbehoorend theoretisch onderwijs, te kun-
nen aanleeren. 

C u r s u s s en aan de A m b a c h t s s c h o o l. 

Naarmate dat de behoefte zich hiervoor  uitspreekt, kun-
nen in de lokalen der  Ambachtsschool, behalve het on-
derwijs voor  de Avondvakteekenschool, ook verschillende 
cursussen worden gegeven, hetzij  aan volwassen werklieden, 
hetzij  aan hen, die voor  hun doel iets meer  moeten weten 
dan het onderwijs aan de A. . S. geeft. 

Een cursus voor  opleiding voor  machinist bij  de koop 
vaardij , zoowel ter  verkrijgin g van het voorloopig diploma 
als voor  de diploma's A. B. en C. zou zeker  in een thans 
reeds bestaande behoelte voorzien, aangezien er  vele leer-
lingen zijn wier  doel is later  als machinist op de kleine 
of groote vaart geplaatst te worden. 

Ook zou een cursus voor  monteur  bij  electrische instal-
laties zeer  zeker  bijval hebben. 

Bij  de voorgestelde oprichting van een . T. S. verbon 
den met een nieuw te bouwen Ambachtsschool met uit-
breiding der  vakken, heb ik gemeend deze cursussen, 
voorloopig althans, niet als onderdeel vaa het werkplan 
optenemen. 

t het bedoelde instituut voor  lager- en middelbaar 
technisch onderwijs tot stand, dan kan eerst het. geheele 
terrein voor  dit vakonderwijs behoorlijk worden overzien 
en voorstellen voor  nog meerdere uitbreidin g worden 
overwogen. 

P r i j s v r a g e n . 
l 1 

t verslag van de Jury der  prijsvraag voor  ontwerpen 
van Noordbrabantsche boerderijen, uitgeschreven door  de 
vereeniging voor  stalverbetering in Noord-Brabant, is ver-
schenen. 

e bedoelde Jury bestond uit de heeren: . E. -
zenga te Breda, J. A. s te Teteringen, B. A . 

s te 's , . s te , . Steketee 
te Wageningen, E. Tonkes Struif te Breda en J.J. Winter-
mans te Eindhoven. 

Bij  haar  werden door  twaalf inzenders dertien ontwerpen 
ingezonden. 

Geen enkel der  ingezonden ontwerpen werd bekronens-
waard geacht. 

Wat de beantwoording aan de drie gestelde eischen 
betreft, kan gezegd worden, dat bij  allen ondoelmatig-
heden 'in de inrichtingen voorkwamen ; hetzij  wat ligging 
der localiteiten of afmeting of belichting betrof, bij  ver-
schillende ook wat de opstalling der  runderen betreft; dat 
geen enkel ontwerp door  goedkoope uitvoering uitmuntte, 
wel enkele door  bijzondere duurte in verband met de 
grootte van het daarin uit te oefenen boerenbedrijf. t 
voorkomen der  boerderijen kon in 't algemeen wel bevallen 

e uitvoering der  ingezonden teekeningen en beschrij-
vingen was in het algemeen goed, van enkele bepaald 
buitengewoon verzorgd te noemen. 

n de Jury al/.oo geen der  inzenders voor  bekroning 
voordragen, van den anderen kant vond zij  in den ge 
presteerden arbeid te veel goeds en de pog ng der  ont-
werpers te ernstig om door  eenvoudige terugzending der 
teekeningen den wedstrijd te sluiten. 

e deelnemers werden daarom met eene grattficati -
beloond en met enkele inzenders der  beste ontwerpei 
werd in overleg getreden, om ter  verbetering en vereen 
voudigicg van hun ontwerp te komen, ten einde alzoc 
ten minste enkele goede plannen ter  publicatie te krijger ; 
Op deze wijze zijn  ontwerpen ontstaan, welke door  dt 
vereeniging zijn uitgegeven. 

t volledig verslag van de Jury met die uitgegevet 
ontwerpen en bijlagen is bij  de heeren J. J. Winterman t 

n en E. Tonkes Struif te Breda tegen den prij 
van  cents, voor  zoover  de voorraad strekt, verkrijgbaar 

E E G 

Onderwerp: 

S c h o ol b e n e v e ns O n d e r w i j z e r s w o n i n g 
Uitgeschreven door  de Vereeniging van Nederlandsche 
Baksteenfabrikanten. 

s der  ingekomen ontwerpen: 
No.  Antoinette — No.  Wichelroede. — No.

Alles baksteen. — No.  driehoeken geteekend. — 
No. s en Tuin . — No. 6.  cn S in krirjkjel ' 
geteekend,. — No.  Jeugd. — No. k ga mijns weegs, 
enfci. — No.  Zes. - No..  Studie. — No,  Sljucht 
en . — No. t d vertegenwoordigt de toe-
komst. - No.  Nijverheid . — No.  Vredig. — No. 

. No.  Ambacht. — No. . S. — No. 
. No.  Cor. — No. e Eeuw van 

't . -  No. . — No.  Sirius. — No.
Studie . - No.  T ,  en P in cirkel geteekend 

— No. . - No.  Plutarchus. — No.
Eenvoud en . — No.  Eenvoud. — No.
Zwijger . No.  Baksteenbouw. — No. . — 
No.  Studie. — No.  Util e . — No. i 
— No.  Onze school. — No.  driehoeken in cirkel 
geteekend. — No.  Sine r  Nihil . — No.  Passé 
Plartout . — No.  't n Verkeercn. — No. . 
— No.  G. . — No, e Toekomst. — No.
Grijp t als 't . — No. o . — No.
Voor het . — No. . — No.
Goed . — No.  Studie. — No.  Naam-
brief . No.  Tom. No.  Sch. No. 
Arbei d verheft. — No.  Zakelijk . — No. n . — 
No.  Josephine. — No.  A . B. G. — No.
Arbeid . — No.  „En,? "  — No.  X in cirkel gei 
teekend. — No.  Bloeimaand. — No.  Edi in cirkel 
geteekend. — No.  Petrus. — No.  Schoolidylle. — 
No.  Eenvoud. — No. i in cirkel geteekend. — 
No.  C. — No.  V . l G. — No. t ons 
voor  de kinderen leven. — No.  Ons materiaal. — 
No.  Jacoba. — No.  Op 't land. — No. . 
— No.  Voor  de jeugd. — No.  Truffe l in stralen 
cirkel geteekend. — No.  Onze baksteen. — No.
Nanno.  No. . — No.  Spes Patriae. — 
No.  A n . — No.  Steen. — No.  Proeve. -

 E r l kön ig . — No. g cn eenvoudig. 

G . 
Van de 86 antwoorden op de prijsvraag (een plafond-

versiering), uitgeschreven door  de directie van het >Ge-
ïllustreerde Schildersblad*, te , is toegekei d 
de ie prij s aan het ontwerp motto » 0 . «, van W. J. van 
Egmond, te Arnhem; — de  aan motto »Ellips«, van 
E. , te ; — de  aan , van N. 
Wandelee, te Zwolle; — de  aan »N. B.«, van J. }
van der  Steur, te . 

Beoordeelaars waren de heeren C. W. Nijhoff en J- -
van n beiden te Amsterdam en W. van -
hoven, te Blaricum. 

t p .,S. . Q. , t . , naa een schets in «le . . 

Burea u voo r Vakopleiding . 
Opgericht door  de afdeeling 's-Gravenhage van de 

Vereeniging tot bevordering van de vakopleiding 
voor  handswerklieden in Nederland. 

Sedert eenigen tij d bestaat te 's-Gravenhage een voor-
lichtingsbureau voor  vakopleiding, dat ons voorkomt een 
zeer  nuttige instelling te zijn. 

e oprichtin g heeft vrijwa t moeite en tij d gekost, maar 
de allergrootste bezwaren schijnen overwonnen te zijn. -
mede is echter  niet gezegd, dat de inrichtin g thans den 
steun van belangstellenden niet meer  noodig heeft. t 
tegendeel is het geval, wanneer  men met vrucht wil kun-
nen voortgaan op den ingeslagen weg en daarom vestigen 
wij  hier  gaarne de aandacht van allen, die belang stellen 
}n de vakopleiding van handswerklieden op deze nuttige 
instelling. 

Wi j  meenen onze lezers daaromtrent niet beter  te kun-
nen inlichten, dan door  mededeeling van datgene, wat het 
jaarverslag  cr  van vermeldt, terwij l wij  voor  meer 
bijzonderheden meenen te mogen verwijzen naar  het adres 
van den secretaris-penningmeester, dat bierachter  is op-
8 e, even. 

t was in het najaar  van  dat door  de e 
der Arbeidsbeurs voor  Vrouwen . . J. Visser, alhier. 
°P verzoek van den toenmaligen voorzitter  dier  beurs, den 

heer . J. A . N. Parijn , de eerste stappen werd gedaan 
bij  onze afdeeling om te onderzoeken of deze hare mede-
werkin g zou willen verleenen tot het in het leven roepen 
van een lichaam, dat tot doel zou hebben jongens en 
meisjes, die door  financieele zorgen der  ouders van elke 
vakopleiding waren verstoken, aan zulk een opleiding te 
helpen. 

Tuist had zich reeds in den boezem van het afdeelines-
bestuur  een plan gevormd tot het bijeenbrengen van een 
fonds, dat  moeten dienen om ouders, die onmogelijk de 
verdiensten hunner  kinderen kunnen missen, eenigszins tege-
moet te komen. 

Want , (indien aan die kinderen, die als loopjongens of 
loopmeisjes nimmer eenige opleiding in een vak genieten 
cn wier  toekomst zich zoo donker  voordoet, de gelegenheid 
zou worden aangeboden door  het bezoeken van de Am -
bachtsschool of eenige vakschool een kans te krijge n om 
zich een menschwaardiger  bestaan te veroveren, dan dat 
hetwelk gewoonlijk het resultaat is van de leerschool van 
den loopjongen, missen de ouders toch nog de luttele 
bedragen die die kinderen verdienen.. 

t oorspronkelijk plan van den heer . Patijn en 
. Visser  om eene vereeniging voor  dat doel op te 

richten, vond zijn oorzaak in de oprichtin g eener  dergelijke 
vakopleiding te , n.1.: „ T h e n Apprentice 
Ship and Skilled Employment Asskociation." 

t bestaan eener  afdeeling bier  ter  stede van de Ver-
eeniging tot bevordering van de Vakopleiding voor  hands-



werklieden in Nederland maakte de oprichtin g van een 
nieuwe vereeniging geheel overbodig. 

Besprekingen werden gehouden met den r  en 
de e der  Gemeentelijke Arbeidsbeurs, nadere plan-
nen werden ontworpen en zoo ontstond het denkbeeld tot 
oprichtin g van een Bureau voor  Vakopleiding, dat zou zijn 
een afzonderlijk instituut , doch staande onder  leiding en 
beheerd door  de

Een reglement voor  het bureau werd ontworpen en goed-
gekeurd door  de Afdeeling. die als Vereeniging de -
lijk e goedkeuring aanvroeg en verkreeg. 

Geleidelijk werden de voorbereidende werkzaamheden van 
bet bureau voortgezet. Een dagelijksch bestuur  werd ge-
vormd bestaande uit de hoeren: J. . . Voorzitter , 
1-. E . Eisen, waarnemend secretaris. . C. . , 
penningmeesteresse, . . J. Visser, cn den heer . 

. . 
Na bet bedanken van . r  trad in haar  plaats 

de beer . J. v. d. Veen. die met het penningmeesterambt, 
 'dat van secretaris op zich nam, Eenigen tij d later 

trad noy tot bet h bestuur  toe . C. Wi. c Vries, 

s spoedig bemerkte het bestuur, dat voor  het wel-
slagen van bet bureau cn het met vructi t naar  buiten wer-
ken een andere wijze van organisatie, dan de toen gevolgde, 
moest worden ter  hand genomen. 

van verschillende zijden werd aangeraden aan bet Bu-

reau een grootere publicitei t te geven. 

Vooral moest getracht worden personen van invloed in 
deze gemeente voor  het bureau tc interessecren. Er  werd 
dan ook gezocht naar  een oplossing in dien geest, .welke 
het afdeelingsbestuur  meende te hebben gevonden, door 
behalve het dagelijksch bestuur  ook te trachten een algemeen 
bestuur  of d bijeen te brengen, bestaande uit bekende 
invloedrijk e ingezetenen van den . vertegenwoordigende 
verschillende richtingen en groepen van personen in deze 
Gemeente. Nadat hiertoe was besloten, werd door  persoon-
lij k bezoek getracht bet doel en de werkwijze van het 
bureau bekend te maken cn mocht het afdeelingsbestuur  er 
in slagen dc belangstelling te wekken voor  de oprichtin g 
van het bureau bij  vele ingezetenen onzer  stad. 

g werd door  het h bestuur  gezocht naar 
een persoon, die zich wilde belasten met de leiding van 
de werkzaamheden, aan het Bureau verbonden: nadat dit 
evenwel niet mocht 'gelukken, werd 'besloten de arbeid onder-
lin g te verdoelen en werd uitgezien naar  een geschikte 
localiteit om zittingen te houden. e Vereeniging Armen-
zorg stelde welwillend een vertrek ter  beschikking, gelegen 
in haar  schoolgebouw aan de Zwart e Weg

Geruimen tij d namen dc voorbereidende werkzaamheden 
in beslag, een tijd , belangrijk veel langer  dan men had 
kunnen vermoeden: toch meende het h Bestuur 
dat niet eer  de deuren voor  het publiek mochten worden 
geopend, voordat alle-, gereed was en eenige zekerheid 
was verkregen, dat hulp en voorlichtin g kon worden ver-
strekt. 

r  gestemd was dan ook het bestuur  toen, nadat in 
de eerste dagen van Apri l van dit jaar  in een op ruim e 
schaal verspreide circulair e werd gewezen op het groote 
nut dat zulk een bureau zou kunnen stichten en verzocht 
werd om geldelijkcn steun. vele blijke n van sympathie 
en steun werden ontvangen, zoodat  Apri l het lang ver-
beide oogenblik was .aangebroken, waarop het bureau 
voor  Vakopleiding zijn eigenlijke werkzaamheden kon be-
ginnen. 

s op den eersten zittingsavond bleek dat de be-
hoefte aan voorlichtin g inderdaad zeer  wordt gevoeld en 
kwam een vijfta l personen inlichtingen vragen ter  opleiding. 
Sindsdien ging bijna geen avond voorbij , waarop niet ouders 

of belanghebbenden zich tot het Bureau wendden om voor-

lichting . 
Niet altij d waren de vragen even gemakkelijk te beant-

woorden. s deden zich gevallen voor  in verband me' 
vakopleiding, waarbij  niet mogelijk was te verwijzen naar 
bestaande Vakscholen, hetzij  de betrokkenen daartoe te 
oud waren, hetzij  beroepen of ambachten werden bedoeld 
waarvoor  schoolopleiding niet bestaat. n zulke gevallen 
moest worden omgezien naar  een patroon, bij  wien het mo-
gelijk was eenige leiding te vinden. 

n verband hiermede werden besprekingen gehouden me' 
den r  van de Gemeentelijke arbeidsbeurs,'  waarui 
een zekere voortdurende samenwerking voortvloeide voor 
die gevallen, waarbij  de opleiding bij  een patroon moe.-.' 
worden gezocht. 

Overeen werd gekomen, dat het bureau alle inlichtingen 
zou verstrekken aan de arbeidsbeurs over  dc tc plaatsei 
kinderen, ten einde de opleiding zooveel mogelijk in d:-
gewenschte richting  te doen plaats hebben en met dt 
bijzondere omstandigheden rekening te houden. 

( S l ot v o l g t .) 

L e e s t a f e l . 

G  No.  S c h o o n h e i d s c o m m i s s ie 
en Openbaa g . n n in de 

g van  .eden de . op i j . l . 
t een en a n d e  ove de g tusschen t en Tuin-

t en ove het d tusschen , t en 
de e kunsten, doo . F. h s van Zouteveen, -
volg) met afbeeldingen. 

' g e v el aan de t te Zwolle, doo  J. . Schaad. 
. t nieuwe Stadhuis voo . 

L o s se p l a a t. s en l van het . 

A No. e E . N . T . O . S. met afbeelding. 
T e n t o o n s t e lt i n g s en Tuin», doo . . 
T e n t o o n s t e l l i ng de  Avondambachtsschool a inte  Nos-

doo . . 
T e n t o o n s t e l l i ng e Academie, doo  J. J. n 

t d e l e m e nt aan onze Ambachtsscholen, doo  |. [.. 
. 

E en n i e uw , t Otto Schulz, met afbeelding. 
. t nieuwe Stadhuis voo . 

g t den d , doo  A . W. Weissman. 
. 

E  No.  S c h e n n is van Stedenschoon, met 
afbeeldingen. 

d en Volkshuisvesting in Londen . djo .  Schut 
c.-i. met afbeeldingen. 

e T u i n s t ad «Stad de  Toekomst». 

E  No. e . : 
gehouden in de g van de Afdeeling voo k van 

t  doo  J. , met afbeeldingen. 
e W a d o ek n een e m in de So: -

vallei, doo  C. s c.i., met afbeeldingen. 
t . t van i  tot vaststelling van de ! 

ting van den . 
n s t u k k e n. g inde nabijheid van 

, doo . A. . . met afbeeldingen. 

. v. T.) No.  Uitnoodiging. -
slag . . V . — g van de e algemeene : J 

. — g en g Technisch Weekblad.
slagen van . — . — . — Gemengd. 

. — Uit technische bladen en . 

E  No.  E en oude g e s c h i e d e n is in e  1 

nieuw licht. 
A f d e e l i ng Enschede,

e g te a en de houding van een
de  Afd. , . . 

E E E No. . 
g voo n van e , uitge-

. n doo  de g voo g in . — 
 ededeelingen van de Wegen-Commissie. — - en nadeelen van het 

k van beton voo . — e . 

 No  Weeshuis te k aan Zee. t  afbeeldingen). 
. t tig.). 

t nieuwe e stadhuis. 
Tentoonstellingen. 

n e . t afbeeldingen). 
. 

Tentoonstelling s en Tuin''. 

T S OU  & W No. n de g van d 
' t neemt Lit a de z ons mede op twee wandelingen 

doo , j zij ons t langs de vele bijzonde mooie 
.bouwen, die de Zeeuwsche hoofdstad bezit, allen welbekend bij de be-

s de bouwkunst, maa wegens de eenigszins afgelegen situatie 
de stad nog te weinig algemeen bekend. Zee i zijn l de afbeel-
dingen van Abdij en Stadhuis, die men j . k de 
Gothiek en de e maken s m uit op -
nisch gebied, maa ook nog menig l van aehttiend-eetiwsche 
kunst is binnen zijn wallen te vinden. n m niet met de oude Zeeuw-
sche hoofdstad te n is het oude , waa de hee U. C. 

t ons , het is nog mee „vill e , het oude -
stadje, waa men zich t voelt in den goeden ouden tijd \ an -
halve eeuw . E  is een e e in de d van 

e plaatsjes, waa men niets t van n of 
, die, eenmaal in l , gebleven zijn, zooals zij . 

e e gaat gewoonlijk n wannee een k van nieuwe 
ontwikkeling , maa p heeft g g weinig kans. 
n de k Toelichting bij de platen vinden wij afgebeeld een -
nument en een p d gemaakt voo  een gebouw voo  de 

e koloniën op de Tentoonstelling te . 

. 

(V e r v o 1 g.) 

Op welke wijze is echter  't beste de lagere stand te 
prikkele n tot handvlij t ? s twee middelen heb ik U 
genoemd : 1°. liet geven van cursussen in goede bij  het 
volk verloren geraakte technieken ; t ter  beschik-
kin g stellen van goede voorbeelden. 

r  van niet minder, misschien nog meer  belang is 
het, de lust tot z e 1 f - d o e n op te wekken. En daartoe 
heb ik reeds lang het oog geslagen op het vervaardigen 
van k i n d e r s p e e l g o e d. Er  wordt in ons land zeer 
weinig kinderspeelgoed gemaakt. Veel van wat wij  in 
onze winkels zien en dus ten slotte in ons eigen huisge-
zin, komt uit de dorpen, welke rondom Neurenberg zijn 
gelegen. k heb die industri e beschreven in een Gids-
artike l : «Bi j lage tot Baedeker's , later 
overgenomen in . k bewonder  die 
industri e niet, en mijnentwege blijv e zij  verre van ons 
land. t is echte geestdoodende massa-industrie. 

r  ik heb ook elders kinderspeelgoed zien maken, in 
 nemarken. E n dat kinderspeelgoed was bijzonder  aar-

dig: echt handwerk; en de invoering van die tak van 
huisvlij t zoude voor  ons land van groote beteekenis kun-
nen worden. 

Schrik niet, wanneer  ik U zeg, waar  ik dat speelgoed 
zag maken. t was in de Westergevangenis te -
hogen. Een groote cellulaire gevangenis, waarin alleen zij 
worden geplaatst, wier  straftij d hoogstens zes maanden 
bedraagt. e gevangenis was é én reusachtige inrichtin g 
t o i het maken van kinderspeelgoed. Een zevental jaren 
geiden is de gevangenisdirecteur  op het denkbeeld ge-
k<-uien om op deze wijze zijne p a t i ë n t en bezig te houden. 

 liet enkele modellen uit Noorwegen komen (waar 
eveneens in een gevangenis speelgoed wordt vervaardigd, 

doch niet zoo mooi). Toen dresseerde hij  het opzicht-
hebbend personeel, en van lieverlede kwam er  de ambiti e 
in ; opzichters en gevangenen in hun vrije n tij d bedachten 
nieuwe modellen : en komt gij  nu in de wachtkamer, dan 
staat gij  als in een St. Nicolaasmagazijn. 

Enkele dier  voorwerpen waren te zien op de reeds 
genoemde Amsterdamsche handvlijttentoonstelling, o.a. 
een artilleriebespanning, buitengewoon aardig bedacht, 
en dan ook dadelijk verkocht. 

Want al dat speelgoed wordt natuurlij k verkocht. h 
niet aan particulieren . t gaat naar  een groothandelaar, 
die op zijne beurt aan winkeliers verkoopt. e omzet is 
niet onaanzienlijk. e opbrengst — voor  de gevangenis 
— bedraagt  kronen, derhalve rui m f

e groothandelaar  weet er  kronen van te maken, 
en de detaillisten  kronen. Zoo is ieder  tevreden, 
en niet het minst het publiek, dat origineele voorwerpen 
krijg t voor  zijn geld. 

t is amusant met den directeur  de cellen te door-
loopen. r  werkt naar  zijn kundigheden — trouwens, 
werken is verplichtend. Een dag niet-werken wordt niet 
van den straftij d afgetrokken. e meest talenlvollen maken 
natuurlij k het moeilijkst deel ; de minder  talentvollen 
werken met schabionen. Sommigen verven enkel, anderen 
zetten in elkaar  en lijn.en. r  heelt de werktuigen 
noodig voor  zijn bepaalde taak. e staan in een werk-
tuigstandaard, welke 's avonds wordt weggenomen. Vei-
ligheidshalve is op de deuren der  cellen nog afzonderlij k 
aangeteekend, waar  aan den inwonende boren zijn ter 
hand gesteld. Want dat zijn natuurlij k in een gevangenis 
de meest gevaarlijke werktuigen! E n wat mij  't meeste 
trof , en ik eigenlijk niet verwacht had, dat was de groote 
geschiktheid van al die menschen om kinderspeelgoed te 
maken. E n het waren toch waarlij k geen houtsnijders 
van beroep ! , sjouwers, metselaars, j a wat niet 
a l ! Bijn a ieder  bleek een bepaald talent te bezitten — 
de zich zelf geschoold hebbende opzichters wisten dat 
uit te vinden en gaven ieder  de hem passende taak. 
Slechts zeer  enkelen waren hopenloos ontalentvol, en 
werden dan ook maar  aan het touwpluizen gezet. Zeer 
merkwaardig , en tevens een bewijs voor  het aanstekelijke 
van dien arbeid, is dat zij , die in voorloopige bewaring 
zitten, en natuurlij k met ledige handen mogen blijven , 
toch zich vrijwilli g zetten aan het werk ! 

k zag er  zeer  mooie dingen. Een sigarenmaker, die 
een prijsbekroonden stier  in hout na snee ; een schilder, 
die naar  een prentbriefkaar t een houten model maakte 
van de zeer  eigenaardige, fraaie kerk van . 

Welnu, wat daar  noodgedwongen, gevangenen deden, 
zouden dat ten onzent niet uit eigen beweging de huis-
vaders in vrije n tij d willen doen, 's avond in den familie-
krin g ? k zie reeds in mijn e gedachten hoe alle kleine 
kinderoogen opengespalkt staren naar  wat het hoofd van 
het huisgezin maakt, hoe die kindermonden raadgeven; 
hoe het speelgoed inderdaad door  die gemeenschappelijke 
samenwerking wordt tot een familiegoed. e voortdu-
rend de vader  handiger  wordt , grootscher  werken op touw 
zet, en hoe eindelijk de kinderen, aangevuurd door  het 
voorbeeld zelf, eerst onbeholpen, langzamerhand handiger, 
gaan knutselen ; hoe dus als een olievlek de handvlij t 
zich uitbreid t over  het heele gezin. 

E r is slechts voorgaan noodig, en dit kan gevonden 
worden door  een deskundig persoon aan te stellen, die 
bijv . van stad tot stad gaande, van dorp tot dorp, als er 
zich de gelegenheid toe aanbiedt — bijv . op tentoon-
stellingen van huisvlij t door  den Volksbond tegen -
misbrui k — vertoont hoe men speelgoed moet maken, 
en dan (blijk t er  belangstelling) ter  plaatse een avond-
cursus geeft. ( S l ot v o l g t . ) 
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Gemeng d Nieuws . 

 el n i e u we s t a d h u is te . 

n bouwkundige n t aangenomen, dat de /.even n voo
het nieuwe stadhuis knnnen n n aan de a genoemde 
bouwkundigen. t p ingezonden onde het motto . " aan 

. . : dat met het motto n en Wit " aan den hee Jan 
Stuvt : dat onde motto " aan den hee . de . t p 
ingezonden onde de s .,|. J.", zou van den hee n zijn ; dat 
onde motto i " ingediend, van de n
en Otten; o domo Sua" van den hee v. d. Tak. en eindelijk het p 

" van den hee W. . 

. 

n meldt uit n aan de N. . 1 t : 
n den zoo bekenden blauwen n tuinmuu aan den l 

van het , , heeft tot voo  weinige n 
een t gestaan, n het bovenstuk aan de binuen (tuin) zijde e 
met een n gebeeldhouwden . e , het 

k van twee n in  G.  en J. 
. had , zoowel uit een k als uit een wetenschap-

pelijk oogpunt en is dan ook als zoodanig in enkele boeken . 
e t is in  wegens gevaa van g . 

e commissie van e ove het m van Oudheden voo
de e en de stad n heeft d pogingen aangewend 
om het behoud de deelen van die t ca. te , met het doel 
deze s hie  te  stede wede op te . Zij is p te e ge-

, dat aan genoemde zonnewijze t geen bete passende plaats 
kon n d dan in den tuin van het h 

, als t tot het n van het g La-
. Alleen daa was het mogelijk, de t in dezelfde g 

wede te doen opbouwen als aan den l en slechts op deze wijze 
kon zij aan haa doel . n zou dan de zonnewijze
van den g voo  het publiek zichtbaa zijn. wat deze tot e 
nimme geweest was 

e g van n de t d n 
en niet te . s eenige dagen a n alle deelen van uit 
het gebouw aan het e (dat n moest n voe  den 
bouw van het nieuwe ) t naa het n van het 

g . 
t in den afgeloopen t kon doo het u voo e 

n te deze stede met den w n begonnen. Nadat de 
deelen van een dikke t n ontdaan, kwam de n 
met de vele s wede te . Op een e g is de 

t en n de zonnewijze n en in de laatste dagen 
d nadat de n staven en n s opnieuw d , 

het geheel ten slotte wele  in den toestand t zooals het m
jaa  geleden was geweest. 

Een e g hoe het geheel e  uit ziet volge : 
n de t bevindt zich de e t van zandsteen 

gemaakt, hoog en d . e plaat is donke s d en 
p bevinden zich e , s blauwe en e n in 

m met , alsmede de n s en de stang, die 
het uu  aangeeft. e slang, van boven komende uit een zonnegezicht, 
eindigt onde in een knop. t twee kleine stangen s en links naa
beneden gaan. Onde de e zandsteen-afsluiting van de -
plaat staat he volgende te lezen: « T e m p us m N i h i l 

m m s  n s t a b i 1 e O a v a n e p e  d a s 
. n volgt het s d e zonnegezicht, met de 

n :  e e n h o e 1 a g d e s o n g e s c h e n e n 
h e e f t: e k de  s o n n e, e 1 a n g h d e s o n 
n o ch s c h ij n e  z a l. s met e s  t a 1 i a n s c h e 

. Links: e L a n g s te de  d a g en en
z o n n e. 

. e medaillon bevat de volgende e : 
s  fo . Afwijkende van 't Zuyd na 't West n
n Stylo Afwijkin g . . Stylo .  Co . 

. . <;. . 
Nopens het k zijn op de linke  en  beneden s van 

de t nog enkele s . 
e  C. s noemt in zijn bekend weik «Oud 

» dezen zonnewijze den kunstigsten in . d het 
is een mooi k uit s geschiedenis, dat op deze wijze nu 
voo  goed d is gebleven. 

Industrie - en Handelsadressen . 
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. J. , Amsterdam. 
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Handel in Binnen - en Buitenlandsch e fijn e houtsoorten . 

voor  Uwe E . 

U d o o r 

OURNIQUETdeuren . 
 voo  gewone n of n geheel d t 

CRUyFF, AMSTERDAM , N. Z. Voorb.w . 146. Tel. 2701. 
d aan s m en , vele Café'i en b 

s s en . 
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, Noorlander , Rotterdam . 
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Tel. Interc . 478. 
. 

Fabriek van - en . 
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Indrukke n van de Tentoonstellin g der Rotterdanisch e Raadhuisontwerpen . 

t is een zeer  opmerkelij k verschijnsel van onzen tijd , 
en de toekomstige schrijvers onzer  vaderlandsche ge-
schiedenis zullen niet nalaten daar  de aandacht op te 
vestigen, dat zich in , op betrekkelij k zeer  korten 
afstand van elkander, dri e groote steden ontwikkelen, elk 
met een beslist eigen karakter , dat den oplettenden be-
zoeker, ook in het uiterlij k aanzien, onmiddellij k in het 
oog moet vallen. 

Amsterdam, de groote koopstad en kunststad, hoofd-
stad zonder  zetel der  regeering ; 's-Gravenhage, residentie-
en luxestad, zetel van regeering en diplomatie ; , 
handels- en industriestad, havenstad bij  uitnemendheid. 

n zal zich niet licht vergissen, waar  men zich bevindt. 
Al vertoonen zich ook in alle dri e steden cosmopolietische 
trekken, te m komt het karakter  van werkstad 
wel het meest uit . n schoonheid kan het zich niet meten 
met de hoofdstad, noch met de residentie. Wel zijn er  en-
kele schilderachtige hoeken maar  vooral in de nieuwere 
wijken ziet het er  vaak bedroevend uit en vele -
mers erkennen zelf, dat er  in hun woonplaats in den regel 
te weinig aan gedacht is, dat het oog ook wat wil , dat 
lien niet bij  pakhuizen en woningblokken alleen kan leven. 

Er is inderdaad iets aan het werken van een beweging, 
die bij  den aanleg van straten en stichting van gebouwen, 
ook de eischen der  schoonheid wat meer  op den voor-

d wil brengen. 
Of men er  werkelij k veel voor  gevoelt zullen wij  in het 

bidden laten. n is het alleen de vage overweging, 
dat het tij d wordt , dat , als groote stad, nu eens 

wat beter  aangekleed voor  den dag komt, die geleid heeft 
en leiden zal tot uitgaven, die door  menig handelsman 
improductie f en nutteloos zullen worden genoemd, maar, 
hoe het zij , men mag niet zeggen, dat de raadhuisplannen 
op bekrompen wijze zijn opgevat. 

 loeveel er  op het in deze aangelegenheid gevolgde over-
heidsbeleid moge zijn aan te merken, de besloten prijs -
vraag is op voor  de deelnemers aannemelijke condities 
ineengezet en flink  van stapel geloopen. Op onbekrompen 
wijze heeft het gemeentebestuur  zich van de medewerking 
van een zevental bouwmeesters verzekerd en zes daarvan 
hun beste krachten laten besteden aan een omvangrijken 
doch vruchteloozen arbeid. 

Voorbeeldig is de opstelling der  ingezonden ontwerpen 
in het schoolgebouw aan de , elk plan, bestaande 
uit model en teekeningen, in een afzonderlij k lokaal. n 
kan dit niet beter  wenschen, maar niet zoodra heeft men, 
om zich te o r i ën tee ren, een vluchtige wandeling door  de 
zeven lokalen gemaakt, of de verzuchting ontglipt ons : 
Welk een hoeveelheid mooi en ernstig gemeend werk is 
hier  weder  vruchteloos verricht ! 

e hoeveelheid is natuurlij k niet zoo groot als ze bij 
een nationale, open prijsvraa g geweest zou zijn en het 
werk, dat men hier  ziet is betaald, althans ten deele, maar 
men kan zich voorstellen, dat enkele uitgenoodigden, die 
voor  de eer  der  mededinging hebben bedankt, thans aller-
minst spijt zullen gevoelen, dit te hebben gedaan. 

t het een ongelijke strij d zou worden werd destijds 
reeds vermoed ; de bevestiging van dit vermoeden spreekt 



uit de resultaten, die men thans in de t zien kan. 
n vraagt zich af, welk nut heeft deze prijsvraa g 

voor m en voor  de Nederlandsche bouwkunst op-
geleverd ? s er  het beste en hoogste mede bereikt, wat 
in de bestaande omstandigheden te bereiken was ? t 
antwoord op de laatste vraag moet beslist ontkennend 
luiden. 

t het geld, dat hier  besteed en het werk, dat daar-
voor  gedaan is, had men meer  kunnen verkrijge n dan al-
leen een aanschouwelijke en tastbare voorstelling van een 

, zooals het gemeentebestuur  van m dat 
wenscht en daarnevens de voorstellingen, hoe een zestal 
uitverkore n bouwmeesters zich dat s denkt, ieder 
naar  zijne opvatting. 

n had een vrijwa t grooter  en rijke r  i deeënmate r i aal 
kunnen bekomen, dan in deze zeven ontwerpen verwerkt 
is. t gemeentebestuur  had echter  zijn idee reeds vast-
gesteld en zich voorgenomen niet meer  daarvan af te 
wijken . V an een Jury , gebonden aan een van vele zijden 
bekeken voorontwerp, behoefde men niet te vreezen, dat 
het aangenomen denkbeeld aan het wankelen zou worden 
gebracht of door  al te ingrijpend e aanmerkingen zou wor-
den ondermijnd , maar  de critiek der  publieke opinie daar 
moest het Gemeentebestuur  niets van hebben. Een vrij e 
uitin g van gedachten moest a tout pri x voorkomen wor-
den, zoolang de raadsbeslissing betreffende de keuze van 
het ontwerp niet was gevallen. r  faalde het doorzicht, 
bij  een overigens als verlicht bekend staand Gemeente-
bestuur, ten opzichte van datgene, wat een stad als -
terdam aan zijn positie en zijn waardigheid verplicht is. 

e kleine satisfactie, dat men zijn wil heeft kunnen 
doordrijven , weegt niet op tegen de moreele schade, die 
de naam van m als kunststad lijden moet. n de 
stad van den vrijhande l wordt de vrij e kunstuitin g blijkbaa r 
nog niet toegelaten, of erger, de vrij e gedachtenwisseliug 
over  kunst wordt er  zelfs gevreesd. 

t ons thans deze overpeinzing, gewekt door  den eer-

sten algemeenen indru k der  tentoonstelling, staken en el! 
dezer  ontwerpen wat nader  beschouwen. 

*  is het motto van s ontwerp ; 
hij  had er  geen beter  voor  kunnen kiezen, want represer: 
tatief is het eerste model, dat bij  het binnentreden der 
tentoonstellingslokalen het oog treft in de hoogste mat 
er. het is van alle ontwerpen zonder  onderscheid onge 
twijfel d de meest vrij e kunstuiting , die op het gegtve: 
schema mogelijk was. 

» V e el te mooi voor  dat leelijke « liet zich 
een dame ontvallen, die er  een oogenblik voor  stilston.. 
en zij  had gelijk Wi j  zouden durven beweren, dat ook d 
bouwmeester  gelijk had, toen hij  zich niet stoorde aan d 
vastgestelde bouwsom en constructieve moeielijkhedet: 
doch zijn fantasie den teugel vierde bij  het bedenken var 
den monumentalen torenbouw, die het ontwerp geheel be 
heerscht en waaraan al het andere ondergeschikt gebit 

ven is. 
T e veel domineert hij , deze kolos, waarbij  men tegc 

lijkertij d aan een e pagode en aan een Gothi-
schen kathedraal-toren denkt, dit is misschien niet tegen-
tespreken, maar  de aanschouwing, vooral van het meestei -
lij k uitgevoerd perspectiefje in O. . inkt , is een verheu-
ging over  het feit, dat hoezeer  ook gebouwen aan een 
program van eischen, een zoo goed als voorgeschreven 
plattegrond en een afgeronde bouwsom, de artiest zich 
hier  heeft laten gaan en ons een zoo schoonen droom in 
lijnen en relief voor  oogen heeft gesteld. t het een 
droombeeld was, zal de ontwerper, toen het vastere vormen 
aannam zelf wel hebben ingezien, dit heeft hem niet weer-
houden van verdere uitwerking , noch doen afzien van de 
inzending. 

r  het Gemeentebestuur  was allerminst van droom-
beelden gediend en zooals men in het juryrappor t zien 
kan, de jui y heeft voornamelijk over  de zakelijke verdien-
sten dier  ontwerpen haar  oordeel uitgesproken. 

( W o r d t v e r v o l g d .) 

De planne n voo r het Amsterdamsch e Stadion . 

n het Bouwkundig Weekblad van Zaterdag j . l . treffen 

wij  het volgend ingezonden schrijven aan : 

Geachte e

Naar aanleiding van de in Uw blad gepubliceerde motie 
aangenomen door  de Algemeene Vergadering van den 
Bond van Nederlandsche Architecten aan het adres van 
den r . Elt e Bhzn., stellen wij  er  prij s op te ver-
klaren : 

a. dat de r  Verschuyl nimmer belast is door  de 
. t Nederlandsche Sportpark "  tot het maken van 

plannen voor  een te bouwen stadion ; 
b. dat dus den r e nimmer is medegedeeld, dat 

de r  Verschuyl belast was met het maken van plannen ; 
c. dat bovendien er  geen sprake van is geweest, dat 

de r  El t e z o n d er  b e t a l i n g een ontwerp zou 
maken ; 

d. dat evengoed aan den r  Elt e als aan den r 
Verschuyl een bedrag van f — is aangeboden voor 
hun bemoeiingen, toen besloten was een openbare prijs -
vraag te houden; 

e. dat de r . P. Berlage Nzn., li d der  jur y van 
den door  ons uitgeschreven prijsvraag, reeds in Apr i l
heeft kennis genomen van bovenstaande feiten waarmede 
Z . E d . volkomen genoegen nam, getuige het feit, dat hij 
in de jur y zittin g nam 

Na deze mededeelingen behoeft het o.i. geen betoog, 
dat er  ook na ons schrijven van r  aan 

het Bestuur  van den Bond, waarin een volledige uiteen-
zetting der  feiten werd gegeven, geen sprake van kan zijn 
van unfair e handelwijze van de zijde des n Elte. 

Eerder  zou ik deze unfairheid bij  den Bond willen zoeken. 
l dus reeds verleden jaar  door  ons Bestuur  deze 

zaak geheel is afgewikkeld, hebben wij  voor  de goede 
orde gemeend, een en ander  even te moeten uiteenzetten 

Voor het vervolg is ook voor  ons deze zaak absoluut 

g e ë i n d i gd 

Secr. j  Ned. Sportpark . 

Bovenstaand schrijven heldert de zaak wel niet volkomen 
op, maar  brengt toch eenig licht in de duisternis. 

t schijnt, dat de heeren Verschuij l en Elt e beide, 
reeds voor  het uitschrijven van de prijsvraag, met de -
schappij  het Ned. Sportpark in betrekkin g stonden en haar 
architectendiensten hebben bewezen, waarvan de waard , 
door  de , voor  ieder  op een gelijk bedr. J 
van f — werd geschat. Afgezien van de vraag of de
schatting juist en billij k was, is hier  niets ongewoons

e secretaris deelt niet mede of de architecten het aan-
geboden bedrag ook hebben aanvaard, doch ook al zoudei 
zij , of een van hen, het hebben van de hand gewezen, om 
een of andere reden, dan nog behoeft men, waar  tot et a 
openbare prijsvraa g was besloten, hierin geen unfair e b -
doeling te zoeken. 

e heer  Coucke verklaar t in bovenstaand schrijven de 
 ,ak voor  absoluut g e ë i n d i g d. Voor  den Pond van Neder-

landsche Architecten is zij  dat evenwel niet e is o i. 
aan zijn prestige in vakkringen, maar  meer  nog tegenover 
het publiek, verplicht het uitgesproken vonnis, zoo volledig 
 ogelijk toe te lichten. t is bij  ons boven allen twijfe l 
verheven, dat de Bond daartoe niet in staat en bevoegd 
zou zijn en wij  verwachten dan ook, dat hij  niet zal nala-
ten, zich te zuiveren van de verdenking, een onrechtvaardig 
 on nis te hebben uitgesproken. n is menschelijk en 

men vergeeft ook rechterlijk e dwalingen, omdat men weet, 
dat de verstandigste en eerlijkste rechter, door  den schijn 
der waarheid misleid kan worden. 

Wanneer  een collega, wie hij  ook zij , li d of geen li d 
van den Bond, gezien of minder  gezien bij  de vakgenooten, 
dreigt het slachtoffer  van een dwaling te zijn , dan is de 
Bond van Nederlandsche Architecten het aangewezen 
lichaam, dat voor  zijn belangen dient op te treden, en 
zij n goeden naam van een mogelijk onverdienden smet 
te zuiveren 

Burea u voo r Vakopleiding . 
(Slot) 

c samenwerking, tusschen deze twee lichamen ontstaan, 
is van zeer  groot belang, daar  het plaatsen van 
leerlingen bij  patroons voor  dc leden van het h 
bestuur  veel tij d zou eischen, terwij l in zekeren zin dit op 
den weg ligt van de Arbeidsbeurs. 

Geleidelijk zal zich evenwel een stesel van controle en 
opleiding moeten ontwikkelen, waardoor  meerdere zekerheid 
kan worden verkregen aangaande dc gemaakte vorderingen. 

l het bureau nog slechts korten tij d geopen dis, 
tc kor t om van sprekende cijfer s te kunnen gewagen, kan 
met tevredenheid op het gedane werk worden teruggezien. 

s kon aan rui m  vragen om inlichtingen voorlich-
ting worden verstrekt en niet altij d — zooals gezegd — 
viel dit even gemakkelijk. 

Treffend waren vele gevallen, waarbij  ouders de om-
standigheden schilderden waarin zij  leefden, de moeilijk -
heden, waarmede zij  bij  de opleiding hunner  kinderen te 
kampen hadden. Ja, dikwijl s moest het Bureau voorlich-
ten, waar  alle hoop door  de ouders was opgegeven, waar 
zij  zelf verklaarden, niet te .weten wat met hun kind 
aan te vangen. s bleek na onderzoek en voorzich-
tig ondervragen, dat de ouders zelf de schuld waren van 
veel ellende en veel verdriet , doordat zij  van den aan-
vang af hun kin d op geheel verkeerden weg brachten. 
Gevallen deden zich voor, waarbij  de jongen, geheel tegen 
zijn zin in werd genoodzaakt een zeker  vak te leeren, 
waarvoor  hij  niets gevoelde, waarin zijn tegenzin onomwon-
den werd verklaard . 

Geheel te goeder  trouw, in vele gevallen volkomen met 
het oog gericht op 't belang van hun kind , dwongen 
soms ouders tot het aanleeren van een vak, waarvoor  alle 
aanleg ontbrak, onverschilligheid er  voor  sprak uit elk 
woord, en dat enkel en alleen omdat het zoon mooi 
vak is, of omdat men veel geld er  in verdient n vele 
van zulke gevallen moest het Bureau voorzichtig en tact-
vol den ouders het verkeerde van hun doordrijve n onder 
t oog brengen en hen er  op wijzen, dat met tegenzin toch 
niets kon worden bereikt en zonder  aanleg, alle moeite 
vergeefsch is, hoe goed ook bedoeld. 

Anderen weder  kwamen van elders en, geheel onbekend 
in deze plaats, zochten voorlichtin g in zake vakopleidng. 

Weer  anderen vroegen raad voor  hunne studie en zoch-
ten naar  geschikte gelegenheden tot het ontvangen van 
onderwijs in een of ander  vak. 

n weder  kwa"m een vader  voorlichtin g vragen voor 
njn jongen, die, op de lagere school reeds zeer  achterlij k 
z ,nde, toch ook later  zijn brood moest verdienen. 

Een enkele maal deed zich een geval voor  dat een 
j  dn dooT langdurige werkeloosheid door  ziekte, zelfs niet 
'n staat was hun zoon een baas te laten zoeken, hun jon-

n naar  de Arbeidsbeurs te /zenden, omdat kleederen 
"  'braken. 

eigenaardig waren dikwijl s de antwoorden, wanneer  ge-

vraagd werd aan den jongen waarom hij  toch dit of dat 
vak had gekozen, hoe hij  zich zijn lateren werkkrin g Wel 
dacht, wat hij  zich wel voorstelde te zullen doen. wanneer 
hij  volwassen werkman zou zijn. 

n dc meeste gevallen bleek, dat dikwijl s een buitenge-
woon naïef denkbeeld was gevormd over  de werkzaamheden 
aan een of ander  vak verbonden; dikwijl s stelde de belang-
hebbende zich zijn toekomstigen werkkrin g geheel ver-
keerd voor. 

Steeds en telkens bleek dan ook het Bureau te voor-
zien in een behoefte om voorlichtin g en dankbaar  is de 
taak van hen, die zich wijden aan dit werk. 

T e betreuren valt echter, dat er  gebrek bestaat aan 
personen, die hun tij d en kennis willen offeren, want ge-
rin g is het aantal van de leden van het h Be-
stuur, dat in staat is eiken Vrijda g tegenwoordig te zijn. 
Een oproeping tot de leden van de Afdeeling had aan-
vankelij k geen resultaat. 

Eerst sedert kor t heeft een der  leden zich aangeboden 
te komen helpen. e zijn voorbeeld weldra door  ande-
ren gevolgd worden! Want, met eenige zorg ziet het -
gelijksch Bestuur  de toekomst tegemoet, omdat het voor 
veel, zeer  veel werk. weinig hulp heeft. Sedert korten 
tij d verschijnt in een door  werklieden veel gelezen blad 
wekelijks een kleine advertentie. Sedert dien neemt het 
aantal bezoeken toe. 

Toch zou onmogelijk kunnen worden overgegaan tot 
het openstellen van een tweeden avond per  week, wan-
neer  niet enkelen zich beschikbaar  stelden om hulp te 
verleenen. 

Wi e zich daartoe geroepen voelt, melde zich aan! 
Aangenaam is het voor  't Bestuur  te constateeren. dat 

de werkzaamheden van 't Bureau veel belangstelling on-
dervinden van 't publiek, en ook dat door  tal van verzoe-
ken om inlichtingen blijkt , dat de oprichtin g van der-
gelijke bureaux in andere plaatsen wordt overwogen en 
voorbereid. r  de afdeeling Arnhem onzer  Vereeniging 
werd reeds sedert kor t een Bureau voor  informati e opge-
rich t op eenigszins gelijken grondslag als de . 

Van de Commissie uit de Afdeeling Amsterdam, niet 
opdracht een plan samen te stellen tot vorming van een 

u voor  het Vakonderwijs"  ontving ons 
Bureau een verzoek om inlichtingen. 

Ook de r  A . van e te , die ver-
meldde dat daar  ter  plaatse plannen bestaan tot het op-
richten van een dergelijk Bureau vroeg en kreeg onze 
gegevens. 

e r  Enno van Gelder  te Amsterdam verzocht ins-
gelijks om inlichtingen, want ook daar  werd over  de op-
richtin g van zulk een Bureau gedacht, dat niet van dc 
Amsterdamsche Afdeeling zou uitgaan, maar  wier mede-
werkin g echter  zou worden ingeroepen. 

Van den r  J. . Steffelaar  te Beiden ontving het 



Bestuur  eveneens een verzoek om gegevens, daar  plannen 
bestaan ook daair  ter  plaatse een Afdeeling met dergelijk 
Bureau voor  Vakopleiding op te richten. 

Blijken s een artike l in 't d voor  Vakoplei-
ding van den r  Achterberg zijn te Amsterdam door 
den r  der  Arbeidsbeurs, aldaar  stappen gedaan 
om aan die beurs een Afdeeling te verbinden voor  het 

, terwij l ook de Beurs te t op-
richtin g van een s overweegt. 

r  j.1. werd het n Bureau voor  Vak-
opleiding bezocht door  de n der  Arbeidsbeur-
zen te . Utrecht en n ; verschillende 
vraagpunten werden met de aanwezige Bestuursleden be-
sproken, waaruit bleek dat het vraagstuk der  Wakoplei-
ding warme belangstelling ondervindt. 

Een cn ander geeft ons reden te mogen meenen, dat 

de oprichtin g van het e Bureau voor  Vakoplci 
ding een goede daad i6 geweest van onzie Afdeeling en 
dat veel goed cn nutti g werk er  van verwacht mag 
worden. 

Veel jongens en meisjes zullen geholpen kunnen worden 
aan een opleiding, voor  hen van zoo groot belang. 

Velen, die wellicht genoodzaakt zouden zijn hun ge-
heele leven tc slijten als loopknecht, los werkman en daar 
door  het leger  der  bcroepswcrkeloozen zouden vermeer-
deren, kunnen misschien geholpen worden,, zoodat zij  be 
ter  in staat zijn in het onderhoud van hun gezin te voor-
zien. 

t adres van den Secretaris-Penningmeester  van het 
Bureau, de heer . J. van der  Veen is v. n 
straat  te 's-Gravenhage. 

De Indisch e Spoor-e n Tramwegen . 

Bij  den uitgever  J. 1). de Boer  te Tegal verscheen in 
Januari van dit jaar  het eerste nummer van een nieuw 

h Tijdschrif t voor  Spoor- en Tramwegwezen"  onder 
redactie van de heeren P'. |. d'Artillac t Brill , Afd.-Chef 
S. ]. S..; W . A . Slinkers. Afd.-lngr . W|. en W. ; 

. . A . . Joekes, . Ambt . S. J. S. en , C. 
van den Broeke, Afd.-lngr . T . en . N. . S. 

liet doel der  uitgave blijk t duidelij k genoeg uit den 
naam van het tijdschrift ; het wordt overigens nog eenigs-
zins toegelicht door  het hoofdartikel , waarmede de -

dactie hare werkzaamheid opent en daarvoor  belangstel-
lin g tracht te trekken in de navolgende bewoordingen. 

Op geen gebied wellicht heeft de samenleving, en ë 
niet het minst, eene zoo merkwaardige en snelle ontwik-
keling doorloopen, als op dat van het vervoerwezen. 

e tij d ligt betrekkelij k nog niet zoover  achter  ons, di t 
een Nederlandseh r  van n veertig kamee-
len en een aantal ezels naar  Java zond ter  verbetering 
van het transportwezen of met hetzelfde doel twinti g stel-
len wielen met bijbehoorende assen; dan wel dat de Ne-
derlandsche g rail s tot eene gezamenlijke lengte 
van r  naar  Java deed vervoeren, ten einde een 
proef te nemen „to t hervorming van het vervoerwezen". 

n dien tij d meende de Nederlandsche g hare 
e bezittingen, in het bijzonder  Java. le moeten be-

denken niet ..spoor  "wegen, die men thans gemeenlijk aan-
duidt met den naam van fabriekssporen. Zi j  riep daartoe 
in  gegadigden op om onder  medewerking van het 
Gouvernement „een ijzeren spoorweg"  aan te leggen „va n 
Semarang naar . en de zoogenaamde Vorstenlanden 
van Java om te worden bereden met ijzeren wagens, ge-
trokke n door  buffels, ossen of paarden", en zegde onder-
nemers gedurende vij f en twinti g jaar  het monopolie der 
gouvernementstransporten toe. Tengevolge van den korten 
termij n voor  inschrijvin g opengesteld van Juni tot  Sep-
tember  kwamen geen inschrijvingen in. 

e denkbeeld spelde nog een belangrijk e rol in 
hei in  uitgebrachte rapport van den door  de Ne-
derlandsche g uitgezonden adviseur  voor  het ver-
voerswezen Stieltjes. Behalve de lijnen Semarang-Vorsten-
landen over  Salatiga en Batavia-Buitenzorg, waarop stoom-
trekkrach t zou worden gebezigd, werden door  hem aanbe-
volen paardeiibanen van i lol o en -
lang, en van Pasoerocan naar , de laatste zoo-
danig in te r'ichtcn , dat later  daarop met locomotieven zou 
'kunnen worden gereden. 

e door  den heer  Stieltjes voorgestelde lijnen mogen 
eene bescheiden poging genoemd worden tot voorziening 

in de groote behoefte aan betere vervoermiddelen, die zich 
allcrwege op Java deed gevoelen, blijkend e uit de toenter 
tij d geldende hooge vervoersprijzen. Vervoer  in de berg 
streken kosten, volgens het rapport Stieltjes doorgaans
a  cent, een enkele maal  cent per  picol-paal 

 1 Tonkilometer). t tarief voor  reizigersvervoer  wis 
selde af van f  tot f  per  kilometer. Ook thans 
nog wordt voor  vervoer  in de Preanger  in streken waar 
geen spoorwegen liggen, bij  wijlen een f  per  ton-
kilometer  betaald. 

t heeft Java niet ten nadeele gestrekt, dat bij  den 
bouw der  spoorwegen een gedragslijn is gevolgd, afwijkend 
van dc inzichten van het bovenbedoeld rapport 

Schuchter  en weifelend, op voorwaarde van rente-waar-
borg door  den staat, is in hetzelfde jaar  van het rap[x>r t 
Stieltjes de spoorwegaanleg in de hedendaagsche betce 
kenis begonnen na de uitgift e van de concessie Semarang-
Vorstenlanden, spoedig gevolgd door  de concessie Bata 
via-Buitenzorg. 

c bouw op groote schaal heeft echter  een begin ge-
nomen in  in en na welk jaar  de staat is overgegaan 
tot den aanleg van fij n sporennet, dat in  op Java. 
eene totale lengte had van  kilometers. 

Sinds  is daaraan door  particulier e maatschappijen 
toegevoegd een net van stoomtramwegen, dat op het einde 
van  op Java en a eene gezamenlijke lengte 
van  kilometer  had verkregen en waarvan de lijnen 
op Java's Noordkust een belangrijk e plaats in het verkeer 
innemen. 

Geenszins echter  is Java hierdoor  gekomen tot een aan 
de bestaande behoeften voldoend spoorwegnet. Aanleg van 
lijnen in Bantam, van de , van de ver 
bindin g Bandjar-Parig i en van lijnen in g zulle 
in de naaste toekomst dit net nog belangrijk uitbreiden. 

h Java is dicht bezet, (en niet zonde reden  in vergelij-
kin g met de Buitenbezittingen. 

, Atje h en Sumatra's Westkust zijn de eenige gebi> 
den buiten Java cn , die zich tot nog toe in b 

bezit van ijzeren banen kunnen verheugen. n elk vn' 1 

deze dri e gewesten eene eigen functie verrichtend: ten 
behoeve van dc cultures in , ten dienste van de pac -
ficatie en dc economische ontwikkelin g in Atjeh , voor  d: 
mij  non t ginning op de Westkust, zijn de spoorwegen in d ' 
dri e genoemde gewesten een onmisbare factor  voor  li 
land geworden. 

Thans heeft het Gouvernement een aanvang gemaal ' 
nut den aanleg van eene lij n door  Zuid-Sumatra, al3 
eerste gedeelte van Sumatra's stamlijn, waardoor  ook dit 

t p n en Wit" , t , naa een schets in de . a 

gebied zal worden opengesteld voor  het verkeer  en tot 
ontwikkelin g zal zijn tc brengen. Een kloek en groot op-
gezet plan, dat Sumatra een geheel andere beteekenis zal 
verschaffen, dan het tot heden bezat. 

k voor ë derhalve, zijn de spoor- en tramwe-
gen een levensbelang te achten. Een tak van bedrijf , waar-
bij  zich op technisch, administratief en economisch gebied 
tal van belangrijk e aangelegenheden voordoen. 

e dit Tijdschrif t er  toe bijdragen de belangstelling 
in die vraagstukken te vermeerderen en de kennis ter 
zake te bevorderen. 

A l is er  voor  „d e Opmerker"  minder  reden dan vroe-
ger  om zich met spoorwegaangelegenheden, en speciaal 

, in te laten, toch onderschrijven wij  gaarne de 
aan het slot dezer  inleiding uitgedrukten wenscb. 

l P r ij s v r a g e n. J 
T 

van de Jury *) ter  beoordeeling der  ontwerpen voor  een 

s te . 

Aan n Burgemeester  en Wethouders. 

e Jury heeft de eer  Uw College hierbi j  uit te bren-
gen het rapport betreffende de ter  beoordeeling in hare 
huiden gestelde ontwerpen voor  een s te . 

n de y hebben met den , . A. . . 
zitting gehad de n : 

A. C. . . 
Jos. Th. J. , . 

. E. C. . n . 
J. . W. Leliman. . 
( ' . , . 
A. Salm G . 
ƒ . Stok Wzn., . 

. . 

Zi j  wenscht daarbij  hare erkentelijkheid uit te spreken 
over  de wijze waarop haar  de uitvoering harcr  taak werd 
vergemakkelijkt , in het bijzonder  voor  de onbekrompen 
tentoonstellingswijze der  ingekomen ontwerpen, waardoor  elk 
ten volle tot haar  recht kwam. c ontwerpen zijn zeven 
in getal en dragen - gerangschikt naa,r  de volgorde van 
inzending — de volgende motto's: 

. S. P. Q. . 

. Groen en Wit . 

. . 
. Pro domo Sua 

V . Aquarius. 
. J. J. 
. i Prosperitas. 

n der  uitgenoodigde architecten of combinatie heeft 
mitsdien gebruik gemaakt van de blijken s het programma 
niet uitgesloten bevoegdheid tot het inzenden van twee 
projecten. 

c ontwerpen voldoen alle aan de gestelde voorwaar-
den wat betreft het aantal en den aard der  gevraagde 
teekeningen en stukken. 

Bovendien is htet ontwerp f verge-
zeld van een variant-ontwerp, 't welk echter  blijken s de 



memorie van toe-lichting een vroeger  stadium van het ont-

werp vertegenwoordigt. 

Bij  het ontwerp J. J. is gevoegd een variant-situatie, 

waarbij  het denkbeeld wordt aangegeven het beschikbare 

terrei n doo  te trekken tot het l laagschev.er, zoodat gele-

genheid bestaat tot den aanleg van een klein plein, ter 

verbreeding van den Coolsingel vóór het . 

Bij  het ontwerp i P r o s p e r i t a s is ge-

voegd een gedeeltelijk uitgewerkt variant-ontwerp óp die-

per bouwterrein dan beschikbaar  is gesteld. 

e ontwerpen S. P. Q. „  C r  o en en W i t en o t e r o-

d a m i P r o s p e r i t a s ver tóonen wat de afwerking der 

teekeningen betreft enkele ondergeschikte afwijkingen van 

de programma-eist hen. 

 )e m aquetten der  ontwerpen i e f. A q u a-

r i u s en i P r o s p e r i t a s ver tóonen ver-

schillen met de ontwerpen — die der  beide laatste ont-

werpen zelfs vri j  ingrijpend e - welke echter  niet van over-

wegenden aard werden geacht. 

Bij  de teekeningen der  ontwerpen is over  het algemeen 

tc weinig aandacht gewijd aan de constructieve samenstel-

ling, gelijk in art .  van het programma was verlangd. 

liet nader  onderzoek der  inzendingen bepaalde zich in 

dc eerste plaats tot controle der  feitelijk e gegevens. e 

ingediende begrootingen werden nagerekend met inacht-

uanic van de in het programma aangegeven e: nheidsprijzen. 

Opgemerkt moet worden, dat over  het algemeen de in 

art .  sub i i van het programma gevraagde begrootingen 

aan nauwkeurigheid veel te wenschen overlaten. 

Bovendien is afgeweken van het in het programma voor-

geschreven systeem van bewerking der  begrooting. e be-

grooting S. P. Q. . maakt hierop een gunstige uitzon-

dering door  volledigheid en duidelijkheid , welke boven-

dien door  schetsen van constructieve onderdeden wordt 

toegelicht. 

e naréken ing der  begrooting leidde tot de conclusie 

dat slechts twee ontwerpen S. P. Q. - en G r o e n en W i t 

waren gebleven bij  de in art.  als maximum beschikbaar 

gestelde bouwsom van f  hoewel het eindcij-

fer  in ra 11c begrootingen dat bedrag aanwijst. 

e begrootingen zijn echter  doorgaans zeer  onnauwkeurig 

globaal opgezet, terwij l ook door  de uitrekening eener  voor 

het betrokken ontwerp niet als normaal-gemiddelde te be-

schouwen travee, een te laag eindbedrag werd verkregen. 

n bijgaanden staat**) zijn voor  ellk ontwerp samengevat 

de aangegeven en nagerekende bouwsommen en de prij -

zen per 3 . alsmede de kubieke inhouden, de bebouwde, 

de open ruimten , de verdiepingshoogte, de gangbreedte 

en de reserve-ruimten, een en ander  verdiepingsgewijs ge-

rangschikt, welke cijfer s voor  ieder  ontwerp een verge-

lijken d overzichtelijk beeld geven der  kosten, in verband 

met de beschikbare ruimten, de mogelijkheid van uitbrei -

ding, den meer  of minder  gedrongen aanleg en de toe-

tredin g van licht en lucht. 

Overgaande tot een nadere beschouwing der  ontwerpen, 

waarbij  nevens het resultaat van het bovenstaande onder-

zoek, de kwaliteiten van het ontwerp wat betreft plan-

indeeling en architectuur  werden getoetst aan de in art . 

 van het programma aangegeven algemeene eischen voor 

den bouw, k|wam de Jury , bij  alle waardeering die zij  koes-

tert voor  den arbeid aan de uitvoering besteed, tot haar 

groote teleurstelling tot de overtuiging, dat zij  geen enkel 

der ingekomen ontwerpen, gelijk zij  daar  liggen, aan Uw 

College voor  uitvoering kan aanbevelen. 

Zi j  meent echter  dat een drietal der  ontwerpen en wel: 

) Al s hulpmiddel bij de e de n heeft deze staat 
goede diensten bewezen. Voo  de d is hij niet van genoegzaam 
belang, om hem j af te . ) 

S. P. Q. . G r o e n en W i t en A q u a r i u s zich doo 

zeer  bijzondere kwaliteiten onderscheiden. i 

staan evenwel, gelijk uit dc hierbi j  gevoegde gedetailleerd 

beschouwingen kan blijken , bezwaren van uiteenloopendei 

en deels ernstigen aard, in het bijzionder  de aanmerkelijk 

overschrijdin g van de bouwsom met circa een mjllioe i 

voor  het ontwerp Aquarius. 

e genoemde dri e ontwerpen zijn echter  door  het sa-

menstel hunner  goede eigenschappen en den aard hunne 

tekortkomingen de relatief meest geslaagde der  ingekomen 

inzendingen en naderen het kortst tot de in het programni 

neergelegde bedoelingen. Zi j  bieden ook de in architei 

tonischen zin meest geslaagde oplossingen. t spreek 

vanzelf, dat voor  de Jury het plan A q u a r i u s , uithoofd, 

der overschrijding van de beschikbare bouwsom, niet in 

aanmerking kan komen. e Jury stelt, met het oog op 

bovenstaande overwegingen, l' w College voor  om, of tu 

schen de inzenders der  ontwerpen S. P. Q.  en Groen 

cn W i t voor  de definitieve opdracht de kcurce tc doen. 

öf hen in de gelegenheid te stellen tol het indienen van 

een tweede verbeterd schetsplan, waarbij  met aanhouding, 

zooveel mogelijk, van de groote trekken van hun ontwerp, 

rekening is gehouden met de te hunner  kennis gebracht e 

opmerkingen. n en ander  op dezelfde administratieve 

voorwaarden als in het programma zijn vastgelegd en zon 

der bijzondere geldelijke vergoeding. 

Al s termij n van inzending waren dri e maanden na uit-

noodiging tc stellen, terwij l tot zes weken na uitnoodiging 

de mogelijkheid tot het vragen van nadere inlichtingen 

ware tc geven. 

t programma van eischen zou daarbij  als absoluut 

bindend op den voorgrond moeten worden gesteld, zoowel 

wat betreft de bouwsom als de gewenschte groepeering 

en oppervlakten. 

e schetsontwerpen konden zich bepalen tot de platte 

gronden, den hoofdgevel aan den Coolsingel en voorts tot 

de door  den ontwerper  zelf noodzakelijk geachte stukken 

en teekeningen. mits deze op volkomen duidelijk e wijze 

zijn bedoelingen doen uitkomen en aantoonen hoe de ge-

maakte opmerkingen zijn te ondervangen. 

t het oog op de aesthetische kwaliteiten vestigt de 

Jur y bovendien de aandacht van Uw College op het ont-

werp A q u a r i u s . 

e Jury houdt zich tot eventueel verdere beoordeeline. 

ter  beschikking van Uw College. 

e Jury ter  beoordeeling der  ontwerpen voor 

een s te , 

(get.) , 
Voorzitter . 

(get.) J. . W . , 
Secretarie 

. S. P. Q. . 

Volgens dei -doorsnede heeft het ontwerp de besch!< 

bare breedte vaji ; voltgens gevels en platte grond en 

is de breedte echter , in welk geval (aannemende 

dat de linker  zijgevel in de rooilij n wordt geplaatst) de 

rechter  zijgevels met zijn paviljoens . en met de 

wolfskuilen . buiten de bouwlij n zou voorspring" 

Aan den achtergevel is, op het in de gegeven situatie daar-

toe afgesloten terrein, een voor  den dienst ' 

achteringang ontworpen, welke bovendien de rooilij n met 

. overschrijdt . 

Voor  '. oetreding van licht en lucht wordt bij  dit ont-

werp over  het algemeen ontstekend gelegenheid gebot en 

e vestibule en de  ten begancgrond van het vo >r' 

gebouw zullen echter  slechts matig verlicht zijn. 

Verschillende bodenkamers komen niet direct aan dc 

buitenlucht; ter  verlichtin g van 'het sousterrain is van wolfs-

ilen gebruik gemaakt. e verlichtin g van de Centrale 

cretari e door  bovenlicht, invallend uit eene door  hooge 

! -bouwing omsloten binnenplaats had ruimer  kunnen zijn. 

e begrooting bij  dit ontwerp ingediend, onderscheidt 

/ ch door  volledigheid en duidelijkheid , terwij l zij  door 

, onstructieve schetsen nader  is toegelicht. t zal echter 

raadzaam zijn de op f  geraamde bouwsom met 

 te verhoogen en te stellen op f

n beginsel ontmoet de plaatsing van den toren boven 

<!c grootste openriumte van het interieur  bedenking uit 

constructief oogpunt, aangezien hij  zich daar  ter  plaatse 

niet op rationcele wijze uit het plan ontwikkel» . 

e architectonische opvatting der  gevels werd over  het 

algemeen aantrekkelij k en beschaafd, en in hoofdvormen 

.aardig en rusti g geoordeeld. Opgemerkt werd dat in de 

detailleering meer  samenhang had kunnen worden bereikt, 

hetgeen den indru k grootscher  zou hebben gemaakt. t 

uiterlij k druk t tip rationcele wijze dc inwendige verdee-

ling uit . t vertolk t het type "  mede doordien 

het zich aansluit bij  de daarvoor  veelal toegepaste stijl -

tradities. n afwijkin g van hetgeen in de e van 

Toelichting wordt vooropgezet, wekt het ontjwerp echter 

in dc eerste plaats veeleer e en Vlaamsche herin-

neringen, da ndat het eene verwx"irkin g deir  locale archi-

tectuur  van de  en  eeuw zou zijn. 

e wijze waarop in de gevels dc scheiding van het 

representatieve- of voorgebouw cn het dienst of achter-

gebouw is aangeduid, werd niet in allen deele geslaagd 

geacht, omdat het s in twee afzonderlijk e gedeel-

ten wordt gesplitst, welke te weinig samenhang ver tóonen, 

voornamelijk door  de materialen-keuze. 

t standbeeld van Joan van Oldenbarnevclt is in het 

ontwerp opgenomen in de architectonische compositie van 

den gevel en in verband met den erker  der  Burgemeesters-

kamer tot een hoofdmoment daarvan gemaakt. 

e binnenarchitectuur  — en met name die van het 

hoofdtrappenhuis, de groote hal en de feestzaal — zijn 

evenwel minder  (geslaagd, niet wij l de ontwerper  in ver-

band met de bouwsom naar  loffelijk e soberheid streefde, 

maar  doordien zij  grof van detail cn — ondanks de feest-

zaal een samenvoeging van velerlei motieven vertoont — 

arm van vinding is. 

e plattegronden maken een zeer  overzichtelijken en 
regelmatigen indruk . 

c plaatsing van den toren boxen de centrale hal. hoe-

 voor  het uitwendig effect zeer  gelukkig, leidt echter 

 constructieve complicaties, terwij l bovendien de inwen-

wendige oplossing bemoeilijkt wordt door  dc noodzakelijk-

heid in bet centrum van het gebouw zware steunpunten 

 te voeren. t heeft in de eerste plaats tot gevolg, 

 de oplossing vin de hoofdtrap niet geslaagd is en 

" i i ruim e verbinding tusschen deze en de - en feest-

zalen, alsmede tusschen deze onderling, ontbreekt. e 

geschiedt door . breede doorgangen in de torenbeenen. 

e representatieve ruimten vormen niet het in het pro-

gramma bedoelde, rond hoofdvestibule en hoofdtrappenhuis 

e samenhangende geheel. Bij  de feestzaal ont-

'' '  k l h e t gevraagde buffet, terwij l de dienkamer niet in 

directe verbinding is met de feestzaal. 

l>e groepeering van vestibule, hal, achteruitgang en hoofd-

kap ten begancgrond is geslaagd (de portierskamer is 

evenwel niet gunstig gesitueerd en tie groote garderobe 
t e bekrompenj. Op de hoofdverdieping ontbreekt een ves-

 als centraalpunt, terwij l bovendien de toegang tot 

 schillende voorname ruimten als kamers van Burge-

|' ster  en Wethouders en van den Burgemeester  'tot deze 

 door  de antichambre van den Burgemeester), dc 

/aal en de kamer van den Wethouder  niet gunstig is. 

e l vormt met dc aangrenzende antichambre 

en leeszaal een goed geheel, maar  van de gevraagde neven-

vertrekken ontbreken dc garderobe der n en de 

bodenkamer. 

e tribunes, en speciaal die van de pers, zijn te klein, 

(bij . plaatsbreedte bevatten zij  respectievelijk

 en  personen), hare accessor ién (W.C' s en garderobe) 

beantwoorden niet aan de i  het programma gestelde 

eischen en de bijbehoorende bodenkamers zijn ongunstig 

gelegen. 

e dienstafdeeling is over  het algemeen juist cn over-

zichtelij k gegroepeerd. Zij  vertoont echter  verschillende af-

wijkingen van het programma. e belangrijkste daarvan 

zijn de aanleg van . (in plaats van ) diepe 

bureaux in de beide dwarsvleugels van bet ach 

tergebouw, alsmede de gedrongen oplossing der  groote 

bureaux van den Burgerlijke n Stand, Belasting en r 

Onderwijs, waarbij  de weliswaar . breede maar deels 

doodloopende en door  balies versmalde gangen te nauw 

zijn . Bij  deze bureaux is tevens afgeweken van bet gege-

ven schema ten koste van de beschikbare lengte voor 

loketten, ,t erwij l de wachthal ongunstig is gelegen ten op-

zichte van de bureaux r  Onderwij s en het betalings-

bureau der  belastingen. 

Verdere bureaux .schrijfkamer , bureaux voor  den Bur -

gerlijken Stand cn Bevolking, Attestation, Verkiezingen, 

klerkenbureau F inanc iën, Pensioenbureau, e zaken) 

bli j  ven beneden de gevraagde afmetingen. Enkele vertrek-

ken (wachtkamers bij  twee der  Wethouders, een toilet bij 

een Wethouder, een ambtenaarskamer bij  een der  Wethou-

ders, wachtkamer bij  de controleurs der  belastingen en 

de bodenkamers in de hoofdvestibule der  hoofdverdieping, 

bij  de l en bij  den achteringang) ontbreken. 

n het bijzonder  is de toegang tot de kamer van Burge-

meester  en Wethouders en tot de Burgemeesterskamer door 

de antichambre en tot de kamers der  Wethouders van den 

Burgerlijke n Stand, Onderwij s en F inanc iën door  de wacht-

kamer niet aanbevelenswaardig. 

Een der  trouwzalen grenst niet aan dc bijbehoorende 

wachtkamer. 

e situatie der  Secretarie, geheel ten begancgrond ge-
legen en zonder  verband met de kamers van den Secre-
tari s en de , is in strij d met het pro-
gramma. 

Op de beide bovenste kantoorverdiepingen ontbreekt eene 
verbindin g tusschen de beide zijvleugels. e begancgrond 
van het gebouw is door  den doorri t in twee gedeelten ge-
scheiden. n verband hiermede zijn de neventrappen aan 
dc achterzijde van het gebouw tc afgelegen om met ge-
mak te worden gebruikt als communicatie, binnnenshuis 
door  ten begancgrond werkzame ambtenaren. e verbin-
ding der  rijwielbergplaat s met het s ontbreekt. e 
garderobes cn W . C ' s vocf het personeel zijn over  het 
algemeen te bekrompen opgevat. e bij  verschillende hoofd-
zalen gelegen toiletten met  zijn minder  gunstig en 
missen een voorportaal. Publieke W . C s zijn in onvoldoende 
getale (slechts ten beganegrond onder  een der  neventrap-
pen) ontworpen, terwij l die onder  de hoofdtrap niet gun-
stig zijn. c paternosterliften ten dienste der  bure mx ont-
breken terwij l de liften in het voorgebouw niet gemak-
kelij k gelegen zijn. Conc ië rgewon ing en politiepost zijn gun-
stig gelegen. e groepeering der  keukens en koffiekamers 
voclr  het personeel is niet practisch. 

c Jury voor  den , 

(get.) J. 11. W . , 

Secretaris. 
( W o r d t v e r v o l g d .) 
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De Sphinx . 

e maanden geleden, nog voor  Apr i l j.1., heeft 

in tal van dagbladen en tijdschrifte n een allerzotst ver-

haal de ronde gedaan, waarbij  men onwillekeurig moest 

denken aan een weddenschap, waarmede een handig jour -

nalist bewezen heeft, dat het in onzen verlichten tij d nog 

even gemakkelijk is als voorheen, om de geheele wereld 

bij  den neus te nemen. 

n is het wel eens goed, dat dit zoo af en toe 

wordt aangetoond en dat wij  er  zoo nu en dan eens aan 

worden herinnerd, dat 'kennis en beschaving bij  een groot 

deel van het menschdom slechts in een uiterst dun ver-

nisje besta i an en dat er  nog millioencn groote kinderen op 

aarde rondloopen, die men met wonderverhalen kan zoet 

n inden. 

n Zelfs is het een gelukkig verschijnsel, dit laatste, 

want wanneer  alle menschen even 'knap en even wijs wa-

ren en elkander  niet nu en dan eens konden uitlachen, 
Z l , u de, in vele opdichten toch al niet zeer  vermakelijk e 

samenleving, misschien op den duur  van verveling uitsterven. 

c mystificatie, die wij  hier  bedoelen was een vri j  on-

schuldige grap en betrof het zoogenaamd geheim van de 

Sphinx, den bekenden kolossus, waarvan in de nabijheid 

der pyramiden van Gizeh, het hoofd zich boven het woestijn-

wind verheft. Vele toeristen bezoeken van Cair o uit de 

Pyamiden en de Sphinx zonder  veel van deze wonderwer-

ken te begrijpen; dit is vergeeflijk, want onder  de geleerde 

Egyptologen bestaan nog aanmerkelijke meeningverschillen 
0 v ( , r de eigenlijke beteekenis dezer  overoude kunstwerken. 

t is thains niets bijzonders meer, deze dingen met eigen 

oogen te hebben aanschouwd en wie zc niet uit aanschou-

wing kent, kent ze uit afbeeldingen. 

t verhaal, dat een zekere professor r  de op-

lossing van het raadsel gevonden had, moest dus wel suc-

ces hebben. e geleerde zou in het binnenste van het 

beeld zijn doorgedrongen en daar  graftempels  gangen 

gevonden hebben, waarvan zelfs in geï l lus t reerde tijdschrif -

ten afbeeldingen werden gegeven. t was alles zoo dui-

delij k mogelijk, men behoefde zich niet meer  in gissingen 

te verdiepen, de Sphinx was de graftombe van , 

de eerste koning van Egypte, die in dc schoolboekjes ge-

noemd wordt . E n dit alles had de professor  ontdekt door 

met zijn handen en zijn zakmes een opening in het hoofd 

van het beeld te peuteren en daardoor  in het inwendige 

door  te dringen. Wel vreemd, dat geen der  vele geleer-

den, die sedert een eeuw, eerst tastenderwijze en al naar  de 

gelegenheid ziich aanbood, later  systematisch cn langs we-

tenschappelijke wegen voortschrijdend, de monumenten van 

het oude Egypte hebben onderzocht en bestudeerd, niet 

op het denkbeeld was gekomen, om eens tegen het hoofd 

van den kolos te kloppen, ten einde te hooren of die ook 

hol klonk en ook niet eens de moeite genomen heeft, een 

zakmes te voorschijn te halen. Wel vreemd, zon men zeggen, 

maar  de grappenmaker, die het verhaal verzon, wist wel, 

dait dc meeste courantenlezers zoover  niet doordenken en 

en het allerminst noodig vinden te vragen, wat er  volgens 

vroegere onderzoekingen wel van de Sphinx bekend was. 

t is betrekkelij k niet veel, zooals wij  boxen reeds lieten 

doorschemeren; onze kennis van de Egyptische oudheid 



is nog gering en berust voor  een 4eel op meer  of minder 
vernuftige gissingen en veronderstellingen. e betrekke-
lij k geringe resultaten zijn echter  geenszins toe te schrijven 
aan gebrek aan ijver  bij  dc onderzoekers cn van het tijd -
stip af, dat men de Egyptische monumenten is gaan onder-
zoeken, heeft het raadselachtige Sphinxbeeld de aandacht 
en belangstelling detr  ^geleerden gaande gemaakt. 

e naam Sphinx is ontleend aan een Grieksch woord 
dat verpletterende kracht uitdruk t en de Egyptische Sphinx-
vorm is in den regel die van een liggend leeuwenlichaam 
met een menschenhoofd, rams of havikskop, en al of niet 
voorzien van vleugels. 

e oudste Egyptische Sphinxen, en zoo ook de groote 
Sphinx van Gizeh. hebben geen vleugels; deze toevoegsels 
schijnen in latere perioden onder  Assyrischen invloed te 
zijn aangebracht. 

n de Egyptische hieroglyphen draagt de Sphinx de 
namen van Neb iheer) en Akar (verstand) en is zij  de 
uitdrukkin g van lichamelijk e en geestelijke kracht . Al s zoo-
danig werd zij  ook beschouwd als het symbool der  ko-
ninklijk e macht en moet men in de hoofden van vele 
sphinxen de beeltenissen der  heerschers zien. zoowel man-
nelijk e als vrouwelijke. 

e groote Sphinx van Gizeh is grootendeels gehouwen 
uit een zich ter  plaatse bevindende rots, die wellicht reeds 
ongeveer  den gewenschten vorm had en hier  en daar  door 
ingemetselde stukken is bijgewerkt. Tot de schouders is 
het lichaam onder  het zand bedolven, maar  meermalen 
werd het lichaam gedeeltelijk ontgraven o.a. in  door 
Caviglia, die tusschen de voorpooten een klein tempeltje 
of kapel aantrof, gevormd doo'r  dri e steenen platen, be-
dekt met hieroglyphen en door  de koningen Thotmes V 
en s  gewijd aan de Sphinx, die zij  aanbidden 
onder  den naam , hetgeen beteekent: Zon aan 
den horizon. n de groote Sphinx heeft men dus waarschijn-
lij k het beeld van den Zonnegod te zien en niet dat van 
een koning, tenzij  van den stichter  Cheops, door  zijn op-
volgers met den Zonnegod vereenzelvigd. 

t tempeltje was aan de voorzijde afgesloten met een 
deur, waarboven twee liggende leeuwen waren geplaatst, 
en binnenin op den vloer  trof men een klein altaar  aan 
tusschen de voorpooten van een kleinen leeuw, dat waar-
schijnlij k voor  offeranden gediend heeft tijdens de -
meinsche overheersching. Voor  dit altaar  was een bevloerd 
terras, dat voerde naar  een trap van dertig treden, ge-
bouwd tusschen twee muren; het is bekend, dat deze on-
derdeden van het monument onder s Aureliu s ge-
restaureerd werden. Onder  de keizers Severus en Nero 
werd nog een tweede terras en trap aangebouwd en uit 
verschillende Grieksche en e opschriften is ge-
bleken, dat zoowel Grieken als n de Sphinx als 
een voorwerp van eeredienst hebben beschouwd. 

Behalve opgravingen aan de voorzijde, heeft men die 
ook op zijde en achter  bet beeld verricht . e belang-
rijkst e waren wel die van e in j  werd 
een ringmuur  blootgelegd, die het geheele beeld omvatte, 
terwij l tevens ontdekt werd. dat alleen het hoofd was af-
gewerkt, maar  bet lichaam onbewerkt gelaten, en verder 
nog bleek, dat het zand waarmede het lichaam bedekt is, 
door  menschenhanden moest zijn aangebracht en niet door 
verstuiving van woestijnzand was aangevoerd; onder  den 
buik trof men voorts een soort van gemetsclden pijler  aan. 

Zuidwaart s van de Sphinx vond e een gcplavei-
den weg, die voerde naar  een tempel uit den tij d der 
vierde dynastie, gebouwd van zware blokken graniet en 
albast. n het midden van de groote zaal van dezen tem-
pel, vond men zeven standbeelden, waarvan cr  vij f be-
schadigd, doch twee gaaf waren, van koning Cephren, ge-

maakt van granietporfier . e beelden behooren tot de 
beste werken der  oud-Egyptische beeldhouwkunst. 

e ontdekkingen waren vooral belangrij k omdat men. 
tot dusver  in het duister  had rondgetast, waar  het betrof 
de vraag hoe oud de Sphinx eigenlijk was. e meende 
echter  thans met groote zekerheid te kunnen vaststellen, 
dat de Sphinx een werk is uit den tij d der  vierde dynastu, 
waarin ook de pyramiden gebouwd werden. 

Behalve de groote Sphinx, zijn zeer  vele kleinere ont-
dekt, somtijds in geheele rijen  opgesteld langs de toe-
gangswegen tot de tempels, vele zijn er  naar  Europeesche 
museums vervoerd, maar  van de groote Sphinx hebben 
wij  nimmer vernomen, dat een Amerikaan er  eenige mü-
lioenen voor  geboden heeft om haar  naar  zijn vaderland mede 
te nemen, evenmin als voor  een der  groote pyramiden. 

Wi e deze monumenten wil zien moet de reis naar  Egypte 
aanvaarden, die echter  geenerlei moeilijkheden meer  op. 
levert. 

e zorgt voor  alles, ook voor  kameelen en ezels 
met echte Arabische drijver s er  bij . 

e nu de onlangs verzonnen mystificatie in de wereld 
gekomen is, is ons niet bekend en interesseert ons eigenlijk 
weinig. Zi j  heeft evenwel, zooals te begrijpen is, aanleiding 
gegeven tot tegenspraak; daardoor  is de aandacht weder 
eens op de Sphinx gevestigd en zijn enkele bijzonderheden 
omtrent het merkwaardige beeld weder eens in herin 
nering gebracht. Wi e weet, of de geheele grap niet be-
schouwd moet worden als een handige reclame voor  het 
vreemdelingenbezoek in Egypte. 

t is toch volstrekt niet ondenkbaar, dat men in Egypte 
vreest, dat de vele gedenkfeesten en tentoonstellingen, 
waarmede Europa in dit gedenkwaardig jaar  is gezegend 
en ook de n a w e e ën van deu rampzaligen oorlog in het 
Oosten, niet zonder  invloed zullen blijven op het vreem-
delingenbezoek en den voordeel igen handel van nagemaakte 
mummies, die daarmede verband houdt. 

Zelfs iets zoo eerbiedwaardigs als het raadsel van de 
Sphinx, ontziet men zich niet, als reclamemiddel te ge-
bruiken . 

Wat dit raadsel zelfs betreft, wij  zijn met de oplossing 
daarvan nog even ver  als een  jaar  geleden; toen toch 
was zoowat alles onderzocht, wat te onderzoeken was ; 
en het kan ons niet verwonderen, dat velen meenen, dat 
de Sphinx geen raadselen meer  verbergt. 

Wi e een bezoek ter  plaatse heeft gebracht en zich de 
moeite heeft gegeven, den kolos te beklimmen, zal boven in 
het hoofd een kui l hebben aangetroffen, waarvan trouwens 
Baedeker  ook melding maakt. , die in  met 
Bonaparte in Egypte kwam, had deze holte reeds opge-
mark t en was er  tien voet diep in afgedaald. n de wan-
den van den put zijn op geregelde afstanden treden ge 
hakt, om het in- en uitklimme n gemakkelijk te maken, 
maar  waarvoor  zij  gediend heeft, weet men niet. n heelt 
ook wel gedacht, dat Arabieren het gat konden hebben 
gegraven, om naar  verborgen schatten te zoeken, maar 
daarvoor  is het wel wat diep 

e Arabische schatgravers gaven zich in den regel niet 
zooveel moeite, om hun doel te bereiken. Wanneer  zij 
bemerkten, dat zij  op een verkeerde plaats begonnen 
waren, staakten zij  dadelijk het werk en beproefden het 
op een andere. 

n  hebben Vyse en Perrin g gezocht naar  ruimten 
binnen in de Sphinx en daartoe een borin g verrich t in 
den schouder. Toen zij  daarmede  voet diep gevorderd 
waren brak het boortoestel af, een holte was evenwel 
niet gevonden. 

t onzinnige van het verhaal, dat r  in het hoofd 
een kamer van  bij  voet zou hebben ontdekt, komt 
eerst recht aan het licht , wanneer  men weet, dat het aan-
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gezicht ongeveer . breed en . hoog is. e geheele 
hoogte van het hoofd is ongeveer  8  en de geheele 
hoogte, gemeten van den grond onder  de pooten, tot den 
bovenkant van het hoofd, is . 

s Plinius hield de Sphinx voor  een koninklijk e graf-
tombe en Arabische schrijvers hebben op dit thema voort-
geborduurd en allerlei fantastische verhalen omtrent dit 
monument in omloop gebracht 

Al s een der  oudste van Egypte, was het reeds in de 
eerste historische tijden een voorwerp van eerbiedige ver-
eering, zooals blijk t uit de vroeger  genoemde werken door 
Thotmes V aan den voet uitgevoerd. s toenmaals 
schijnt het lichaam onder  het woestijnzand bedolven te zijn 
geweest, althans in 'n opschrift van genoemden koning wordt 
vermeld, dat hij  door  een droomgezicht werd aangespoord, 
het werk der  ontgraving en restauratie te ondernemen. 

Noch in dit opschrift, noch in een later  door s
aangebracht, vindt men eenige zinspeling op inwendige 
ruimten in de Sphinx. Grieken en , die eveneens 
herstellingswerken uitvoerden, hebben voor  zoover  bekend 
nimmer iets van dien aard ontdekt en evenmin de onder-
zoekers der  negentiende eeuw Caviglia en . Toch 
achtte in o de aanwezigheid van een graf-
ruimt e onder  de Sphinx mogelijk. n de opschriften van 
Thotmes en s staat zij  namelijk afgebeeld op een 
zeer  hoog voetstuk. o dacht, dat dit ook wel aan 
wezig kon zijn . t onderzoek bracht echter  niets aan het 
"cht , maar  de Fel lahs vonden er  gereede aanleiding in, 
°m het gerucht te verspreiden, dat men aan het zoeken 
was naar  den beker  van Salomo, die, volgens een legende, 
onder  de Sphinx verborgen moest liggen. Ook allerlei 
verhalen van onderaardsche gangen naar  de pyramiden 
deden toen opnieuw de ronde. A l s men het gelooven 

wild e zou te Gizeh een geheel net van onderaardsche 
wegen verborgen liggen, een tunnelsysteem als dat van 
de o te Parijs, maar  hier  alleen ten behoeve van het 
verkeer  der  mummies. Wel worden tal van graven en 
onderaardsche gangen in de omgev ng der  groote pyra-
miden aangetroffen, maar  de verhalen, die daarover  wor-
den opgedischt, zijn meerendeels verharend overdreven. 

n zou kunnen vragen, waarom het noodig is, dat in 
het aan wonderwerken zoo rijk e Egypte, de fantasie nog 
aan het werk gezet wordt , maar  het gaat hier  evenals 
overal, zoodra er  aan een monument iets raadselachtigs, 
iets onverklaards is, gaat de volksverbeelding naar  een 
oplossing zoeken en op haar  eigene onbeholpen wijze een 
verklarin g geven, die, hoe dwaas ook somtijds, door  een 
groot deel van het, de monumenten aangapend, publiek 
gretig wordt aanvaard. 

t waas van geheimzinnigheid, dat over  alle overblijf -
sels der  oud-Egyptische kunst ligt uitgespreid, draagt er 
niet weinig toe bij , de belangstelling van het reizend pu-
bliek gaande te houden, maar  toch schijnt het ook hier 
noodig te zijn , die belangstelling nu en dan eens op te 
frisschen en uit deze noodzakelijkheid laat zich gereedelijk 
verklaren, hoe de mystificatie in de wereld gekomen is. 

Wanneer  er  alleen een bericht verspreid was, dat dc 
Engelsche regeering, of wel eenig geleerd genootschap een 
expeditie had uitgerust, om, voorzien van de meest mo-
derne werktuigen en hulpmiddelen, een hernieuwd weten-
schappelijk onderzoek in te stellen, zou dit bericht een-
voudig voor  kennisgeving aangenomen en daarna de zaak 
weder  vergeten zijn . 

e waarheid heeft de verzinsels spoedig achterhaald, 
maar  toch niet eerder, dan nadat zij  de reis om de wereld 
hadden volbracht. 



Indrukke n van de Tentoonstellin g der Rotterdamsch e Raadhuis-ontwerpen . 
Vervolg. (Zie bladz.

Gehouden aan een program van eischen. een zoo goed 
als voorgesrhreven plattegrond en een afgeronde bouwsom, 
srpeekt het vanzelf, dat de grondplannen door  de verschil-
lende mededingers ingezonden, op de hoofdpunten een 
sterke overeenkomst met elkander  ver tóonen. t heeft bij -
voorbeeld van den beginne af alreeds vastgestaan, dat dc 
representatieve ruimten in het voorste gedeelte van het 
gebouw zouden worden ondergebracht, terwijl ! alles, wat 
op den gemeentedienst en administrati e betrekking had, 
zooveel mogelijk naar  achteren moest worden geschoven. 

t aangenomen beginsel, deze parti-pris , mogen wij  gerust 
zeggen, waarvan o. i. in het geheel nog niet vaststaat, dat 
zij  juist is. dwong de mededingers feitelij k tot het ontwer-
pen van twee achter  clkande'r  geplaatste gebouwen van 
verschillend karakter , die, zoo goed en zoo kwaad als dit 
ging, met elkander  verbonden moesten worden. -
gevolge is eigenlijk in geen der  ontwerpen een goed geheel 
verkregen, want bijn a alle mededingers hebben gemeend, 
het verschil in dc rijkere  behandeling van het representa-
tatie-gebouw cn dc sobere bewerking van het administra-
tiegebouw, goed te moeten laten uitkomen. Aan dc zijgevels 
springt dit verschil natuurlij k het meest in het oog, daar 
toonen dan ook bijn a alle ontwerpen eerst recht hun zwakku 
zijden. 

Een gunstige uitzondering evenwel, maakt hier  net ont-
werp Aquariu s van . P. C. ide Bazel, waarin aan de 
architectonische oplossing der  zijgevels evenveel zorg be-
steed is als aan die van het front . t de gegeven indee-
lin g toch zullen de ingangen aan de zijgevels, al mogen zij 
wellicht geen hoofdingangen hecten, feitelij k de meest ge-
bruikt e ingangen zijn en dienen zij  op waardige wijze te 
worden gemarkeerd. t heeft dc Bazel ingezien en nog 
in een ander  opzicht is hij  van de opvatting der  andere 
mededingers afgeweken. 

j  is de eenige, die den grooten toren of belfrood, 
het symbool van burgerlijk e vrijhei d cn zelfbewuste kracht , 
niet geplaatst heeft aan of op het representatie-gebouw, 
maar  ongeveer  in het midden van den geheelen bouw en 
verbonden met het dienstgebouw. 

e origineele distributi e voert ons tot dc vraag, wat is 
hoofdzaak voor  een werkstad als ? Zij n het de 
feesten en recepties,1 die in het representatie-gebouw ge-
geven Zullen worden, zijn het de redevoeringen, die in de 
raadzaal gehouden zullen worden,? Of heeft de administra-
tie van het gemeentelijk huishouden, de handhaving der 
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t ontwerp overschrijdt de achtergevelrooilijn met een 

— op voor  ingangen verboden terrein gelegen — toegang 

voor  kinderwagens, welke . voorspringt. 

Terwij l volgens de gevels de breedte van het ontwerp 
. bedraagt, is dit volgens dc plannen . het-

geen tot gevolg heeft dat bij  plaatsing van den linkerzij -
gevel in de rooilijn , de rechter  zijgevel gedeeltelijk daar-

wetten, het beheer  der  geldmiddelen en eigendommen, de 
voorbereiding van plannen en maatregelen door  het dage-
lijksch bestuur  ook somtijds iets te betcekenen? 

E n ten slotte, waarop berust de burgerlijk e vrijhei d 
waarin schuilt de 'kracht van een bestuur, de duurzaamheid 
van gemeente-instellingen, in het een of in het ander, in 
de representatie of wel in den arbeid verbonden aan het 
beheer? 

t wil ons dus voorkomen, dat er  principieel groot ver-
schil van meening kan zijn, waar  de toren staan moet. -
Bazel en t hebben beiden dadelijk geweten, waa 
zij  hem zouden neerzetten, maar  daarbij  ieder  hun eigen 
inzicht gevolgd. 

Bij  den kaatsten is het symbool het hoofdmoment van het 
geheele ontwerp geworden, de representatie is daarin, zoo-
als uit alles, zelfs uit het motto, blijkt , als hoofdzaak be-
schouwd. e Bazel evenwel heeft het symbool dienstbaar 
gemaakt aan de architectuur  en zijn opvatting is, naar 
wij  meenen, de juistere. 

n de andere ontwerpen (komt vri j  duidelij k uit, dat men 
eigenlijk met den toren, die nu eenmaal bij  een
schijnt te behooren, geen raad geweten heeft. Twee de

mededingers hebben hem eenvoudig naast den voorgevel 
gezet en daardoor  den schijn op zich geladen, «lat zij  de 
geenszins voorbeeldige distributi e van den voorgevel van 
het Vredespaleis hebben nagevolgd. Zelfs in het bekroonde 
ontwerp is de toren een der  minst geslaagde onderdeden 
en terecht door  de Jur y opgemerkt, dat bovendien de con-
structie moeilijkheden zou opleveren. 

e voorgeschreven scheiding van het gebouw in twee 
declcn wordt in de plattegronden, door  den doorri t niet 
alleen gekarakteriseerd, maar  feitelij k tot stand gebracht. 

e doorri t verbreekt op den beganen grond de eenheid 
en samenhang, die men evenwel op 'de hoofdverdieping 
weder  moest trachten te herstellen. t is in verscheidene 
der  ontwerpen slechts ten deele gelukt, maar  waar  het 
gelukt is, bleef toch het bedenkelijk gevolg bestaan, dat de 
plans van beganegrond en hoofdverdieping niet op elkan-
der  passen op de wijze, zooals dit bij  monumentaal werk' 
vereischt wordt. Verschillende grootere en kleinere fouten 
door  de Jury gesignaleerd zijn blijkbaa r  het onvermijdelij k 
gevolg van den dwang aan de mededingers ook door  het 
voorschrijven van dezen doorri t opgelegd. 

( W o r d t v e r v o l g d .) 

buiten voorspringt (toren en trapuitbou w . erkers 

. 
e binnenplaatsen zijn niet te rui m en de inspringende 

hoeken ter  weerszijden van den middenvleugel van t 
voorgebouw zullen een killen indru k maken. 

e verlichtin g der  vestibule, van den achteringang met 
den doorri t en dc gangen om de hoofdtrap ten began -
grond zal matig zijn. e verlichtin g der  groote bureaux 
Burgerlijk e Stand, r  Onderwij s en Belasting zal niet 
te rui m zijn, daar  de bovenlichten . tot . ond r 
de omringende bebouwing zijn verzonken. 

Speciaal de conc ië rgewon ing en dc daartoe leidende trap 
is zeer  ongunstig wat betreft licht en luchttoevoer. 

e bij  dit ontwerp behoorende begrooting (ten bedrage 
van f —, inclusief een post h f — voor 
decoratieve werkzaamheden), is zeer  globaal en niet 
volgens het in het programma aangegeven model opgemaakt. 
Zi j  is bovendien moeilijk te controleeren ten gevolge van 
het gemis aan details vooral wat betreft de constructie, 

.vaaraan ook op de teekeningen weinig aandacht is gewijd, 
een bouwsom van f — is echter  aannemelijk tc 
achten. 

e architectuur  sluit zich, gelijk, in de e van 
Toelichting werd betoogd, aan bij  historische vormen, van 
flollandsch karakter , maar  deze zijn sterk van Engelsche 
en Pransche reminiscensen doortrokken . Zi j  is correct en 
-inaakvol, maar  mist waardigheid en is te speelsch, dan 
dat zij  het juiste kjarakte r  zou ver tóonen van het eerste 
bestuursgebouw eener  arbeidsstad als . 

Opgemerkt werd dat in den overigens geheel symmc-
trischen voorgevel het evenwicht is verbroken doordien één 
hoek dooT den grooten toren werd gemarkeerd. Ander-
zijds werd dc middenparti j  (welke, met uitzondering van het 
balcon, zeer  verdienstelijk werd geacht) te onbeduidend 
gevonden, in verhouding tot de zijvleugels. Een ernstig 
algemeen bezwaar  was. dat de gevel te los is in het plan. 
doordien de vensters niet voldoende rekening houden met 
de beteekenis der  achtergelegen vertrekken. 

e scheiding van representatief ged. elte cn dienstgebouw 
— welks groote soberheid uit de bouwsom verklaarbaar  is 
— is echter  in de gevels op juiste wijze doorgevoerd. 

e inwendige architectuur, hoewel van ander  karakter 
dan dijp der  gevels, vertoont monumentale en juiste opvat-
ting van beschaafden rijkdo m en zonder  overlading. 

e grocpeering der  representatieve ruimten tot een fraai 
geheel is, ondanks het gemis eener  groote vestibule zoo-
wel op den beganegrond als op de hoofdverdieping, zeer 
geslaagd, al zal, wat de hoofdtrap betreft (en deze be-
merkin g treft ook de , dc oplossing te ge-
compliceerd van aanleg en daardoor  te klein van afmetin-
gen zijn voor  het beschikbare bestek, terwij l bovendien 
de toegang uit den doorri t niet gunstig is. 

e bij  de feestzalen behoorende dienst- en keukenafdee-
ling is echter  geheel onvoldoende cn onpractisch, even-
als de groote garderobe. Tochtportalen ontbreken bij  de 
neveningangen en bij  den ingang uit den doorrit , terwij l 
de uitsluitende toepassing van revolvingdoors niet toelaat-
baar  is. 

e l vormt met dc bijbehoorende antichambre en 
leeszaal (welke echter  beide tc klein zijn) een goed door-
dacht, zij  het ook gecompliceerd geheel. e tribunes zijn 
amper voldoende van afmetingen en zijn slecht verlicht . 

t plan maakt een constructief eenvoudigen indru k maar 
de i ndeeling van het dienstgebouw is niet geheel over-
zichtelijk gehouden. t verband der  verschillende afdee-
lingen werd hier  cn daar  verwaarloosd. Zoo zijn de Wethou-
ders van Onderwij s en F inanc iën van hunne dienstafdec-
lingen gescheiden. e kanier  van den Secretaris is te ver 
van die van den Burgemeester  gelegen. t name is ook 
de ligging der  Secretarie (welke, evenals de linkervleugel 
van het achtergebouw, slechts . diep is in plaats van 

. als gevraagd) niet gunstig. Ook de splitsing van het 
bureau e Zaken doo'r  den doorri t is niet wensche-
lijlk . e ligging van het archief op zolder  en niet in 
directe verbinding met het bureau Eigendommen is niet 
juist . 

E e neventrappen springen niet direct in het oog. e 
m het midden der  tzijgevels trachten tegemoet te komen 
aan het inconvenient dat het gebouw ten begancgrond 
door  den doorri t in tweeën is gescheiden. Zi j  vormen te-
vens een beschutte verbinding, over  den doorri t heen, tus-
schen de beide gedeelten, maar  het denkbeeld is onvol-
doende opgelost en de verbinding der  op verschillend 
niveau gelegen verdiepingen van voor- en achterbouw is 
°1' enkele plaatsen gecompliceerd. 

Ee groote bureaux Burgerlijk e Stand, r  Onder-
wijs en Belastingen wijken af van het gegeven schema. 

t name zijn het inschrijvingsbureau r Onderwij s met 

bijbehoorend archief te 'klein . Ook dc wachtruimt e is tc 
klein, temeer  omdat de gang om de bureaux (die tevens 
als doorloop van het publiek van de entree naar  dc 
wachthal en als toegang voor  kinderwagens dient) slechts 

. breed is. 
e plaatsing van de klui s van den Gemeente-Ontvanger 

op den vloer  en niet boven opgaande muren is bedenkelijk. 
Overigens geeft het ontwerp nog aanleiding tot de na-

volgende bemerkingen. 
e wachtkamer van den Burgemeester  is niet gunstig 

gelegen, de antichambre is tc klein. e trouwzalen zijn 
niet gelegen bij  de bijbehoorende wachtkamers. e gan-
gen der  verdieping hebben geene verbinding. 

e vertrekken in het voorgebouw hebben eene 
ongemotiveerde hoogte, doordien zij  door  twee verdiepingen 
heengaan. 

e garderobes en W.C.' s van het personeel (welke op 
de  verdieping en ten beganegrond in het voorgebouw 
ontbreken), bodenkamers cn dienstvertrekken (welke op de 

 verdieping ontbreken) zijn veelal te bekrompen. Bij  de 
de vergaderzaal van Burgemeester  en Wethouders ontbreekt 
het gevraagde toilet. e rijwielbergplaat s in het souster-
rai n gelegen, maar  langs hellende vlakken gemakkelijk be-
reikbaar , is te klein. 

e c o n c i ë r g e w o n i ng is zeer  ongunstig gelegen aan de 
binnenplaats, op . boven de straat, terwij l de toe-
gang, — naast dc hoofdentree van het Stadhuis — door 
het sousterrain heen, cn over  een ongunstig domlk'ere trap, 
geschiedt. e ligging dezer  woning op een entresol ver-
laagt bovendien het groote voorportaal van de kamers 
van Burgemeester  en Wethouders en de kamer van den 
Burgemeester  tot . 

e politiepost, die een tochtportaal en W.C.' s mist, is 
te klein voor  agenten, terwij l de ligging van het cachot 
in het sousterrain ongewenscht is. 

e Jury voor  den , 

(get.) J. . W . , 

Secretaris. 

. . 

t ontwerp wordt zoowel in plattegrond als in den op-
bouw beheerscht door  den reusachtigen toren. e is bui-
ten verhouding tot het bouwwerk, dat in vergelijk daar-
mede onbeduidend schijnt, vooral ook wij l de partije n van 
den voorgevel naar  de zijgevels toe smaller  worden. t 
ontwerp van den toren verraadt levendige fantasie, maar 
het vertoont geen organisch ontwikkeld geheel. t leidt 
tot groote constructieve moeilijkheden en- dc ingewikkelde 
vorm is in ons 'klimaat niet zonder  bedenking. Bovendien 
zou deze toren i'n het stadsbeeld in de nabijheid van den, 
een verwanten hoofdvorm, maar  in kleiner  afmetingen ver-
toonenden toren der  Groote k geen gelukkig effect 
teweeg brengen. 

e Jury acht deze opvatting om op den toren — hoe 
belangwekkend Jii j  op zichzelf beschouwd moge wezen — 
alle aandacht samen te trekken, in beginsel verkeerd. < >ve-
rigens mist de architectuur  der  gevels monumentaliteit en 
sprekend karakter. Zi j  is veeleer  armelijk . e betcekenii 
van het representatieve voorgebouw komt niet tot haar 
recht en zelfs de groote feestzaal is in .het uitwendig 
aspect verdwenen, doordien haar  venster  met de entree 
tot een geheel is samengetrokken, hetgeen op een achter-
gelegen doorgaande hal schijnt tc wijzen. Ook de fanta-
sie en talent verradende, op veelkleurige decoratie berus-
tende opvatting der  binnenarchitectuur  mist grootheid en 
monumentaliteit. e plaatsing der  monumenten voor  de 
zij  ingangen van den voorgevel is niet gelukkig. 

c bouwsom blijk t bij  narekening tot een zeer  aanmer-
kelijk e overschrijding van het beschikbare bedrag te lei-



den, tot f j  is dan nog rekening gehou-
den met de door  den ontwerper  bedoelde behandeling der 
dienstafdeeling, welke zóó armelij k is, dat voor  een be-
hoorlijk e uitvoering de bouwsom nog zou moeten worden 
verhoogd over 3 . met zeker  f  per 3 . , dus 
in totaal zou stijgen tot bijn a  millioen. 

Terwij l de gevelteekening een breedte van . ver-
toont, overschrijdt volgens de plattegronden het ontwerp 
de beschikbare terre'mbreedtc over  zijn volle lengte mzt 

. 
e verlichtin g en luchtverversching laat in veel op-

zichten te wenschen over. e indeeling wijk t in verschillende 
punten — met name ook in dc groepecring der  represen-
tatieve ruimten — af van dc in het programma gestelde 
eischen van afmeting cn groepecring. t plan is echter 
met uitzondering van den door  den toren beheerschten 
middenbouw eenvoudig cn overzichtelijk opgezet, terwij l 
het in verschillende onderdeden geslaagde oplossingen 
biedt. 

t ongemeen groote aantal ingangen is niet te ver-

dedigen. 

e jur y voor  den , 

(get.) J. . W. , 
Secretaris. 

. O O S U A. 

e architectonische opvatting, zoowel van de gevels 

als van het interieur , mist een voor  een bouwwerk van 

deze beteekenis gepast karakter  van waardigheid en mo-

numentaliteit. t dienstgebouw is monotoon en toch zeer 

onrustig en niet goed gescheiden van het representatieve 

gedeelte van het . 
e compositie en versiering zijn mede door  gebrek aan 

beperking inzonderheid wat betreft het hoofdgebouw, uiter-
mate zwak van verhouding, vorm en kleur . 

Voor  zoover  nog noodig volgen de navolgende bemer-

kingen. 

t ontwerp overschrijdt het beschikbare bouwterrein. 
Portaal cn monument voor  den middenbouw overschrijden 
de rooilij n met . de hoekpaviljoens van den ach-
tergevel springen er . buiten, de gevels deels

. (hoekpaviljoen en middentoren), terwij l het hellend 
vlak aan den linker  zijgevel  voorspringt. 

e onnauwkeurig opgemaakte begrooting stijgt bij  na-
rekening tot f  maar  do daarbij  aangehouden 
uiterst sobere behandeling der  dienstafdeeling eischt een 
verdere verhooging van dat bedrag met circa f
tot f

e licht- en luchttoevoer  tot een groot gedeelte van het 
gebouw, en juist ook in meest belangrijk e deelen, laten te 
wenschen over. e plattegrond-indeeling waarbij  dc 
door  den rondgaanden dooTrit geisoleerde middenparti j  uit 
practisch oogpunt aan bedenking onderhevig is — ver-
toont in verschillende onderdeelen (met name de l 
met anncxen. uitegzonderd de tribunes, en de plaatsing 
van de groote wachthal bij  dc bureaux Burgerlijk e Stand. 

r  Onderwij s en Belasting) gelukkige groepeering. maar 
daarnaast ook vele niet geslaagde, benevens afwijkingen 
van het programma van eischen. t geheel is over  het 
algemeen omslachtig en mist met name in het voorge-
bouw, ook i n plattegrond, grootheid van opzet. 

e nevcningangen naast de beide rijtuigportale n in den 
voorgevel — alsmede de plaatsing van deze zelf kor t bij 
den hoofdingang — zijn niet gelukkig verdeeld. 

e Jury voor  den , 

(get.) J. . W . , 
Secretaris. 

V . . 

e teekeningen der  plattegronden en van den gevel 

vertooncn een verschillende breedte. Volgens de platte-

gronden blijven de zijgevels geheel binnen de rooilijn , vol-
gens de gevelteekening is het gebouw over  der  erker-
gemeten . breeder. n dit opzicht is de maquette 
buiten beschouwing gelaten daar  ri j  zoowel in breedte-
als diepte-afmetingen aanmerkelijk van de teekeningen af 
wijk t (zij  doet zulks ook in andere opzichten: de insteek -
verdiepingen zijn op de maquette niet aangegeven, even-
min als de achteringang aan den zuidelijken zijgevel).  = 
voorgevel overschrijdt de rooilijn : met de zijpaviljoens
en met de middenparti j ; aan den achtergevel stckei, 
de  t raptorens . buiten de rooilijn . Een achteringang 
voor  conc ië rgewon ing en keuken is op afgesloten terrein 
ontworpen. 

e toetreding van licht en lucht kan door  de ruim . 
centrale binnenplaats goed geschieden. Evenwel ver-
kceren verschillende gangen, (vooral doorloopende gan 
gen in den middenvleugel van het achtergebouw), boden-
kamers en nevenvertrekken (vooral die, welke op de en-
tresols gelegen zijn) in slechte conditie, evenals meerder 
bureaux, deze laatste ook in verband met hunne tegenover 
de diepte slechts geringe hoogte. 

e entree en hoofdvestibule ten beganegrond zijn
slecht verlicht . n dc bureaux der  derde verdieping in 
het bij/onder  zijn de vensters ongunstig (hoogte glaslijn 

. boven den vloer, hoogte vensters . Ook 
dc boven en zijverlichtin g der  groote bureaux Burgerlijk * 
Stand, r  Onderwij s en Belastingen zal te wenschen 
overlaten .omdat het licht geput wordt uit de binnen-
plaatsen, die aan dri e zijden zijn omsloten door  muren, die 
tot . boven het dak opgaan. Over  het algemeen 
wordt de verlichtin g belemmerd door  het veelvuldig pla u-
sen van zware pijler s in de gangen. 

e begrooting blijk t bij  narekening tot f  te 
stijgen, voornamelijk doordien blijkbaa r  de fundeering niet 
in de begrooting is opgenomen. 
' e constructie lokt eenige algemeene bemerkingen uit. 
e constructie van den zeer  rijzigen toren met vers tij  vings 

vloeren op . ouderlingen afstand is bedenkelijk op 
zichzelf beschouwd en ook in verband tot het overige 
gebouw. n ieder  geval laat de voorgestelde torenfundee-
rin g niet toe den aanleg van trappen en andere ruimten 
in den voet. e zou massief moeten zijn, tenzij  de ge-
heele torenfundeering . dieper  werd gelegd. e con-
structie boven de middenparti j  van het voorgebouw eischt 
verzwaring, welke constructie met eene spanning van

. in het midden belast is eerstens met eene volle verdie 
ping en tweedens met een koepel van 8 . diameter  en 

. hoogte. e kap boven feestzaal en hal is niet uit 
den plattegrond ontwikkeld . e verdeelingsmuren zijn wei-
nig boven elkander  gebouwd en in het sousterrain niet 
voldoende overgebracht op de fundeering; ook de vorm 
der  pijler s in de rijwielbergplaat s is moeilijk uitvoerbaar 
in verband met de fundecring. 

t ontwerp is aesthetisch een tot in onderdeelen door-
gevoerd architectonisch geheel van persoonlijk cachet. 

t druk t groote mate van ernst en kracht uit . i 
het geringe silhouet (de koepel zal weinig de aandach; 
trekken) en den gesloten dakvorm (waarin de kleine voor-
springende daken echter  reden van bestaan missen) is de 
indru k zeer  massief. t wordt — vooral het gebouw van 
ter  zijde ziend — aanmerkelijk versterkt èn doordien dc 
schuin vooropspringende vlakken in den voorgevel niet 
door  vensters zijn doorbroken èn door  den krachtigen voor-
sprong der  pilasters (wier  zwaarte niet in verhouding staat 
tot de belasting), waarachter  de ramen verborgen zijn. 

n tegenstelling tot dit massale effect staat de uiter-t 
rijzig e — maar  niet gelede — toren, die door  zijne ligging 
op het achtergebouw weliswaar  den omvang van bet bouw-
werk markeert, maar  omgekeerd voor  den beschouwer 
steeds een voet schijnt te missen. 

Van de plaatsing van het monument van Van Oldenbar-
uevelt werd in de compositie van het s geen parti j 
getrokken; het is geheel vri j  van het gebouw op den 
Coolsingel gedacht. 

n de gevels is de beteekenis der  achter  gelegen ruimt e 
niet tot uitin g gebracht. - en nevenruimten — de 
kamer van den Burgemeester  en het bijbehoorend toilet 

hebben gelijke waarde en ook een scheiding tusschen 
het representatieve gedeelte en het dienstgebouw is uit-
wendig niet gemaakt, dan door  de (op de maquette niet 
voorgestelde) borstwering, welke den aanleg van entresols 
verraadt. e beide nevenzalen van de feestzaal zijn door 
tongewelven overdekt, welke de vensters zouden door-
snijden. 

e inwendige architectuur  verraadt eenzelfde streven als 
de gevels naar  eenheid en monumentaliteit in een oorspron-
kelij k karakter . 

e feestzaal is beter  geslaagd dan de — in afwijkin g 
van het programma — in tweevoud ontworpen hoofdtrap 
 en. e gaan, vooral ten beganegrond, schuil achter 

zware pijler s en komen niet voldoende tot haar  recht als 
hoofdmoment der  groote hal. 

e aanleg der  feest en raadzaalgroepen op de hoofd-
verdieping is in zijn geheel beschouwd van groot effect. 
Terwij l de kamer van Burgemeester  en Wethouders met 
donker  toilet) en de trouwzaal echter  aanmerkelijk de 
geë isch te afmetingen overschrijden, zijn de antichambre 
en de leeszaal der n te klein en de in hoekpa-
viljoens gelegen zalen vertoonen geen geslaagde grond-
vormen. Verschillende onderdeelen zijn echter  minder  ge-
lukkig . e ligging der  Burgemeesterskamer is niet overeen-
komstig de beteekenis van dit vertrek, terwij l de acces-
soires in dit vertrek niet geheel overeenkomstig het pro-
gramma zijn gesitueerd; met name ontbreekt de directe 
verbinding met den hoofdambtenaar. 

e tc hooge ligging der  tribunes, zoowel in de feestzaal 
als raadzaal is niet juist , terwij l de tot . verlaagde 
toegangen tot enkele zalen te veel gemaskeerd zijn. 

n de l — wier vorm niet gelukkig is — wordt 
van enkele plaatsen de voorzitter  niet gezien. e tribunes 
bevatten niet het verlangde aantal plaatsen, terwij l ook 
de bijbehoorende bodenkamers en garderobes niet voldoen. 

e kamer van den Secretaris is te ver  gelegen van de 
Burgemeesterskamer. e ingewikkelde groepeering der  ver-
trekken voor  de Secretarie en de (niet goed verlichte) 
schrijfkamer s laat te wenschen over. Ook de ligging van 
het bureau Eigendommen is niet gunstig en op de 3e ver-
dieping te ver  van het in het sousterrair  gelege.: don-
kere en slecht te ventileeren arch'^f . Ook de ligging van 
bet bureau voor e Zaken op de  verdieping 
leidt tot bezwaren. 

e groote bureaux Burgerlijk e Stand, Belasting en r 
(mderwij s met f in het achtergebouw, hoe-
wel in goed gegroepeerd verband met de (door  kolom-
men echter  op hinderlijk e wijze verdeelde) wachthal voor 
h't publiek, zijn door  aanmerkelijke afwijkin g van het ge-

n schema te klein en onpractisch voor  den dienst. 
Ook meerdere andere bureaux voldoen niet aan de geë isch te 
afmetingen, terwij l met name het verband der  vertrek-
ken der  afdeelingen Onderwij s en F inanc iën uit het oog 
l s verloren. 

Terwij l op de hoofdverdiepingen door  groete overs, h ijdin g 
oer  geë isch te oppervlakken met de ruimt e rui m is omge-
wrongen, is — hetgeen voor  den dienst tot bezwaren aan-
leiding geeft — op groote schaal overgegaan tot den aan-
l e  van entresols, zoowel voor  ondergeschikte en reserve-
vertrekken als voor  bureauruimten, welke laatste veelal 
lr> verband met de geringe hoogte en de toegangen (die 
t 0 '  het op het entresol gelegen deel der  secretarie gaat 

door  de toiletten) niet practisch zijn. e dienstafdeeling 
wordt door  de verdeeling over  entresols te ingewikkeld. 

e nadeelen der  ontwerpen ontresols zijn. dat zij  — hoewel 
zelf niet hoog — bovendien de ondergelegen vertrekken 
(en daarbij  kamers van hoofdambtenaren b.v. den ge-
meente-secretaris) verlagen. 

t ontwerp geeft overigens aanleiding tot de volgende 
bemerkingen. t doortrekken der  gevraagde buizentun-
nels wordt deels door  de entresols belet, terwij l zij  el-
ders doodloopen tegen liften. 

e verdeeling van gangen on hallen door  rije n van 
zware constructief overbodige pijler s belemmert de circu-
lati e en overzichtelijkheid, terwij l zij  ook aan de verlich-
tin g in den weg staan. e pijler s muurpilasters versmal-
len de . breede gangen plaatselijk tot . 

t de neveningangen in den doorri t mede moeten die-
nen voor  de drukbezochte groote bureaux Burgerlijk e Stand, 

r  Onderwij s en Betalingsbureau Belastingen is. in ver-
band met het rijtuigverkee r  in den doorrit , niet doelmatig. 

n den achteringang der  hoofdvestibule ontbreekt een 
tochtportaal. 

Bij  de diensttrappen in de zijgevels is getracht over  den 
doorri t heen een verbinding tusschen voor- en achterge-
bouw te bereiken. e belangrijk e ingang onder  den toren 
tot de centrale wachthal in het achtergebouw is te smal 
en de in den toren ontworpen trap te klein voor  het te 
verwachten gebruik. 

Aan dc d iens tver t rékken is niet altij d voldoende aan-
dacht gewijd. 

e onderlinge groepeering der  keukens en koffiekamers 
voor  het personeel en hunne verdeeling over  twee verdie-
pingen is niet gunstig, terwij l de doorgaande spijzenlift te 
ver  verwijder d is van de voornaamste lokalen in het voor-
gebouw. 

e c o n c i ë r g e w o n i ng is klein en achteraf gelegen, ter-
wij l de ingang op afgesloten terrein is ontworpen. e 
rijvvielbergplaat s (in tweevoud ontworpen in afwijkin g van 
het programma) is1- niet gemakkelijk bereikbaar. 

Ook de politiepost (met cachot in het sousterrain) vol-
doet niet aan het programma. 

e bodenkamers zijn veelal donker  (zij  ontbreken op 
eenige der  gevraagde plaatsen) en slecht te ventileeren. 
Garderobes en W.C.' s personeel (gelegen op entresols en 
niet bij  bodenkamers) zijn ruim , maar  de ventilatie zal 
veelal te wenschen overlaten. e publieke W.C.' s in het 
achtergebouw op een entresol zijn niet gunstig gelegen.. 

e Jury voor  den , 

(get.) J. . W . , 

Secretaris. 

( S l ot v o l g t . 
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, met losse plaat 
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j doo  J. . . w. i . met afbeeldingen. 
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. E. . — e s a m e n s t e l l i ng van d e d a  p k  i n g 1 u c h t 
op e h o o g t e: . A. J. C. . - E en s 
d o o  het n van d e l : A. J. T.Janse. 
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E T UN N No. t Juninttmme van 
Alexande s t bevat als l een studie van . 

. l  ove nieuwe  van den  schilde h 
. e vele afbeeldingen bij dit l n ons , dan de niet 

altijd even licht e beschouwingen die de n toe-
voegt.  doet zich hie  in hoofdzaak kennen als landschapschilde ; het 
landschap is voo  hem echte hetzij d van een e fi-

, hetzij middel om een »Empfindung« uit te n en dus in geen 
van beide gevallen hoofdzaak. Zijn k heeft  wel een j k 

k , maa volgens onze opvatting staat s kunst hoo-
, waa hij bloemen , de natuu mee tot den beschouwe doet 

n en zichzelf minde . 
Voo  de  is deze g k wegens de afbeeldin-

gen van eenige e en e landhuizen van Emanuel vonSeidl,den 
, wiens m leven onlangs j t 

d afgesneden, maa wiens invloed zeke nog n tijd zal . 
Op het gebied van tuinaanleg vinden wij  een en ande van den 

bekenden t . . l  nog in dit 
numme de aandacht t een stukje ove d s h 

. Teschne heeft in den g en uit e Studiën de 
lavaansche Wajang n kennen en in e navolging n een 
poppentheate samengesteld. Of het gelukken zal de e Wajangkunst 
in het e d ingang te doen vinden blijf t de , 
maa in elk geval is de poging d voo  de « van 
onzen tijd. 

Gemeng d Nieuws , 

— e e synagoge te m is geheel d doo  den 
t E. , , die j zooveel mogelijk het e 
 van de in  gestichte k heeft weten te . 

Nadat nu ongevee twee jaa  geleden de bekapping de synagoge was 
, bleek al spoedig, dat een algeheele e noodig was. 

Thans na zeven maanden is de synagoge . e e n oud-
e n n thans een e . Ook 
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Vervolg. \Zie blz.

e eigenaardige wijze, waarop men gemeend heeft, de 

gewichtige aangelegenheid van den w te -

terdam te moeten behandelen, kon geen ander  gevolg 

liebben dan een ongelijken strijd , maar  bij  nadere beschou-

wing is het toch niet deze omstandigheid, die hier  geleid 

heeft tot een resultaat, dat van zeker.- zijde wel gewenscht 

werd en waarop klaarblijkelij k is aangestuurd, maar  dat 

toch voor  de Nederlandsche bouwkunst recht bedroevend 

iv t is de vrijheidsbeperking, die den mededingers werd 

opgelegd, de dwang, waarvan zij  het gewicht waarschijnlij k 

eerst recht zijn gaan gevoelen, toen zij  zich aan den arbeid 

hadden gezet. 

Neemt men dit in aanmerking, dan moet men erken-

'tl , dat de meeste der  mededingers nog heel wat heb-
1 'i i gedurfd. n zij  zich even angstvallig aan de vast-

gestelde bouwsom gehouden, als aan den zoo goed als voor-

 schreven plattegrond, dan zou geen van hen een hooger 

 'i l hebben bereikt dan het ontwerp „Groe n en Wit" , dat 

wij  hiermede niet geheel achteraan willen plaatsen, maar 

' tt met het bekroonde ontwerp gemeen heeft, dat alle 
s n van een persoonlijk cachet ontbreekt. r  de 

ontwerpen „Pr o domo sua"  en , ,J. J ."  ook bij  de andere 

achterstaan en de daarop gemaakte aanmerkingen van de 

Jury o.i. over  het algemeen juist zijn, de door  de ont-

rpers gehuldigde opvatting moge hier  verkeerd zijn. iets 

 rsoonlijk s is er  toch niet aan tc ontzeggen. 

t ontwerp i Prosperitas", dat mede een 

zeer  verdienstelijk stuk werk mag worden genoemd, (uit-

leent o.i. de groote waardeering', die het van vele zijden 

ten deel viel, aan het feit dat Ottcn  Ovcreyndër hun 

fantasie wisten tc breidelen, zonder  zich bepaald aan con-

ventioneele stijlvormen te binden. e hoofdgevel aan den 

Coolsingel is met smaak gecomposeerd en versierd cn 

ofschoon niet bepaaald oorspronkelijk van opvatting, maakt 

hij  een rijk , doch tegelijkertij d rustig effect. e ontwer-

pers hebben hun inspirati e niet gezocht in d_- achttiend': 

eeuwsche architectuur, die men nog aan de e 

havens vindt , en zich geen moeite gegeven, te trachten op 

deze wijze het gewenschtc locale karakter  te bereiken. Zij 

hebben eenvoudig de beginselen in toepassing gebracht, 

waarmede zij  door  school en practij k vertrouwd gewor-

den zijn en dientengevolge heeft hun werk. meer  dan een 

der  andere ontwerpen, een h cachet verkre-

gen. t verwondert ons niet, dat de Jury , die in haar 

beoordeeling van dit ontwerp al zeer  weinig waardeering 

aan den dag heeft gelegd, deze eigenschap niet heeft op-

gemerkt, want geen harer  leden h -eft een volkomen on-

bevangen blik op de zaak kunnen hebben. e Amster-

damsche architecten 'kunnen hun Amsterdamsche ziens-

wijze maar  moeilijk laten varen en zij  gelooven maar  half 

aan de ontwikkelin g der  bouwkunst te . En 

tochi s ook daar  in de laatste jaren met grooten ijver  en 

toewijding aan die ontwikkelin g gewerkt. 

Wanneer  men artistieke overwegingen een weinig
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den achtergrond schuift en in aanmerking neemt, dat niet 
uitsluitend een representatief monument verlangd werd, maar 
een monumentaal dienstgebouw, dan is het ontwerp -
rodami Prosperitas"  beslist het beste, dat uit m 
zelf te voorschijn is gekomen en beslist datgene hetwelk: 
in het tegenwoordig m het best op zijn plaats 
zou zijn. 

Gevels als die van "  en „Groe n en Wit "  kan 
men overal neerzetten. „Groe n en Wit" , het spijt ons, dat 
wij  er  niets anders van kunnen zeggen, geeft beschaafde 
mode-architectuur  tc zien, gelijk men die het allerlaatst 
wel verwachten zou van een bouwmeester  uit de school 
van Cuypers. Frontveranderingen hebben wij  bij  verschil-
lende onzer  beste bouwmeesters kunnen waarnemen en 
bij  velen laten die frontveranderingen zich dooir  de om-
standigheden verklaren en is daarin een min of meer 
logische gang op te merken. Over  dc veelzijdigheid van 
sommige talenten behoeven wij  ons ook,niet meer  te ver-
bazen. Bij  den overvloed van hulpmiddelen, waarover  onze 
tij d beschikt, is niet eens een zeer  buitengewone begaafd-
heid noodig. om zich achtereenvolgens vertrouwd te ma-
ken met de meest uiteenloopende stijlvormen en te loeren, 
zich daarvan met gemak te bedienen. Wi j  zouden zeggen, 
dit is nog meer  een quaestie van wilskracht , dan van talent. 

r  het ontgaat ons ten cenenmale, boe het mogelijk 
is, dat een bouwmeester  met evenveel toewijding, met hart 
en ziel, werken kan. nu eens in streng-middeleeuwschc, dan 
weder  in bepaald moderne vormen, hoe hij , al naar  het 
pas geeft. e e of Barok-archi tectuuü 
levert, liet ontgaat ons ten cenenmale, wij  herhalen het, 
welke waarde het werk van zulk een bouwmeester, het moge 
nog zoo geacheveerd zijn. voor  de ontwikkelin g onzer  bouw-
kunst kan hebben. s geacheveerds is aan het werk 
van Jan Stuyt niet te ontzeggen, maar  is dit wel een groote 
verdienste, waar  de voorbeelden voor  het grijpen liggen ? 

t onze tij d het tot een verbazende hoogte in den stijl -
namaak heeft gebracht weten wij  nu toch wel voldoende, 
dat dit niet nog eens aan een zoo belangrijk bouwwerk 
als het s van m behoeft tc worden ge-
demonstreerd. Wat dit ontwerp betreft, bestaat hiervoor 
geen gevaar, maar  het dreigt in geen mindere mate bij  het 
voor  uitvoering gekozen „S . P. Q. "  cn wij  zien slechts 
eene 'kans het te ondervangen in de mogelijkheid, dat 
Prof. Evers tot het inzicht komt van de noodzakelijheid, 
om zijn ontwerp van den grond uit om te werken. 

e kans is niet gering, nu duidelij k genoeg gebleken 
is. dat men het ontwerp toch niet anders dan na zeer 
belangrijk e wijzigingen voor  uitvoering geschikt acht. 

n een opzicht is het ontwerp "  een zeer 
merkwaardi g stuk werk; het geeft ons met een oogopslag 
een duidelij k beeld te zien van de richtin g en den stand 
van het bouvvkunstondervvijs aan de Technische -
school. e indru k was dc eerste, die wij  er  op de ten-
toonstelling van kregen, toen ons nog niet bekend was, 
dat de hoogleeraar, gelijk voor  de hand lag, zich bij  dc 
bewerking van het ontwerp door  een aantal zijner  beste 
leerlingen had doen assistecren. t is niet meer  dan 
natuurlijk , dat onze Nederlandsche professor  in deze he! 
voorbeeld van vele e collega's heeft gevolgd, te 
meer, omdat belangrijk e opdrachten aan professoren hier 
te lande zeldzaamheden zijn. 

Wanneer  wij  nog het bewijs behoefden van de stelling, 
dat, ook in de bouwkunst, de school altij d bij  de practij k 
achteraan komt, dan is het in dit ontwerp geleverd. 

Behoudens enkele uitzonderingen, beteekent voor  den 
bouwmeester  het aanvaarden van het leeraarsambt onver-
mijdelij k den ondergang. t kan niet anders en moet zoo 
blijven , zoolang het onderwijs geschoeid blijf t op de leest, 
die op de meeste scholen en ook op onze Technische 

l in gebruik is. Alleen een algeheele omwen-
teling in het kunstonderwijs kan hierin misschien mettertij c 
verandering brengen, maar  wie weet hoever  wij  daar  noj. 
van af zijn . Wi j  kunnen ons voorstellen, dat er  bouw 
meesters zijn , die zich tot het onderwijs aangetrokken ge 
voelen door  de schoone illusie, daardoor  in de gelegenheid 
te zullen zijn , meer  dan anders, tot de ontwikkelin g de, 
bouwkunst te kunnen bijdragen en zich in zekeren zin eet 
leidende positie te kunnen verwerven. e moet evenwe 
deze illusie verstoord worden door  een Jury-rapport , gelijl 
over  het ontwerp „ S . P .Q "  is uitgebracht, en meer  nog 
door  de stemmen, die alom in de bouwkundige pers zijt 
opgegaan ? 

Want al is nu ook dit ontwerp voor  uitvoering gekozen 
de omstandigheden, waaronder  dit geschied is, waren vat 
dien aard, dat de eer  dezer  onderscheiding een zeer  twij 
felachtige waarde verkreeg. 

Bij  het aandachtig lezen van het Jury rapport , bemerki 
men, dat ook aan dit ontwerp de aanmerkingen niet zijn 
gespaard Vreemd doet het aan. te ontwaren, dat daarin 
bij  herhaling afwijkingen worden geconstateerd van het 
programma, dat, nota bene, door  den ontwerper  zelf, in 
overleg met de bouwheeren. is vastgesteld. e Jury , aan 
handen en voeten gebonden, heeft met deze aanmerkingen 
zeker  willen voorkomen, dat men haar  later  partijdighei d 
zou kunnen verwijten. 

Zoodra zij  met de ingekomen ontwerpen kennis maakte, 
wist zij  natuurlij k wie de ontwerpers waren. Zonder  aan-
zien des persoons, dit moet erkend worden, heeft zij  niet-
temin ieder  het zijne gegeven. 

' S l o t v o l g t .) 

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

T 

van de jur y lev beoordeeling der  ontwerpen voor  een 

s tc . 

(Slot.) 

. J. J. 

t ontwerp overschrijdt het beschikbare bouwterrein 
en wel aan de achterzijde gedeeltelijk met . (trap 
penhuis) en aan de beide zijgevels met . (achtertoren). 

e nagerekende begrooting wijst een eindcijfer  aan van 

f
Bij  den opzet van het ontwerp is gestreefd naar  monu-

mentaliteit, maar  deze is niet bereikt. t leidde in hoofd-
zaak tot overmatige zwaarte in constructie en materiaal. 

e plattegrond onderscheidt zich in aanleg door  een 
niet gerechtvaardigde ruimteverspilling . Ondanks deze is 
o.a. door  overmaat van kolommem (die ook uit practisch 
oogpunt hinderlij k zijn) in het versnipperde interieur  to< h 
geen grootsch effect bereikt. t name is de zeer  gereke 
middenhal niet gelukkig. e gecompliceerde indcelin; 
vertoont een zeer  onpractische en verbrokkelde verdeelirg 
van trappenhuis, gangen en hallen, welke vooral in h t 
representatieve gedeelte storend werkt, zloovvel aesthetis n 
als practisch. e hoofdtrappen (in afwijkin g van het pro-
gramma twee in getal) komen te ver  uit het centrum van 
het gebouw (waar - en feestzalen gelegen zijn)
ven en dientengevolge zijn ook de verbindingen ter  hooi
verdieping omslachtig en ongeriefclijk . Bovendien wijk t het 
ontwerp op vele punten af van de programma-eischen 11 

is aan de onderlinge groepeering der  dienstvertrekken n et 
steeds de vereischte aandacht gewijd. 

t de doorri t het rijtuigverkeer  direct naast den hoofd-
|' gang doet uitmonden is bezwaarlijk. Bovendien wordt 
de indru k van den geheel symmetrisch opgezetten gevel 
san den Coolsingel verstoord door  dezen onsymmetrisch 
(.eprojecteerden doorrit . 

e architectonische opvatting van het uitwendige is be-
i.eerscht door  een sterk maar  niet bezonken streven naar 

. e onderdeelen staan los van elkander 
en vormen geen organisch doordachte compositie. t 
eheel is uitermate Zwaar en gedrongen van verhoudin-

gen .terwij l de koepel, met de omringende kleine koe-
pels, niet t<ot zijn recht komt, gelet op de plaatsing van 
het s aan den Coolsingel. e veelsoortigheid van 
deur- en raamvormen maakt het geheel onrustig, 't geen 
nog versterkt wordt door  de wijze waarop de openingen 
zijn onderverdeeld en door  het aanbrengen van ongemoti-
veerde architectonische versieringen. 

e gevel houdt bovendien geen rekening met de ach-
,e,elegen ver t rékken . 

e Jury voor  den , 

(get.) J. . W . , 

Secretaris. 

. . 

t ontwerp overschrijdt — hetgeen op de situatie door 
te veel verkleining van den plattegrond  bij . 
in plaats van  bij , of metende op de voor-
gevelteekening  a  zelfs ) niet uitkomt — 
zeer  aanmerkelijk de gestelde bouwlijnen. 

Bijkan s de geheele voorgevel staat . over  de 
rooiing, de stoepen en beeldgroepen , de geheele ach-
tergevel springt , de traptorens . voor. 
Plaatst men den linkerzijvleugel in de rooiing dan sprin-
gen van den rechterzijgevel de toren , de muur 

, de erkers . en de erker  onder  den toren 
. voor. Een en ander  gemeten op de gevelteeke-

ning, terwij l gemeten op het plan deze cijfer s worden 
resp. . voorsprong, . terugsprong, . 
voorsprong en . voorsprong. 

e begrooting stijgt bij  na réken ing tot f
Wanneer  echter  als op de maquette en teekening is aan-
gegeven wordt gerekend op uitvoering met diepe daggen, 
dan zou dit bedrag alsnog stijgen over . met 
minstens f  per 3 . tot f

Bij  de beoordeeling van het ontwerp moet er  mede 
worden, rekening gehouden, dat de onnatuurlij k gekleurde 
maquette een geflatteerde voorstelling geeft vergeleken met 
de aan de begrooting ten grondslag liggende uitvoering. Zi j 
vertoont n.1., ook aan de zijgevels, uitsluitend toepassing 
van natuursteen en koperen dak, terwij l baksteen en leien 
dak bedoeld zijn. Bovendien geven de dieps daggen der 
vensters dooir  hun schaduwwerking een gedachte aan mo-
numentaliteit, welke niet zou worden verwezenlijkt. e on-
juiste indruk , door  de maquette in het leven geroepen, 
wordt nog versterkt door  de voor  het gebouw aangegeven 
fontein, welke i n werkelijkhei d niet kan worden geplaatst. 

e lichtinva l uit de binnenplaats wordt benadeeld door 
de hoogte der  omringende gebouwen, welke alle . 
ioog opgaan, terwij l door  het ongemotiveerd optrekken van 
 ai tot een nokversiering vervormden tusschenmuur, de 
' 'ogte der  ombouwing voor  een groot deel zelfs tot

; . stijgt. t treft met name de beide binnenplaatsen van 
net voorgebouw. Ook de boven verlichtin g der  groote bureau-

n ten beganegrond wordt geschaad eerstens door  de 
' : >oge ombouwing en tweedens door  den aanleg eener  op 

e bovenverdiepingen voorkomende verbindingsgang. 

n alle vertrekken van den beganegrond en der  ver-

dieping zijn dc vensters (vooral in verband met de diepte-
der vertrekken van . en ) ongunstig geplaatst 
(glaslijn is . boven den vloer  en . resp.

. onder  het plafond.) 
e indeeling, die een zeer  regelmatigen indru k maakt, vol-

doet echter  in zeer  vele opzichten niet aan de in het pro-
gramma gestelde eischen van g roepéer ing en afmeting en 
is voor  den dienst ongeriefelijk (b.v. ligging en verdeeling 
der secretarie in verband met de kamer van den Secretaris, 
de afdeeling Eigendommen in verband met het archief 
in het sousterrain, de groote bureaux ten beganegrond, de 
keuken en koffiekamer personeel, de W.C.' s personeel). 
Bovendien worden verschillende localiteiten gemist (ambte-
naarskamer bij  de Wethouders. van Gemeentewerken en Be-
drijven , W.C's, toiletten publiek, kamer chefagent). -
bij  verdient in het bijzonder  opmerking, dat ondanks het te 
groote oppervlak de afstand der  vensterassen slechts

. instede van . bedraagt als in het programma 
in verband met de inrichtin g der  kantoren was aangegeven. 

e afmetingen der  vertrekken zijnn veelal  kleiner 
dan verlangd wordt (bureaux Burgerlijk e Stand, Verkie-
zingen, At testat iën, Pensioenbureau, Secretarie, afdeeling F i -
nanciën). e plaatsing van de klui s op den vloer  der  bo-
venverdieping niet op opgaande muren, is niet constructief. 

Bij  het architectonische karakter  is naar  oorspronkelijk -
heid gestreefd. t heeft in verschillende onderdeelen tot 
een gelukkig resultaat geleid (wat het inwendige betreft 
wordt de feestzaal genoemd) maar  het voor  een s 
treffend karakter  is niet bereikt. t geheel mist, ook 
tengevolge van het te levendige silhouet, een monumentaal 
krachti g aspect. e vele balkons en loggia's zijn niet alleen 
minder  eigenaardig, maar  schadelijk voor  de verlichtin g der 
achtergelegen lokalen. e vertrekken — in het bij -
zonder  ook dat van den Burgemeester  ('t welk bekrompen 
en niet juist gegroepeerde accessoires heeft) — hebben een 
zeer  onpractischen grondvorm en te groote hoogten (trouw-
zaal en kamer Wethouder „  kamer Burgemeester

. e onlogische vormen van andere vertrekken (o.a. de 
in den rechtschen toren gelegene) vloeien op onlogische 
gekunstelde wijze voort uit vooropgezette eischen der  bui-
tenarchitectuur. 

Op meerdere punten is bij  de gevels geen rekening ge 
houden met de beteekenis of de eischen der  <.chtergele 
gen localiteiten, hetgeen, als in de groote raamgroepen van 
den zijgevel, tot valsche effecten leidt. 

e torenbekroning vertoont inconstructieve, op de hoe-
ken geplaatste openingen voor  het carillon . 

e feestzaalgroep is door  de beide dienstlokalen op on-
practische wijze onderbroken en vormt geen samenhangend 
geheel, terwij l verschillende dezer  vertrekken niet vlot of 
direct van de gang toegankelijk zijn (trouwzaal, kamer  Bur -
gemeester  en kamer Burgemeester  en Wethouders, kamer 
Wethouder). Een centrale ruimt e ontbreekt op de hoofd-
verdieping. 

e ongemakkelijke hoofdtrap mist met hare te lange 
zijarmen monumentaal effect en komt vooral ten opzichte 
van de l niet goed boven. 

e tribunes der , welke langs donkere trappen 
bereikt worden, zijn, door  gemis aan toegangspaden op 
publieke en gereserveerde tribunes, feitelij k te klein
resp.  plaatsen) en missen een voorportaal. 

e personenliften zijn te verafgelegen uit het centrum 
van het gebouw. 

e Jury voor  den , 

(get.) ƒ. . W . . 

Secretaris. 



OPEN . Aan dc Jury van dc e 
. 

Aangezien in l rvv rapport , in zooverre dat het onder 
het motto Aquariu s ingezonden ontwerp betreft, ten op-
zichte van meer  en min belangrijk e punten, een aantal 
duidelij k aanwijsbare misvattingen voorkomen, acht onder-
geteekende zich gerechtigd, de door  U tegen dit ontwerp 
aangevoerde bezwaren, kortelij k te toetsen. 

e opmerkingen van het t zijn in hoofdzaak te 

verdeelcn in : 

a. ) Opmerkingen ten opzichte der  kostenbegrooting. 

b. ) „  ,. „  „  constructie. 

c. ) „  „  lichtverdeeling. 

d. ) „  ,, ,> van het praktisch gebruik 
en di'  verdeeling der  ruimten . 

Xafuwkcurig e controle doet zien: 
ie. dat die omtrent de kostenbegrooting. behoudens dc 

opmerking betreffende hel ontbreken van de kosten der 
paalfundeering, willekeuri g zijn : 

 dat de hoofdzakelijke opmerkingen, omtrent de con-
structies onjuist blijken ; 

 dat in die. welke de. lichtverdeeling betreffen, be-
langrijk e onnauwkeurigheden voorkomen; 

 d.il in de praktische vcrdeeling der  ruimten hier  en 
daar  verschikkingen gewenscht zijn. die, aangezien tegen 
de hoofddistributi e zelve, geen belangrijk e bedenking wordt 
gemaakt, builen verhouding breed zijn uitgemeten; ook 
omdat zulke verschikkingen in alle plannen noodig blijke n 
en zelfs bij  de motiveering en voorbereiding der  prijsvraa g 
reeds werden voorzien. 

Ondcrgeteekeudc stelt er  prij s op, alvorens op deze pun-

ten nader  in te gaan, nadrukkelij k te verklaren, dat hij  met 

deze zakelijke weerlegging, geenerlei praktisch resultaat 

voor  zich zelve beoogt. 
e feitelijk e beslissing, waar  het in dezen prijskam p oih 

ging, is gevallen en daartegen bestaat geen appèl. 
r  door  bezwaren, zooals hier  gerapporteerd zijn en 

te boek gesteld blijven, te weerleggen cn tot hun eigen-
lijk e beteekenis terug te brengen, kan hunne wezenlijke 
waarde beter  worden geschat en zal het belang der  bouw-
kunst gediend zijn. t kan buitendien zijn nut hebben, 
wanneer  dit verweer  doet uitkomen, hoe de deugdelijk-
heid van het Juryrappor t over  het werk van ge ïnv i tee rde 

s niet altij d geheel evenredig is aan de studie 
en den ernst welke door  deze laatsten aan het ontwerp 
zei ven werd besteed en hoe deze zelfs tot het nemen van 
een onjuiste conclusie aanleiding kan geven. 

k laai voorts alle aesthetische waardeschatting buiten 
beschouwing en doe voor  het duidelij k overzicht, hieronder 
ter  linkerzijd e de punten uit het rappor t volgen en plaats 
daarnevcn ter  rechter, dit rappor t op den voet volgend, 
mijn e opmerkingen. (*) 

i . e teekeningen der  plattegronden en van den gevel 
vertoonen een verschillende breedte. Volgens de platte-, 
gronden blijven de zijgevels geheel binnen de rooilijn , 
volgens de gevelteekening is het gebouw over  dc erkers 
gemeten . breeder. c voorgevel overschrijdt de 
rooilijn : met de zijpaviljoens . cn met de middenparti j 

; aan den achtergevel steken de  traptorens . 
buiten de rooilijn . 

t meten met den duimstok naar  opgeplakte tee-
keningen (het papier  pleegt zooals overbekend is, in een 
richtin g tc rekken) schijnt de Jury hier  parten te 
hebben gespeeld. 

o teekeningen der  plattegronden en van den geve' 
geven metterdaad geheel "dezelfde afmetingen aan. Wal 
die aangegeven afmetingen in haar  verhouding tot hei 
programma betreft; blijken s dc eenheidsmaten is het ge-
bauw diep tot de rooilij n . -(- . = 
ico. . 

Voor  voorbouw en stoepen, mocht de rooilij n . wor-
den overschreden. e zijn , zoodat het geheel 

. binnen de beschikbare maat blijft , en alleen 4 
trappen aan den achtergevel . uitspringen. 

c breedte bedraagt . + . = . 
zoodat hier  de voorgeschreven maat niet is overschreden. 

n dit opzicht is de maquette buiten beschouwing ge-
laten, daar  zij  zoowel in breedte- als diepte-afmetingen 
aanmerkelijk van de teekeningen afwijk t (zij  doet zulk 
ook in andere opzichten: de insteekverdiepingen zijn op 
dc maquette niet aangegeven, evenmin als de achteringang 
aan den zuidelijken zijgevel. 

t de maquette afwijkingen vertoont is in de me-
mori e van toelichting gemotiveerd. r  afwerking slechts 
van den voorgevel en een klein deel van den zijgevel werd 
verlangd, doet de opmerking daaromtrent niet ter  zake 

e maquette is, t er  will e van een beter  overzicht, ver-
der  dan gevraagd werd afgewerkt, door  herhaling van een 
aanwezig motief. 

c toetreding van licht en lucht kan door  de ruim e 
centrale binnenplaats goed geschieden. Evenwel verkfee-
ren verschillende gangen, (vooral doorloopende (*) gangen 
in den middenvleugel van het achtergebouw), bodenka-
mers cn nevenvertrekken (vooral die, welke op de entre-
sols gelegen zijn) in slechte conditie, evenals meerdere 
bureaux, deze laatste ook in verband met hunne tegen-
over  de diepte slechts geringe hoogte. 

n mij n memorie van toelichting staat: n prak-
tisch opzicht is gestreefd naar  aan de buitenlucht gren-
zende ligging van alle lokalen en gangen en naar  bouw-
blokken van zoodanige afmeting en groepeering, dat we-
derzijds open dakvormen konden ontstaan zonder  licht-
of luchtkokers" . 

t streven is m.i. ook grootendeels bereikt. All e hoofd-
gangen en vertrekken hebben direct vol invallend daglicht. 

E r zijn alleen in den middenvleugel van het achterge-
bouw, kort e middengangen . lang. n heb-
ben deze het licht van dc hooge torentrapramen, gesteund 
door  dat van de goed verlichte dvvarsgang. Bodenkamers 
en nevenvertrekken hebben voor  een deel indirect lichi . 
maar  zeer  vol, door  de hooge vensters en een glazen 
scheidingswand. Voor  een enkele bodenkamer is deze wand 
op de teekening per  abuis zwart ingevuld. 

e entree cn hoofdvestibule ten beganegrond zijn 

zeer  slecht verlicht . 

e opmerking is ongegrond. e portiek verlic 1 it 

rui m het geheele voorgedcelte tot binnen het tochtp< -
taal: de lichtoppervlakt e is ongeveer  een derde van h t 

grondvlak tot de tochtdeuren, terwij l dc bouwverordening 
als maximum slechts een zesde eischt. n treedt h 1 
hoog invallende licht der  beide trappenhuizen op, dat van 
twee tegenover  elkaar  gelegen kanten, onder  een ho<
van  met den horizon invallend, tot op . af-
stand van elkander  het midden nadert, gesteund door  dat 

van de helder  verlichte gangen. 

t p , t . . naa een schets in de . . 

(*) Om e n hebben wij telkens de n in de-
zelfde kolom op de s van het t laten volgen. . ) k bedoeld doodloopende. 

t deze lichtwerkin g is vooropgezet beoogd, dat het 
volle licht der  boofdtr ; ippen als het ware direct de aan-
dacht naar  dc bovenruimten trekt . 

Nog mag opgemerkt worden, dat hetzelfde punt bij  de 
kritie k op het ontwerp S. P. O. . naar  een anderen maat-
staf wordt beoordeeld. E r  wordt daar  namelijk van de 

n etc. op den beg. gr. van het voorgebouw, die 
indirect  door  bovenlicht van nevenlokalen, zee r s l e ch t 
verlicht worden, gezegd: ,,zullen slechts matig verlicht zijn." 

n de bureaux der  derde verdieping in het bijzon-
der  zijn de vensters ongunstig (hoogte glaslijn . bo-
ven den vloer, hoogte vensters ï . t o ) 

e op de bovenste verdieping gelegen, grooten-
deels reserve-lokalen, hebben uit praktisch oogpunt bezien 
behoorlijk e verlichting . e glasopening is niet . 
maar . e ruimt e is slechts globaal verdeeld, 
aangezien het gebruik en de juiste indeeling der  vertrek-
ken nader  te bepalen is. Blijk t dit daarvoor  noodig, dan is 
in meerdere verlichtin g te voorzien door  in alle vakken 
vensters aan te brengen. r  ook zijn andere plannen te 
vergelijken wiaar  voor  groote reserven, op zolderverdie-
pingen, slechts dakvensters zijn ontwerpen. 

 Ook de boven- en zijverlichtin g der  groote bureaux 
burgerlijk e Stand, r  Onderwij s en Belastingen zal te 
v ischen overlaten, omdat het licht geput wordt uit bin-
n '  iplaatscn, die aan dri e zijden zijn omsloten door  mu-
ren, die tot . boven het dak opgaan. 

e opmerking zal het best op haar  waarde geschat 
x v rden, wanneer  men overweegt, hoe de breedte tusschen 
de bebouwing . bedraagt en wanneer  men dezen 

afstand inderdaad niet voldoende wilde achten, hiermede 
dus zoo goed als alle rui m aangelegde nieuwe straten, ver-
oordeeld zouden zijn. 

e begrooting blijk t bij  narekening tot f
te stijgen, voornamelijk doordien blijkbaa r  de fundeering 
niet in de begrooting is opgenomen. 

 1 

t kan niet geheel worden toegegeven. k heb de 
motieven waarop dit oordeel berust, twee maal gevraagd, 
eens direct na het verschijnen van de t van 
B. en W . en eens na de publicatie van het Juryrapport . 

Beide keeren zijn ze mij  geweigerd. 
Waar de Jury in haar  rapport , in het algemeen, spreekt 

van onnauwkeurige begrootingen, en dit voor  de betrokken 
architecten beteekent, een bepaald aantasten der  betrouw-
baarheid hunner  berekeningen, had dit niet zonder  eeni-
ge bewijsvoering mogen worden neergeschreven. 

(Ti t de bij  hel Juryrappor t gevoegde vergelijkende staat, 
blijk t de Jury te hebben aangenomen een inhoudsv erschil 
van pl.m. 3 . en een prijsverschil van f

Wat het eerste betreft, houd ik staande, dat de door  mij 
bij  de begrooting verstrekte opgave van den totaal-inhoud, 
achteraf nog eens nagerekend, volkomen juist bevonden is. 

Wanneer  men bedenkt, dat dit een verschil maakt van 
pl.m. f —f  schijnt zulks niet onbelangrijk . 

t de paalfundeering niet in mijne begrooting werd op-
genomen is juist, — en ik erken dit als een fout mijnerzijds , 
maar  het programma zelf heeft mij  daartoe aanleiding ge-
geven. 

n art.  sub.  en  van het programma wordt namelijk 
gevraagd een s'taat van totale 3 . inhoud van het gebouw, 
v a n af b o v e n k a nt p a a l f u n d e e r i n g en een be-
grooting berekend naar  eenheidsprijzen per 3 . 
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t in verband met dergelijke veel bij  prijsvragen voor-
komende gewoonte, heeft mij  tot de opvatting geleid, dat 
de paalfundeering niet in het plan behoefde te worden 
opgenomen, — al moet ik achteraf toegeven, dat ook 
een andere lezing mogelijk is. n elk geval echter  is deze 
vergissing hierdoor  begrijpelijk . 

e s echter  nog niet het geheele verschil tus-
schen de kostenraming der  Jury en mijn e gedetailleerde 
begrooting verklaard en vooralsnog kan ik ook het restee-
rende verschil niet erkennen. n ieder  geval kan niet worden 
toegegeven, dat mij n ontwerp niet voor  het gestelde be-
drag zou zijn uit te voeren, o.a. ook in aanmerking nemende 
de in het plan geprojecteerde zeer  ruim e reserven en da 
in verhouding tot de andere plannen royale taxatie van het 
bedrag voor  decoratieve werkzaamheden, dat vier  maal het 
bedrag van dezen post bij  S. P. Q. . bedraagt. 

8. e constructie lokt eenige algemeene bemerkingen 
uit . e constructie van den zeer  rijzigen toren met verstij-
vingsvloeren op . onderlingen afstand is bedenkelijk 
op zichzelf beschouwd en ook in verband tot het overige 
gebouw. n ieder  geval laat de voorgestelde torenfundee-
rin g niet toe den aanleg van trappen en andere ruimten 
in den voet. e zou massief moeten zijn, tenzij  de geheele 
torenfundeering . dieper  werd gelegd. 

e Jury zag hier  blijkbaa r  over  het hoofd, dat de 
geheele kernconstructie van den toren in verband met de 
trappen vanaf de fundeering tot boven toe van gewapend 
beton is geconstrueerd. Ook dat de noodig geoordeelde 

. dieper  fundeeringaanleg, metterdaad op dé teeke-
ning is aangegeven. 

e constructie boven de middenparti j  van het voor-
gebouw cischt verzwaring, welke constructie met eene span-
ning van . in het midden belast is eerstens met eene 
volle verdieping en tweedens met een koepel van . 
diameter  en . hoogte. 

c koepel, welke niet . maar  volgens de 
grootste maat  en gemiddeld slechts . hoog is, 
rust niet in het midden op den vloer  maar  in de dakschil-
den, zoodat de belasting wordt overgebracht in de span-
ten, die als hangconstructies zijn gedacht. 

e totale belasting van de draagpunten en pijler s is ten 
hoogste  i . per 2 , een belasting dus, die bij  middel-
matige materialen nog niet hoog te noemen valt. 

e kap boven feestzaal en hal is niet uit den 
plattegrond ontwikkeld . 

e onjuistheid van deze bewering zal zelfs bij  op-
pervlakkig e vergelijkin g der  plannen iederen leek opval-
len; trouwens de hierbedoelde praktische rationalitei t was, 
zooals uit bovenstaande aanhaling onder  punt  uit 
mij n memorie van toelichting blijkt , mij n uitgangspunt en 
beheerscht het geheele plan. 

r  zij  opgemerkt, dat door  den dakvorm niet alleen 
Wat zich direct achter  den gevel bevindt moet worden 
geaccentueerd, maar  dat volgens mijn e opvatting het dak 
het innerlij k organisme moet toonen en doen gevoelen, — 
en aan dien eisch voldoet het hier  gewraakte dak in het 
bijzonder. 

. e verdeelingsmuren zijn weinig boven alkander  ge-
bouwd en in het sousterrain niet voldoende overgebracht 
op dc fundeering; ook de vorm der  pijler s in de rijwiel -
bergplaats is moeilijk uitvoerbaar  in verband met de fun-
deering. 

 Ook hier  zal een onbevangen vergelijkin g der  plan 
gronden de onredelijkheid van de opmerking doen blijken . 

Uitteraar d zullen in gebouwen van deze soort hier  en 
daar  scheidingswanden op balken gezet moeten wordei 
wat vooral bij  constructies in gewapend beton geenerh 
bezwaar  meebrengt; en ik zie mij  gaarne een plan
gelegd, waarbij  dit niet of belangrij k minder  het geval is. 

k voeg hierbi j  een schema van de muren op de vel-
schillende verdiepingen, waarbij  die, welke op balken staat 
met een  zijn gemerkt. (** ) 

t bijgevoegde dakenplan doet tevens zien wat er  i 

van de opmerking
Wat de laatste opmerking betreft, zij  gemeld, dat v 

mij n plan deze versnijdingen in het geheel niet zijn ge-
teekend, aangezien ik niet vermoedde, dat een voor  di 
werk uitgenoodigd architect nog zou worden g e ë x a m i n e en 
op het teekenen van muurversnijdingen. 

t ontwerp is aesthetisch een tot in onderdeele!, 
doorgevoerd architectonisch geheel van persoonlijk cachet 

t druk t groote mate van ernst en kracht uit . r 
het geringe silhouet (de koepel zal weinig de aandach 
trekken) en den gesloten dakvorm (waarin de kleine
springende daken echter  reden van bestaan missen) is d< 
indru k zeer  massief. 

e voorspringende daken volgen van zelf uit de 
voorsprongen der  vensters. 

n tegenstelling tot dit massale effect staat de 
uiterst rijzige — maar  niet gelede — toren, die door  zijne 
ligging op het achtergebouw weliswaar  den omvang van het 
bouwwerk markeert, maar  omgekeerd voor  den beschouwei-
steeds een voet schijnt te missen. 

 Ook hierbi j  mag mijn e opmerking over  de orga-

nische rationalitei t worden overwogen. 
( S l ot v o l g t . ' 

) e in den f e schema's van de indeeling de
schillende n meenden wij gevoeglijk e te kuu.. .̂ 
laten, aangezien uit een tekst voldoende blijkt , m het hie  gaat. d 

-
kunnen 

N G 
VOO T E N 

op de Tentoonstelling te San Francisco. 

t „ B o u w k u n d i g Weekblad"  bericht het volgende: 
r  dagen werden Voorzitter s en Secretarissen der 

j  tot Bevordering der  Bouwkunst, Architectur e 
en Bond van Nederlandsche Architecten door  de Comnv> 
sie van Voorbereiding der e Tentoonstelling 
te San Francisco uitgenoodigd tot een bespreking met h
op  Juni j . l . in zake het e paviljoen op ge-
noemde Tentoonstelling. 

e bespreking heeft het resultaat gehad, dat een open-
bare prijsvraa g niet kan plaats hebben, aangezien het pi' " 
voor  het paviljoen in hoofdzaak reeds  Augustus a.s. moet 
zijn vastgesteld. Besloten werd een -tal architecten uit 
te noodigen voor  het maken van een schetsontwerp, waer-
voor  zij  gehonoreerd zullen worden met  f — elk. 
Aangezien de Commissie reeds een -tal architecten zelf 
aanwees, werd aan  Bouwkundige vereenigingen verzm »t 
elk nog  personen aan te wijzen. Aangezien vóór  Juli 
a.s. de Commissie de  architecten moet uitnoodigen en 
het r  het niet wenschelijk acht dat deze be-
noeming door  het r  geschiedt, was het e d-
bestuur  genoodzaakt een spoedvergadering van Archi t ct-

1. den betreffende bovengenoemd onderwerp bijeen te roe-
pin op  Juni j . l . in het Gebouw der . n 
ens volgend nummer hopen wij  tc kunnen berichten, welke 
heren tot mededinging zijn uitgenoodigd. 

E , 

E E E N T 

, 

uitgeschreven door  de 

Vereeniging van Ned. Baksteenfabrikanten. 

e Jury in deze prij s vraag, bestaande uit de heeren . 
1 . Berlage, J. Gratama, . Zwicr s en G. Versteeg, Archi -
tecten cn T h . . , Oud-Schoolopziener, heeft 
gecne bekroning kunnen toekennen, doch de volgende be-
looningen toegekend: 

Aan motto V . . G. f —; aan motto Plutarchus 
f —; aan motto Zes f —; aan motto Voor de 
jeugd f  terwij l mede voor  publicatie is aanbevolen 
hel ontwerp onder  motto „Petrus" . 

G V O O E G 

V A N N N V A N B A Z E  T O T E . 

r  dc vereenigingen ter  bevordering van den scheep-
vaartweg van Bazel tot de Bodensee is een prijsvraa g uit-
geschreven. Al s Juryleden zijn benoemd de heeren Ober-
baurat , ; Baurat , -
ruhe; dr . , Basel; Oberst Ziegler, Schaffhausen; 
terwij l door  genoemde heeren als vijfd e juryli d is gekozen 
de heer  C. A . Jolles, dir . v. d. t te Arnhem. 
Voor de beste antwoorden worden beschikbaar  gesteld dri e 
prijzen van resp.  en  fr. . alsmede eer-
volle vermeldingen. c beantwoording moet vóór -
cember  geschieden. e bepalingen voor  deze prijs -
vraag zijn in het Bureau voor , Oude-
brugsteeg  Amsterdam, kosteloos ter  inzage voor  Ne-
derlandsche belanghebbenden. 

L e e s t a f e l . 

G  No.  A f d e e 1 i n g m van 
de . t. b. d. . e naa  i op  |uni

S c h o o n h e i d s c o m m i s s ie en Openbaa g . 
n n in de g van n de . op 

i
t n i e u we s voo , doo  f. a ) 

in afbeeldingen. 
g van den d van e voo  de n in 

Ni d (Slot;, 
li e z o e k aan de s van . 

' A No. n e het Ge-
n ' 'schap. 

l u b van e leden van A et A . 
; e u  s b e /. o e k doo  Willem van de 1'luijm. 

e s e e a Gand en
g van de l »Quellinus«  met 

* '  e'dingen. 
o n c e pt k t van het Genootschap a 

c ' ^nicitia« te . 

 No. l t O s t h a us ) Tuin-
en Stedenbouw. 

' 'e g voo  een s te , met losse plaat. 
 u is . 

E  No. e n in de vlakte van 
a in . t gehouden in de g van het 

k t van s op t  doo . G. n 
c. i . met afbeeldingen en plaat. 

e g van de locomotief met den , bij de -
locomotieven met twee , e met n stoom, be-
stemd tot het n van e n met e snelheid, doo  1'. J. 

n w. i . met afbeeldingen. 

 'li.  v. T.) No. g van de -
lijksche algemeene g . — n van . 
— Uit de afdeelingen. — s ove s (slot). — t -

e . —  — Aan de abonne's. — Gemengd. 
- Uit technische bladen en . — 

E  No.  J a a  1 ij k s c h e Algemeene g te 
houden op  en  Juli  Agenda enz. 

C. van n . 
e n ) doo k Stam . 

E E E No. e gang van het 
vuu  in de ovens de e . — e van de s in 

. — t l . — e  locomotief 
van n en . — 

 No.
e e Technische School te . i  afb

. . t tig.). 
. 

r V a r i a . 

T  T E

J . 

Volgens een schrijven uit n aan de Nieuwe -
damscheCourant hield onlangs de Nederlandsche Anthropo -
logische vereeniging een wel voorbereide excursie naar  Well 
ter  bezichtiging van het uitgraven van een praehistorisch 
grafveld op de ontginning , 't riddergoed van den 
heer , in de buurt van Venlo. dat voor  kort bij 
toeval was ondekt. 

Bij 't omploegen van een stuk heidegrond, merkte een 
der arbeiders, die elders 't blootleggen van een urnenveld 
had meegemaakt, op, dat een aangrenzend gedeelte der 
hei veel gelijkenis vertoonde met de streek, waar  hij  inder-
tij d was werkzaam geweest en toen de heer z daarop 
de spade in den grond liet steken, werd inderdaad een 
ur n gevonden. 

't d r  bevindt zich gedeeltelijk op -
landsen, gedeeltelijk op h grondgebied, maar  waar 
het urnenveld in Nederland ligt . besloot dc heer z 
't m van Oudheden te n uit te noodigen de 
leiding der  uitgravingen op zich te nemen. 

. a begaf zich naar  Well en toen na dri e 
weken een gedeelte van 't urnenveld was blootgelegd en 
een overzicht was verkregen, werden dc leden der  Neder-
landsche Anthropologische vereeniging en een aantal -
sche geleerden en belangstellenden uitgenoodigd het graf-
veld te bezichtigen. Een veertigtal s cn  k

, o.w. enkele dames gaven daaraan gehoor. 

Bij 't landgoed r kwam men Zaterdagmiddag bij -
een en, alvorens zich naar  't urnenveld te begeven, bezich-
tigden de aanwezigen de fundamenten van een ouden 
wachttoren, door  den heer z blootgelegd. 

Na eindclooze veeten schijnt omstreeks  't slot Stal-
berg verwoest te zijn ; bij  't blootleggen van de funda-
menten van den wachttoren zijn munten uit dien tij d

Op de plaats zclven gaf de welbespraakte secretaris van 
een vereeniging tot bestudeering van e geschie-
denis een luimi g overzicht van de in den volksmond levende 
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verhalen, die aanleiding gaven tot 't opgraven der  funda-
menten. 

t eigenlijke doel der  excursie, 't urnenveld, ligt op 
een plateau, 't hoogterras van de , juist waar een ont-
graven weg uit 't laagland, dat eertijds door  overstrooming 
en drassighcid geen veilige woonplaats aan de primitiev e 
bevolking kon bieden, naar de hoogte opstijgt. 

i )aar  schijnt de vestiging geweest te zijn van een stam 
uit den tij d der  llallstadrkultuur . Van de sporen van nien-
schenarbeid uit de/.e periode zijn bij  ons maar  enkele uit-
loopers te vinden, in g enkel op den hoogen grond 
langs de . 

Op een kaart vertoonde de heer a een net van 
wegen, waarlangs de graven: eigenlijk slechts ia d ' n bo-
dem gegraven urnen, waarover een heuveltje uit heide-
plaggen werd opgestapeld. Ongeveer  grafheuvels wa-
ren geteld, in welker  middelpunt telkens de urn was te 
zoeken. 

e plaggen zijn natuurlij k in den loop der  tijden ver-

gaan en 't terrein door de natuur  opgehoogd, maar  toch 

heeft de (aanleg in den grond duidelij k herkenbare spo-

ren achtergelaten. 
e heideplaggen werden gestoken uit een greppel, die 

in een wijden cirkel de urn zou gaan omsluiten, zoodat we 
dus 't beeld krijge n van een lagen heuvel (soms thans nog 
in 't terrein te herkennen), omgeven door een greppel 
of gracht. n dien greppel nu tierde het heidemos en 
vulde hem allengs met een humusachtige laag, die na 
't wegnemen van enkele decimeters van den bovengrond 
als een donkere krin g zich afteekent om 't roodgjele zand 
heen van t plaggenheuveltje. 

 levert dus 't urnenveld, indien we 't ons geheel ont-
graven denken, 't beeld op van een okergele zandvlakte, 
doortrokke n van breede donkere strepen: de oude voor-
historische weg, die opklimt uit de e en telkens 
duidelij k herkenbare zijstrepen. de zijwegen, afzendt door 
't gelige zand. en, omsloten door die strepen, donkere 
cirkels, in welker  midden de donkervervaalde urn. 

En aan 't begin van de wegen vinden we telkens de on-
regelmatige, langgerekte donkere afteekening van een vier-
hoek. Ook hier een gracht, die iets omsloot, waarvan 't 
d,oel den. heer a onbekend is, maar dat, naar 
hij  vermoedt, met godsdienstige plechtigheden moet heb-
ben in verband gestaan. 

 Slechts scherven zijn er  in gevonden. e bevolkin-
gen zijn hier  elkaar  misschien opgevolgd. Een paar  gra-
ven immers bleken geen urn te bevatten. Zij  toonden ook 
niet 't schelle heidezand, maar een donker  gekleurde vlakte 
en dr . a meent hierin twee met hout afgedekte 

r te mogen zien. waarvan 't vergane hout 
't zand bedekt. 

Om den bezoekers een duidelij k beeld van de ontgra-
ving te geven, werd een drietal grafheuvels opengedol-
vcn, die zich door een zachte heuvelachtige glooiing reeds 
op den beganen grond verrieden. Een paaltje duidde de 
plaats aan, waar de urnen zich vermoedelijk zouden bevin-
den! En ze werden gevonden: geen van alle gelijk van 
vorm, maar  toch wel, zooals ook bleek uit de verzame-
lin g vroeger  ontgraven urnen, die op 't terrein werden 
getoond, te verdeelen in bepaalde typen. Sommige waren 
nog merkwaardig gaaf en bijn a als nieuw: uit de hand 
gevormd en in de zon tot steen gedroogd, waren ze onder 
de plaggen bijzonder  gord behouden gebleven. Enkele had-
den een deksel. e gedurende 't bezoek opgegraven ur-
nen waren tot den rand gevuld met donkere aarde, waar-
in kleine stukjes been waren te herkennen, en bijvoor 
beeld, een paar  stukjes brons als stukken van een gebro-
ken bronzen haak of naald. 
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De Stichter s van het modern e Parijs . 

 E R V E N H. TRIP, - U t f e C h t. 

Plannen van uitbreiding , verbetering en verfraaiin g van 
groote en kleinere steden zijn , ook in ons land, om zoo 
te zeggen aan de orde van den dag. e plannen 
te maken is geen heksenwerk, althans zoo schijnt men er 
vri j  algemeen over te denken, want dikwijl s ziet men totaal 
onbevoegde personen er  zich mede bezig houden en plan-
nen publiceeren, die, van hoe weinig kennis en studie ook 
getuigend, toch nog voorstanders en verdedigers vinden 
onder een publiek, dat nog minder  bevoegd is dan de 
ontwerpers. 

Tot voor  korten tij d waren zelfs de besturen on?er 
groote gemeenten de meening toegedaan, dat geen bij -
zondere kennis of talent voor  deze zaken v~reischt werd 
en nu is men hier en daar  door  bitter e ervarin g wel wat 
wijzer  geworden, maar de lijdensgeschiedenissen, die bijn a 
alï j d blijke n onafscheidelijk aan dergelijke plannen ver 
benden te zijn , vooral wanneer het op uitvoering aan 
komt, toonen aan, dat in den regel het gevolgd beleid te 
we ischen overlaat, en wijzen er  dikwijl s op, dat de bij 
de/.e aangelegenheden betrokken personen belast zijn met 
een taak, die boven hun krachten en bekwaamheden gaat. 

i'igure n als . Buis en S t ü b b en zijn , ook in het 
bi tenland, neg steeds zeldzaamheden en bovendien is het 
een dwaling, te meenen, dat men hun voorbeeld slechts 
te volgen heeft om overal tot goede resultaten te komen. 

> a zou zich evengoed kunnen verbeelden, dat men 
al en door  ijverig e navolging van Goethe of Wagner  een 
gr ot dichter of toonkunstenaar zou kunnen worden. r 
's nog iets meer  voor  noodig, dat zich moeielijk omschrij-

ven laat, een samenwerking van persoonlijke eigenschappen 
met andere factoren, die wel bevorderd kan worden, wan-
neer op een zeker  oogenblik alle elementen voorhanden 
zijn , maar  zeer  moeilij k naar  willekeur te voorschijn kan 
worden geroepen. 

Wanneer men spreekt over  mooie steden, dan komt, 
als voorbeeld in den regel Parij s het allereerst in aanmer-
kin g en terecht. Wi e echter  meenen zou, dat Parij s altij d 
als een mooie stad bekend heeft gestaan, moet maar eens 
een beschrijving uit de achttiende eeuw ter  hand nemen 
en hij  zal spoedig van deze meening genezen zijn . e re 
putati e van de Fransche hoofdstad als mooie stad dateert 
uit de negentiende eeuw en zij  dankt die in hoofdzaak 
aan het doortastend optreden van eenige geniale figuren 
uit de dagen van het tweede . 

Belangrijk e bijzonderheden over die dagen bevatten de 
onlangs uitgegeven » van den hertog de Persigny, 
minister  en later  gezant van Napoleon . Van die ge 
denkschriften gaf Gilber t Stenger in eenige der  laatste 
nummers van de „ N o u v e l l e ' een overzicht. t 
blijkt , dat de Persigny een rol van beteekenis gespeeld 
heeft in den bekenden „ c o u p d'  é ta t"  van r 

 die een jaar  later  tot het feitelij k herstel der  keizer-
lijk e monarchie voerde. Voor ons evenwel van meer  belang 
is dat gedeelte der  m é m o i r e s, waarin door de Persigny 
gesproken wordt van de groote werken te Parijs, tijdens 
zij n ministerschap ondernomen 

j  vin t daarbij  gelegenheid, velerlei intrigues te ont-
sluieren, die den gang dezer  werken tegenhielden en hij 



beschrijft daarin, hoe hij  erin slaagde den man te vinden, 
die deze intrigues bestrijden en overwinnen kon. t be-
gin der  groote werken dateert niet van Napoleon , maar 
van s Philippe; de u ving er  mede aan, 
door  in de ongezondste en vuilste wijken der  hoofdstad 
de groote straat door  te trekken, die zijn naam draagt. *) 

s als prins-president interesseerde Napoleon zich 
zeer voor  de vraagstukken van saneering en transformatie 
der groote stad en hield niet op er  de aandacht van zijne 
minister  van binn. zaken op te vestigen. n overleg met 
den toenmaligen prefect van d*  Seine, Berger, begon men 
met het doortrekken van de rue de i tot aan het 
stadhuis Voor  dit werk had Parijs  millioen geleend en 
het scheen, dat men niet verder  zou kunnen gaan en dat 
de werken voor  sanitaire verbetering en verfraaiing zouden 
moeten worden uitgesteld tot nader  order. 

t wenschte evenwel noch de r  noch zijn minister 
e Persigny. n moest deze werken, zoo gelukkig be-

gonnen, voortzetten. 
Wat te doen? e prefect Berger  werkte uit alle macht, 

tegen, omdat hij  de moeilijkheden kende om daarvoor  een 
meerderheid te verkrijgen in den gemeenteraad, die aan 
oude admistratieve begrippen gehecht was 

Berger  was, wat zijn persoon betrof ook, volgens den 
minister, een man allerminst geschikt, om zich voor  zaken 
als deze warm te maken. 

Slim, sceptisch, handig bovenal, om voor  zichzelf partij 
te trekken van alle omstandigheden, had hij  zich van zijn 
oude Orleanistische vrienden weten te bedienen, om tot de 
prefectuur  van de Seine te geraken en in de gunst te 
blijven bij  den prins-president, zonder  het vertrouwen zijner 
viienden te verliezen. 

i had ook groote bekwaamheid en activiteit aan den 
dag gelegd om het doortrekken van de rue de i tot 
stand te brengen en zich daardoor  zelfs een zekere popu-
laritei t verworven, waardoor  zijn positie zoo goed als ver-
zekerd scheen. r  toen het zoover  was, had hij 
blijkbaar  weinig zin, om nieuwe moeilijkheden tegemoet 
te gaan en den strij d voort te zetten, ten bate van het 
algemeen belang alleen. j  begon tegen de plannen van 
den minister  te intrigeeren. Op zekeren dag kwam hij , 
schijnbaar  welwillend gestemd, bij  den minister  en legde 
hem het budget der  stad voor, dat een batig slot van 
vier  millioen aanwees ; hij  stelde daarbij  voor  deze vier 
millioen voor  nieuwe verfraaiingswerken te bestemmen. 

e minister  wees dit voorstel van de hand, omdat het 
z.i. geheel onvoldoende was en legde aan den prefect zijn 
theorie bloot, hoe het kapitaal van deze vier  millioen ge-
realiseerd kon worden en men zich van dit kapitaal be-
dienen kon, om de werken met kracht voort te zetten. 

e vier  millioen batig saldo zouden gebruikt worden 
tot amortisatie in annuïteiten van obligatiën op langen 
termijn , waarop het benoodigd kapitaal geleend zou kunnen 
worden. 

e prefect Berger  bleef zich tegen het ministerieele 
plan verzetten, zoolang tot het den minister  begon te 
vervelen en deze besloot, aan den keizer  te vragen, den 
prefect van de Seine door  een ander  te vervangen. 

Alvorens een candidaat voor  dezen belangrijken post voor 
te dragen, wilde hij  diegenen leeren kennen, die hij  ge-
schikt en bekwaam zoude kunnen achten, dien te vervullen. 
 lij  ontbood de voornaamste prefecten van Frankrij k naar 

Parijs. 
Om een blik in hun karakter  te verkrijgen, zegt de 

minister  in zijn mémoires, liet ik hen verhalen, wat er  in 
hun departement gebeurd was tijdens den Coup d'Etat, 
die toen nog niet heel lang geleden was. 

) e e de u ligt in de t van de s s en 
loont van de e du Chaume naa de e de la e St. Eustache. 

e manier, waarop zij  zichzelf ten luoneele voerden i
het verhaal van die ernstige omstandigheden was dikwij  , 
verrassend. Zonder  het te weten legden zij  hun gehee. 
ziel bloot. 

k liet hen verhalen van de moeilijkheden, die zij  ondc 
vonden hadden ook van hoogerhand en in het bijzondt 
hoe zij  zich tegenover  deze moeilijkheden hadden gedrage . 

n een gesprek met den heer , prefect vai 
Bordeaux, werd de minister  eensklaps aangetrokken et 
gewonnen door  deze persoonlijkheid. Groot, krachtig, ene 
giek en tegelijkertij d beschaafd, slim en begaafd met een 
geest rij k aan hulpmiddelen, vreesde deze vermetele ma 
niet zich openlijk te toonen gelijk hij  was. t een zich, 
bare complaisance voor  zijn persoon, verhaalde hij  dei 
minister  de belangrijke feiten uit zijn administratieve looj 
baan, niets achterwege latend. j  zou zes uren onafgt 
broken gesproken hebben, over  dit zijn geliefkoosd ondet 
werp, zijn eigen persoon. Niets zoo curieus als de wijze, 
waarop hij  zijn «coup de coiliert van den 2den , 
zijn moeilijkheden met den minister  van e s en 
vooral zijn strij d met den gemeenteraad van Bordeaux 
vertelde. e minister  kon, toen deze overweldigende per-
persoonlijkheid zich met een soort van brutaal cynisme 
voor  hem ontplooide, zijn levendige voldoening bijna niet 
verbergen. 

Om tegen de denkbeelden en vooroordeelen van een ge 
heele economische school te strijden, zoo dacht hij , tegen ge-
slepen, sceptische lieden, speculanten uit de omgeving van 
de Beurs en de speelhuizen, weinig angstvallig in de keus 
hunner  middelen, ziedaar  mijn man gevonden, zoo dacht 
de Persigny, en hij  genoot bij  voorbaat in de gedachte 
dit «animal de race féline», groot van postuur, te werpen 
te midden van een troep vossen en wolven, samengeschoold 
tegen alle groote aspiraties van het . 

Aan den r  voorgedragen werd n aange-
nomen en zijn benoeming tot prefect van de Seine werd 

 Juni  geteekend. 
Als voorzichtig en bedachtzaam man wachtte de nieuwe 

prefect zich wel, om dadelijk het financieel systeem in te 
voeren, dat tusschen den minister  en hem was vastgesteld. 

j  nam een jaar  om de situatie waarin hij  geplaatst was, 
zijn tegenstanders in den gemeenteraad en de middelen, 
om hun tegenstand te breken te bestudeeren. 

Toen stelde hij  een leening voor  van zestig millioen, 
waarmede hij  er  in slaagde voor  twee milliar d werken uit 
te voeren, die de hoofdstad verrijk t en getransformeerd 
hebben en gedurende dien tijd , gedurende de vijftien jaren 
dat hij  Parijs bestuurde, stegen de inkomsten der  stad 
van twinti g millioen tot tweehonderd millioen en het cijfer 
der ontvangsten overtrof met meer  dan vijfti g millioen dat 
der uitgaven. 

e uitkomsten hebben ten volle bewezen, dat de be-
noeming van n tot prefect een geniale greep van 
den minister  geweest is en men kan het hem niet euvel 
duiden, dat hij  er  in zijn gedenkschriften met blijkbar  e 
voldoening over  spreekt. r  ook n zelf was 
iemand, die uitstekend wist de personen te kiezen, die hij 
als medewerkers noodig had. j  ontbood den bekwame) 
stads-ingenieur  van Bordeaux, Alphand, naar  Parijs en de e 
heeft zich, nevens hem, bij  de uitvoering der  werken tot 
verbetering en verfraaiing der  hoofdstad een onsterfelijkt n 
naam weten te verwerven. 

Tot  duurde de samenwerking dezer  twee groo e 
mannen, waaraan Parijs zooveel te danken heeft. n  e 
nieuwe orde van zaken, die daarna intrad, trok a n 
zich uit het openbare leven terug. Alphand heeft echt r 
als r  van Openbare Werken het aangevang 
werk nog een twintigtal jaren kunnen voortzetten en  i-
nog de plannen voor  de Wereldtentoonstelling van  9-
ontworpen en uitgevoerd. 

Ŝ iet lang daarna, binnen een jaar  tijd s na elkander, 
n m de dood beide mannen weg, die zich tot levenstaak 
g steld hadden, Parijs te maken tot de schoonste stad der 
v, reld en die men beschouwen kan als de stichters van 
h 1 moderne Parijs, zonder  te kort te doen aan de ver-
dansten, waarop Napoleon  en zijn minister  in deze 
a ispraak kunnen maken. 

n was een geboren Parijzenaar, Alphand was 
afkomstig uit Grenoble. n  toen eerstgenoemde als 
pefect optrad, waren de rue de , de boulevard 
 derot en de boulevard de Strasbourg reeds geopend. 

Alphand wijdde het eerst zijn krachten aan de parken, 
het Pare , het bois de Vincennes en inzonderheid 
het Bois de Boulogne en de groote wegen, de avenues 
du Bois de Boulogne en des Champs Elysées, die dit 
lustoord met het hart van Parijs verbinden. Overigens is 
alles wat daar  op het gebied van stadsverbetering en 
verfraaiing, van  af tot  tot stand kwam, als 
zijn werk te beschouwen en het feit, dat hij  jaren lang 
de leiding in handen had, heeft er  zeker  ook niet weinig 
toe bijgedragen, dat te Parijs resultaten bereikt zijn, zooals 
zij  in geen andere wereldstad kunnen worden aangewezen. 

Het Nederlandsch e Paviljoe n op de Tentoonstellin g te San Fransisco . 

e actie, in ë begonnen, met het doel om 
u voorkomen, dat Nederland en zijn ko lon iën op de Ten-
toonstelling van San-Francisco weder  voor  den dag zou-
den komen met een paviljoen in den vorm van een copie 
van een h gebouw, heeft succes gehad. t ge-
vreesde gevaar  kan zoo goed als geweken worden beschouwd 
en al draagt de thans in deze aangelegenheid aangenomen 
gedragslijn niet ieders goedkeuring weg, in de bestaande 
omstandigheden heeft men gedaan, wat men kon doen, 
om de zaak zooveel als nog mogelijk was in het goede spoor 
te leiden. 

Omtrent den gang van zaken in deze aangelegenheid 
ontleencn wij  aan de desbetreffende mededeelingen in het 
Weekblad „Archi tectura ' ' het volgende: 

e Centrale commissie voor  de Tentoonstelling te San 
Francisco, bij . Besluit van  Juni j.1. benoemd, 
noodigde de voorzitters en secretarissen der  bouwkundige 
vereenigingen, de Bond van Ned. Architecten, de -
schappij  tot Bevordering der  Bouwkunst cn het Genoot-
schap „Arch i tec tur a et Amicitia" , uit tot een bijeenkomst 
met haar, op Zaterdag  Juni j.1., ter  bespreking van 
dc voorbereiding van den bouw van het Nederlandsche 
Paviljoen. 

Op deze bijeenkomst bleek, dat de Commissie het wen-
schelijk achtte, dat verschillende architecten een schets-
ontwerp voor  het Paviljoen zouden maken, opdat er  ver-
scheidenheid van opvattingen zou zijn en de commissie 
niet gedwongen zou zijn zich te bepalen tot enkele archi-
tecten, die in den laatsten tij d ,tentoonstellingspaviljoens 
gebouwd hadden. n wenschte de Commissie-
dat het Paviljoen niet een copie van den een of anderen 
ouden stij l zou zijn, maar  een modern karakter  zou dra-
gen, waarbij  echter  de beschouwer wel de gedachte aan 

d zou moeten krijgen . 

 oor  de aanwezige architecten werd er  sterk op aange-
drongen hiervoor  een openbare prijsvraa g uit te schrij -
ven. r  echter  de heer  van Coenen Torchiana, regee-
nngscommissaris te San Francisco, reeds  Augustus naar 
San Francisco terug gaat en het wenschelijk is ten spoe-
digste met den bouw van het paviljoen te beginnen, om-
dat de arbeidsloonen snel en geweldig stijgen in dezen 
"j d in San Francisco, bleek een openbare prijsvraag, met 
'  oog op den tij d van voorbereiding, onmogelijk, zoo-
d  ten slotte besloten werd, dat  architecten voor  het 

n van een schetsontwerp zouden worden uitgenoo-
d'g Zij  zouden elk voor  hun arbeid ontvangen f

j  de bouwsom was gesteld op f  hetgeen 
n wat van elk ontwerper  verlangd werd, door  de 
ezige architecten billij k en vri j  wel overeenkomstig 

m n der j  geoordeeld werd; 
inmerkin g werd hierbi j  genomen, dat geen inwendige 

V e r "elin g van de twee hallen, één voor  Nederland en één 
0 0 , werd gevraagd, zoodat de opgaaf tamelijk 

een- indig was. e architect wiens project gekozen werd. 

was verplicht de noodige algemeene details te leveren, 
welke door  de Commissie werden verlangd, waarvoor  hij 
gehonoreerd zou worden volgens het percentage in de
klasse der l der , voor  de 
A lg . details vastgesteld. t betrof hier  dus niet een prijs -
vraag, maa;- een opdracht aan  architecten, overeenkom-
stig de motiewa.i Gil s in den Bond van Ned. Architecten 
nader  door  de P. P. C, in een schrijven aan de constituee-
rendc vereenigingen d.d.  Juli  uiteengezet bij  ge-
legenheid van de concurrentie uitgeschreven voor  het -
loniaal . 

t ingezonden werk zal beoordeeld worden door  de 
centrale commissie, bijgestaan door  architecten, waar-
van elk der  bouwkundige Vereenigingen er  één zal aan-
wijzen. 

t programma voor  den bouw van het Paviljoen werd 
in een volgende vergadering van de Commissie met voor-
zitters en secretarissen der  bouwk. vereenigingen op 

 Juni j.1. vastgesteld. 

Wat de  uit te noodigen architecten betreft, merkte de 
Commissie op, dat zij  er  prij s op stelde, dat hiertoe 
zouden behooren de heeren E d . Cuypers, die de e 
Afdeeling op de Brusselsche Tentoonstelling verzorgde, W . 

, die het Ned. Paviljoen op deze Tentoon-
stelling bouwde en die te Turij n de bouwkundige leiding" 
over  d e Ned. Afdeeling had en Joh. s Jr . van wege 
de inrichtin g der  Ned. Afdeeling op de Parijsche Ten-
toonstelling in  en . Ned. Pavijoen te . 
n verband hiermede werd aan elk der  bouwkundig

vereenigingen verzocht de namen van  architecten aan 
de Commissie op te geven. t bestuur  had hiertoe nu 
een spoedvergadering uitgeschreven op  Juni j.1. 

Na eenige discussie werd als afgevaardigde van A . ct A . 
voor  de beoordeeling van de ingezonden ontwerpen be 
noemd de r  J. . de (koot en als diens plaatsver-
vangers d e n Berlage en v. d. . terwij l als 
candidatcn voor  het maken van een schetsontwerp een 
 tal heeren werd aangewezen, t.w.: de n de Bazel. 

Walenkamp, Berlage, , dc Groot en .
Juni had hierna een bijeenkomst plaats van voorzitters 
en secretarissen der  bouwkundige vereenigingen ter  de-
finitiev e vaststelling van de namen der  architecten, met 
het gevolg, dat aan de centrale commissie bet volgende 
schrijven is gericht: 

Aan de Centrale Commissie voor  de e 

Tentoonstelling te San Francisco te 's-Graven-

hage. e t

n antwoord op uw slchrijven van  Juni j.1. hebben wij 
de eer  U mede te deelen, dat door  onze Vereenigingen 
de volgende zes Architecten zijn aangewezen, om een 
opdracht te ontvangen tot het maken van een schetsont-
werp voor  den bouw van het Nederlandseh Paviljoen op 



do e Tentoonstelling te San Francisco, welke 
Architecten zich beschikbaar  hebben gesteld. 

n alphabetische volgorde geplaatst: 
J . , Bouwkundig , g 

straat  den : fan de , Architect , Emma-
straat  Amsterdam: Alb . Ottcn, Architect . -
ven  \ \ ' . Z.. ; G. A . , Architect , Steeg-
oversloot ; . . Bouwkundig -
genieur. t <S, den ; . J. . Walenkamp, 
Architect . . t  Amsterdam.1) 

Al s Juryleden zijn benoemd: 
door de j tot Bevordering der  Bouwkunst, 

de r  A . Salm G.Bzn., Architect , Weesperzijde  Am -
sterdam;-') door het Genootschap Architectur e et Amicitia, 
de heer J. . de Groot. Architect . Prinsengracht
Amsterdam ; door den d van Ned Architecten, de heer 
Joh. , Architect . Frans van t  Am -
sterdam. 

liet was ons zeer  aangenaam in het Programma te be-
merken, dat *  nog gelegenheid heeft gevonden, de in-
zending dor  jannen zoo te regelen, dat de furyledcn bij 
de bcoordceling van de namen der  ontwerpers onkundig 
blijven . 

Verder  zij  opgemerkt, dat de laatste alinea van het con-
cept-Programma, ons <>p de Vergadering van  Juni j.1. 
uitgereikt , in het definitief Programma is vervallen. 

e zin luidt : 
n een der  ontwerpen door de Commissie gekozen 

wordt stelt zij  zich voor  omtrent de uitvoering, die door 
een Architect te San Francisco zal geschieden, met den 
ontwerper  nader  overleg te plegen, zonder dat zij  echter 
ccnige verbintenis in dit o|w.icht op zich neemt." 

Aangezien deze zin wel van belang is voor de mededin-
gers, hebben wij  hen hiervan in kennis gesteld. -
de meenen wij , dat onze taak is afgcloopcn en betuigen
wij  onzen grooten dank, dat U contact met ons heeft ge-
zocht en de tot standkoming van den bouw van het Ne-
derlandsche Paviljoen te San Francisco op zeer  ruim e wijze 
wordt voorbereid, waarbij  het copieeren van een ouden stij l 
definitief zal zijn uitgesloten. 

t dit laatste onze volle instemming heeft is  bekend, 
cn moge U nader  blijke n uit onze actie en onze verschil-
lende adressen destijds tegen een Nederlandsch Paviljoen 
in n stijlnamaak op voorafgaande tentoon-
stellingen. 

Zooals l '  begrijpt , interesseert ons en onze collega's het 
ingezonden werk der  negen uitgenoodigde Architecten, 
en wij  zouden het zeer op prij s stellen, mede in verband 
met de bevordering van de tentoonstellingsbouwkunst, wan-
neer het ingezonden werk in onze vakbladen mocht worden 
gereproduceerd na afloop der  bcoordeeling. 

Ten slotte zij  het ons veroorloofd nog een wensch te 
doen. namelijk : t bij  een volgende tentoonstelling de 
tij d van voorbereiding gunstiger en het daardoor  moge-
lij k zal zijn e en o p e n b a re P r i j s v r a a g voor het 
Nederlandsch Paviljoen uit te schrijven, welke prijsvraag 
een nog ruimer e weg is en nog meer  oplossingen aan de 
hand zal doen. dan de nu door l '  gevolgde weg. 

t 1 in de gelegenheid zijn g en Autoritei -
ten bij  voorkomende gelegenheden attent te kunnen ma-

i l n d met de naamlijsten de  doo de n aange-
wezen n bevat de complete lijst naa stemmenaantal opgesteld, 
de volgende namen : 

. . , . .  de . Alb. Otten. J. , . J. . 
Walenkamp. Jan de . . , . A. . . J. E. . 
Joh. J. , J.  de , Joh. . . G. J. s en A. . Smits-

Aangezien de n e en e liaz-1 bedankten, n bovenge-
noemde 6 n aan de e Commissie opgegeven. 

2) Als  is benoemd de hee J. . 

ken op de wenschclijkheid van een openbare prijsvraag, 
dan hopen wij , dat U dit zult willen doen. 

U een volledig succes met den bouw van het Nede . 
landsch Paviljoen te San Francisco toewenschend, met cle 
meeste hoogachting 

voor  Voorzitter s en Secretarissen van 

de j tot Bevordering der  Bouwkun-;, 

het Genootschap Architcctur a et Amicitia , 

en den Bond van Nederlandsche Architecten. 

w.g. J. . 

P r i j s v r a g e n . | 5 J

mmm 
G , 

uitgeschreven door de Ned. Vereeniging van Baksteen-

fabrikanten . 

A l s de ontwerpers van de in deze prijsvraa g beloonde 

projecten hebben zich bekend gesteld de volgende 

Architecten : 

o »V. . G.< J. . , e . 

o »P lu tarchus« Philippu s J , te Water-

graafsmeer. 
o »Zes« Jhr . . A . Graafland en G A . G . van 

Andel te . 
o » V o or de Jeugd* J F . o . te Amsterdam 

e plaats en datum der  openbare tentoonstelling van 
de ontwerpen op deze prijsvraa g ingekomen, zal nader 

worden bekend gemaakt. 

G E

r den Senaat der  Technische l te t 
zij n twee prijsvragen uitgeschreven; ie. voor een parle-
mentsgebouw en  voor een machinefabriek, te beant-
woorden vóór  September  door  studeerenden aan 
een Nederlandsche instelling van hooger  onderwijs, 

O P E N . Aan de Jury van de e 

. 

(S lo t .) 

 Van de plaatsing van het monument van Van Olden 

barnevelt werd in de compositie van het s geen 

parti j  getrokken; het is geheel vri j  van het gebouw op den 

Coolsingcl gedacht. 

 Naar  mij n overtuiging terecht, aangezien in het 
programma sprake is van een s t a n d b e e ld en daar-
onder iets anders verstaan wordt dan een m o n u m e n t. 

n de gevels is de be teéken is der  achter  gele., n 
ruimt e niet tot uitin g gebracht. - en nevenruim en 
— de kamer van den Burgemeester en het bijbehoorend 
toilet - hebben gelijke waarde. 

15. Zoo ver, dat de ligging van W.C.' s en toiletten1 

overal in de gevels als zoodanig tot uitdrukkin g moet 

worden gebracht, gaat inderdaad mijn e opvatting van (3r 

tionalitei t niet. r  het Juryrappor t vergat op te n r ' 

ken, dat de W.C.' s ook nergens met de gevels direct a

sluiten en dat de ramen de voorruimten verlichten en \ ' n ' 

tilecren! 

 Ook een scheiding tusschen het representatieve gc-
leelte cn het dienstgebouw is uitwendig niet gemaakt, dan 

door de (op de maquette niet voorgestelde) borstwering, 
(veBce den aanleg van entresols verraadt. 

 Wederom m.i. zeer  terecht. t schijnt hier een neu-
:ral e opmerking-, maar uit de beoordeeling van andere 
plannen blijkt , hoe de Jury de opvatting huldigt , dat der-
gelijke demonstratie van scheiding hier een deugd zou zijn. 

n alle plannen toch loopen de dienstruimten op de 
verschillende verdiepingen, zoowel in het voor- als het 
achtergebouw over het gehccle oppervlak door. 

Zoodat een verticaal jat den gevel uitgedrukt e schei-» 
ding een leugen en dus juist een bouwkundige en logische 
fout is. 

Buitendien zij  ten opzichte van mij n plan opgemerkt, 
dat de representatie-ruimten, die alleen ter  hoofdverdie-
ping gelegen zijn, zich in den gevel wel .degelijk door 
vorm en uiterlijk e waarde onderscheiden en dat ik in mij n 
memorie van toelichting zeide: n acsthetisch opzicht is 
gestreefd naar een vorm- en kleurenplan, dat bij  waar-
dige karakteristiek voor de representatieve ruimten in hei-
voorgebouw, zich tevens er  toe leent orr i de ondergeschikte 
ruimten tot een vast daarmede verbonden en in zichzelf 
overeenstemmend geheel te maken." 

t hier  uitgedrukt e bouwkunst-beginsel acht ik voor 
een dergelijk gebouw het juiste, aangezien alle anden/ 
pogingen, zooals ook hier  weer  gebleken is, tot hetcroge-
nieteit en zwakheid van uitdrukkin g leiden. 

e beide nevenzalen van de feestzaal zijn door 
tongewelven overdekt, welke de vensters zouden doorsnijden. 

t is inderdaad waar, maar  gemakkelijk te ver-
helpen. t zijn overigens geen ton- maar  koepelgewelven. 

e inwendige architectuur  verraadt eenzelfde stre-
ven als de gevels naar  eenheid en monumentaliteit in 
een oorspronkelijk karakter . 

e feestzaal is beter  geslaagd dan cle — in afwijkin g 
van het programma — in tweevoud ontworpen hoofdtrap 
pen. e gaan, vooral ten bcganegrond, schuil achter 
zware pijler s en komen niet voldoende tot haar  recht als 
hoofdmoment der  groote hal. 

t schuilgaan is niet juist . c heldere verlich-
ting van de trappen, doet hen direct de aandacht trekken. 

e groote hal .boven gelegeni is eveneens vol verlicht . 
Overigens blijk t hier  slechts verschil van architectonische 
opvatting, waarin ik zoo vri j  ben de mijn e met stelligheid 
ie handhaven. Feu trap dient in de eerste plaats voor 
gebruik en aan den vorm is naar  mij n overtuiging de 
noodige aandacht gewijd. k acht bij  de hier  geprojecteerde 
en ook door de Jury geroemde ruimten, aangenaam en 
doeltreffend gebruik der  groote hal. van meer  belang dan 
dit een paradetrap zou zijn. 

e aanleg der  feest en raadzaalgroepen op de 
1 ofd verdieping is in zijn geheel beschouwd van groot 
< ffect. Terwij l de kamer van Burgemeester en Wethou-
ders (met donker  toilet) en de trouwzaal echter  aanmer-
 lij k de geè isch te afmetingen overschrijden, zijn de anti-

chambre en de leeszaal der n te klein en de 

hoekpaviljoens gelegen zalen vertoonen geen geslaagde 
 ondvormen. Verschillende onderdeden zijn echter min-

r gelukkig. e ligging der  Burgemeesterskamer is niet 
1 ireenkomstig de be teéken is van dit vertrek, terwij l dc 
accessoires in dit vertrek niet geheel overeenkomstig het 
1 ogramma zijn gesitueerd; met name ontbreekt de directe 
verbinding met den hoofdambtenaar. 

t bedoelde toilet is daarentegen doeltreffend ver-
licht door de groote bovenramen in den gevel van 4 

. lichtoppcrvlak . 

Antichambr e en leeszaal der n zijn  in plaats 
van . Zi j  zouden nog met een deel der  zeer  ruim e 
garderobes kunnen worden vergroot. 

e te hooge ligging der  tribunes, zoowel in
feestzaal als raadzaal is niet juist , terwij l de tot . 
verlaagde toegangen tot enkele zalen te veel gemaskeerd zijn. 

 Slechts voor de l kan ik de te hooge lig-
ging der  tribunes toegeven. 

e hoogtematen van doorgangen zijn door mij  na rij p 
overleg omtrent de werking der  proportio n vastgesteld. 

n de l — wier vorm niet gelukkig is' 
wordt van enkele plaatsen de voorzitter  niet gezien.
tribunes bevatten niet het verlangde aantal plaatsen. 

 Waarom de vorm van de l niet gelukkig 
geacht wordt, mocht wel nader  zijn aangeduid. e enkele 
plaatsen waaruit men den voorzitter  niet zou kunnen zien, 
zijn in het programma niet gevraagd en dus overbodig 
geteekend; alle raadsleden en ambtenaren kunnen den 
voorzitter  zien. 

 Terwij l ook de bijbehoorende bodenkamers en gar-
derobes niet voldoen. 

 Welke en in welk opzicht mocht nader  zijn aangeduid. 

e kamer van den Secretaris is te ver  gelegen 
van de Burgemeesterskamer. e ingewikkelde groepeering1 

der  vertrekken voor de Secretarie en de niet goed ver-
lichte) schrijfkamer s laat te wenschen over. Ook de ligging 
van het bureau Eigendommen is niet gunstig en op cle
verdieping te ver  van het in het sousterrain gelegen don-
kere en slecht te ventileeren archief. Ook de ligging van 
het bureau voor e Zaken op de  verdieping leidt 
tot bezwaren. 

t lichtoppcrvlak van de schrijfkamer s is meer 
dan een zesde van het vloeroppervlak normaal invallend 
zijlich t en voldoet dus rui m aan de verordening. Bij  de 
bureaux e zaken staat in het programma: n 
op ecu bovenverdieping gelegen zijn" . Overigens zijn hier 
verschikkingen zeer  goed mogelijk. 

e groote bureaux Burgerlijk e Stand. Belasting cn 
r  Onderwij s met f in het achtergebouw, 

hoewel in goed gegroepeerd verband met de door
kolommen echter op hinderlijk e wijze verdeelde) wacht-
hal voor het publiek, zijn door  aanmerkelijke afwijkin g van 
het gegeven schema te klein en onpractisch voor den 
dienst. Ook meerdere andere bureaux voldoen niet aan 
de geè i sch te afmetingen, terwij l met name het verband 
der  vertrekken der  afdeenngen Onderwij s en F inanc iën 
uit het oog is verloren. 

e kolommen in de wachthal zijn noodig en m.i. 
zelfs niet onaangenaam, daar ze een goede verdeeling door 
het plaatsen van zitbanken enz., als het ware aanwijzen. 

e gevraagde afmetingen van de groote bureaux zijn 
resp.  en ; deze afmetingen wer-
den in het plan, resp. . 

Voort s wijken alleen af het bureau , dat . 
is in plaats van  maar een reserve heeft van . 



en het bureau Onderwijs, dat  in plaats van  is, maar 
met een reserve van . 

Een noodig verband tusschen aid. Onderwij s en Finan-
c iën blijk t uit het programma niet. 

 Terwij l op de hoofdverdiepingen door  groote over-
schreiding der  geë isch te oppervlakken met de ruimt e rui m 
is omgesprongen, is — hetgeen voor  den dienst tot be-
zwaren aanleiding geeft — op groote schaal overgegaan 
tot den aanleg van entresols, zoowel voor  ondergeschikte 
en reservevertrekken als voor  bureauruimten, welke laatste 
veelal in verband met de geringe hoogte en de toegangen 
(die tot op het entresol gelegen deel der  secretarie gaat 
door  de toiletten) niet practisch zijn. e dienstafdeeling 
wordt door  de verdeeling over  entresols te ingewikkeld. 

e nadeelen der  ontworpen entresols zijn dat zij  — hoe-
wel zelf niet hoog — bovendien de ondergelegen vertrek-
ken ven daarbij  kamers van hoofdambtenaren b.v. den 
gemeente-secretaris) verlagen. 

 Entresols zijn in hoofdzaak voor  dienstvertrekken, 
garderoben en toiletten geprojecteerd en voor  reserve-
ruimten als mogelijkheid bedoeld. e noodige toegangen 
zijn echter  allen, vanaf de betrokken afdeelingen door 
diensttrappen en liften verbonden. 

t ontwerp geeft overigens aanleiding tot de vol-
gende bemerkingen. t doortrekken der  gevraagde bui-
zentunnels wordt deels door  de entresols belet, terwij l zij 
elders doodloopen tegen liften. 

e buizentunnels en kokers vormen een ononder-
broken geheel. Nergens loopen ze dood, zooals serieuze 
bestudeering der  plannen moge aantoonen. 

e verdeeling van gangen en hallen door  rije n 
van zware constructief overbodige pijler s belemmert de 
circulati e en overzichtelijkheid, terwij l zij  ook aan de ver-
lichtin g in den weg s-taan. e pijler s muurpilasters ver-
smallen de . breede gangen plaatselijk tot . 

e gangen zijn resp. . en . breed. 

e laatste zijn in het midden door  een ri j  kolommen 

verdeeld. 

t de neveningangen in den doorri t mede moeten 
dienen voor  de drukbezochte groote bureaux Burgerlijk e 
Stand, r  Onderwij s en Betalingsbureau Belastingen 
is. in verband met het rijtuigverkeer  in den doorrit , niet 
doelmatig. 

 Aangezien er  .oegangen zijn. waarvan de  be-
langrijkst e niet in den doorrit , kan dit bezwaar  niet van 
eenig gewicht worden geacht. 

n den achteringang der  hoofdvestibule ontbreekt 

een tochtportaal. 

 All e toegangen hebben tochtdeuren. 

 Bij  de diensttrappen in de zijgevels is getracht over 
den doorri t heen een verbinding tusschen voor- en achter-
gebouw te bereiken. e belangrijk e ingang onder  den 
toren tot de centrale wachthal in het achtergebouw is 
te smal en de in den toren ontworpen trap te klein voor 
het te verwachten gebruik. 

t ,s chijnt een depreciatie, terwij l de hier  verkre-

gen oplossing van het vraagstuk eer  lof dan blaam doet 

verwachten. 

t trappenhuis i s totaal . breed, de treden 
resp.  X  en ; de ingang is normaal

. Aangezien er  buitendien nog meerdere ingangen zijn 
kan het hier  geopperde bezwaar  niet worden toegegeven. 

31. Aan de dienstvertrekken is niet altij d voldoende aan-

dacht gewijd. 

t bezwaar  vermag geen indru k te maken, daar  het 

niet gemotiveerd wordt . 

e onderlinge groepeering der  keukens en koffie-
kamers voor  het personeel en hunne verdeeling over  twee-
verdiepingen'is niet gunstig, terwij l de doorgaande spijzen-
lif t te ver  verwijder d is van de voornaamste lokalen in het 
voorgebouw. 

e 'koffiekamers, buffetten en dienkamers zijn op één 
verdieping in den middenachtervleugel van het gebouw 
gelegen; alleen de keuken is'  onmiddellij k daaronder  ge-
projecteerd en door  lif t verbonden. Toen ik tot deze plaats 
en groepeering, centraal gelegen, onafhankelijk van de bu-
reaux en in de nabijheid der  conc ië rgewon ing gekomen 
was, meende ik een goede oplossing van dit moeilijk e vraag-
stuk te hebben gevonden. Na vergelijkin g met de andere 
plannen ben ik nog van dat gevoelen. 

e conc ië rgewon ing is (klein en achteraf gelegen, 
terwij l dc ingang op afgesloten terrein is ontworpen. 

n verbind met het voorafgaande is de ligging goed. 
e woningruimt e bedraagt . heeft één kamer-

tj e meer  dan gevraagd werd en kan nog worden uitge-
breid met een halve verdieping. 

e rijwielbergplaat s (in tweevoud ontworpen in afwij 
kin g van het programma) is niet gemakkelijk bereikbaar. 

 Flik  der  rijwielbergpliatsen voldoet op zichzelf aan
gevraagde ruimte. e bereikbaarheid kan niet wor-
den toegegeven aangezien  neven dc ingangen, direct 
van de straat toegankelijk en van twee kanten met het 
Stadhuis verbonden zijn. 

 Ook de politiepost (met cachot in het sousterrain 
voldoet niet aan het programma. 

e politiepost zou ook m.i. beter  te situeeren zijn. 

e bodenkamers zijn veelal donker  (zij  ontbreken 
op eenige der  gevraagde plaatsen) en slecht te ventüee-
ren. Garderobes en W.C.' s personeel (gelegen op entresols 
en niet bij  bodenkamers) zijn ruim , maar  de ventilatie zaj 
veel te wenschen overlaten. e publieke W.C.' s in het 
achtergebouw op een entresol zijn niet gunstig gelegen. 

e bodenkamers zijn allen goed verlicht en doel 
treffend te ventileeren; zij  ontbreken nergens, waar  ze zij
gevraagd. e ventilatie van garderobes en W.C.' s vooi 
personeel, — meestal gelegen tusschen  tot  bodenka 
mertjes, is goed te regelen. 

Publieke W.C.' s zijn op elke verdieping ook op no-
andere plaatsen te vinden. Bij  de publieke wachthal scheer 
mij  ruimer  aanleg op entresol verkieselijker, dan minde 
rui m gelijkvloers. 

e nadere beschouwing der  door  de Jury geboekt-
bezwaren, is geheel binnen het kader  van zakelijke o]> 
merkingen en in den tred van haar  rapport zelve gebleven 

Zi j  moge echter  besloten worden door  één algemeene 
raag, n.1. deze: of men bij  het overwegen der  waarde van 
en architecturaal ontwerp, wel vruchtbaar  en rechtvaardig! 
ierk kan doen, wanneer  men zich aan detailkritie k over-
eeft, zonder  daarbij  aldoor  het groote samenstel in het 
og te houden. Zoo doende toch loopt men gevaar, om de 
l o o m en het bosch niet meer  te zien en vooral het gezang 
liet te vernemen van de vogelen die er  in wonen. 

Bussum, Juni . E . 

ïlectrisch e verlichtin g van de 

torenklokke n te Amsterdam . 
n hel algemeen verslag van het onderzoek der  gemeente-

begrooting resp. voor  den dienst  had 
den enkele raadsleden de wenschehjkheid bepleit, de wij-
zenplaten van de torenklokken des nachts te doen ver-
lichten. n de memorie van beantwoording van het alge-
meen verslag der  gemeentebegrooting vour  deelden 
B. en W. ten aanzien van die kwestie mede, dat een goede, 
ook aesthetisch bevredigende oplossing, tot dusver  niet was 
gevonden, doch dat het voornemen bestond, binnen korten 
tij d met de verlichting van een der  wijzerplaten van den 
toren der  Westerkerk eene proef te nemen. 

Naar  aanleiding van deze toezegging hebben B. en W. 
eenige firma' s uitgenoodigd, voor  de verlichting, bij  wijze 
van proef, van de noordelijke wijzerplaat van den Wester 
kerkstoren eene aanbieding te doen. 

Bij  het onderzoek van de ingekomen plannen is geble-
ken, dat de meeste bezwaarlijk voor  uitvoering in aan-
merking zouden kunnen worden gebracht; bij  enkele 
daarvan toch is eene constructie voorgesteld, die den toren 
zou ontsieren ; bij  andere is de constructie van dien aard, 
dat bij  dag het gezicht op de wijzerplaten zou worden 
belemmerd, terwij l de constructie, voorgesteld bij  weer 
andere plannen, storing in den juisten gang van het uur-
werk zou veroorzaken. 

t ongunstig resultaat was, gelet op de moeilijkheden 
aan dit vraagstuk verbonden, wel eenigszins te voorzien, 
aldus schrijven P>. en W Brengt toch het verlichten van 
de wijzerplaten der  uurwerken, aan te brengen aan nieuwe 
gebouwen, in het algemeen geen overwegend bezwaar 
mede, wijl daarmede bij  het maken van de plannen van 
die gebouwen rekening kan worden gehouden, de con-
structie van onze oude torens leent zich niet tot eene ver-
lichting van binnen uit, terwij l al hetgeen aan de torens 
van buiten wordt aangebracht tot ontsiering aanleiding 
k'eeft. Bovendien kunnen de wijzerplaten, die een harmo-
nisch geheel met den toren uitmaken, ncch van vorm, 
noch van kleur  veranderd worden, zonder  het aspect van 
den toren te schaden 

Onder de ingediende plannen is er  slechts één, dat 
zender  groot bezwaar  zou kunnen worden uitgevoerd, 
o;idat de daarbij  aangegeven constructie het geheele uur-
werk intact zal laten en den toren weinig zal ontsieren. 

e bestaat in een metaaldraadlamp, ter  lichtsterkte 
Vt n 1000 . met reflector, opgehangen aan eene be-
weegbare hijschinrichtin g ongeveer  ter  hoogte van bet 
ciuer  op een nader  (bij  proef) te bepalen afstand van 
d< wijzerplaat. t schoonmaken van den reflector  en 
h( verwisselen van de lamp kan geschieden door  het 
n '  rlaten van de lamp tot ongeveer  de hoogte van de 
kr  onlijst, waarin op het dekstuk een luik aanwezig is. 
P >r  het aanbrengen van een tijdschakelaar  wordt het 

t automatisch op den daarvoor  bestemden tij d ont 
st< <en en gedoofd. 

>e kosten, aan de uitvoering van dit plan verbonden, 

bedragen ongeveer  f  terwij l voor  stroom bij  een 
brandduur , gelijk aan die van de openbare verlichting, 
een bedrag van f  per  jaar  en voor  gloeilichamen, on-
derhoud, bediening, enz. f  per  jaar  zal worden ge-
vorderd. 

Voor  dit bedrag zou dus slechts één der  wijzerplaten 
van den toren kunnen worden verlicht, zoodat, indien de 
proef mocht slagen, voor  eene verlichting der  stadstorens 
op eenigszins belangrijke schaal, vri j  aanzienlijke bedragen 
zouden moeten worden toegestaan. e vraag of het ge-
rechtvaardigd is tot eene dergelijke niet-productieve uit-
gave over  te gaan, meenen B. en W., in aanmerking ne-
mende het geringe nut, dat zou verkregen worden, in af-
wijkin g van het advies der  commissie van bijstand in het 
beheer  der  publieke werken, ontkennend te moeten be-
antwoorden. Zij  kunnen mitsdien geene vrijhei d vinden, 
den raad voor  te stellen, tot het nemen van een proef 
als bovenbedoeld over  te gaan. 

G  No. g van het -
bestuu Op  Juni

g van n de . t. b. d. . op  Juni
VV ij s e  a e t. 
S c h o o n h e i d s c o m m i s s ie en Openbaai g Advies-

. n n in de g van n de
. t. b. d. . van i

t een en a n d e  ove  de g van t en Tuin-
t en ove het d tusschen , t en de 

e kunsten, doo . F. h s van Zouteveen ) 
met afbeeldingen. 

t n i e u we s voo , doo  J. a . 
e s e l a Gand en

k aan de s van e ^slot). 
t n van h 
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t U t e c h t s c he . 
W ij s e  a e t. 
T e n t o o n s t e l l i ng te San . 

p voo  een Stadion, doo  J. . de , met afbeeldingen. 
e e k  T e n t o o n s t e l l i ng te n

doo  Jan de , met afbeelding. 
. t nieuwe s te , doo  A .

Weissman. 
g t den d , t  de Algemeene 
g van i . 

E  No. l t O s t h a u s. Tuinstad en 
Stedenbouw (slot). 

e , met afbeelding. 
p Ambachtsschool en  Technische School te -

lem, . . , . d. A . S.. met afbeelding. 
e g voo  een s te , met losse plaat. 

E  No. e n in de vlakte 
van a in n Azië. t gehouden in de g van het 

. t van s van t  doo . G. n 
c. i . , met afbeeldingen. 

, doo . A . . met afbeeldingen. 
k van de t Coast n of s and Ship-

. 

. v. T.) No.  Officieel gedeelte. -
t . — g van de e algemeene -

g (slot). — Lijst van boeken. — n van . — 
e nieuw e ontvangzalen de gemeente . — -

. — . — Uit technische bladen en . 

E  No.  J a a  1 ij k s c h e A l g e m e e ne -
, te houden op  en  Juli

i taak. 
. m  Juni - m  Juni



G No

E E E No. g voo  het 
automatisch stoken van ov_ns met d . — Wat men een 

n toedichten kan. — n van gebakken Waalsteen 
.  Wat kost de k in den oven: — t Stoken. 

r Gemengd Nieuws. Hl 
d van n van n van en 

n i n n v o o  het . 

e bond hield g  [uni  onde p 
van . . C. A. Elias in l te m zijn e 

e algemeene . 
d n doo  of n de aangesloten 

s : 
g van e n ; 
g van n in n in d ; 

h ('ement-syndicaat : 
d van n in ; 

g van . n : 
e g van . 

t doo den . den  C. J. , e , 
loopende vanaf den datum van oplichting van den .  Octobe
tot luni  geeft een t ove de e , welke 
uit den d de zaak nog slechts een d . 

e wensch.  in het m de  stad een eigen l te 
hebben, waa de leden de aangesloten n elkande zouden 
kunnen ontmoeten kon g niet tot g komen. 

n d tot g van een - en incasso-
. Een t voo  dezen dienst d vastgesteld. 

e leden van de bij den d aangesloten n zullen het 
t hebben van de diensten deze instelling k te maken. e 

deelnemende leden zijn , aan den  van het u te 
n de namen en woonplaatsen van diegenen, welke op -

matige wijze hunne tinan'.ieele n nakomen of niet nakomen en 
van n met g van n belast, als , , 

s enz., wie  wijze van n of n tegenove n 
van e n in n voo  het f aanleiding tot 

e n hebben gegeven, een en ande onde bijvoeging van de 
, welke tot die g aanleiding gegeven hebben. 

t u belast zich s tegen een zeke f met het n 
van e n van de . 

s d eene gedachtenwisseling d inzake de g van 
de g van een a voo  het k van n 
en de instelling eene . 

Ten slotte d eene commissie ingesteld tot het n van een 
t inzake g van het n van de leden de aange-

sloten . 
e g d besloten doo  een gemeenschappelijken maaltijd in 

, n alle n deelnamen. 
Aanmeldingen voo  het lidmaatschap kan men n aan het 

. Saxen n  te . 

N J N O G B O U W E N ? 

e klacht, dat er  tegenwoordig geen goed bouwwerk 
meer  gemaakt wordt , dat men het niet meer  kan „ z o o a l s 
vroeger" , dat het tegenwoordig alles „ r e v o l u t i e - b o u w "  is 
enz., enz., enz, is z óó algemeen, dat men waarlij k zou 
gaan gelooven met een verschijnsel te doen te hebben, 
waardoor  onze tij d zich in 't bijzonder  kenmerkt. Toch 
is niets minder  waar  dan dat. W e kregen dezer  dagen 
toevallig in handen een bouwkundig werkj e in 1770 te 
Amsterdam uitgegeven bij  Petrus Schenk. e langademige 
titel luid t : „A rch i t ec tu r a Civilis , of naauwkeurige ont-
werpen en verzamelingen van verscheide zeer  fraaye groote 
kap-werken, van huizen, schuuren, pakhuizen, &c . t eeni-
ge Uitrekeningen van de n volgens de Bestekken 
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Slot (Zie bladz.

t de ontwerpen „P r o domo sua"  en , J . J ."  geen 
genade in het oordeel van de jur y zouden vinden, had 
ieder  bezoeker  der  tentoonstelling, na een vluchtige ver-
gelijkin g met de andere ontwerpen, wel dadelijk kunnen 
voorspellen. n kan wel zeggen, dat de ontwerpers beter 
gedaan zouden hebben, zich niet in het strijdper k te 
wagen, maar  wanneer  men uitgenoodigd wordt , deel uit 
te maken van een uitgelezen gezelschap, verklaar t men 
niet gaarne te meenen, dat men daarin niet tehuis behoort. 
Toch is dit de indruk , dien deze beide ontwerpen dadelijk 
op den beschouwer maken, het een wat minder, het ander 
wat meer, en ook na een langer  of een herhaald bezoek 
neemt men geen anderen indru k mede naar  huis. Wanneer 
men dan daarna het jury-rappor t opslaat, dat ook bij  de 
leste ontwerpen zeer  kari g met zijn lof is, en gewaar 
wordt , dat het oordeel over  deze ontwerpen bestaat in 
een opsomming van gebreken, zonder  een enkele opmer-
kin g die van welwillendheid getuigt, dan vraagt men zich 
af, of men deze beide e bouwmeesters heeft 
 tgenoodigd, om hun een brevet van onbevoegdheid uit 

1 reiken. 

Wi j willen geen uitvoerige critiek op het Jury rappor t 
i- toefenen, te minder, omdat in het algemeen de aanmer-
' "gen, die deze ontwerpen treffen, o.i. juist zijn , maar 
door  ze geheel af te breken erkent de jur y zelf, dat bij 
de keuze der  uit te noodigen bouwmeesters er  iets ont-
doken heeft aan het daarbij  gevolgd beleid. Voor  de 

e beoefenaars der  bouwkunst is de uitslag 
van den wedstrij d toch al bedroevend genoeg. 

e Jury had harerzijd s meer  kunnen doen, om de 
teleurstelling minder  pijnlij k te maken. 

All e mededingers, zonder  onderscheid, hebben de hun 
opgelegde taak serieus opgevat; het teekenwerk, ook van 
de beide laatstgenoemde ontwerpen, verdient een eervolle 
vermelding. 

t zij  voor  grooter  talent de vlag moesten strijke n is 
wel in hoofdzaak daaraan toe te schrijven, dat de monu-
mentale bouwkunst in ons land te weinig beoefend wordt . 

Toch is in beide ontwerpen blijkbaa r  gestreefd naar 
monumentaliteit en het is merkwaardig, hoewel in geen 
van beiden het doel bereikt is, de uitkomsten van dit 
streven met elkander  te vergelijken en op tc merken 
hoezeer  die uiteenloopen. 

«Pro domo sua» doet dadelijk veel meer  denken aan 
een Casino of Badhotel, dan aan een . t is zeer 
zeker  een kapital e fout te noemen, maar  het gaat niet 
aan, daarom alle waarde aan dit werk te ontzeggen en het 
te behandelen of het het aankijken niet waard zou zijn . 
E r is hier  naar  een moderne oplossing gezocht, in een 
andere richtin g dan door  de ontwerpers van «Aqua r i u s > 
en » werd gevolgd. n noeme die rich -
tin g verkeerd, het zij  zoo, maar  de Jur y had niet mogen 
verzuimen hierop te wijzen, want in het streven alleen 
schuilt een zekere verdienste, die het voor  uitvoering ge 
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kozen ontwerp mist. n «S. P. Q. » is van een pogen 
in moderne richtin g niets te bespeuren. 

e zijgevels van het ontwerp «Pro domo sua» zijn zwak 
en weinig in overeenstemming met den voorgevel. Ook 
bij  «J. J.> is dezelfde opmerking te maken. 

t is alsof de tij d ontbroken heeft, om aan de zijge-
vels de noodige aandacht te wijden, tenzij  de overweging 
hier  heeft voorgezeten, dat de zijgevels als zeer  onderge-
schikt behandeld behoorden te worden, omdat zij  zoo 
weinig in het oog zullen vallen, dat van een architectonisch 
samenwerken met den voorgevel geen sprake zal kunnen 
zijn . s vroeger  werd, niet door  ons, de opmerking 
gemaakt, dat bij  de meeste ontwerpen schijnbaar  te veel 
het denkbeeld van een vrijstaand gebouw op den voorgrond 
trad , terwij l in werkelijkhei d de zijgevels aan betrekkelij k 
nauwe straten zullen komen te staan en de voorgevel, 
waarschijnlij k tusschen twee andere groote gebouwen en 
daarmede in eenzelfde rooilijn . Over  het ongewenschte, 
om aan den Coolsingel eenige groote openbare gebouwen 
naast elkander  te zetten is reeds een en ander  geschreven 
en het laatste woord nog geenszins gezegd. 

n het ontwerp ,, |. J. ' vooral is het verschil in behan-
deling van voor- en zijgevels zeer  opvallend. n den voor-
gevel is getracht door  zware massa's en opeenstapeling 
van quasi monumentale motieven de gewenschte monu-
mentaliteit te bereiken. t is niet te ontkennen, dat hier 
vele e motieven zijn verwerkt , maar  het zijn 
zoodanige, die een kleine  jaar  geleden in gebruik waren 
en daarbij  van zoo groote verscheidenheid, dat de eenheid 
geheel is verloren gegaan en mitsdien het gewenschte effect 
niet bereikt. 

Zestiende-eeuwsche en barokvormen zijn hier  aange-
bracht . Ook in het ontwerp „S . P. Q. "  is dit het geval, 
maar  daar  zijn zij  met onmiskenbaar  talent tot een beter 
geheel samengesteld, zooals dan ook trouwens niet anders 
kon worden verwacht en dit schijnt de soort architectuur 
te zijn , die men in het e s wenscht te 
zien en van begin af aan gewenscht heeft. 

Van het moderne wilde men niets weten, dit is immers 
glashelder  gebleken uit  oppositie tegen de uitnoodiging 
van Berlage. 

e uitgenoodigde bouwmeesters met moderne begrippen 
hadden daaruit kunnen opmaken, dat, zooals de uitkomst 
bewezen heeft, hun arbeid vergeefsch zou zijn , indien zij 
eigen inzichten getrouw bleven. r  was alleen kans voor 
hen, die hun beginselen in zoover  konden verloochenen, 
dat zij  werk konden leveren in den geest, zooals dat hier 
verlangd werd. Aan den ontwerper  van „ G r o e n en Wit " 
is dit het best gelukt, hij  is de eenige, die zich troosten 
kan met de gedachte, een schijn van kans te hebben 
gehad, met de uitvoering te worden belast. s de 

jur y heeft in haar  advies iets voorgesteld van een tweede 
concours tusschen ,.Groen en Wit "  en „ S . P. Q. , 
ofschoon zij  wel geweten zal hebben, op welk besluit met 
vaste hand werd aangestuurd. Voor  de leus dus heeft zij 
di t voorstel gedaan. Voor  de leus is de geheele wedstrijd 
op touw gezet, waarom zou men verbloemen, wat algemeen 
de indru k van deze weinig verkwikkelijk e geschiedenis is. 

Wi j  zullen niet trachten de schade te begrooten, die 
door  de te m gevolgde wijze van behandeling 
eener  hoogst belangrijk e bouwkunst-aangelegenheid aan 
de Nederlandsche bouwkunst is toegebracht. Wi j  willen 
de bouwmeesters, die daarbij  hun medewerking hebben 
verleend, er  geen verwij t van maken, niet te hebben in-
gezien, dat het daarop zou uitloopen en niet krachtiger 
te zijn opgetreden in het belang van hun kunst. Zoover 
gaat de macht onzer  bouwkundige organisaties nog niet, 
dat zij  met succes kunnen optreden tegen een overheid, 
die bezield met een parti-pris , haar  wil gelieft door  te 
drijve n en zich meent te mogen veroorloven, ook in 
kunstzaken den kunstenaars de wet voor  te schrijven. 

n zal zich herinneren, wat aan de uitnoodiging tot 
het besloten concours destijds is "voorafgegaan en hoe in 
de dagbladen het voor  en tegen van een open prijsvraa g 
is bepleit en bestreden. t schijnen vooral de beschouwin-
gen van den bekenden kunstcriticu s . Jan Veth geweest 
te zijn , die de argumenten der  bouwmeesters hebben over-
stemd. Voor  de leus heeft men toen een vorm van be-
handeling der  zaak uitgedacht, waarin schijnbaar  rekening 
werd gehouden met de in bouwkunstkringen uitgesproken 
wenschen. r  in werkelijkhei d zijn de inzichten van 

. Jan Veth gevolgd, omdat die meer  strookten met de 
vooropgezette bedoeling, een bepaald bouwmeester  met 
de uitvoering van het werk te belasten. 

t allen eerbied voor  de groote talenten en de groote 
kennis van . Jan Veth kunnen wij  hier  niet anders 
constateeren, dan dat zijne op welsprekende wijze voor-
gedragen theor ieën het Gemeentebestuur  van m 
op een dwaalspoor  hebben geleid en in de toepassing zijn 
uitgeloopen op een volkomen fiasco. Een fiasco voor -
terdam, een fiasco voor  de Nederlandsche bouwkunst, 
waarvan inzonderheid de van nabij  daarbij  betrokken 
bouwmeesters een zeer  onaangename herinnering zullen 
bewaren en helaas niet als van een bijzonder  en op zich 
zelf staand geval. Want zoolang degenen, die het bouw-
werk betalen, meenen, daarom gerechtigd te zijn , ook in 
zuivere bouwkunstaangelegenheden, tot beslissen naar  wil 
lekeur  en zoolang het advies van, buiten de bouwkunst 
staande, critic i hooger  gewaardeerd wordt dan dat van 
ervaren bouwmeesters zelf, zijn wij  niet gewaarborgd tegen 
de herhaling van gevallen als de e -
huisbouwgeschiedenis. 

Een nieuw rappor t over den Haagsche n Schouwburg . 

Van de commissie van deskundigen, bedoeld in de door 
den d in zijn vergadering van 8 Apri l j.1. aangenomen 
motie van het d . , hebben B. en W . 
een rapport ontvangen, dat in de Bijlagen is afgedrukt. 

e commissie bestond uit de heeren: 
. A . van , c.i., directeur-generaal van den 

Arbeid . 
J. F . , b.i., r  aan de Technische 

l te , 
J. , commandant van de brandweer  te Amsterdam, 
. A . G. van der  Steur, b.i., architect te 's-Gravenhage, 

). Verheul , architect te m en was benoemd 
„te n einde te onderzoeken of de door  den commandant 
van de brandweer aangegeven wijzigingen voldoende zijn 

te noemen, opdat de bestaande schouwburg aan redelijk * 
eischcn van een veilig en doelmatig gebruik zal voldoen eu 
zoo neen, welke veranderingen dan behooren te wordt 
aangebracht, opdat te dien opzichte aan redelijk e eiscln n 
zal worden voldaan en welke kosten daarmede gemoeid 
zullen zijn." 

e commissie werd den  Apri l j.1. geinstalkerd  n 
is onmiddellij k nadien met hare werkzaamheden beg< ' 
nen. r  drukk e bezigheden en een dringend noodi; e 
reis, kon de Jieer  van der  £>teur de  laatste vergade-
ringen der  commissie niet bijwonen zoodat hij  dan ook g* 
meend heeft zich van het teekenen van het rapport e 
moeten onthouden. 

Allereerst wenscht de commissie op te merken, dat

:>ij  de uitvoering van de haar  verstrekte opdracht, zich op 
:iet standpunt heeft gesteld, dat alleen rekening gehou-
den moet worden met de eischen, die voor  de beveili-
ging van het publiek, artisten en theaterpersoneel tijdens 
een voorstelling moeten gesteld worden. e meerdere of 
mindere brandvrijhei d van het gebouw, voor  zoover  deze 
met genoemde eischen geen verband hield, heeft zij  bui-
en beschouwing gelaten, izijnde dit een aangelegenheid 

welke, bij  dit bestaande gebouw op den achtergrond treedt. 
Zoo zij  o.a. opgemerkt, dat het brandgevaar  van de in amb-
telijk e rapporten en zittingen van den gemeenteraad meer-
malen besproken houten kap, alleen beschouwd behoeft te 
worden bij  de overweging van de vraag, of bij  een groo-
ter  of kleiner  deel daarvan door  de brandweer  zal kun-
nen worden gespaard. , 

Voordat de kap op gevaarlijke wijze kanj  branden, moe-
ten publiek en artisten gelegenheid hebben om het ge-
houw te verl ï ten en indien er  behoorlijk e uitgangen zijn, 
zal dit inderdaad zijn geschied, geruimen tij d vóórdat van 
de brandende 'kap eenig gevaar.voor  de in het gebouw 
aanwezigen dreigt. Zoo is ook het brandgevaar  van de 
achter  den schouwburg gelegen berg- en werkplaatsen fei-
telij k alleen een quaestie, de daar  aanwezige bezittingen 
der gemeente betreffende. t gevaar  voor  het publiek 
in den schouwburg heeft daarmede zoo goed als niets 
uitstaande. t in dit verband worden aangevoerd, dat 
hij  brand achter  den schouwburg, tijdens een voorstelling, 
een paniek zofude kunnen plaats hebben, dan zij  opge-
merkt , dat zlulks bij  een beleidvol optreden van de op het 
tooneel aanwezige brandweer  of van de directie van den 
schouwburg niet waarschijnlij k is. r  bovendien wor-
de niet uit het oog verloren, dat een paniek op allerlei 
wijze 'kan ontstaan en dat deze kan veroorzaakt worden 
door  omstandigheden, die veel meer  voor  de hand liggen, 
dan het gevaar, dat er  brand zal ontstaan in de bedoelde 
inrichtingen , die vóór de voorstelling door  de brandweer 
ge ïnspec teerd en tijdens de voorstellingen gesloten kun-
nen zijn. 

t gevaar  voor  het publiek in een schouwburg 
wordt boven alles veroorzaakt door  het tooneel. Om het 
publiek tegen dit gevaar  te beveiligen is het noodig, dat 
een daar  uitgebroken brand zoolang mogelijk tot de too-
neelruimte gelocaliseerd worde en het publiek beveiligd 
worde tegen den door  den brand veroorzaakten rook; 

 E r  moet een stelsel van uitgangen en trappen zijn 
opdat bij  paniek of onrust, ontstaan door  een brand op 
het tooneel of door  andere oorzaak, een snelle en gemak-
kelijk e ontruimin g van den schouwburg mogelijk is; 

t gevaar  voor  het ontstaan van een brand, en 
- is deze eenmaal uitgebroken — voor  de uitbreidin g van 

dien brand, moet zoo gering mogelijk worden gemaakt. 
Ter voldoening aan de genoemde eischen is noodig: 
A d  Een zoo volkomen mogelijke brandvrij e afschei-

ding tusschen tooneel- cn toeschouwersruimte. Waar die 
afscheiding in de tooneclopening gelegen is, moet zij  be-
taan uit een sterk brandscherm, dat zoo lang mogelijk 
egen den drulk van de bij  brand ontwikkelende gassen 

en tegen vervorming door  het vuur  weerstand zal bieden. 
n den tooneelkap moeten zg. rookluiken aanwezig zijn, 

e om bij  brand den rook naar  boven af te voeren 
 de zaal daardoor  zooveel mogelijk daarvan vri j  te hou-

den ,alsmede om het ontstaan van een grooten gasdruk 
'i j  brand togen te gaan. 

e inrichtingen om het brandscherm te doen vallen en 
de rookluiken in werking te brengen, moeten zoowel op 
'iet tooneel, als op een veilige plaats daarbuiten aanwezig 
'j n en zich in de nabijheid van de standplaats van den 

chef der  tooneelbrandwachts bevinden. 
A d e aanwezigheid van zichzelf aanduidende, doel-

matig gelegen uitgangen, in welke richtin g het publiek van-
zelf gedrongen wordt, met gemakkelijk begaanbare trap-
pen, die direct naar  buiten leiden en zoodanig gelegen 
zijn dat opstoppingen, door  het te «amen komen van ver-
schillende menschenstroomen, niet kunnen voorkomen. e 
uitgangen moeten steeds als zoodanig worden gebruiki : 
zg. nooduitgangen, die alleen in geval van nood gebruiki 
kunnen worden, waardoor  deze niet voldoende bekend en 
soms ook niet in goeden staat zijn, verdienen geene aan-
beveling. 

e verbinding tusschen de trappen en de zaal moet 
daarbij  gevormd worden door  behoorlijk e ruim e gangen, 
om de zaal gelegen en van uit deze op snelle wijze te be-
reiken, welke gangen door  zelfsluitende deuren van de 
zaal gescheiden moeten zijn, zoodat het zich in die gangen 
bevindende publiek bij  brand reeds betrekkelij k veilig is. 

Ook voor  de op het tooneel aanwezige personen moet 
een veilige uitweg verzekerd zijn. 

A d e verwarming van alle lokalen van het gebouw 
moet zijn een veilige inrichtin g voor  centrale verwarming. 

c verlichtin g moet. behalve dc noodige noodverlich-
ting, uitsluitend een electrische zijn, waarvan de aanleg 
aan hooge eischen van veiligheid moet voldoen. 

e décors moeten, zooveel hun gebruik dit toelaat, tegen 
een gemakkelijk vlam vatten beveiligd worden. 

Behalve de noodige brandkranen. moet 'n inrichtin g voor 
tooneelregen van voldoende capaciteit aanwezig zijn. die 
gemakkelijk in werking is te brengen op de wijze als sub
vooir  \het brandscherm en de rookluiken is medegedeeld. 

Tusschen het tooneel en de daaraan grenzende lokalen 
moet een gang aanwezig zijn, welke voor  de brandweer  een 
circuleering rond het tooneel en een blussching van een 
eventueelen brand, uitgebroken in die lokalen, met be-
hulp van steeds toegankelijke brandkranen mogelijk maakt, 
zonder  het tooneel te betreden. n die gang moeten dan 
brandkranen met slangen aanwezig zijn. 

Ten einde verder  de taak der  brandweer  bij  brand te 
vergemakkelijken, met name haar  ook gelegenheid te ge-
ven om bij  brand, langs een voor  haar  veiligen weg. op 
alle rangen te komen, zonder tegen het vluchtende publiek 
te moeten opdringen, behooren aan weerszijden, nabij  de 
scheiding van toeschouwers- en tooneelruimte. bijzondere 
toegangen voor  de brandweer  aanwezig te zijn. in ver-
bindin g staande met alle rangen. 

Wanneer  de commissie den n Schouwburg 
aan bovengenoemde stelregels meent te moeten toetsen, 
dan stelt zij  daarbij  op den voorgrond, dat zij  ten op-
zichte der  veiligheid tot geen minder  ingrij|>cnde maat-
regelen zou mogen adviseeren, zelfs indien het vaststaat, 
dat het gebouw een min of meer  tijdelij k karakter  zou 
dragen en binnen afzienbaren tij d door  een nieuw theater 
zoU (kunnen vervangen worden. Zi j  is te dien opzichte 
tot geen enkeie transactie bereid. n noodig is voor 
een gebouw, dat zeer  langen tij d moet dienst doen. is 
eveneens noodig voo,r  een, dat een ecnigszins tijdelij k ka-
rakter  zou dragen. 

Aldu s beschouwd, behoeft het nauwelijks betoog, dat 
naar  de meening der  commissie, de wijzigingen van den 
schouwburg, zooals deze in de nota „ S c h a d e e"  zijn aange-
geven, vermeerderd met die, welke de commandant van 
de brandweer  noodzakelijk acht. n i et de waarborgen geven 
voor  een veilig gebruik. e commissie kan dit oordeel 
o.a. motiveeren door  b.v. te wijzen op het feit. dat voor 
den  en  rang met  zitplaatsen, alleen gebruik 
kan gemaakt worden van een zeer  gebrekkige en bij  pa-
niek bepaald gevaarlijke wenteltrap als gewonen uitgang, 
terwij l het publiek verder  op nooduitgangen aangewezen 
is, die slechts te bereiken zijn door  hooger  te klimmen 
dan het niveau dezer  zitplaatsen; een uitweg, dien men 



in het algemeen bij  eenig onheil niet zal kiezen. Evenmin 
geven dc talrijk e andere reeds aanwezige en volgens de 
aanhangige plannen nog te vermeerderen nooduitgangen 
voldoenden waarborg voor  een veilig gebruik. 

Waar de commissie aldus van oordeel is. dat de schouw-
bur g ook na genoemde wijzigin g in zOo menig opzicht niet 
aan redelijk e eischen zal voldoen, heeft zij  gemeend ccn 
plan tc moeten ontwerpen, waarbij  bovenvermelde regels 
zooveel mogelijk in het oog zijn gehouden. 

Om de toeschouwers snel het gebouw te doen verlaten, 
is naar  het oordeel der  commissie een ingrijpend e verbou-
wing van ccn gedeelte van het voorgebouw en van dc 
zijvleugels noodig. 

Bij  eiken rang, (den  en  als één geheel be-
schouwend) zal op éénzel fde niveau aan weerszijden een 
breede gang worden aangebracht. 

r  middel van naar  buiten openslaande, zelfsluitende 
deuren, 'komt men. uit de bestaande couloirs om de zit-
plaatsen, in de onmiddellij k aan deze grenzende breede 
gangen en krijg t daar  reeds bij  eventueelen brand, achter 
de beschermende muren, een gevoel van veiligheid. 

Van uit de gangen naar  de parterre-verdieping en van 
den ten en  rang. leiden link s en rechts voldoend 
breede, recht doorgaande trappen naar  de ruim e vestibule. 
Behalve deze hebben genoemde rangen link s nog een uit-
gang, die dagelijks gebruikt wordt, naar  de Schouwburgstraat. 

e bestaande nooduitgang naar  den tuin van het „On -
derwijsgebouw''  kan vervallen; het oordeel der  commissie 
wordt te dien opzichte gemotiveerd door  hetgeen boven in 
het algemeen omtrent ,,nooduitgangen"  werd medegedeeld. 
Een [uitgang aldaar  is bovendien niet noodig. 

Twee afzonderlijk recht doorgaande trappen leiden het 
publiek van den  en  rang link s en rechts onmid-
dellij k op straat. 

e linkertra p zal tevens voor  opgang dienen naar  den 
geheelen  en  rang. n blijf t de deur  aan het 
„Voorhou t "  gesloten; de ingang is dan in de Schouwburg-
straat. n vindt daar  een kasbureau. 

e foyer  van den ien en  rang zal een plaats 
kunnen vinden op de eerste verdieping van het voorge-
bouw; aan de eene zijde zal een rookzaal, aan den anderen 
kant nog een afzonderlijk e salon gemaakt kunnen worden. 

Trappen leiden aan weerszijden van uit de gangen naar 
het niveau van de foyers. 

e  en  rang zullen op de hoogste verdieping van 
het voorgebouw eveneens een foyer  vinden. 

e vestibule is bij  dit plan veel ruimer  dan de bestaande. 
Zi j  zal van hoofdingangen voorzien worden in dc beide 
avantcorps. c eene kan bestemd worden voor  hen, die 
nog |geen plaatsen hebben; hier  vindt men dus twee kas-
bureaux. e andere is bestemd voor  hen. die reeds in 
het bezit van plaatskaarten zijn. c deuren in het half-
rond zijn alleen bestemd voor  uitgang en van behoorlijk e 
tochtportalen voorzien. 

All e trappen hebben een breedte van minstens . 
tusschen de boomen, zoodat zij  gemakkelijk gebruikt 
kunnen worden door twee naast elkaar  gaande personen, 
die aan elke zijde een leuning vinden. 

Ook wordt er  op gewezen, dat alle deuren, die voor  uit-
gangen dienst doen, moeten gesloten worden doo  shr 
tingen. die bij  aandrang van binnen, vanzelf opengaan 
en dat gcene andere sluitingen daaraan voor  mogen komen. 

e meerderheid der  commissie is overtuigd dat de schouw-
bur g met aldus gevormde gangen en trappen aan hooge 
eischen van veiligheid voor  het publiek zal voldoen. 

t men de foyers grooter  wenschen en ook gelegen-
heid willen hebben deze afzonderlijk tc exploiteeren, dan 
is op eenvoudige wijze 't „Onderw i j sgebouw"  bij  den schouw-
bur g te trekken. e verdiepingen van dit gebouw liggen 

ongeveer  op gelijke hoogte als die van het voorgebouw 
van den schouwburg. 

n zou dan de foyers op de eerste verdieping meer 
als wandelgangen kunnen bezigen en in het „Onderwijs -
gebouw"  zeer  voldoende ruimten vinden, die ook geheel 
afzonderlij k te verhuren waren. 

e in de derde plaats gestelde eisch, dat het gevaar 
voor  brand en van uitbreidin g van dezen zoo gering mo-
gelijk zij, splitst zich in de eischen, te stellen aan de onder-
deden: a. verwarming; b. verlichting ; c. moeilijk ontvlam-
baarmaking der  d é c o r s; d. middelen tot brandblussching; 
e. brandgang langs het tooneel en f. trappen bij  het too-
neel voor  de brandweer. 

e Commissie gaat al deze punten na en wijst er  nog 
op, dat het naajr  haar  oordeel in het belang van dc voor-
koming van brand niet noodzakelijk is, dat de woning 
van den concierge in het gebouw vervalt. 

e bovenomschreven verbouwing, met uitzondering van 
den eventueelen bouw van een woning voor  den concierge, 
zal een uitgaaf vorderen van f

n deze som spelen dc kosten, noodig voor  de elec-
trische verlichting , de centrale verwarming en de water-
voorziening een niet onbelangrijke rol . e staan uit den 
aard der  zaak slechts in een verwijder d verband met de 
eigenlijke verbouwing. 

Bij  deze begrooting is cr  op gerekend, dat de gangen, 
foyers, vcstibulen en trappen eenvoudig worden behandeld. 

e Commissie is over  de beantwoording der  haar  ge-
stelde vragen niet tot algeheele overeenstemming kunnen 
komen. e meerderheid is van oordeel, dat door  de aan-
gegeven verbouwing een geheel verkregen wordt, dat aan 
hooge eischen van veiligheid voor  het publick cn het 
thcaterpersonecl beantwoordt en dat inderdaad ook in an-
der opzicht de schouwburg aan „redel i jke "  eischen zal 
voldoen, zooals zij  aan een theater  van dezen omvang gesteld 
mogen worden. r  medelid, de heer  Verheul, kan zich 
met dit oordeel, met name wat het voorgebouw betreft, 
niet geheel vcreenigen. 

n een afzonderlijk e nota heeft de heer  Verheul zijn 
denkbeelden over  het aanhangige vraagstuk uiteengezet. 

e heer  Verheul meent, dat er  slechts sprake kan zijn 
van het voldoen aan „redel i jk e eischen"  van een veilig 
en doelmatig gebruik, wanneer, zooals hier  te bereiken 
is, de schouwburg ook aan de rechterzijde wordt „vrtj -
gclegd"; hoogstens mag deze aan die zijde door  middel van 
een brandvrij e verbinding aan een tc stichten bijgebouw 
verbonden zijn. 

j  heeft zich daartoe het Onderwijsgebouw weggebro-
ken gedacht en dit vervangen door  een smaller  bijgebouw, 
door  een breede open gang van den Schouwburg geschei-
den. t bijgebouw is gelijkstraats ingericht tot schouw 
burgcafé met woning van den kastelein cn tot concierge 
woning en op de verdieping, als groote of rookfoyer  of 
wel als zaal, geschikt voor  kleine uitvoeringen. 

r  dc ontworpen . breede open gang zou het 
mogelijk worden om ook aan dc rechterzijde van het Schouv-
burggebouw behoorlijk e toegangen of uitgangen temaken, 
zoowel voor  dc lagere als hoogere rangen, terwij l ook' het 
voordeel zou verkregen worden, aan de loge van . 
dc r  een afzonderlijken, directcn toegang 
van af de straatzijde te verschaffen. 

e heer  Verheul schat de verbouwingskosten van h< t 
voorgebouw van den Schouwburg, met inbegrip van de 
verwarmin g en de verlichtin g van dat gedeelte en m< t 
inbegrip van de door  de Commissie aangegeven verbet -
ringen van het tooneel, doch er  op rekenende, dat  r 
aan dc zaal met overkapping niets gedaan behoeft te 
worden, op f  cn de kosten van den bouw van h * 
nieuwe bijgebouw op f

Een Cement-quaestie . 
t Bestuur  der  Vereeniging van Cementhandelaren te Verbrui k aan :  milligra m per 

m verzoekt ons opname van een correspondentie gram. 
over  het product van de cementfabriek x et Analyse 

y te Vaulx , waarbij  het erom gaat, aan te toonen, Onoplosbaar gesteente . . . .
dat dit product niet gerekend mag worden tot de - Oplosbaar  kiezelzuur  . .
cemen t», gelijk door  de heeren g en Bienfait gedaan e
v ordt , doch « N a t u u r c e m e n t» behoort te worden genoemd. Aluminiumoxyd e

t belang, bij  deze quaestie betrokken, is in hoofd- e . . . . . . geen 
zaak een handelsbelang en wij  zouden het als zoodanig Calciumoxyde
buiten beschouwing kunnen laten, omdat wij  veronder- a . .

stellen mogen, dat onze lezers voldoende bekend zijn met A l ka l i ë n als oxyden berekend .'  '
het onderscheid tusschen t en Natuurcement, Zwavelzuuranhydryde o
om zich in de practij k voor  schade te vrijwaren . Evenwel Zwavel als sulfiede . ' o
komt ons de overgelegde correspondentie, om de technische P h o s p h o r z u u r a n h y d r y dê O
détai ls en ook om den strij d der  meeningen van zeer  be- Gloeiverlies (koolzuur  hydraatwater  o
voegde beoordeelaars, belangrijk genoeg voor, om aan het 
verzoek van het Bestuur  bovengenoemd te voldoen.

t spreekt vanzelf, dat wij  ons in de quaestie geen Ui t deze cijfer s volgt: 
parti j  stellen en alles, wat in de correspondentie betoogd a - e s : 
wordt , geheel voor  rekening van de schrijvers laten.

Op i  word het volgend schrijven door  de c Z —2-°l 
Vereeniging van n gericht aan: 3 ' ° 5 + 5 - 35 r 3 - ° 0 

u J r . „ . , . . , b. e chemische samenstelling is alleszins normaal. e 
n n g en Bienfait, Amsterdam. k i i n k e r behoort tot het kiezelzuurrijk e type. 

e , e klinke r  wordt heet, met water  bevochtigd en daar-
Aan het Algemeen Nederlandsch Advertentieblad van n a v e r m a l e n met eenig gips onder  luchtafzuiging met 

r  ontleenen wij  het volgende rapport : separator, zoodat het door. afzuigen verkregen eindproduct 
. . . . . . . , „  een zeer  fijnkorrelig e cement voorstelt. 
U  s 1 a g d er  p r o e f n e m i n g No.  v o or  Voort s hebben wij  ons overtuigd, dat in het laboratoriu m 

E t a b l i s s e m e n ts x et » d e r  f a b r i e k , de cement eens per  etmaal aan een contro-

V a u l x s / E s c a u t (B e  g  q u e). i e e r e n d mechanisch onderzoek wordt onderworpen, waarbij 

Amsterdam  Nov.  d e proefstukken machinaal worden ingeslagen. Chemische 
Op verzoek van de Etablissements x et  c o . n t r o l e v a n het ruwmeel vindt af en toe plaats, doch 

, Vaulx s/Escaut (Belgique) hebben ondergetee- m i n d e r  veelvuldig, aangezien de samenstelling der  grond-
kenden op  October  persoonlijk een onderzoek  s t o f l e n u i t d e n aard van hun voorkomen, weinig afwisselt, 
ingesteld naar  den aard van het bedrij f der  cementfabri- Conclusie. 

cage in deze fabriek uitgeoefend teneinde de overtuiging Neemt men de definiti e van „ P o r t l a n d - C e m e n t "  ten 
te erlangen of genoemde firma  met behulp van de haar  grondslag, zooals deze is neergelegd in de Nieuwe e 
ten dienste staande fabrieksinrichtin g in staat is een pro- Normen van t  dan blijkt , dat de bedrijf s 
duet af te leveren, hetwelk op den naam «Por t land- installatie der  Etablissements x et "  te 
cement (z.g.n. e C e m e n t ») aanspraak kan Vaulx s Escaut (Belg i ë̂  er  op is ingericht en in staat stelt 
maken. Bij  dit onderzoek is ons het volgende gebleken: een Portland-Cement f z g n. e cement") te fa-

s van wisselende samenstelling worden in een b / ï ^ 6 " '  W e ' k « v o l d o e t a a n d e eischen van bovenstaande 
bepaalde gewichtsverhouding voetstoots in continu wer- en zulks om de volgende reden: 
kende kalkovens tot hydraulische kalk gebrand. . a - d e hydraulische modulus van den klinke r  is grooter 

 *7 * 

Een deel van het gebrand product wordt gebluscht en ! i ' . „  , 
alsdan fijngemalen in een kogelmolen tot een fijn  poeder. b '  d e g r o n d s t o f i en worden fijngemalen en innig gemengd; 
onder  toevoeging van een weinig geroosterde pyriet , ten- ,C.;  z t J * ° r d e n t o \ sinterens toe gebrand (kleur  en soor-
einde het ijzeroxyd gehalte van het ruwmeel te verhoogen. t e T gewicht van den klinke r  bewijzen zulk) ; 

t poeder  wordt op de gebruikelijk e wijze tot klinker - d \ d e k l i n k e r  b ? v a t m i , n d e r d a n 5 % magnesia en het 
steenen gevormd en geperst, welke steenen. krachtens g e h a l t e a a n , zwavelzuuranhydryde ad  % veroorlooft 
hunne hydraulische eigenschappen, verharden tot een har-  PPStoeslag van ten hoogste  »/„ , zonder  dat het ge-
den steen. h a l t e a a n zwavelzuuranhydryde in de cement boven net 

e steenen worden na droging in vertikal e ovens:  t o e g d a t en maximum ad  stijgt . 
Systeem «Cand lo t», continu gebrand tot klinker . Proefstation voor  Bouwmaterialen en 

e klinker , welke aan het benedeneinde de ovens ver- Bureau voor  Chemisch Onderzoek ; 
laat, heeft voor  het grootste deel de blauwgrijz e kleur  ( w a s get.) : g en Bienfait 
van normalen cementklinker. Naar  aanleiding van dat rappor t vroegen wij  U met ons 

Ongare stukken, z.g.n. « S c h w a c h b r a n d» komen voor, schrijven d.d  Februar i j . l . , of de inhoud daarvan in eik-
ge ijk in elk product van een staanden cementoven. opzicht overeenstemt met het orgineele rapport , dat TJ 

Wi j  hebben kunnen vaststellen, dat het productiever- hebt uitgebracht. Verder  verzoeken wij  U om e é ne be-
mogen ongeveer  ton per  uren bedraagt. vestiging, dat onze opvatting juist is, n.1. dat men in 

e klinke r  is, op de breuk, eenigermate gelaagd van technische kringen onder  Portland-Cement kunstmatige 
bouw, vertoont plaatselijk enkele witt e stippen en gele zones. Portland-Cement verstaat een product, dat beantwoordt 

i)oor  ons werd een monster  genomen en in onze in- aan de »Begr i f f se rk la rung», « B e g r ü n d u n g« en «Er lau te rung » 
richtin g geanalyseerd, met het volgende resultaat: zooals deze in de e Normen van r

\bsoluut soortelijk gewicht:  resp. t  zijn opgenomen. 
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Onze eerste vraag stelden wij  U naar  aanleiding van 

Uw advertentie in het Bouwkundig Weekblad dd.  Febr. 

 waarin U vermeldt, dat de Etablissements x 

et y te Vaulx in de afdrukke n van Uw rappor t 

No.  zinsneden hebben ingelascht. 

Op genoemden brief ontvingen wij  Uw schrijven d.d. 5 

t j.1 , waarmede U ons meldt, dat het gepubliceerde 

rappor t geheel overeenstemt met het orgineele rappor t en 

bevestigt U ons verder  als Uwe opvatting, resp. die van 

technische kringen, dat de naam Portland-Cement alleen 

toekomt aan een product, hetwelk beantwoordt aan de 

«Begr i f tserk larun g der e Normen, enz.> van

t  en aan de daarbij  gevoegde » B e g r i i n d u ng und 

Erlauterung . 

Vervolgens werd Uw rappor t naar  het l 

P rü fungsamt te e opgezonden, met ver-

zoek om beantwoording o.a. van de vraag : „1st ein soldier 

Cement kiinstlicher  Portland-Cement im Sinne der -

schen Normen vom r  - t is bekend, 

dat onder  de e Normen van r  en 

die van t  dezelfde worden verstaan, en het 

antwoord op deze vraag luidde als volgt: 

s l ist kein Portland Zement im Sinne der 

n Normen 

e Begriftserklarun g fii r  Portland-Zement in den -

schen Normen fordertFeinzerkleinerun g und innige g 

der , Brennen bis mindestens zur  Sinterung und 

Feinmahlen. i ist nach dem Wortlau t der  Begriftser-

klarun g und nach Absatz  der  „ B e g r i i n d u n g und Erlau -

teiung"  feinstes n und Schlammen und inniges 

n der  Gesamtrohstoffe unter  standiger  chemischer 

e vorgeschrieben. 

Nach dem mitgeteilten Verfahren werden indessen 

e von wechselnder  Zusammensetzung ohne 

Aufbereitun g unmittelbar  im n gebrannt. 

E i n Teil dieses gebrannten Erzeugnisses wir d g e l ö s c ht 

und gemahlen, wobei g e r ö s t e t er  Pyri t sugesetzt wird . Was 

mit dem anderen Teil der  gebrannten e ge-

schieht, ist nicht angegeben. 

r g e l ö s c h te k wir d zu n geformt und 

soil erharten. V on einer  vorangegangenen , ge-

schweige denn von einer  innigen g oder  standigen 

chemischen e ist nicht die . Es fehlen also 

die in den n Normen geforderten Voraussetzungen: 

 der  vorangegangenen feinsten Zerkleinerun g der 

; 

 der  innigsten g dieser  Stoffe und 

 der  standigen chemischen , die in einer 

ordnungsmassig geleiteten Portlandzementfabrik taglich 

mehrere e einzetzen muss. 

h sind die wesentlichen Grundbedingungen fii r 

die geniigende Aufbereitun g der e und fii r  die 

Gewinnung eines gleichmassigen Erzeugnisses nicht er fü l l t . 

a werd dezelfde vraag gesteld aan Professor  J. A . 

van der s te , die daarop het volgende antwoordde : 

n antwoord op de vraag inzake het Cement uit de 

fabriek van x et y te Vaulx aan de Schelde 

in Be lg ië, gedaan in Uw brief van gisteren, diene, dat het 

mij , afgescheiden van eenig oordeel over  de hoedanigheid 

van dit Cement, voorkomt, dat de beschrijving van de 

wijze van bereiding, mij  bij  Uw brief van  Februar i j.1. 

en nu weer  opnieuw toegezonden, zoozeer  afwijk t van 

hetgeen in Portland-Cementfabrieken gebruikelij k is, dat 

het genoemde Cement naar  de letter  der  toelichting (Be-

griftserklarung , Begriindung und Erlauterung ) der e 

Normen van  geen Portland Cement genoemd mag 

worden." 

U ziet dus, dat zoowel het s -
amt te , als Professor  J. A . van der 

s te t eene opvatting hebben, die lijnrech t staa. 

tegenover  de Uwe. 

Bij  de bereiding van Portland-Cement (tegenwoordig 

ter  betere onderscheiding van Natuurcement t 

land Cement"  genaamd) dienen, om een product te ver-

krijgen , dat volkomen aan de „Begr i f t serk la rung , Beg rün 

dung und Erlauterung - '  der e Normen van n 

ber  resp. t  en in het bijzonder

den daarin voorgeschreven hydraulischen modulus, he 

f ij  n s t e malen, het i n n i g s t e mengen en de chemisch( 

controle beantwoordt, in hoofdzaak de volgende voorwaar 

den in acht te worden genomen : 

 Eene juiste keuze der  grondstoffen. 

t fijnmalen der  grondstoffen in afgepaste verhou 

dingen tot u i t e r s t e fijnheid . 

t mengen der  grondstoffen tot é én h o m o g e en 

( i n n i g s t g e m e n g d) r u w m e e l . 

t - gaande de fabricati e — controleeren van 

het ruwmeel, ten opzichte van zijne chemische samen-

stelling. 

5. t corrigeeren van het ruwmeel, wanneer  daaraan 

hetzij  leem of kalk ontbreekt. 

6. t namengen van het ruwmeel bij  groote hoeveel 

heden in daartoe speciaal ingerichte mengsilo's. 

t opnieuw controleeren van het ruwmeel, ten 

opzichte van zijne chemische samenstelling. 

t branden tot sinterens toe. 

t malen onder  toevoeging van gips tot poeder-

fijnheid . 

Ten opzichte van de voorwaarde sub  merken wij  op, 

dat de mergels, welke de Etablissements x et 

y gebruiken, volgens Uw rappor t van wisselende 

samenstelling zijn. t volgt dus, dat ten minste twee 

soorten mergels worden gebruikt , waarvan de eene meer 

kalk bevat dan de andere. Zi j  kunnen derhalve in geen 

geval worden beschouwd als é é ne soort mergel, die op 

zich zelve reeds een dusdanige samenstelling bezit, dat de 

innigste menging tot é én homogeen ruwmeel, achterwege 

kan blijven (zie de Begriindung und Erlauterung , behoo-

rende bij  de Begriffserklarin g von Portland Cement). 

O m de voorwaarden sub  te bereiken, branden de 

Etablissements x et y de grondstoffen eerst 

tot hydraulische kalk , waarna deze wordt gebluscht en 

fijngemalen. Ofschoon deze methode in de Portland-Ce-

ment e weinig wordt toegepast, geven wij  toe, dat 

men dien weg kan volgen. Ook nemen wij  gaarne aan, 

dat de mergels vanwi sselende samenstelling in eene be-

paalde gewichtsverhouding worden gebrand. r  elk der 

 mergels op zich zelve weer eene wisselende samenstel 

lin g vertoonen, kan natuurlij k het op die wijze verkregen 

product eveneens niet anders dan eene afwisselende 

samenstelling bezitten. 

t is dus absoluut noodzakelijk, dat de bewerking sub 

 c o n s c i ë n t i e us worde opgevat, d.w.z. dat eene 

i n n i g s t e g plaats vindt . 

Ui t het fijnmalen in een kogelmolen, onder  toevoeg ig 

van een weinig pyriet , volgt echter  geenszins, dat i nd r -

daad eene innigste menging der  grondstoften is verkregen. 

O m deze te verkrijge n is het noodig, dat eene nameng ng 

van het ruwmeel bij  groote hoeveelheden plaats vindt in 

de daartoe sub 6 bedoelde speciaal ingerichte mengsi  s. 

e namenging nu vindt bij  de Etablissements k 

et y in 't geheel niet plaats, want nadat de grond-

stoffen in den kogelmolen zijn fijngemalen, worden zij  -

volgens Uw rappor t — onmiddellij k tot klinkersteenen ge-

perst. Een der  belangrijkste factoren wordt dus hier  er 

het hoofd gezien. 

Verder  merken wij  op, dat de controle, bedoeld sub 4 

en het corrigeeren, bedoeld sub 5, eveneens worden - r 

u larloosd. U zegt in Uw rapport , dat de chemische con 

trol e van het ruwmeel af en t o e plaats vindt , doch 

m i n d e r  v e e l v u l d i g dan het mechanisch onderzoek, 

dat eens per  etmaal geschiedt, en als het ware als eene 

verontschuldiging voegt U daaraan toe « a a n g e z i en de sa-

menstelling der  grondstoften uit den aard van hun voor 

kanen weinig afwissend. t U ons ten goede, wan-

neer  wij  hier  onder  Uwe aandacht brengen, dat men den 

grondstoffen niet van buiten kan aanzien, of hunne samen-

stelling al dan niet de juiste is. e moeten er  wor-

den geanalyseerd. Eene dergelijke veronachtzaming kan 

dan ook o. i . niet worden gelijk gesteld met eene controle. 

Onder eene controle kan niet anders dan een s y s t e-

m a t i s c h onderzoek worden verstaan. t is dan ook 

in de Portland Cementindustrie usance, dat, gaande de fa-

bricatie, uit het ruwmeel s t e l s e l m a t ig monsters wor-

den afgezonderd, die elk uur  ten opzichte van hunne che-

mische samenstelling worden onderzocht. Voldoet deze 

samenstelling niet dan wordt het ruwmeel gecorrigeerd, 

door  toevoeging van het daaraan ontbrekende. Ook van 

eene corrigeering van het ruwmeel blijk t niets uit Uw 

rapport . 

Ui t de nalatigheid in de controle bij  de Etablissements 

x et y volgt overigens, dat eene onvol 

doende samenstelling meestal eerst wordt ontdekt, nadat 

het ruwmeel reeds tot klinker s is geperst en tot Cement 

is gebrand, dus b.v. te laat om — wanneer  blijkt , dat 

hetzelve te veel kalk bevat — van het product in kwestie 

alsnog een volumebestendig Cement te maken. 

t sub 3 genoemde branden tot sinterens toe en het 

sub  genoemde fijnmalen kan daarna ten slotte nog zoo 

goed geschieden, doch een Portland-Cement heeft men 

niet verkregen, als gevolg van de verwaarloozing welke 

in de wijze van fabricati e ten opzichte van de «Begr i f fser-

klaring , Begriindung und Erlauterun g > der e Nor 

men heeft plaats gevonden. 

Wi j  sluiten ons daarom bij  de beoordeeling van het 

s t te e en 

van Professor  J. A . van der s te t aan, dat een 

dergelijk product niet kan worden beschouwd als Port 

land Cement . 

Overigens verzoeken wij  U beleefd, er  nota van te 

nemen, dat wij  ons het recht voorbehouden, dezen brief 

en Uw eventueel antwoord daarop te publiceeren en ver-

blijven 

, 

Vereeniging van Cement . 

N . , Voorzitter . 

1. A . v. , Secretaris. 

J. , Penningmeester. 

(W o r d t v e r v o l g d .) 

G  No.  S c h o o n h e i d s c o m m i s s ie 
e n Openbaa g . , n in de 

g van n de j van i ) 
t een en a n d e  ove de g van t en Tuin-

t en ove het d tusschen , t en de 
e kunsten, doo . F. h s van Zouteveen (Veivolg) 

l afbeeldingen. 
' l et n van boomen, doo d A.  met af-

beeldingen. 
" p en f van .  C. de liazel aan de y van de -

s c' ;o . 

A No. n e het Genoot-
schap. 

N a a  den , doo A . W. Weissman. 
e , doo . z b. i . met afbeeldingen. 

e bij Essen, , doo . n . 
met afbeeldingen. 

e dubbel . 
O p en f aan de y van de e , 

doo . . C. de . 

E . 1) No.  > . s f m e v e -
. e beteekenis voo  den stedenbouw de economische en sociale be-

ginselen de tuinsteden. 
N i e u we b o e k en ove e bouwkunst. 

e g voo  een s te . 

E  No. e e  i n g t een s naa
h . t gehouden in de g van het . 

t van s op i  doo . A. van Sandick c.i. met 
afbeeldingen. 

t » doo . Goedkoop , met afbeel-
dingen. , 

g van de Afdeeling voo k van het 
k t van s van  Juli

U i t het g van e voo g en -
passing ove 1

 (li . v. T.) No. n van -
. — j van . — g e 

g tot g van Volkskunst. — e e k te . 
— t . — . — s ove den theodoliet. — -

. — Gemengd. — 

E  No. e j aa  v e  g a d e  i n g. 

E E E No. e e van 
, vl s en steengoedbuizen. — t stoken. — Waalsteen. — 

Ongevallen met . — d van n van n 
van en n in n voo  het . — n en elec-

. — . — e Club. — 

T , OU  EN W No. 6. e g van d 
s h k is geheel gevuld met een zee belang-

e studie van f. Six ove Zestiende-Eeawsch . n zal zich -
, dat in ditzelfde t s zee veel s 

ove  oud d d medegedeeld. e  had toenmaals zijn 
l s bijeengezocht uit de linnenkasten van , 

die g oude familiestukken hadden d en men moest zich 
n ove het vele moois, dat daa zoovele n n had gele-

gen en doo  den  aan het licht t . Thans heeft hij 
 gezocht in e musea en is hij ook h

, met het , dat onze kennis van de j en 
van de hoogte, p die kunst s in het begin oe  zestiende eeuw 
stond een zee welkome g en aanvulling . Een -tal zee
goed geslaagde afbeeldingen t nog ongemeen de e van deze 
mededeelingen. e k ..Toelichting bij de " bevat eenige af-
beeldingen van het landhuis e e " te . 

S S  T E . 

Ter gelegenheid van de plechtige opening van het 
Frans m op i jl . gaf het Nieuws van 
den g het volgend overzicht van de wordingsgeschiede-
nis dezer  instelling, die in vele opzichten niet onbelang-
rij k is. 

Tot omstreeks het jaar  lagen de kunstschatten, 
welke de gemeente m bezat, hier  en daar  in ver-
schillende gemeentegebouwen verspreid. 

Verscheidene schilderijen van Frans s bijvoorbeeld, 
die t hans met geen tonnen gouds zijn te betalen, lagen als 
zeildoek opgerold op de zolders van den Schuttersdoelen. 
Een daarvan was aan den wand opgehangen, maar  was 
met een gat doorboord, omdat . .. er  een kachelpijp door-
heen moest! 

m kende de waarde van die kunstschatten niet 

en de bewaarder  van den n blijkbaa r  evenmin. j 
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liet d i '  rollen liggen 'zooals zij  lagen. Eerst toen mr . A . J. 
E n s c h e d é, archivari s der  gemeente, ze daar  zag, kwam ook 
hij  tot het inzicht, dat hij  een millioenenschat had bewaard.. 

n Nederland voelde men in dien tij d nog niet veel 
voor  het denkbeeld om het oude en mooie en belangrijke, 
dat eigendom van de gemeente was. eindelijk eens in 

d t ot algemeen eigendom te maken. r  mr . 
E n s c h e dé voelde dat wel; en met hem den toenmalige 
burgemeester  mr . C. . e beiden te zarnen pak-
ten die /aak flin k aan en nog in hetzelfde jaar  be-
reikt e den Gemeenteraad van m een voorstel om 
aan ti c kunstschatten, wclk'e de gemeente bezat, een be-
hoorlijk e plaatsing te geven in eigen zalen. 

t heeft hun echter  heel wat moeite gekost eer  zij 
dat konden bereiken. 

Vier n — en daaronder  de vader  van den te-
genwoordigen voorzitter  der  commissie over  het m 

- achtten de 'kunstwaarde zóó gering, dat zij  in de zit-
tin g van  Augustus  een voorstel deden om hetgeen 

m aan schilderijen bezat, te hangen in de -
zaal en in de burgemeesterskamer en de rest in de Sta-
tenzaal, wanneer  de Provinciale Staten van Noord d 
daartegen geen bezwaar  hadden. t overige, dat minder 
kunstwaarde had. zouden zij  willen verkoopen,  met 
Ue opbrengst daarvan liet wel 'kunstwaarde hebbende te 
restaur  eeren. 

..Vreemdelingen"  zeiden zij  — „zouden toch niet naar 
m komen  die schilderijen te gaan zien." 

e ver  die heeren hebben misgeitast, blijk t het best 
hieruit , dat sinds de opening van het m op
Juni  niet minder  dan bijn a  bezoekers langs 
deze schilderijen zijn gegaan! 

t voorstel van burgemeester , om een eigen 
museum te stichten, hield verband met een door  dc Neder-
landse be j  van Nijverheid  touw gezette tem 
toonstelling, welke in  zou worden gehouden. 

Na het t van  Augustus  zette de toen 
malige architect der  gemeente, de heer  J.  van den 
Arend , zich aan het werk en stichtte hij  in de zalen van 
het oude  redikheeren-conwnt het , niet zooals 
het nu is, doch in veel beknopter  vorm. n  Juni 

 wejrd het plechtig geopend. 
n dat m waren niet alleen ondergebracht de veer-

ti g schilderstukken, waarover  de gemeente kon beschikken, 
doch  die waarover  verschillende godshuizen de be-
schikking hadden; o.a. schilderijen van Frans , voor-
stellende de regenten van het St.-Elisabeths-Gasthuis, en de 
bestuurders van het . Verder  schilderijen 
van Jan de Bray en Yerspronck. Ook de zoogenaamde 
Oudheidkamer, de „mar te lkamer" , waaruil dc nakomeling-
schap zou kunnen lecren. hoe de oude strafwet werd toe-
gepast; en deze foltertuigen vooral, omdat, sinds zij  niet 
meer  werden gebruikt , de meeste gemeenten die hadden 
doen vernietigen. 

e openingsdag was vooral een verheuging voor  den 
toenmaligen bibliothecaris, dr . A , de Vries, den man, die 
de , de e , in het algemeen de 
„Coster iana" , zoo veilig in zijn bibliotheek had bewaard, 
als zooveel be\\rijzen van aanspraak van m op de 
uitvindin g van de boekdrukkunst, welke nu ook in het 

m een hun waardige plaats hadden gevonden. 

e  Juli  werd het m voor  het publiek 
geopend. 

e kunstschatten breidden zich boe langer  hoe meer 
uit door  verschillende schenkingen, bijvoorbeeld van de 
fami l ië n Fabricius, van den Burgh, van den heer  Gcrlings, 
niet in het minst van den heer  E n s c h e dé zelf. 

n  werd het noodig het m met een groote 
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Vervalschin g van Antiquiteiten . 
Vervolg (zie blz.

Wanneer  dc dagbladen melding maken van de hooge 
prijzen, op openbare veilingen besteed, voor  oude kunst-
werken of voorwerpen van kunstnijverheid, hoort men me-
nigmaal de nu niet bepaald origineele opmerking, dat deze 
zaken tegenwoordig waard zijn, wat een gek er  voor  geeft. 

e uitspraak berust in den regel evenwel op een zeer 
oppervlakkige waarneming der  feiten. 

Wi j  laten buiten beschouwing de vraag, of de prijzen, 
zooals zij  bekend gemaakt worden, altij d even betrouwbaar 
zijn, in dien zin, dat zij  ook werkelij k betaald worden. n 
kan zich geen handel denken, waarbij  niet van zeker-'  kunst-
grepen gebruik gemaakt wordt, om de waar  op prij s te 
houden en de kansen op het maken van hooge prijzen te 
vergrooten. Binnen dc grenzen van het geoorloofde beschikt 
'h man van zaken in dit opzicht over  velerlei middelen, 
"izeiiderhei d in den kunsthandel, omdat de productie van 

, vergeleken bij  die van voortbrengselen der 
groot industri e uitermate beperkt is en men bij  oude kunst 
n i ( ' i van productie spreken kan, hoogstens van het te 
voorschijn brengen van door  omstandigheden onbekende, 
verborgen of vergeten zaken. 

t hoeveel ijver  men ook zoekt, eenmaal moet er  een 
Sind komen aan het ontdekken van nieuwe werken van 

, Frans , Palissy en Benvenuto Cellini . e 
V r i n htbaarste kunstenaar  heeft toch altij d maar  een beperkt 
aantal werken nagelaten, waarvan de omschrijving en ca-
telogiseering wellicht eenige boekdoelen kan vullen, maar 
daarmede houdt het dan ook op en zoo is het ook met 

de voortbrengselen van kunstnijverheid en gebruikskunst 
van vroeger  dagen. A l wat een zeventiend-eeuwsch kasten-
maker  of damastwever  in zijn leven heeft voortgebracht 
alles zelfs, wat in een zeker  tijdper k uit de e pla-
teelbakkerijen of de e des Gobelins is voort-
gekomen, laat zich tot een overzichtelijk geheel samen-
vatten en nieuwe ontdekkingen,  op dit gebied worden 
met den dag zeldzamer. d komen wij  tot de 
zoo goed als volledige kennis van hetgeen er  aan oude kunst 
op de wereld aanwezig is en van hetgeen er  aan oude kunst 
in de wereld t e koop is. 

Wanneer  wij  nu bedenken, hoe oud de liefhebberij  voor 
het verzamelen van kunstwerken is, hoe die zich reeds open-
baarde in de oudheid, hoe in de middeleeuwen kerken en 
kloosters dikwijl s ware musea werden, hoe later  wereldlijk e 
vorsten hunne paleizen met kunstschatten opvulden, hoe rijk e 
edellieden en welgestelde burgers dit voorbeeld volgden, 
wanneer  wij  dan bedenken, dat uit al deze verzamelingen 
eerst de groote openbare musea ontstaan zijn en thans elke 
gemeente van eenige beteekenis haar  gemeente-museum be-
zit, en daarbij  in aanmerking nemen, het algemeene streven, 
om deze openbare verzamelingen zooveel mogelijk uit te 
breiden en te completeercn, dan komen wij  tot het besluit, 
dat hetgeen er  aan oude kunst in de wereld te koop is, slechts 
een klein deel van het voorhandene kan zijn en wel dat 
deel, hetwelk tot heden in particulie r  bezit is gebleven. Voor 
den handel is walleen dat deel van direct belang, omdit hei 
eiken dag onder  den hamer kan komen. Wat in de musea 



een veilige rustplaats heeft gevonden is geen handelswaar 
meer, het is volgens mcnschelijke berekening voorgoed aan 
dc circulati e onttrokken. 

Echte en uit een oogpunt van kunst waardevolle werken 
zijn dus zeldzaamheden geworden. Nu zijn c>r  .-'dtij d lief-
hebbers van rariteite n geweest, die b.v. vee'.'  geld over 
hadden voor  re l iqu ieën van beroemde j)ersonen, die op zich-
zelf geen de minste waarde hadden, voor  na tu ra l ü uit verre 
streken medegebracht, voor  een stukje marmer van 
het Parthenon of een scherf uit de bouwvallen van Car-
thago, maar  nooit heeft dc handel in dergelijke zaken iets 
te be tcékenen gehad, dat ook maar  van verre geleek op 
den handel in oude kunstwerken van onze dagen. 

t is daaraan toe tve schrijven, dat elk kunstwerk als 
zoodanig een zekere waarde vertegenwoordigt, afgezien van 
de vraag of het nieuw is, dan wel oud en bovendien zeld-
zaam, en die waarde is altij d in geld uit te drukken . 

t die waarde zoo enorm gestegen en nog steeds stijgende 
is. is het gewone gevolg van de verhouding van een zeer 
gering aanbod bij  een buitengewoon groote vraag. t ver-
schijnsel zou zich nooit in die mate hebben voorgedaan, wan-
neer  alleen de betrekkelijk e zeldzaamheid daarbij  in aan-
merkin g ware genomen, want er  bestaan vele zeldzaamheden, 
die absoluut geen handelswaarde bezitten en andere, die 
slechts voor  een zeer  beperkt aantal personen waarde hebben. 
Evenmin zou het groote afmetingen hebben aangenomen, 
wanneer  niet nog immer de liefhebberij  voor  het verzamelen 
van merkwaardige oude 'dingen bestond even goed als in 
vorige ecuwen. 

n de laatste  jaren van nagenoeg onafgebroken vrede 
heeft in alle beschaafde landen een buitengewone- toename 
van volkswelvaart en nationalen rijkdo m plaats gevonden. 
Niet slechts is het vermogen van hen, die zich reeds de 
liefhebberij  van verzamelen konden veroorloven, toegeno-
men, maar  een menigte mensch en, die vroeger  niets bezat, 
beschikt thans over  veel geld en wordt daarom ook gaarne 
gerekend tot de menschen van smaak en ontwikkeling , die 
wat gevoelen voor  kunst, inzonderheid in oude kunst belang-
stellen en daar  wat voor  over  hebben. 

Amerik a levert ons de voorbeelden op groote schaal van 
deze soort liefhebbers cn verzamelaars, maar  ook onder  de 
Europecsche ind'ustrieelen cn kooplieden zijn er, die mede 
mogen tellen en ieder, ook al verkeert hij  niet in kringen, 
waar steeds met millioenen gerekend wordt, zal in zijn eigen 
omgeving voorbeelden te over  op kleiner  schaal aantreffen. 

t er  of  maajj  meer  voor  kunst uitgegeven wordt 
dan veertig jaar  geleden is een schatting, die misschien nog 
beneden de werkelijkhei d blijf t en op zichzelf een verblij -
dend verschijnsel, zoowel om zijn oorzaken als om zijn ge-
volgen. 

Want ial is er  bij  vele verzamelaars meer  goeden wil dan 
kennis in het spel, al speelt ook de mode daarbij  een be-
langrijk e rol , de levendige handel in oude kunst en kunst 
in het algemeen kan niet nalaten op de algemeene kunstont-
wikkeling , waar  die nog dikwijl s zooveel te wenschen over 
laat, een gunstigen invloed uit te oefenen. 

n verzamelaars en anderen dus ook al klagen, dat geen 
goed stuk meer  voor  redelijken prij s te bemachtigen is. 
dit kan ten goede komen aan moderne kunst en kunstnijvcr ? 
hcid, die wel tot redelijk e prijzen kunnen produceeren en 
het kan en zal ook op den duur  leiden tot een afnemen 
van dc somtijds werkelij k ziekelijke neiging tot voorkeur 
voor  het oude, alleen omdat het oud is, boven het nieuwe 
dikwijl s betere. 

Een tweede klacht, dat veel oude kunst tegenwoordig 
naar  het buitenland en naar  de Nieuwe Wereld verhuist, 
is ook niet vri j  van overdrijving , wanneer  twen in aanmer-
kin g neemt, dat zeer  veel daarvan in verzamelingen terecht 
komt, die later  openbare musea worden. 

Om nu nog even op d:e stijging der  prijzen terug te 
komen, deze is welbeschouwd veel meer  een natuurlijk e 
zaak, dan dat van kunstmatige opdrijvin g in het algemeen 
kan worden gesproken, maar  welke meening men hierover 
image zijn toegedaan, de prijsstijgin g heeft zeker  in de 
allereerste plaats de vervalsching van oude kunstwerken 
in de hand gewerkt. 

( W o r d t v e r v o l g d .) 

Een Cement-quaestie . 
(Slot.) 

Wij  laten thans volgen het antwoord van de heeren 
g en hienfait, benevens de repliek daarop van de 

Vereeniging van Cemerthandelaren 

Aan de Nederlandsche Vereeniging 
van Cementhandelaren, Secretariaat 

's-Gravendijkwal 24, . 

e . 

Wij  erkennen de goede ontvangst van Uw schrijven 
van 15 i 1913, betreffende het door  ons uitgebracht 
rapport : Uitslag der  proefneming No 29893 voor  Eta-
blissements x et , Vaulx s/Escaut 
Belgique

Wij  namen ook kennis van het Gutachten, dat Gij  ge-
meend hebt aan het s t over 
dit ons rapport te moeten vragen en van het extract 
eener  verklarin g door  Prof. J. A. van der s te t 
gegeven. 

Ofschoon wij  geenszins voornemens zijn in 't algemeen 
onze rapporten aan een revisie van derden te onderwerpen, 
en allerminst daarover  dan later  discussies te voeren ten 
overstaan van een min of meer  deskundig publiek, doch 
meenen te mogen vragen, dat men aan onze verklaringen, 
zonder  nadere controle, het gewicht hecht, waarop onze 

bekende onpartijdige wijze van werken gedurende zooveel 
jaren aanspraak mag maken, willen wij  in dit geval over 
dit bezwaar  heenstappen, en Uw vraag beantwoorden. 

t blijk t ons toch, dat bij  U een vergissing bestaat, 
wanneer  Gij  schrijft , dat het s -
amt te e eene opvatting heeft, die lijn -
recht staat tegenover  de onze. 

e verklarin g toch is tweeledig : 
n de eerste plaats zegt het ,,Amt" , dit is door  U 

niet aangehaald : «Nach der  Beschreibung des -
verfahrens  das l ein « k ü n s t l i c h er Port -
l a n d Z e m en t.» 

n de tweede plaats wijst het «Ambt>, erop, dat de 
bereidingswijze anders is dan die gebruikelijk in de beste 

e Portland cementfabrieken. 
Wij  hebben in onze verklarin g precies hetzelfde gezegd 

alleen in andere volgorde en niet andere woorden. Eerst 
geven wij  een beschrijving van de wijze van fabriceeren 
en daarna een uiteenzetting van het product, aan de hai 
der e . 

Nu is het volkomen juist, dat wij  U 5 t j.1. ge-
schreven hebben «dat de naam Portland-Cement alleen 
toekomt aan een product hetwelk beantwoordt aan de 
«Begriffserklarung» der e Normen, enz.» van 

lö t 1910 en aan de daarbij  gevoegde »Begründung 
uad Erlauterung», doch ook tusschen dit ons schrijven en 
ons rapport over  de proefneming is geen tegenspraak. 

n onze conclusie zeggen wij  toch: de bedoelde inrich-
ting stelt in staat een product te maken, hetwelk voldoet 
aan de eischen der  definitie van 16 t 1910, maar 
daarbij  spreken wij  alleen van de delinitie en niet van de 
bereidingswijze. e hebben wij  uiteengezet en een ieder, 
die de Begründung und Erlauterung kent, heeft dus kun-
nen zien, dat de bereidingswijze verschilt van die in de 
nieuwe e Normen aangegeven. 

t product is echter, wat samenstelling betreft, overeen-
komstig de in de definitie opgegeven eischen en dit mach-
tigt ons van het product te spreken als van een Portland-
cement, zoogenaamd kunstmatige cement, nu wij  in het-
zelfde stuk hebben aangegeven, dat het op afwijkende 
wijze bereid is. 

n het kort : Wanneer  wij  spreken van Portlandcement, 
zonder  meer, bedoelen wij  een product, voldoende aan de 
eischen der  nieuwe e Normen, en bereid op de 
wijze, bij  de toelichting dier  Normen aangegeven. 

Wanneer  wij  spreken van Portlandcement, met opgave 
van een andere bereidingswijze, bedoelen wij  een product 
waarvan de samenstelling volgens die bereidingswijze 
kunstmatig is verkregen, en dat beantwoordt aan de de-
finiti e in bedoelde Normen gegeven. 

Een eenigszins nauwkeurige lezing van ons rapport kan 
geen andere opvatting doen ontstaan. 

t U meenen, dat het nut kan hebben dezen brief 
openbaar  te maken, dan geven wij  U daartoe gaarne ver-
lof, mits de openbaarmaking onverkort plaats heeft. 

, 

Proefstation voor  Bouwmaterialen 
en 

Bureau voor  Chemisch onderzoek, 
(w. g) G & . 

m 7 Juli 1913. 
n heeren g en Bienfait, 
Amsterdam. 

 ne . 
Wij  kwamen in het bezit van Uw ongedateerd schrijven 

uit Juni en brengen U in antwoord daarop het volgende 
onder  Uwe aandacht: 

Uit Uw brief van 5 t 1.1. blijk t volkomen, dat U 
het met ons daaromtrent eens zijt, dat de naam „Portland -
Cement "  alleen toekomt aan een product, hetwelk beant-
woordt aan de „Begriffserklarung , Begründung und Er -
lauterung"  der e Normen. Wanneer  derhalve een 
cement alleen beantwoordt aan de Begriffserklarung, dat 
is aan de , dan kan dergelijk Cement dus nóch 
volgens U, nóch volgens ons als „Portland-Cement" 
worden aangezien. s aangenomen, dat het Cement 

x & y volgens Uwe bewering aan de 
e beantwoordt (aan de Begründung und Erlauterung 

beantwoordt het niet, daarover  zijt U het met ons eens) 
is dat Cement geen Portland Cement e Port-
land-Cement). 

Uwe opvatting echter, dat het Cement x & 
y aan de e beantwoordt, is volgens het 

e l Prüfungsamt o n j u i s t, en wel op 
grond van het feit, dat, voor  zoover  het de hoofdzaken 
betreft, volgens de e de fabricatie in de volgende 
volgorde moet plaats hebben: 

1. fijnmalen der  grondstoffen, 
2. innige vermenging der  grondstoffen, 
3- branden tot sinterens toe, 

 fijnmalen, 

terwij l de Etablissements x et y de volgende 
wijze van fabriceeren toepassen : 

1. branden der  grondstoffen tot hydraulische kalk, 
2. blusschen en fijnmalen der  hydraulische kalk, 
3. branden tot sinterens toe, 
4. fijnmalen. 

t e l Prüfungsamt heeft daarom in 
haar  rapport vermeld: „E s fehlen also die in den -
schen Normen geforderten Voraussetzungen : 1. der  vor -
a n g e g a n g e n en feinsten Zerkleinerung der , 
u.s.w." 

U wijst ons erop, dat het rapport van het e 
t tweeledig is en dat hetzelve in de 

eerste plaats zegt „Nach der  Beschreibung des -
lungsverfahrens ist das l ein künstlicher Portland-
Cement". Verder  merkt U hieroij  op, dat dit niet in ons 
schrijven van 15 i j.1. is aangehaald. Uwe opmerking 
te dien opzichte is volkomen juist. Evenwel hadden wij 
deze niet van U verwacht, want U wist zeer  goed, dat 
het ons bekend was, dat 'U kennis hadt genomen van 
alle drie rapporten, welke het e -
amt had uitgebracht. 

d werden aan het e -
amt de volgende drie vragen gesteld : 

1. „1st ein Zement, nach dem nachstehend beschriebe-
nen Verfahren hergestellt als künstlicher Portland-Zement 
zu betrachten oder  nicht ?" 

2. „1st ein so cher  Zement künstlicher Portland-Zement 
im Sinne der n Normen vom r 1909 ?" 

3 „1st ein solcher  Zement aufgleiche Weise hergestellt 
wie der  künstliche Portland-Cement der  besten n 
Portland-Zementfabriken oder  ist die g in 

d anders und bürgt die e -
weise für  die g einer  weitaus besseren Qualitat, 
besonders in Bezug auf t f" 

Alleen nu het rappot omtrent de vraag 2 hebben wij 
in het aan U gerichte schrijven d.d. 15 i 1913 opge-
nomen En zulks geschiedde om de eenvoudige reden, 
dat U het met ons daarover eens zijt, dat Cement alleen 
dan den naam „Portland-Cement"  mag dragen, wanneer 
het beantwoordt aan de „Begriffserklarung , Begründung 
&  Erlauterung"  der e Normen. t was dus inder-
daad overbodig, de rapporten omtrent de vragen 1 en 3 
bovendien nog te berde te brengen. 

t rapport 1 luidde toch als volgt: 
s nach dem beschriebenen Verfahren gewonnene 

Erzeugnis ist ein P o r 11 a n d-C e m e n t, falls seine Prüfung 
nach den n Normen die vorgeschriebenen Festig-
keiten liefert und die sonstigen Bedingungen der  Normen 
erfüllt . Seine chemische Zusammensetzung zeigt in allen 
wesentlichen Teilen grosse Uebereinstimmung mit den 
vom „Verei n r  Portland-Zementfabrikanten"  aus 
den Zementuntersuchungen des Jahres 1911 veróffentlichten 
mittleren Analysenwerten: 

Nach der  angege-
benen Analyse. 

t der 
n Portland 

Cemente 1911. 

t . . . 63 71 pCt 63.74 pCt. 
e 

+ Tonerde . . 31 40 „  31.39 „ 
-|- Eisenoxyd J 

r s 2.03 „  2.03 „ 

Weder  der t noch der  Schwefelsauregehalt 
des s übersteigt die zulassigen Grenzen. 

Nach der  Beschreibung des s ist 
das l e i n , k ü n s t l i c h er P o r t l a n d-Z e m e nt" 
denn es ist künstlich erzeugt, indem es nicht nur  aus 
gebrannten und gemahlenen Natursteinen besteht, sondern 



wenigstens zum Teil aufbereitet und mit Zusatzen versehen 
wird . 

t e t zegt daarmede dus 
feitelijk niets anders, dan dat het Cement als een „kunst -
matig"  product moet worden aangezien, omdat het niet 
gereed uit den grond wordt opgeschept, doch wordt 
vervaardigd in eene fabriek en omdat deze fabriek het 
vervaardigt door  natuursteenen tc malen en te branden, 
deze tenminste voor  een gedeelte toe te bereiden en met 
toevoegingen te voorzien. e hoofdzaak is echter, dat 
het daarmede geenszins zegt, dat het een „Portland -
Cement"  is volgens de „Begriffserklarung , Begriindung und 
Erlauterung"  der e Normen. En om nu verder  aan 
te toonen, hoe het product achterstaat bij  een product, 
dat alleszins wordt vervaardigd overeenkomstig deze 
bepalingen, laten wij  hier  een afschrift van het rapport 
 \ olgen : 

Aus den Erwagungen unter  ist zu en'nehmen, dass 
das l nicht auf gleiche Weise wie der  künstliche 
Portland-Zement der  besten n Portland Zement-
fabriken hergestellt ist. n d unterscheidet man 
im wesentlichen zwei n : 

a. Trockenverfahren, 
b. Nassverfahren. 
Nach dem Verfahren a. werden die , zumeist 

e und Ton oder  geeignet zusammengesetzte 
, auf das feinste gemahlen, und das so gewonnene 

l wird dureh wiederholtes n und Zusammen-
mahlen in ein in hohem Grade einheitliches l über-
gelührt, dessen Weiterbehandlung je nach den zur  Verfü-
gung stehenden Ofen erfolgt. 

Bei dem Verfahren unter  b. erfolgt die g der 
e dureh Aufschlammen, wobei teilweise noch 

Nassmüllerei zu e genommen wird. Aut diesem Wege 
wird eine noch besser  gemischte einheitliche und sehr 
fein zerteilte e erzeugt, die entweder  (als flüssigs 

} unmittelbar  in den Ofen ) gebracht 
oder  nach g mit getrockneter e zu Steinen 
verformt und entsprechend weiter  behandelt wird. 

n beiden Fallen wird sowohl das l wie der 
i in grossen Behaltern Silos oder  Beckenj  gesam-

melt, aus deren ' haüfig Stichproben aul t 
geprütt werden. Etwaige auftretende Unregelmassigkeiten 
in einem Behalter  werden dureh ausgleiche de Zusatze 
beseitigt. 

Auf diesem Wege wird die g einer  gleichmas-
sige Ware gewahrleistet und insbesonders wird das auf 
zu hohen t zurückzulührende Treiben vermieden, 
was bei einem Erzeugnis aus Natutsteinen ohne vorange-
gangenes inntges n der e leicht eintreten 
kann. n Absatz 2 der  «Begriindung und Erlauterung  zur 
Begriffserklarung von Portland-Zement nach den n 
Normen wird deshalb im e der  Abnehmer aus-
drücklic h verlangt, dass «Au» Natursteinen» hergestellte 
Zememe als «Natuurceinente» bezeichnet werden». 

Ook Uwe opnierkingen : «Wanneer wij  Portland-Ce-
ment, zonder  meer, bedoelen wij  een product, voldoende 
aan de eischen der  nieuwe e Normen, en bereid 
op de wijze, bij  de toelichting dier  normen aangegeven» 
en «Wanneer wij  spreken van Portland Cement met op-
gave van eene andere bereidingswijze, bedoelen wij  een 
product, waarvan de samenstelling volgens die bereidings-
wijze kunstmatig is verkregen, en dat beantwoordt aan de 
definitie in bedoelde Normen gegeven» kloppen niet met 
den inhoud van Uw schrijven van 5 t 1.1. n 
ontbreekt ten eenen male de verklaring, dat er  bij  U 
ook Cementen bestaan, die eveneens op den naam «Port-
land Cement» e Portland-Cement) aanspraak 
maken, doch die niet ten volle aan de «Begriffserkla-

rung «Begriindung und Erlauterung der e Normen 
beantwoorden. 

Wij  geven toe, dat, wanneer  wij  Uw rapport No 2989'1 
onder  de loupe nemen en het grondig bestudeeren, wij 
werkelijk tot de ontdekking komen, dat U alleen hel; 
gezegd, dat het Cement in kwestie slechts aan de definitie 
(Begriftserklarung) en niet aan de toelichting (Begriindung 
und Erlauterung) der e Normen beantwoordt. Ni< -
mand ter  wereld beschouwt echter  de definitie als eene 
afzonderlijke zaak en ook ieder  ander  zal het met ons 
daarover eens zijn, dat waar  de >Begriffserklarung, Be-
griindung und Erlauterung» tegelijkertij d zijn opgesteld 
onder  elkander  in de e Normen zijn opgenomen 
en met elkander  als de voorwaarde, waaraan Portland-
Cement moet voldoen, zijn aangenomen, de definitie en 
de toelichting niet van elkander  te scheiden zijn, doch de 
laatste als een integreerend bestanddeel van de eerste 
moet worden aangezien. 

e komen wij  tot de conclusie, dat, wanneer 
u het Cement zoudt hebben beoordeeld op grond vaa 
Uwe verklarin g van 5 t j.1., dus op grond van de 
»Begriftserverklarung, Begriindung und Erlauterung* der 

e > ormen, U zoudt hebben bevestigd, dat het 
Cement in kwestie niet den naam «Portland-Cement» mag 
worden toegekend, omdat het niet overeenkomstig alle 
bepalingen, vervat in de e Normen, is vervaardigd. 

e Etablissements x & y hadden dan Uw 
rapport niet als reclamemateriaal kunnen benuttigen, het-
geen thans wel mogelijk is geweest, omdat U het Cement 
in strij d met den inhoud van Uw brief d.d. 5 t j  1, 
alleen op grond van de »Begriffserklarung* der e 
Normen hebt beoordeeld. 

Begrijpelij k is het, dat zelfs deskundigen de grootste 
oplettendheid moeten betrachten, om uit Uw rapport 
datgene te lezen, wat er  in werkelijkheid in staat en dat 
daarom iedereen uit Uw rapport de verkeerde conclusie 
heeft getrokken, dat de Etablissements x & -
may een Cement fabriceeren, dat ten volle aan alle voor-
schriften van de e Normen beantwoordt. Eene 
duidelijker e uiteenzetting in Uw rapport zou daarom veel 
kwaad hebben vermeden 

Uwe vraag dat men aan Uwe verklaringen zonder  na-
dere controle het gewicht hecht, waarop Uwe bekende 
onpartijdig e wijze van werken gedurende zooveel jaren 
aanspraak mag maken, kunnen wij  om bovenstaande uit-
eenzetting niet toestemmend beantwoorden. Wij  moeten 
ons integendeel te dien opzichte alle rechten voorbehouden. 

t belang van den eerlijken handel brengt ten 
eenenmale mede dat omtrent onduidelijke of onjuiste rap-
porten opheldering wordt verstrekt, temeer  omdat deze 
meestal ten overstaan van een min of meer  deskundig 
publiek als reclamemateriaal worden benuttigd. 

Gebruik makende van Uwe toestemming zullen wij  Uw 
schrijven tegelijkertij d met dit antwoord, publiceeren. 

, 

Vereeniging van , 
w. g. N. , Voorzitter , 
w. g. J. A. VA N , Secr. 
vv. g J. , Penningmeester 

Vereenigingen . 

. 

Vereeniging tot instandhouding cn bevordering van 

Walchcren's Natuur - en Stedenschoon. 

Wi j  ontvingen het jaarverslag  dezer  vereeni-

ging, welker  loffelij k streven meer  waardeering verdiend

dan haar  tot heden ten deel viel. Zi j  deed reeds veel goeds, 

maar  ziet zich geplaatst tegenover  toestanden, die elders 

gelukkig reeds overwonnen «ijn , of waarin althans verbete-

rin g te constateeren c volgende zinsneden uit het 

verslag geven daarvan ecnig denkbeeld. 

e w o n i n g b o uw bleef — een enkele uitzondering 

daargelaten — verre beneden het middelmatige. n -

delburg verrees de eerste gevel, geheel van blikkerend 

witten glazuursteen opgetrokken." 

„Zoowel i' n de steden als ten plattelande werden ver-

scheidene oude huizen, waarvan de muren door  de inwer-

kin g van den tij d een buitengewoon fraai roode kleur 

hadden aangenomen, ,,opgeknapt", d.w.z. met een eentonig 

grauwe pleisterlaag bedekt of met grijze verf besmeerd 

(o.a. dri e gevels in de t te , terwij l 

verscheidene ingezetenen hunne ramen van groote spiegel-

ruiten deden voorzien, daarbij  meenend „me t hun tij d mede 

te gaan", niet vermoedend, dat de groote, glimmende gla~-

vlakten, zonder  eenige ondcrvcrdccling, in werkelijk-mo -

derne woningen reeds jaren hebben afgedaan." 

e grootste ontsiering van g had plaats van 

, door  den bouw van een nieuw Postkantoor, in 

pseudo s V stijl , welk gebouw, aangezien het ver-

scheidene s terugspringt uit de rooilijn , mede in ver-

band met de slechte raamverdeeling, het straatbeeld ter 

plaatse jammerlij k heeft bedorven." 

t bovenstaande is ontleend aan het Algemeen Over-

zicht van het Verslag. p volgen mededeelingen over 

de bemoeiingen der  vereeniging ten aanzien van architectuur , 

landschapschoon, folklor e en diversen. Somtijds hadden die 

bemoeiingen het gewenschte gevolg, maar  te dikwijl s nog 

liepen zij  op niets uit . Wi j  hopen evenwel, dat de nog 

jonge vereeniging zich door  de teleurstellingen, die zij  on-

dervond en die haar  nog te wachten staan, niet zal laten 

afschrikken van voortgaan op den ingeslagen weg. A  is 

het uit den aard der  zaak nog weinig, wat zij  in het 

afgeloopen jaar  kon tot stand brengen, het komt ons niet 

zonder  belang voor, onze lezers in kennis te stellen met 

datgene, wat het jaarverslag vermeldt aangaande hare be-

moeiingen inzake: 

A r c h i t e c t u u r . 

Aan alle Walchersche dorpstimmerlieden werd een bro-

chure over  « W o n i n g b o u w ten P1 atten 1 a n d e» gezon-

den, rijk  ge ï l lus t reerd met goede en slechte voorbeelden. 

e brochure viel een uiterst gunstige beoordeeling ten 

deel, zoowel in de dagbladpers als in de vakbladen. 

t boekje werd bij  enkele boekhandelaars te -

burg tegen betaling van  Cents verkrijgbaa r  gesteld; ten 

bewijze van de uiterst geringe belangstelling van het publiek 

voor  bouwkunst zij  hieraan toegevoegd, dat slechts een 

-tal exemplaren werden verkocht

n verband met deze brochure kan worden medegedeeld, 

dat in verscheidene gemeenten weder  huizen cn schuren 

werden afgedekt met roode pannen (in plaats van de den 

laatsten >ijd algemeen gebruikelijk e zinkkleurige), dat wel 

eenige beperking in de toepassing van „vers ierse len"  kan 

worden geconstateerd, en dat een enkele maal dc stads-* 

t weder  werd vervangen door  de goot-met klossen. 

Teneinde den dorpstimmerlieden en metselaars gelegen-

heid de geven, zich op goedkoope wijze bekend te maken 

met — en op de hoogte te blijven van de beginselen 

der nieuwere bouwkunst, werd hun een circulair e toege-

zonden, waarin werd medegedeeld, dat zij  tegen betaling 

van slechts f — per  jaar  een abonnement zouden kunnen 

bekomen op het ge ï l lus t reerd bouwkundig weekblad e 

B o u w w e r e l d " , (waarvan dc abonnementsprijs f8,— be-

draagt). Negen timmerlieden meldden zich als gegadigden 

aan. e uitgever  van e B o u w w e r e l d " , de heer  F. 

van n te Amsterdam, was zoo welwillend, het blad 

voor  dc' helft van den prij s aan „ N e h a l e n n i a"  te leveren. 

Getracht werd in overleg te treden met de kerkbestu-

ren van Aagtekerke, Biggekerke en Zoutelande, inzake het 

wegnemen van de cementkorst op de kerkgebouwen. e 

pogingen mochten niet slagen. 

e aandacht van den r  der  N. V . „Zeebad 

Vlissingen"  werd gevestigd op het feit, hoe. het cafét je aan 

den voet der  duinen te Valckenisse de schoone omge-

ving ontsiert, met beleefd verzoek tc willen bevorderen, 

dat tc zijner  t i j d een ander  gebouw, meer  in harmonie met 

het mooie landschap, zou verrijzen. p mocht geen 

antwoord worden ontvangen. 

Aan het kerkbestuur  der  Ned. . Gem. te Bigge-

kerk e werd verzocht, de nieuw te bouwen consistorieka-

mer in cenvoudigen trant te doen verrijzen, en niet naar 

het ingediende plan; een schets van een sober  gebouw 

werd daarbij  overgelegd. e j  tot bevordering 

der bouwkunst en , hiertoe aangezocht, dien-

den mede verzoeken in denzelfden geest in. Ondanks alle 

vertoogen werd het oorspronkelijk ontwerp uitgevoerd, zoo-

dat thans een pronkerig , smakeloos bouwsel den aardigen 

toren van Biggekerke ontsiert. 

Aan den d van ü o s t k a p e l le werd verzocht het ma-

ken der  teekening van de nieuw te bouwen dokterswoning 

op te dragen aan een bekwaam architect. 

n verband met het volksvooroordeel, dat klimplanten 

schadelijk zijn voor  gebouwen, werd te dezen het advies 

ingewonnen van een -tal bekende figuren in de bouw-

wereld, met het resultaat, dat dezen het er  over  eens 

waren, dat klimplanten , over  het algemeen genomen, eerder 

gunstig dan schadelijk werken. e antwoorden der  archi-

tecten werden in de „  i d d e l b u r g s c he C o u r a n t "  en 

„  e Z e c  w"  gepubliceerd. Aan enkele personen werden 

op verzoek klimplanten verstrekt. 

Aan den eigenaar  van het hotel e Abdij "  werd ver-

zocht den met verf besmeerden gevel van dit hotel, die 

het schoone Abdijplei n ontsiert, door  een beplanting met 

klimo p zooveel mogelijk aan het oog te onttrekken. 

Op verzoek van de eigenares van het pension ...Wicssner" 

te , werd advies gegeven inzake de voorgenomen 

verbouwing van g enoemd pension, welk advies werd ge-

volgd, zoodat een zeer  bevredigend geheel werd verkregen. 

Bij  het inkomen van talrijk e bouwaanvragen werd getracht 

verbetering in de .t eekeningen aan te brengen. Ook wer-

den personen, die wenschten te doen bouwen, goede mo-

dellen getoond. r  dc lieden het oorspronkelijk ontwerp 

echter  steeds fraaier  vonden, dan het hun aangebodene, 

(zelfs al waren het ontwerpen, die op tentoonstellingen en 

prijsvragen met eerste prijzen waren bekroond ) kon ten 

dezen niets bereikt worden. Eene plaatselijke verordening 

als onlangs tc n door  den d vastgesteld, waarbij 

aan B. en W . de bevoegdheid wordt gegeven, aan de 

nieuw op te richten gebouwen schoonheidseischen te stel-

len, moet, in verband met het totaal gimis aan aesthetisch 

gevoel bij  het overgroote deel van het publiek een 

betreurenswaardig maatschappelijk verschijnsel als het 

eenige werkelijk e afdoende middel tegen ontsiering door 

nieuwbouw aangemerkt. 

t meest kostbare werk der  Vereeniging was dc restau-

rati e van eenige schilderachtige pencelen aan dc Zuidzijd e 

der t te , die wegens groote bouw-

valligheid vernieuwing behoefden, terwij l de eigenaar  alles 

wenschte af te breken. k zij  ook de welwillende mede-

werkin g van de e der  „  i d d e 1 b u r g s c li e C ou -

 die een geï l lus t reerd artike l over  de t 

publiceerde, werd een niet onbelangrijke bijdrag e in de kos-



ten der  herstellingen ontvangen van enkele ingezetenen, 
waarvoor  hun hierbij  onze erkentelijkheid wordt betuigd. 

e Vereeniging tot g van Oude Gebou-
wen te g droeg f  bij  in de kosten. 

^  P r i j s v r a g e n . 1 

G E - E N S 

T E . 

n de laatst gehouden vergadering van den raad der 

gemeente m d door  de commissie, benoemd in-

zake de oprichtin g van een oude mannen en vrouwenhuis, 

verslag uitgebracht. 

l i e t Alg . . deelt hieromtrent het een en ander  mede, 

waaraan wij  het volgende ontleenen: 

e commissie stelt zich voor, dat naast de economie-
vertrekken, het gebouwen-complex zou moeten bevatten: 

a.  woningen, elk geschikt ter  bewoning voor  twee 
personen, met voor  deze woninkjes afgesloten zolderruim-
ten: b. een zaal voor  hulpbehoevende mannen en een 
dit o voor  hulpbehoevende vrouwen, waarbij  in elke 
zaal gerekend moet worden op dagverblij f voor  een viertal 
personen; c. een ziekenzaal voor  mannen en een voor 

 vrouwen. Opgenomen zullen kunnen worden  per-
sonen; de commissie schat echter  dat gemiddeld  per-
sonen verpleegd zullen worden. 

e commissie is van oordeel dat het ontwerpen van een 
gebouwencomplex  deze stichting bij  uitstek geschikt 
is  het uitschrijven van een prijsvraag. Bij  overleg 
met de permanente prijstvraagcommissie bleek, dat deze 
commissie de voorkeur  gaf aan een open prijsvraa g bo-
ven het uitnoodigen van enkele bepaalde architecten. e 
kosten hieraan verbonden, worden begroot op f

e kosten worden in totaal geraamd op f

e commissie t den raad voor, af te zonderen uit 
de geldmiddelen der  gemeente een som van f  met 
het doel daarmede in het leven te roepen en te -
sum te vestigen, een stichting genaamd t Verzorgings-
huis." 

Ti t het concept-programma der  prijsvraa g blijkt , dat de 
ontwerpers van het gebouw niet gebonden zijn aan de op 
het uitbreidingsplan van m getraceerde wegen. t 
ligt echter  in de bedoeling de stichting tc doen ver-
rijzen in de nabijheid van arbeiderswijken. All e woon- of 
slaapvertrekken voor  de ouden van dagen zullen gelijk-
vloers moeten gelegen zijn. t gebouw zal in twee dcelcn 
gedacht moeten worden: a. het gedeelte voor  hen, aan wie 
groote vrijhei d van beweging moet kunnen gegeven worden; 
b. het gedeelte voor  diegenen aan wie zulks niet kan toe-
gestaan worden. e kamertjes in a. zullen minstens 2 . 
oppervlakte moeten hebben, ongerekend een voor  slaap-
gelegenheid te bestemmen ruimt e van  X . n 
gepaste mate zal ook terrein  tuinaanleg gereserveerd 
moeten zijn. 

e bouwkosten mogen het bedrag van f  niet te 
boven gaan. 

Uitgeloofd worden prijzen van f  f  f  f
en f

e jur y bestaat uit de heeren . Nieuwenhuysen Bzn., 
C. de Groot ,mr. J. , J. W . h en J. Stuyt. 

E E . 

Onderwerp: School benevens Ondcrwijzerswoning. 

Uitgeschreven door  de Vereeniging van Nederlandsche 

Baksteenfabrikanten. 

. 

Op deze studieprijsvraag zijn ingekomen  antwoorden, 
mcerendeels met  de overige met  teekeningen; alle ver-
gezeld van een memorie van toelichting. 

e groote hoeveelheid studiemateriaal toont aan, dat 
er  veel liefhebberij  voor  deze prijsvraag geweest is, en 
dat de Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten 
velen deelnemers de gewaardeerde gelegenheid heeft gebo-
den om hunne denkbeelden op papier  te brengen. 

Studieprijsvragen als deze kunnen daarom gerekend wor-
den ondefr  de zeer  werkzame middelen tot verheffing van 
de bouwkunst; deze verdienste is er  onafscheidelijk aan ver-
bonden, pok wanneer, zooals bij  deze studieprijsvraag het 
geval is. geen der  inzenders er  in slaagt een in alle op-
zichten bevredigende oplossing van iiet vraagstuk aan de 

hand te doen. 

t te motiveeren n vrijwe l overbodig geacht worden. 
, welk een prachtige gelegenheid wordt hier  aan 

serieuze jonge krachten geboden, hun talent te beproeven! 
Welk een verscheidenheid aan oplossingen, alleen reeds 

wat den plattegrond betreft, is mogelijk gebleken. 

Bij  de eerste schifting wilde tie Jury trachten na te gaan 
tot hoeveel typen de plattegronden waren terug te brengen; 
het bleek haar  echter, dat zoo velerlei oplossingen gegeven 
waren, dat van een nadere indeeling op dien grondslag 
moest worden afgezien. 

Van de  antwoorden kwamen voor  een nadere bestudee-
rin g i n aanmerking de navolgende acht ontwerpen: 

motto: , 
V . . G., 
Zes. 
Voor  de jeugd, 
Ed i . 

„  Baksteen. 
„  Jacoba, 
„  Petrus. 

Bij  een meer  ernstige beschouwing bleek, dat geen der  in-
gezonden ontwerpen in alle opzichten de Jury kon bevre-
digen, hetgeen zij  zeer  betreurde, omdat eenige ontwerpen 
inderdaad van talent getuigden. 

„Baks teen" , „Jacoba"  en , .Ed i - '  vielen uit ; „Baks teen"  en 

„ Jacoba"  omdat zij  een oplossing aan de hand deden, die 
der  Jury voor  een dorpsschool niet gewenscht voorkwam: 
„Ed i " . een school met een verdieping, leidt tot een te aan-
zienlijk e hoogte-ontwikkeling, terwij l de geheele opvatting 
te weelderig is. 

„ B a k s t e e n"  is tc groot van opzet; vooral de onnoodige 
torenbouw valt buiten het kader  van een dorpsschool. e 
architectonische opvatting van dit plan werd door  de Jury 
echter  lang niet onverdienstelijk gevonden. 

e inzending onder  het motto „Jacoba"  werd niet belang 
rij k genoeg geoordeeld; de ontwerper  heeft iets geleverd, 
dat te weinig van het gewone type afwijkt ; het gymnastiek-
lokaal is te klein en de speelplaats ongunstig gelegen. 

Nu bleven vij f ontwerpen over, die, elk op zich zelf be-
schouwd, in meerdere of mindere mate gelukkige oplô  
singen vertoonden. 

 o  o V . G. . 

t ontwerp verdient om zijn goede architectonische op-
lossingen op den voorgrond geschoven tc worden. e massa-
werkin g en de hoofdverhoudingen zijn gelukkig. Ook de 
plaatsing en de vormen der  ramen getuigen van talen' 
terwij l de architectuur  een goed baksteenkarakter  vertoont. 

()p zakelijke wijze is in dit ontwerp het begrip „dorps- i 
school"  uitgedrukt . e groepeering der  gebouwen op het 
terrein is goed. e speelplaats, onmiddellij k grenzende aan 
 leslokalen, is echter  niet gunstig gelegen. e groote en 

hooge daken zullen in een dorp en in het landschap goed 
voldoen. e overdekte speelplaatsen vormen een aardig ge-
vonden en fraaien overgang tusschen de verschillende ge-
houwen. 

e inzending kon echter  niet voor  bekroning in aan-
merkin g komen, omdat de planindecling niet geheel in orde 
is. r  het ontbreken van een doorgaande gang tusschen 
de leslokalen kunnen de leerlingen niet binnenshuis het 
gymnastieklokaal bereiken. Ook is het een fout bij  deze plan-
indeeling, dat er  bij  brandgevaar  slechts één uitgang is. 

r  evenwel vorengenoemde gang te projecteeren, 't geen 
in dit plan gemakkelijk uitvoerbaar  is, ;s aan deze bezwaren 
te gemoet te komen. e raamhoogte in de leslokalen is in 
strij d met de e Besluiten, aangezien de hoogte 
onder  de borstwering der  ramen bedraagt . en dit 
als maximum mag zijn . 

t plan der  woning is doelmatig. 

 o 11 o ,,P 1 u t a r c h u s " . 

Tot het nu volgende plan voelde de Jury zich aanvan-
kelij k het meest aangetrokken. e ontwerper  heeft zich met 
veel liefde in het onderwerp ingewerkt en het geheel is 
niet smaak voorgedragen. Echter  kon deze inzending (niet 
voor  een bekroning in aanmerking komen, en wel op grond 
van de navolgende overwegingen. 

e verdiensten van dit ontwerp moeten in hoofdzaak in 
de goede planindecling worden gezocht; echter  wordt een 
hoekingang niet doelmatig geacht. c architectuur , al moge 
züj  een fijnvoelenden geest verraden, is voor  een dorpsschool 
te weidsch. Ook is in de architectuur  dc hoekingang niet 
tot een rijp e oplossing gekomen. 

Evenals vele ontwerpen heeft ook dit ontwerp het gebrek, 
dat de onderwijzersvvoning te royaal is opgevat. 

t plan en de ligging der  school zijn doelmatig cn vol-
doen, wat de (algemeene inrichtin g betreft, van alle ont-
werpen het best laan de eischen, die aan een modern school-
gebouw moeten worden (gesteld. Zéér practisch is het gym-
nastieklokaal ingericht, dat, van bioscoopinrichting voorzien, 
geheel afzonderlijk van het schoolgebouw kan worden in 
gebruik genomen. e open en overdekte speelplaatsen, ge-
legen aan dc achterzijde der  gebouwen, z'ijn niet hinderlij k 
voor  de lessen. 

Bezwaren zijn in te brengen tegen de ligging van dri e 
lokalen vlak op het zuiden, hoewel dit niet als een hoofd-
bezwaar  kan gelden. e radiatoren in de leslokalen zijn 
verkeerd aangebracht, terwij l de Jury niet overtuigd is 
van het nut van het tegen den'achterwand der  lokaien 
geprojecteerde luchtkanaal. Zi j  meent, dat dit doellooze 
object de lokalen noodeloos zal ontsieren. 

o „ Z e s " . 

t ontwerp vertoont een simpele baksteen-architectuur, 
du- aan het gestelde doel beantwoordt. e architectuur 
verheft zich echter  niet veel boven het alledaagsche. 

e houten lateien boven enkele ramen en deuren waren 
beter  door  rollagen of bogen te vervangen, waardoor  het 
gevel-ontwerp veel zou winnen. 

e plattegrond is beknopt en doelmatig. Aan de bij  de wet 
e eischen is voldaan. Op de zijgang langs de twee 

""echt s gelegen lokalen is niet gemakkelijk toezicht te houden. 

'>e speelplaats heeft hetzelfde gebrek als die van het 
m"tt o „V . G. " 

woning is niet ondoelmatig, doch tc royaal voor 
h "  doel. 

>i V o or  de j e u g d." 

ge'ft een plan, dat gemakkelijk tc overzien is; voor  een 
a"i-psschool echter  te kostbaar. e lokalen zijn ter  weers-

zijden van dc gang geprojecteerd; dit leidt tot een kapop-
lossing van te groote verhouding en te groote ruimte-om-
sluiting. Wel is van die ruimt e parti j  getrokken door, wat 
bij  geen der  overige plannen het geval is, op de verdieping 
een cantinc onder  te brengen; een niet onaardig denkbeeld, 
juist in een dorpsschool, waar  de kinderen vaak in de mid-
daguren moeten overblijven, maar  waarvan de uitvoering, 
tc groote uitgaven zou veroorzaken. e gevel aan de si>ecl-
plaatszijdc toont dit duidelij k aan; hier  blijkt , hoe ver  de 
ontwerper  afgedwaald is van zijn doel: het'ontwerpen van 
een dorpsschool. c onderwijzerswoning is beknopt en pas-
send voor  de bestemming. 

e Jury wil nog wijzen op het geve ldé ta i l, waaruit blijkt , 
dat de ontwerper  gestreefd heeft naar  zekere verrijking' . 

Na deze vier  inzendingen ten opzichte van elkaar  te 
hebben vergeleken, oordeelde de Jury , dat de eerste twee, 
„V . G. "  en „P lu tarchus" , op een gelijke belooning aan-
spraak kunnen maken. Zij  heeft daarom elk f  toe-
gekend. Ook „Zes"  en „ V o o r de Jeugd"  wenscht zij  een 
gelijk bedrag toe te kennen, cn wel van f

Nog blijf t te bespreken de inzending, motto „Pet rus" . 
e ontwerper  van dit plan heeft gezocht naar  een oplossing 

wars van alle conventie, en is daarin ontegenzeglijk geslaagd. 
Een andere vraag is het, of hetgeen hij  hier  aanbiedt rij p 
en voor  uitvoering vatbaar  is. e Jury meent dat te mogen 
betwijfelen. t gebouw maakt eenigszins een sprookjesach-
tigen indruk , gelijk ook dc bedoeling van den ontwerper 
is. e Jury meent, dat, wanneer  de ontwerper  tot rijper e 
ontwikkelin g zal zijn gekomen, wellicht nog verdienstelijke; 
ontwerpen van hem verwacht kunnen worden. e Jur y 
waardeert het, dat de ontwerper  tracht te ontkomen aan 
het conventioneele en het alledaagsche, en iets wil geven, 
dat meer  stemmingsvol is en vooral tot het kind spreekt. 

Wanneer  dit project eens zou worden uitgevoerd, zouden 
enkele „ v r e e m d i g h e d e n"  gewijzigd moeten worden, zoo-
als de ongemotiveerde verdeeling der  raamroeden in de 
vensters; een degelijke b o u wk u n d i g e revisie van enkele 
belangrijk e ondcrdeelen, die weinig rationeel zijn en niet 
voldoende baksteenbouw te zien geven, zou noodig zijn. 

e Jury oordeelde, dat dit plan een geheel aparte plaats 
onder  de inzendingen inneemt, te weinig reëel en nog te 

 is, «n achtte, mede op grond van het hierboven aan-
gevoerde geen termen aanwezig tot belooning van dit plan. 

Een reproductie van dit plan achtte de Jury echter  wel 
gewenscht. 

e gronden, waarop de Jury kwam tot hare voorstellen, 
geven eenstemmig haar  oordeel weer. 

Zi j  wenscht dit verslag te besluiten, met dank te brengen 
voor  het vele serieuze werk, dat door  de inzenders gelen 
verd is. 

t heeft de Jury genoegen gedaan, dat de pilaster- en 
fronton-architectuu r  bij  deze prijsvraa g weinig is toegepast, 
terwij l de beste inzendingen aardige en talentvolle heden-
daagsche baksteen-architectuur  te zien geven. 

e de invloed hiervan doorwerken op den bouw der 
Nederlandsche dorpsscholen

t feit, dat er  inzendingen zijn en er  slechts een 
klein getal voor  (nadere beschouwing in aanmerking kon ko-
men, bewijst, hoe moeilijk een zoo betrekkelij k eenvoudig 
vraagstuk toch nog is, zoodat er  niet genoeg op aangedron-
gen kan worden, dat dergelijke dorpsarchitectuur  door 
daartoe bevoegden ontworpen wordt . 

e Jury : 
. P. . 

J. . 
. . . 

G . E . 
. . 

Amsterdam,  Juli



No

Al s dc ontwerpers van de in deze prijsvraa g beloonde 

projecten hebben zich bekend gesteld de volgende archi-

tecten : 

o „V . . G . " : |. 1). llavermans. te . 

o ..! lutarchus" : Philippus J. , te Watergraafs-

meer. 

 „Zes" : Jhr . . A . Graafland en G. A . G. van Andel, 

te . 

 „Voo r de jeugd" : J. F. ö . te Amsterdam, 

van hel ter  reproductie aanbevolen ontwei']): 

o „Pe t rus" : Van Anrooy, te n (Westfalen). 

Plaats en datum der  openbare tentoonstelling van de ont-

werpen, op deze prijsvraa g ingekomen. Zullen nader  worden 

bekend gemaakt. 

c beide eerste ontwerpen zijn hierachter  opgenomen; 

de andere hopen wij  in de volgende nummers een plaats 

tc geven. 

e tentoonstelling der  ontwerpen op deze prijsvraa g zal 

te. Amsterdam (gehouden worden van  Juli tot en met 

6 Augustus  in het gebouw van de j van 

Bouwkunst. t

Ingezonde n Stukken . 

G e a c h te  e d a c t i e, 

Naar  aanleiding van den uitslag van de prijsvraa g der 

Ned. Baksteenfabrikanten, wenschen wij  gaarne eenige op-

merkingen openbaar te maken. 

t wil ons voorkomen dat de groote belangstelling, 

getoond van de zijde der  inzenders voor dit vraagstuk, ge-, 

tuigende ..het vele serieuse werk"  (gelijk de Jury erkent) 

niet gcevenredigd is aan de belangstelling van de Jury . 

t iigt niet op onzen weg critiek uit te oefenen op de 

beloonde ontwerpen, maar  toch meenen wij  te mogen pro-

testeeren tegen de oppervlakkige manier  waarop door de 

Jur y dc superioriteit van deze ontwerpen is aangetoond en 

het welwillend „dan k je"  tegenover de overgroote meer-

derheid iler  overige inzenders. 

Wat toch o.i. iedere betrokkene bij  eene studieprijsvraag 

mag verwachten, dat is: een door de Jury met nadruk naar 

voren brengen van de essentieele punten waarvan het slagen 

van het gevraagde ontwerp afhangt, m.  w.: eenige na-

dere aanduiding van haar  standpunt, hetwelk zij  bij  de be-

oordecling als maatstaf aanlegt. 

Waar dc |ury zelfs, bij  een der  door  haar  uitverko-

ren ontwerpen aantoont „hoever de ontwerper  afgedwaald 

is van zijn  het ontwerpen van een dorpsschool"  treft 

het ons als willekeur  tegenover  alle inzenders, dat daarbij 

tegelijkertij d niet zijn aangevoerd de gronden waarop zij  dit 

ontwerp - ondanks deze afdwaling — toch nog voor  eene 

belooning waardig keurde. 

l beeft zij  bovendien tegen tli t plan nog meer-

dere bedenkingen. 

Ook rijs t de vraag waarom de verschillende schiftingen 

niet bekend zijn gemaakt, gelijk , toch bij  meerdere prijs -

vragen gebruikelij k is o.a. ook bij  die der  Vereeniging 

..Bouwkunst en Vriendschap", zoodat de inzenders ten-

minste cenigszins kunnen nagaan in hoeverre hun werk 

geslaagd en de aandacht waard is. 

liet slot van het Jury-rappor t wil zooveel zeggen dat 

ongeveer  alle inzenders, op de enkele uitzonderingen na, 

onbevoegd zijn tot het ontwerpen van een goede dorps-

architectuur , welnu Geachte , zou het dan niet 
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Stroominge n in het Bouwva k 

t is opmerkelijk , maar  zeer  verklaarbaar , dat men in 

onzen tij d van schier  ongekenden vooruitgang en voorspoed 

veel minder dan vroeger  hoort gewagen van den „ g o e d en 

ouden tijd" . e geslachten, die daar  gaarne van spraken, 

die zich dit aangewend hadden in de werkelij k slechte 

tijden , die zij  hadden beleefd, zijn uitgestorven en wat 

voor het thans levend en opkomend geslacht de oude tij d 

is, geeft, bij  vergelijkin g met het heden, geen aanleiding 

om er  naar  terug te verlangen. 

Wi e toch zal in de bouwkunst en in het bouwbedrij f 

de toestanden van de negentiende eeuw terugwenschen F 

t algemeen belang eischt dat zeker  allerminst en waar 

men nog wel eens hoort klagen, dat dit of dat vroeger 

beter was, daar  blijk t het gewoonlijk spoedig, dat particulier e 

belangen of, als men het zoo noemen wil , klasse-belangen 

in het spel zijn . 

Niet iedereen is tevreden en de ouden wisten alreeds, 

dat zelfs Jupiter  het niet iedereen naar  den zin kon maken; 

dit zou alleen mogelijk zijn in een ideale maatschappij, 

Waarin het leven wellicht min of meer  vervelend zou zijn , 

omdat er  niets te wenschen zou overblijven. 

A l is men dus over het algemeen verstandig genoeg 

om geen zoodanige hersenschimmen na te jagen, toch 

streeft iedereen op zijn gebied naar een toestand van 

evenwicht en dit streven is als iets zeer  natuurlijk s te 

beschouwen; overal toch in de natuur kan men actie en 

e waarnemen, die ten slotte den evenwichtstoestand 

tot resultaat hebben. Tot de takken van menschelijk bedrijf , 

die door de veranderde tijdsomstandigheden het meest 

uit het evenwicht geraakt zijn, behoort ongetwijfeld het 

bouwvak, bouwkunst en bouwindustri e daaronder  begrepen. 

t zou ons te ver  voeren, wanneer wij  in den breede 

de oorzaken wilden navorschen van de storingen, waarvan 

wij  nu nog de gevolgen ondervinden, nog afgezien van 

de mogelijkheid, om die oorzaken altij d met juistheid te 

kunnen aanwijzen. Wi j  wenschen in hoofdzaak onze aan-

dacht aan de toestanden van heden te wijden en zullen 

daarbi j  van zelf wel eens een greep in het verleden 

moeten doen. 

s dadelijk zijn wij  daartoe genoodzaakt —.wanneer 

wij  nader  gaan verklaren, waarom wij  onder de uitdrukkin g 

,,bouwvak"  bouwkunst en bouwindustrie beide willen 

begrepen zien. Wi j  wenschen dit , omdat oudtijds, als 

regel, bouwkunst en bouwbedrij f in eene hand vereenigd 

waren. e bouwmeesters waren tevens mr . Steenhouwers, 

mr . Timmerlieden of mr . s en als zoodanig ook 

uitvoerders der  door hen ontworpen bouwwerken. e 

samenwerking der  verschillende bedrijven, die bij  bouw-

werk steeds noodig is, was in de gilde-reglementen vast-

gesteld, ieder  wist, waaraan hij  zich te houden had en 

voor de deugdelijkheid van het werk was langen tij d de 

organisatie der  gilden een voldoende waarborg. 

Na het afschaffen dezer  instelling is wel de traditi e van 

het deugdelijke werk niet eensklaps verloren gegaan, zij 

heeft nog een tijdlan g voortgeleefd en evenzoo is de 

uitvoerin g van het werk in eigen beheer  door den bouw-

meester  een tijdlan g gewoonte gebleven, maar de waar-

borgen door de gilde organisatie geboden waren vervallen, 
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men moest voortaan in hoofdzaak op de kennis en de 
ervarin g van den bouwmeester  afgaan. 

Voor de ontwikkelin g van bouwkunst en techniek was 
een tijd . waarin meer  afgebroken dan gebouwd werd, 
evenwel verre van gunstig te noemen. Zi j  gingen achteruit, 
die achteruitgang hield gelijken tred met het verval van 
de bouwambachten en een tijdper k tra d in, dat niemand 
zal terugwenschen en dat wij  thans gelukkig te boven zijn . 

Toen die vervaltij d voorbij  was en er  weder  eenig leven 
in het bouwvak kwam, bleek eerst recht, hoe de toestanden 
veranderd waren. t de bouwkunst nog enkele beoefenaars 
tellen, men zocht ze tevergeefs onder  de steenhouwers, 
timmerlieden en metselaars. Onder  Franschen invloed 
hadden andere denkbeelden over  de taak van den bouw-
meester  ingang gevonden; de banden, die hem voorheen 
ten nauwste aan de ambachten hadden verbonden, waren 
geslaakt, hij  voelde zich als kunstenaar  ver  verheven boven 
het ambacht, dat van zijn voormalig hoog standpunt tot 
een simpel handwerk was afgedaald. 

Onder Franschen invloed had ook het systeem der 
aannemcrij  zijn intrede in het bouwvak gedaan. e gedes-
organiseerde toestand der  ambachten werkte een snelle 
opkomst van het aannemersbedrijf in de hand. Wat er  in 
de ambachten nog aan vakkennis en traditi e van deugdelijk 
werk was overgebleven, wist de aannemer aan zijn industri e 
dienstbaar  te maken en /oo kwam de scheiding tusschen 
bouwkunst en bouwbedrij f tot stand, zooals wij  die thans 
als regel kennen. 

Of deze toestand beter  is dan de vroegere, daarover 
is men het niet eens. Gaat men na wat in den.gildentijd 
door  de bouwkunst is voortgebracht, dan is men allicht 
geneigd tot de meening, dat de verandering aan de kunst 
geenszins ten goede is gekomen, maar  beschouwt men de 
zaak uit een algemeen oogpunt, dan verdient voorzeker 
leen bepaald stelsel, al kleven daaraan dan ook verschel-
lende gebreken, de voorkeur  boven de algeheele stelsel 
oosheid, die na de afschaffing der  ambachtsgilden intra d . 

t onze tegenwoordige wijze van uitvoering van bouw 
werken vele gebreken heeft zal zeker  niemand tegenspreken, 
leder  die daarbij  betrokken is gevoelt dat, om zoo te 
zeggen dagelijks, ieder  heeft zijn grieven van den opperman 
af tot den bouwmeester  toe. e oor/.aken van die grieven 
zijn grootendeels te zoeken in het systeem, maar  daar  dit 
systeem gunstige omstandigheden gevonden heeft, zich in 
onze maatschappelijke instellingen een sterke positie te 
veroveren, daar  het ook werkelij k voordeden en gemakken 
oplevert en daarom door  de overheid van rij k en gemeente, 
door  besturen van openbare lichamen en maatschappijen, 
bijn a zonder  uitzondering, werd toegepast, daar  men ten 
slotte niet beter  wist of het behoorde zoo, heeft men 
langen tij d in alle kringen van het bouwvak zijn grieven 
verkrop t en de oorzaken daarvan voor  lief genomen, als 
dingen, waaraan onder  het bestaande stelsel toch niets te 
veranderen viel. 

n wist wat men had, maar  niet wat men krijge n zou, 
als nien aan de grondslagen van het stelsel ging tornen 
en men gevoelde, dat elke poging tot verbetering daarheen 
zou lijden. Vandaar  dat men huiverig was, handelend op 
te treden en niet ten onrechte e bouwmeesters hadden 
vooral te vreezen, dat zij  iets van hun macht uit handen 
zouden moeten geven, die het stelsel hun verzekerde e 
aannemers hadden reden beducht te zijn, de kansen op 
winst tc zien verminderen, dc onder-aannemers meenden 
Terecht daarvan mede dupe te zullen worden en de am-
bachtslieden, in hun uiterst zwakke positie, zagen het 
schrikbeeld der  werkloosheid voor  zich oprijzen, zoodra 
zij  er  aan dachten zich te roeren. 

Toch is in de kringen der  ambachtslieden de beweging 
begonnen, die op verbetering aanstuurde. 

e dit in zijn werk gegaan is kunnen wij  buiten be 

schouwing laten. Wi j  zullen ons ook niet inlaten met de 
vraag, of de beweging wel altij d gestuurd is in de richting , 
welke de meeste kansen beloofde tot bereiking van he: 
doel, doch alleen constateeren, dat op een zeker  oogenblil 
de grieven, welke de ambachtsman had, zoo lui d zijn gaan 
spreken, dat de schroom voor  de gevolgen van handelemi 
optreden overwonnen werd en hij  tot het besef kwam, aan 
het verleenen van zijn diensten ook bepaalde eischen te 
mogen verbinden. t spreekt vanzelf, dat een, wel een-
brutaal , maar  laat ons zeggen, vrijmoedi g optreden van 
den handwerksman, van de zijde dergenen, die gewoon 
geworden waren, gezag over  hem uit te oefenen, en nie' 
gewoon, dat hij  zich tegen dit gezag verzette, dadelijl ; 
tegenkanting ten gevolge had. , 

Aanvankelij k hebben patroons en aannemers dan ook 
getracht de beweging te onderdrukken, maar  dit heeft he! 
gewone gevolg gehad van onderdrukking . e zwakken; 
parti j  heeft getracht, zich door  organisatie te versterken en 
op den duur  de sterkere gedwongen, zij  het ook schoor-
voetend, de rechtmatigheid harer  eischen te erkennen en 
daaraan concessies te doen. 

t is zeker  merkwaardig, om na te gaan, hoe de 
zwakkere parti j  nu eens terrein gewonnen, dan weder 
verloren heeft, hoe de sterkere duim voor  duim hare positie 
heeft verdedigd, maar  op den duur  zooveel heeft moeten 
toegeven, dat zij , op haar  beurt weder  onderworpen aan 
een hooger  gezag, op zelfbehoud bedacht moest zijn, 

Zoo hebben dan ook de patroons en aannemers in het 
bouwbedrij f zieh mo.ten organiseeren en toen eerst zijn 
de bouwmeesters tot het besef gekomen van de beteekenis, 
die de beweging in werkmanskringen voor  het geheek 
bouwvak heeft. Zi j  toch waren evenmin als eertijds dc 
patroons, gewoon geworden, hun gezag over  de uitvoerende 
krachten in het bouwbedrij f zonder  tegenspraak geëerbi 
digd te zien. Ook bij  hen openbaarde zich, waar  aannemers 
en ambachtsbazen meenden gerechtigd te zijn , tegenover 
de hun opgelegde verplichtingen ook eischen te stellen, 
allereerst de neiging, om die eischen te onderdrukken. Eer. 
krachtig e organisatie van het aannemersbedrijf was hiervan 
het gevolg enthans ziet de nog slechts gebrekkig georganiseer-
de krin g der  bouwmeesters zich geplaatst niet slechts tegen-
over  een goed georganiseeid aannemerscorps, met de groo-
tendeels ook goed georganiseerde bouwbedrijven achter  zich. 
maar  daarnevens nog zijn door  den drang der  omstan-
digheden in allerlei speciale takken van nijverheid , die 
tot het bouwbedrij f in betrekking staan, organisaties 
opgetreden, die elk voor  zich bedacht zijn op de verde-
diging hunner  speciale belangen tegen elke inbreuk , die 
daarop, hetzij  van hoogerhand, hetzij  van beneden af, zou 
kunnen worden gemaakt. 

e is de positie van den bouwmeester  een 
geheel andere geworden, dan die van den commandeerenden 
generaal, en wie haar  nog als zoodanig zou wenschen op 
te vatten en te handhaven zou eenvoudig medewerken, 
om op den duur  het gezag van den bouwmeester  te on 
dermijncn . n tij d lang kan men wel struisvogelpolitiek 
volgen, maar  dat door  lijdelij k toezien de toestand niet 
verbetert, is men ook in de kringen der  bouwmeesters 
in de laatste jaren gaan inzien, terwij l men ook daar  tot 
het besef is gekomen, dat men het niet meer  eischen stel-
len kan zonder  organisatie. 

n wij  nog even terug aan den tij d der  gilden, da» 
zien wij , dat daarna een tijdper k van anarchie is in" 
getreden, waaraan een eind g-maakt is door  een stelsel-
dat in hoofdzaak op gezag berustte, terwij l thans daarvoor 
langzamerhand in plaats treedt een organisatie, waarvan d e 

consequenties nog wel niet te overzien zijn, maar  waar-

van wij  toch in een volgend artike l wenschen na te gaan, 
welke gevolgen daarvan te verwachten zijn voor  het bouw-
vak, d.w.z. bouwkunst en bouwbedrijf . 

Het Nederlandsc h Paviljoe n op de Tentoonstellin g te San Francisc o 
„ O m t r e n t de voorbereiding van de deelneming van Ne-

derland en n aan de e Tentoonstelling 
te San Francisco in  voor  welke deelneming bij . B. 
van  Juni  No.  eene centrale commissie, alsmede 
commissies in de k o l o n i ën werden ingesteld, kan thans 
het volgende worden medegedeeld : 

fn den ochtend van  Juni kwam de heer . A van 
Coenen Torchiana, voorzitter  van de Nederlandsche -
mer van l te San Francisco, die door  de re-
geering was uitgenoodigd om in de centrale commissie 
als li d zittin g te nemen en tevens als commissaris te San 
Francisco op te treden, te s' Gravenhage aan. n 
dag had te Amsterdam de eerste bijeenkomst plaats van 
hen, die bestemd waren de centrale commissie te vor-
men, onder  voorzitterschap van den heer  C. J. . Aalst, 
president van de Nederlandsche , die 
ook was uitgenoodigd om als commissaris-generaal der 
Nederlandsche regeering voor  bedoelde tentoonstelling op 
te treden. 

n de bijeenkomst kwam in de eerste plaats de oprich-
ting van het Nederlandsch Paviljoen ter  sprake. t bleek 
toch, dat het noodzakelijk was de voorbereiding van die 
oprichtin g onverwijl d ter  hand te nemen. s moet 
het gebouw een geruimen tij d voor  de opening van de 
tentoonstelling, die op  Februar i  zal plaats heb-
ben, gereed zijn , wil men de inrichtin g daarvan behoor-
lij k kunnen verzorgen en bovendien is het te verwachten, 
dat, naarmate het tijdsti p van de opening der  tentoonstel-
ling dichterbi j  komt, de toch reeds hooge loonen te San 
Francisco zullen stijgen, zoodat een spoedig begin van 
den bouw noodzakelijk is, om een aanzienlijke vermeer-
dering der  kosten te vermijden. 

n die vergadering bleek de voltallige commissie verder 
eenstemmig van oordeel, dat, al zou het niet te vermijden 
zijn om de uitvoering van den bouw onder  leiding van 
een architect ter  plaatse te stellen, aan een Nederlandschen 
bouwkundige de gelegenheid moest worden gegeven om 
het ontwerp te vervaardigen, naar  hetwelk het gebouw 
zal worden opgetrokken. Ook bleek men eenstemmig van 
oordeel, dat de commissie moest trachten te bewerken, 
dat het Paviljoen zou zijn een oorspronkelijk e uitin g van 
de Nederlandsche bouwkunst en dus niet een copie van 
een bestaand gebouw, noch een karakterlooze navolging 
van hetgeen men den conventioneelen tentoonstellingsstijl 
zou kunnen noemen t blijk t dus, dat het niet juist 
is, zooals in de dagbladen werd vermeld, als zou de een 
tral e commissie eerst voor  de stichting van een -
landsch gebouw zijn geweest en later, onder  invloed van 
stemmen uit , van meening veranderd zijn . e com-
missie bleek verder  van oordeel, dat het wenschelijk was, 
niet zonder  meer  zelf een architect aan te wijzen, doch 
over  die aanwijzing in overleg te treden met de  voor-
naamste organisaties van Nederlandsche bouwkundigen. 

n volgenden dag werden de besturen dier  organisa 
ties, t. w. van de j  tot bevordering der  Bouw-
kunst" , het Genootschap ..Architectur e et Amitit ia "  en 
den „ B o n d van Nederlandsche Architecten"  uitgenoodigd 
lot het houden daags daarna,  Juni, van eene bespreking. 

e bespreking had tot resultaat, dat, terwij l de commis-
sie ook in verband met den geringen beschikbaren tijd , 
het uitschrijven van een openbare prijsvraa g uitgesloten 
achtte, de beste regeling zou zijn , dat een aantal archi-
l - t e n zou worden uitgenoodigd, binnen een korten ter  ' 
rnij n een schetsontwerp in te leveren, waarvoor  zij  hono-
rariu m zouden ontvangen. 

r  de commissie werden voor  die uitnoodiging in 
aanmerking gebracht de  architecten, die door  hun arbeid 

in verband met de deelneming van Nederland aan  groote 
tentoonstellingen, t. w. te Parij s in  en te Brussel in 

 hun sporen op tentoonstellingsgebied verdiend had 
den, en wel de heeren E d . Cuypers te Amsterdam, W . 

t te m en J. s Jr . te 's Graven-
hage. Aan de dri e organisaties werd door  de commissie 
verzocht ieder  nog  architecten op te geven. 

e aanwezige bestuursleden der  vereenigingen stem-
den met deze regeling in en verklaarden zich bereid, eene 
aanwijzing van architecten als bedoeld door  de algemeene 
vergadering hunner  vereenigingen uit te lokken. Verder 
werd besloten aan de hand der  gehouden besprekingen 
een programma van eischen op te stellen en daaromtrent 
nader  overleg te plegen. t overleg had plaats op -
dag  Juni, op welke bijeenkomst het programma van 
eischen werd vastgesteld. 

n  Juli deden de 3 vereenigingen aan de commis-
sie mededeeling van door  hen aangewezen architecten en 
den  Juli had met de architecten en met vertegen-
woordigers van de besturen eene bespreking plaats, waarin 
het programma van eischen nader  werd toegelicht. e 
tij d van inlevering der  plannen, aanvankelijk bepaald op 

 Juli , werd in die vergadering uitgesteld tot  Juli 
zijnd e dit intusschen de uiterste termijn , daar  de heer 
Van Coenen Torchiana, die het aangenomen plan moest 
meenemen om het ter  goedkeuring aan het tentoonstel 
lingsbestuur  voor  te leggen, niet later  dan begin Augustus 
weder  naar  San Francisco kon vertrekken. 

e centrale commissie had het verlangen te kenner, 
gegeven, dat voor  de beoordeeling der  plannen haar  ter 
zijde zou staan eene commissie van advies, bestaande uit 
een vertegenwoordiger  van elk der  vereenigingen. e 
vereenigingen verklaarden zich bereid, die commissie te 
vormen. Al s leden van bedoelde commissie zijn opgetreden 
de heeren J Gratama b. i. te Amsterdam, J. . de Groot 
te Amsterdam en Jos. lngcnohl te Amsterdam, de eerste 
als plaatsvervanger  van den heer . Sn lm G.Bzn. te A m -
sterdam. 

Op  Juli werden  ontwerpen bij  de Commissie inge-
leverd, zijnde die, afkomstig van de heeren E d . Cuypers 
en t bovengenoemd, en van de heeren J -
bur g b. i. 's Gravenhage j Jan de , Amsterdam ; A lb . 
Otten, m : . A . , t : -
bur g b. i., 's-Gravenhage en . J. . Walenkamp, A m -
sterdam ; alsmede van den heer . J. E . , die op 
verzoek der  dri e vereenigingen door  de Commissie nog 
nader  was uitgenoodigd. terwij l de heer s bij  nadere 
overweging, door  bijzondere omstandigheden, aan de uit 
noodiging geen gevolg kon geven. 

e ontwerpen droegen de volgende motto's :«  )e e 
» ; «Stars and St r ipes» ; «Juli  « O ns » ; 

e Zaan» ; « V o or d » ; , en 
tweemaal het motto S. F ., welke d j o r  de Commissie, ter 
onderscheiding S. F.  en S. F.  werden genoemd. k 
ontwerp was vergezeld van een gesloten briefje, waarin 
de naam van den ontwerper. e ontwerpen werden ge 
steld in handen van de Commissie van Advies, die op
Jul i rappor t aan de Centrale Commissie uitbracht . e con-
clusie van dit rappor t was, dat vooral  ontwerpen, nl. 
S. F.  en « V o or d , in aanmerking 
kwamen, doch dat, naar  de eenstemmige meening van de 
Commissie van Advies op verschillende gronden het ont-
werp S. F .  voor  het beoogde doel de voorkeur  verdiende. 

e centrale Commissie, na het rappor t van de Com-
missie van Advies te hebben aangehoord, beraadslaagde 
nader  afzonderlijk , en kwam eenstemmig tot het besluit 



om zich met het gevoelen van de Commissie van Advies 
te vereenigen en dus aan het plan gemerkt S. F .  de 
voorkeur  te geven. Ook bij  de Centrale Commissie vond 
het ontwerp «Voor d , al werd daaraan 
ook niet de voorkeur  gegeven, toch groote waardeering. 

Bij  opening van de naambriefjes bleek de ontwerper  van 
het plan, gemerkt S. F .  te zijn de heer  W . t 
te m en die van het ontwerp, gemerkt « V o er 

d , de heer . g b. i . , te 
's-Gravenhage (N. . Ct.) 

Bliksemafleiders . 

r  de Vereeniging van ter  Amsterdamsche Beurze 
vertegenwoordigde Brand-Assuradeuren. is onlangs uitge-
geven een brochure bevattende ..Voorschriften voor  het 
aanleggen van Bliksemafleiders", die ons toegezonden werd 
met een schrijven, dat de volgende opmerkingen bevat. 

Onder  de oorzaken van brand neemt de blikseminslag 
nog altij d een belangrijk e plaats in. Jaarlijk s worden door 
de brandverzekeringmaatschappijen hier  te lande tonnen 
gouds betaald ter  vergoeding van schade, door  den bliksem 
aangericht, en telken jar e wordt een aantal menschen 
door  den bliksem gedood, zelfs binnenshuis. t . Ned. 

h t verzamelt uit alle deelen van het 
land de waarnemingen betreffende blikseminslag cn publi -
ceert die jaarlijk s onder  den titel : „Onweders, optische 
verschijnselen enz. in Nederland" . n de uitgaaf betreffende 

 komt een overzicht voor  van den blikseminslag in 
Nederland over  het -jari g tijdva k t 
blijkt , dat het totaal aantal trefgevallen in die jaren voor 
zoover  bekend bedroeg  waarvan er  betrekking 
hebben op levende wezens en  op boomen of leven-
looze voorwerpen. Gemiddeld werden dus per  jaar-  tref-
gevallen vermeld. 

Ui t deze cijfer s blijk t genoegzaam, dat het aanbeveling ver-
dient, alle gebouwen die daarvoor  in aanmerking komen, 
van bliksemafleiders te voorzien. e trefkans wordt daar-
door  weliswaar  niet verminderd, doch wel de kans op schade,' 
want die is bij  een beveiligd gebouw veel geringger  dan 
bij  een gebouw zonder  afleider. 

e meer algemeene toepassing van bliksemafleiders, waar-
door  het gevaar  voor  menschenlevens en voor  schade zou 
worden verminderd, wordt door  verschillende omstandig-
heden nog tegengehouden. n de eerste plaats omdat men 
veelal meent, dat een minder  goede afleider  gevaar  ople-
vert, maar  dit is niet het geval; de eenvoudigste afleider, 
mits op doelmatige wijze geconstrueerd, is verre te ver-
kiezen boven in 't geheel geen. Ook om de hooge kosten 
wordt nog dikwijl s van het aanleggen van bliksemafleiders 
afgezien. Vroeger  waren zij  ook duur . want men meende 
dat de opvangspitsen van koper  en met platinaspits voorzien 
moesten zijn. e nieuwere inzichten hebben echter  een 
aantal vereenvoudigingen aan de hand gedaan. Een kort op-
vangstangetje van ijzer  is voldoende; in plaats van koperen 
geleiders kan men verzinkt ijzerdraad of bandijzer  nemen, 
en voor  de grondverbindingen zijn geen dure koperen pla-
ten noodig, maar  kan men met een gegalvaniseerd ijzeren 
gaspijp volstaan. 

e beste bescherming wordt verkregen door  een con-
structie, waarbij  allje bedreigde punten worden voorzien 
van kort e opvangers en waarbij  het gebouw bedekt wordt 
met metalen geleidingen, die een samenhangend geheel 
uitmaken en als het ware een kooi om het gebouw vormen. 

e constructie is dan ook bekend als het . 
Ten einde dc toepassing van bliksemafleiders te bevor-

deren, heeft de „Ve reen ig in g van ter  Amsterdamsche Beurze 
vertegenwoordigde Brand-Assuradeuren"  voorschriften voor 
het aanleggen van bliksemafleiders vastgesteld. e voor-
schriften zijn door  de eerste autoriteiten op dit gebied 
ontworpen. e brochure bestaat in de eerste plaats uit de 
eigenlijke „Voorschr i f ten "  en geeft verder  eenige popu-
lair e „Aanwi jz inge n omtrent een min kostbare beveiliging 

van plattclandsgebouwen tegen bliksemschade". n 
wordt , met behulp van teekeningen. duidelij k aangegeven 
hoe men. op het platteland, van goedkoop en gemakkelij  c 
te verkrijge n materiaal een bliksemafleider  kan laten aan-
leggen door  een handigen smid, timmerman of loodgieter 
ter  plaatse. 

e brochure is voor  f  verkrijgbaa r  aan het adres 
der Vereeniging, k 88. Amsterdam. t Bestuur 
stond ons echter  welwillend toe, den inhoud in zijn geheel 
over  te nemen. 

, 

voor  het 

A a n l e g g en v an B l i k s e m a f l e i d e r s. 

Vastgesteld door  de Vereeniging van ter  Amsterdamsche 

Beurze vertegenwoordigde Brand-Assuradeuren. 

Amsterdam, k 88. 

e bliksemafleider  moet dienen om aan gebouwen 
eene bescherming tegen beschadiging en brand door  at-
mosferische ontladingen te verleenen. 

e bliksemafleider  moet bestaan uit : 

a. dc o p v a n g e r s. waarop het eerste treffen van a 

bliksem bij  inslag waarschijnlij k zal plaats vinden; 

b. de g e 1 e i d e r s. die den bliksem van deze opvan-

gers af een gemakkelijken weg moeten bieden tot aan den 

grond: en 

c. de g r o n d v er  b i n di j n gem, die er  voor  moeten 

zorgen, dat dc bliksem zich vervolgens snel over  of door 

daar  kan verbreiden. 

Opvangers, geleiders en grondverbindingen moeten één 

samenhangend geheel vormen. 
 a. e o p v a n g e rs zijn naar  boven gerichte pf 

hoog gelegen metalen deelen. vlakken en leidingen. e 
door  de ervaring aangewezen plaatsen, waar  het inslaan 
van den bliksem het gemakkelijkst plaats heeft, als toren-
en gevelspitsen, dakkanten, schoorsteenen, enz. komen het 
meest in ;ianmerkin g om van opvangers voorzien te worden. 

e moeten deze belegd worden met koper- of ver-
zinkt ijzerdraad, koper- of verzinkt ijzerband, voor  zoover 
zij  niet zelf uit metaal bestaan, en moet gezorgd worden 
dat de opvangers hetzij  als metalen stangen of als uiteinden 
van den draad of het band boven de genoemde gedeelten 
van het gebouw uitsteken. 

b. e g e 1 c i d e r s langs het gebouw moeten een me-
talen net over  het gebouw vormen en een samenhangend 
geheel uitmaken met de opvangers en de grondverbindin-
gen en —  zoo die er  zijn — met de geleiders in het ge-
bouw. Zi j  moeten het gebouw, in het bijzonder  het dak. 
zooveel mogelijk aan alle Zijden, b.v. langs dc windveeren 
of dakkanten, omspannen, en van de opvangers af langs 
den kortsten weg en met vermijdin g van scherpe bochten 
naar  den grond voeren. Zi j  moeten bestaan hetzij  uit koper-
of verzinkt ijzerdraad, hetzij  uit koper- of verzinkt ijzer-
band, en worden op eenvoudige wijze, evenals de opvan-
gers, door  krammen, klemmen en haken bevestigd direct 
op het dak of tegen de muren. 

c. e g r o n d v e r b i n d i n g e n , b.v. koperen platen " f 

verzinkt ijzeren pijpen, die bevestigd worden door  klemmen 
aan de beneden-einden der  geleiders op eene wijze, die be-
schadiging voorkomt, moeten in den grond indringen en 
zich daarin, met gebruikmaking van het grondwater  of 
van de meest vochtige plaatsen, zooveel mogelijk verspreiden. 

n deelen van het gebouw, als zinken rookpij -
pen, metalen versieringen, schoorsteenplaten, nok- en keper-
hedekkingen, goten, rqgenafVoerpijpen en grootere metaal-
massa's daaraan of daarin, in het bijzonder  die welke met 
den grond in verbinding staan, zooals buisleidingen voor 
water, gas, enz., moeten zooveel doenlijk met elkaar  en 
inet den bliksemafleider  geleidend verbonden worden. 

Al s deze voldoen aan de eischen, genoemd onder  en
yijn bijaondere opvangers, geleiders en grondverbindingen 
niet noodig. 

Van groot belang is het reeds bij  den bouw de metalen 
deelen te bestemmen als bliksemafleiders of voor  dat 
doel metalen deelen aan te brengen. 

e bescherming is des te beter  — en dit geldt niet het 
minst voor  gebouwen met rieten daken - naai gelang 
liet aantal opvangers. geleiders en grondverbindingen groo-
ter  is en de afmetingen ruimer  bemeten zijn. 

Bij  rieten daken zijn de geleiders bovendien op cenigen 
afstand ib.v. ) van het riet te houden. 

Eene vergrooting van de kans van inslaan door  onvol-
komenheden in den aanlog is in het algemeen niet te 
vreezen. 

 Vertakt e leidingen uit verzinkt ijzer  moeten niet min-
der dan . onvertakte niet minder  dan 2 . 
doorsnede hebben. Voor  koper  kan men desnoods wat 
iager  gaan; zink dient i i maal en lood  maal meer 
doorsnede te hebben dan ijzer. 
bestand zijn. 

e geleiding moet behoorlijk bevestigd, dus tegen storm 
. 6 . e verbindingen tusschen de geleidingen en grond-
platen of pijlpen moeten duurzaam, vast en dicht Zij n en een 
groot oppervlak hebben. Niet gesoldeerde of geklonken 
contactplaatsen moeten ten minste 2 . zijn. 

e bliksemafleider  moet ten minste eenmaal per  jaar 
gecontroleerd worden om na tc gaan, of de verbindingen 
tusschen de opvangers, geleiders en grondverbindingen in 
goeden staat verkeeren. Een onderzoek lang de leidingen, 
of nog overal een goede metallieke verbinding tusschen 
de deelen van den bliksemafleider  aanwezig is. is in het 
algemeen voldoende. Bij  verbouwing van het pand is her-
nieuwde controle noodig. 

, 

omtrent een min kostbare beveiliging van platte-

landsgebouwen tegen bliksemschade. 

A . . 

Ofschoon een volmaakte veiligheid tegen het bliksemge-
vaar  niet te bereiken is. staat het evenzeer  vast, dat een 
belangrijk e vermindering van dit gevaar  door  oordeelkun-
dig aangelegde bliksemafleiders wordt gewaarborgd. e 
afleiders kunnen dikwijl s zeer  eenvoudig- zijn ingericht, 
rnaar  moeten dan op doelmatige wijze worden geconstrueerd. 

e eenvoudigste afleider  is dan verre te verkiezen boven 
m het geheel geen. Omtrent den aanleg van zulke eenvou-
dige bliksemafleiders, die vooral op gebouwen ten platte-
'ande uitstekende diensten kunnen bewijzen, worden in het 
ogende de belangrijkste aanwijzingen gegeven. Wi e hier-
°nitren t nader  wenscht te worden ingelicht, verwijzen wij 
«aar het populaire ge ï l lus t reerde werkj e van . . van 
heilik , getiteld: „Beve i l i g i n g teggen Bliksemschade"; uitge-
ver  Noordhoff te Groningen, prij s f

B. A l g e m e e ne s c h e t s. 

Aan een bliksemafleider  kan men de volgende dri e on-
derdeelen onderscheiden: 

ie. de o p v a n g e r s, waarop het eerste treffen van 
den bliksem bij  een inslag waarschijnlij k zal plaats vinden; 

 de g e l e i d e r s, die den bliksem van deze opvan-
gers af een gemakkelijken weg moeten bieden tot aan 
den grond; en 

 de g r o n d v e r b i n d i n g e n , die er  voor  moeten 
zorgen, dat de bliksem zich vervolgens snel over  of door 
de aarde kan verbreiden. 

Opvangers, geleiders en grondverbindingen moeten te 
zamen een samenhangend metalen net over  het beveiligde 
gebouw vormen. 

Al s opvangers kunnen dienst doen ijzeren staven of gas-
buizen van een halven tot een heelen r  lengte. 

Aan den voet van deze opvangstangen worden de straks 
nader  te bespreken geleiders door  middel van een vertind 
ijzeren klem eraan verbonden. s kan men ter  ver-
eenvoudiging een opvanger  construeeren door  het uiteinde 
van den geleider  rechthoekig omhoog te buigen tot zoo 
hoog de stevigheid van den geleider  zulks toelaat. t 
is niet noodig het bovenuiteinde der  opvangers puntig) 
te maken of van spitsen te voorzien. 

Al s [geleiders gebruikt men zwaar  verzinkt ijzerdraad van 
ongeveer . dikt e of zwaar  Verzinkt ijzerband van 
circa , beide van eerste kwaliteit . t wordt 
gespannen of gelegd over  de nokken van de schuine kepers 
van het gebouw en hierop bevestigd b.v. op deze wijze, 
dat aan weerszijden van enkele nokpannen en hoekkeper-
pannen een spijker  geslagen wordt in de kalk . waarmee 
deze pannen bevestigd zijn. Aan deze spijkers wordt de ge-
leider  dan door  middel van een verzinkt ijzerdraadj e van 

. dikt e verbonden, ook kan dra.id of band worden 
vastgehouden door  er  omheen gebogen klemmen welke 
onder  de pannen geschoven worden. e geleiders zetten 
zich beneden het dak langs de muren van bet gebouw 
voort tot den grond. Aan de muren heeft de bevestiging 
plaats door  middel van gegalvaniseerd ijzeren haken of 
krammen. 

t is gewenscht alle nokken van het gebouw met ge-
leiders te overspannen, van de hoekkepers echter  kunnen 
er  meestal wel eenige b.v. de helft) zonde rgeleider  blij -
ven. Naarmate men evenwel meer  zulke geleiders aanlegt 
en derhalve een grootere uitbreidin g geeft aan het me-
talen dradennet. dat over  het gebouw is uitgespannen, ver-
mindert men het gevaar  van brand of beschadiging bij 
blikseminslag. 

e bliksem is immers geen rustige electrische stroom, 
die den tij d neemt om den draad te volgen, maar  een ge-
weldige p l o t s e l i n ge ontlading, die in driftig e haast 
haar  weg zoekt, waar  zij  dien slechts eenigszins kan vin-
den. n zou den geleider  kunnen vergelijken met een 
nauwe buis. w.uirdoor  men water  wil gieten. t gaat 
goed. als het langzaam gebeurt, maar  als men plotseling 
een emmer vol water  door  de buis wil gieten, stroomt het 
er  naast en zoekt het zijn weg waar  het dien vinden kan. 

Zoo doet ook de electriciteit. die zich in den vorm van 
bliksem op een geleider  ontlaadt: indien haar  de weg niet 
zeer  rui m en gemakkelijk wordt gemaakt, zoodat zij  zich 
over  een groote oppervlakte kan verdeelen, springt zij  van 
den geleider  af naar  naburige geleiders. 

t aantal naar  den giond voerende geleiders mag daar-
om bij  een huis nooit minder  den twee bedragen; alleen bij 
hooge torens en fabrieksschoorsteenen wordt ter  vermijdin g 
van te groote kosten desnoods met één geleider  volstaan. 

n figuur  is een huis van cenvoudigen bouwtrant af-



gebeeld. dat voorzien is van een opvangstang op elk der 
beide uiteinden van dc nojk

Opvange

1 it 

e opvangcrs zijn door een geleider  over de nok (nok-
geleider) verbonden, terwij l verder van elk der  opvangcrs 
aan weerszijden langs de windvecrcn geleiders zijn omlaag 
gevoerd, die tenslotte langs dc muren tien grond bereiken, 
liet ondereind van eiken opvanger  vormt dus het uitgangs-
punt van dri e draadgeleiders, welke er  middel van 
een vertind ijzeren klem aan bevestigd worden. -

 is di alle ider in zooverre vereenvoudig n figuur 
dat hier de opvangcrs niet als afzonderlijk e stangen zijn 
gedacht, doch eenvoudig de voortzetting zijn van den nok-
geleider. die recht omhoog gebogen nog onevecr . 
naar  boven is gericht. Verder  zijn bier  vervallen twee van' 
de vier  geleiders op de windveeren. e laatste methode 
is voor  kleinere gebouwen voldoende, terwij l het b.v. voor 
groote boerderijen gewenscht is het meer  uitgebreide stel-
sel van figuur  te volgen. 

c grondverbinding wordt tot stand gebracht door op 
de plaats, waar een geleider  naai,'- den grond is gevoerd, 
een 3 Engelsche duims gaspijp rechtstandig in den grond 
te graven, zoover dat hij  ten minste een halven meter 
beneden het zomerpeil van het grondwater  reikt . e pij p 
moet nog even boven den grond uitsteken om mogelijk 
te maken, dat de bedoelde geleider er  bovengronds aan 
wordt verbonden, door  middel van een stevige vertind ijze-
ren klem. Op plaatsen waar het onderste gedeelte van den 

Opvange

geleider  gevaar zou loopen van beschadiging, b.v. doo 
het erlangs schuren van boerenwagens, doet men gocc 
de pijp tot . boven den grond te doen doorloopen 
en haar met haken stevig aan den muur te bevestigen 

 >e aansluiting van den geleider met de pij p heeft dan 
plaats aan het boveneinde van de pijp , dus . boven den 
beganen grond, weder  door  middel van de boven bedoelde 
klem. 

( S l ot v o l g t . ; 

G  No. t n i e u we s 
voo , doo J. a ) met afbeeldingen en losse plaat. 

w met e en l te , l 
|. |. van Noppen, niet afbeeldingen. 

S c h o o n h e i ds C o m m i s s ie en openbaa bouwkundig . 
n n in de g van n de -

schappij op i
n met Stedebouw tot aan den e van 

, doo  W. . i civ. ing. doo F. |. z b. i . met 
afbeelding. 

m en haa boomen, doo J. . . . 

A No. n de . 
: Gent. 

( l en t, met afbeeldingen en losse plaat. 
n in (leut.  \V. van dei . 

( l ent  A. W. Weissman. 
e e e Tentoonstelling,  |. . 

E  No. t t van het  te 
Leipzig

Y i fte  voo  het aanleggen van t , vastgestel
doo  de g van te n e e 

. 

U  E e e s t  e  g a  e  i n g te Aken en n 
op  en  Augustus

T e c h n i s c he e d e  e e 1 i n g e n als inleiding tot de -
. g tot het bezoek aan de Staatsmijnen in , doo

de t w.  met afbeeldingen en  platen. 
e voo  het bepalen van een , doo E. |. 

Vaes w. i . , met afbeelding. 

 (li . v. T.) No. .  1'. — . 
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 EN G No. n het Juli-numme van deze 
kleine k vinden wij het g van het l ..Schoonheid m 
Techniek'' van den civiet-ingenieu Van den Steen van . t °u 

een l n geleden onze g hebben gewekt, een ingenieu 
een zoo moeilijk p te zien behandelen ; thans- schijnt het ons iets 
heel gewoons. t neemt niet weg. dat wij het n n en wel 
hoofdzakelijk om het goede doe!, want in de exegese van de Schoonheid 
in techniek zijn e n het op vele punten oneens, en de 
beschouwingen van den hee V. d. S. v. O. ko nen ons voo  niet altijd diep 
j>enoeg in de zaak doo te , en wel eens te veel op e 
opvatting te . Van mee n d is de studie ove  School-
gebouwen, s in e n begonnen met de g eene
i [aagsche School. 

Thans deelt de hee (1. g een en ande mede. ove de doo hem 
n en e e School aan den n weg te 

. Eenige goede afbeeldingen lichten deze g toe. 

E N voo  de n 't d 
van n onde  van het t van , l en 

, vastgesteld 1 i  Opnieuw n en d 
iloo . . p . m L. J. V e e n. 

t van deze bekende uitgaaf de A. V. van  een z e v e n de k 
n bewijst wel, dat vele bouwkundigen en technici n de 
 geven boven de officieele . e n n moet 

gezocht n in de vele aanteekeningeu doo den l toege-
voegd, waa naa zijn meening, de tekst g of g . 
Zoowel bij hel maken van bestekken, als bij de g van het k 
kunnen deze aanteekeningen van nut zijn en l aan opvatting de

n zelf in vele gevallen uit den weg . 

E . k de e -
ne-Techniek voo  Zelfstudie en s doo C. F. G. . 

g  E. A. . m cS: ) e  o e s. 
Wij ontvingen te  aankondiging de e van de , n 

dit k n zal. 
t bedoelt op bevattelijke wijze den algemeenen machine-bouw te 

behandelen,  volgens de e tot dusve hie  te lande geen 
geschikte handleiding bestaat. 

 ET . OU  & W No. e g van d 
Cuype's' t t wede het bewijs, op welk een uitnemende 
manie de e het s delectaU in toepassing weet te , 
al bestaat de inhoud ook wede uit een l getiteld «Oude * 
doo F. . van Wijk  is,  wij ons niet , li d 
de . Th.  Wijk en Zoon te 's e en men t 
hem , dat hij  dan wat e  zijn zaak maakt, om de 
wijze p hij het doet. t l toch bevat  zee , 
zij het ook beknopt, t  de geschiedenis de t 
en geeft t aantal zee e afbeeldingen l van  g. staande 
klokken en Engelsch model tafelklokken uit de  eeuw, toen de -

e in ons land n bloei beleefde, 'thans beleeft deze 
tak van d een n opbloei.  genoemde  en 
doo , wij meenen , n t  A. .

n de beide genoemde modellen wee d op een wij/.e. 
zoodat zij niet, of moeilijk van de oude n te n zijn. 
Of dit bepaald in het belang eene e g deze e 
zijn zal, zal de tijd moeten , maa in elk geval is de belangstelling 
voo  mooie klokken wede levendige bij hen. die zich de weelde van 
aanschaffing kunnen . 

t p is doo den  geenszins uitgeput en dat was ook 
niet zijn bedoeling. Ook ove e klokken. /.. g. n en 

e Console-klokken, e veel te , om slechts enkele zee
bekende modellen te noemen. Want een volledige geschiedenis de -

t zou boekdeelen kunnen vullen, l wannee men wat 
g wilde gaan dan de  eeuw. a en e -

zamelingen bezitten nog schatten op dit gebied, die een d van 
l voo  een speciale studie van dit p zouden kunnen op-

.  een l is aan e n gebonden en wat 
li:e  gegeven t is s alleszins de moeite . 

e k » Toelichting bij de « bevat eenige afbeeldingen van het 
k landhuis e e « te . 

T . E , OU  eS: W No.  Van het -
u Ed. s en t te n ontvingen wij de 

tweede g deze nieuwe uitgave, n zeke geen e g 
besteed is dan aan het h . n moet hie  geen 

e uitgave van het h t in zien. e e inhoud 
toch t uitsluitend e en ten e nieuwe , die daa

n zijn, als : de gebouwen voo  de Javasche bank te a en te 
batavia, het l des s te , villa's en woonhuizen te 

g en a en e winkel- en . 
e hee . . 11. m e een l ove oude woningen in 

e" nabij de stad a met e s van de oude toestanden 
u»a  te  plaatse en van oude gebouwen, n men hie  zee zelden 
afbeeldingen ziet. e s n ove Javaansche boek-

, ove wapensmeedkunst, ove e kunst, ove den 
beeldhouwe o en ove . Wij twijfelen e  niet aan of eok 

in é zal stof genoeg te vinden zijn, oud en nieuw, om in dez 
uitgave de gewenschte d te . t is , maa
het is niet , wij weten nog maa d weinig van de kunst 
de  volken, die wij nu s eeuwenlang t hebben. t is mee
dan tijd. dat wij onze koloniën ook op dit punt n kennen en -

, elke poging e t aanbeveling en al t t Ned. 
e . Oud eV: Nieuw» ook niet uitsluitend met dit doel uitgegeven, 

het kan , om onze kennis van ë te n en 
m wenschen wij het in vele  handen. 

T T T

liet probleem, de energie van de brandstoffen onmid-
dellij k in electrische energie om te zetten, is voor de 
wetenschap en de techniek beiden van even groot belang. 

t nutti g effect van de in steenkool opgezamelde energie 
is 'bij  de thans gebruikelijk e methode zeer  slecht: de om-
zetting van chemisch  energie  warmte, de verandering 
van warmte in  haiiischeii arbeid en het prodm ecren 
van electrische energie uit mechanischen arbeid is
lange en met aanmerkelijke verliezen verbonden omweg. 
Talrijk e proefnemingen om electriciteit direct uit steen-

 te verkrijgen , hebben geleid tot evenveel mislukkingen. 

Van welk een vérst rekkend behing een werkelij k goede 
oplossing van het probleem zou zijn, blijk t daaruit , dar 
iedereen zich dan mechanische kracht  middel van een 
electromotor  veel goedkooper en eenvoudiger zou kunnen 
nen verschaffen,  dit thans met behulp van de stoom-
machine of  den gasmotor  mogeli" 1; is. |a zelfs meer, 

 uitvindin g zon de uitputtin g van de steenkolenbed-
dingen tot op hei viervoudige van de thans berekende 
lijden verschuiven en ten gevolge daarvan onberekenbaren 
invloed op de wereldbeschaving uitoefenen. 

n moderne stoombedrijven wordt bijn a So <<» van de 
in de steenkool opgezamelde warmte aan het ketelwater 
afgegeven en hiervan worden  de beste stoom-
machine  6% benut. Veel rationeeler  werkt de dynamo, 
daar deze van de daaraan toegevoerde mechanische kracht 
circa  » » in electriciteit omzet en evene. ns wordt in den 
electromotor de toegevoerde eli ctricitei t weder  voor  "n 
nutti g gebruikt . 

n zal zich nu afvragen, welke middelen  wegen 
 ter  beschikking staan, electriciteit uit steenkool te ver-

krijgen , wanneer men de omzetting van warmte in mecha-
nischen arbeid, waarbij  groote energie-verliezen onvermijde-
lij k zijn, wil ontloopen. t eenvoudigste middel zou zijn 
dat men een galvanisch element construeerde, waarin steen-

 verbruik l wordl d.w.z. in oplossing komt. waarbij  de 
steenkool dus dezelfde rol speelt als het zink in het ecu 
of ander  galvanische element. Tot dusver is  galva-
nische elementen vooral daarom gebruikt , omdat het met 
weinig uitzonderingen een onoplosbare elctrode vormt, ter-
wij l nu juist het tegenovergestelde moet plaats hebben. 

Zoo'n element zou men koolelement kunnen noemen;
kool zon tot koolzuur  moeten oxydeeren en de andere elec-
trode moet niet de electrolyt onveranderd blij v  Echter 
hie»r  do(  zich belangrijk e moeilijkheden voor en wel in 
de eerste plaats, dat steenkool bij  gewone temperatuur  uiterst 
weinig scheikundig"  werkt en aangetast wordt. Steenkool, 
welke bij  hooge temperaturen groote affinitei t voor  zuur-
stof bezit, is bij  gewone temperatuur  biervoor  ongevoelig. 

 kan men minerale  den toestand, zooals zij  uit 
ile steenkolenmijnen komt niet als pool van een galvanisch 
element gebruiken  wel juist  dik: reden niet, omdat 
zij  zeer  gering electrisch gek idingsve rniogen bezit. n 



 A U G U S T U S No

is daarom aangewezen op retortcnkool of cokes van de hoog-

oven bedrijven. 

c weinige geschiktheid van steenkool in kouden toestand 

gaf eerst  Bequerel  en na hem Jablochkoff

aanleiding t e beproeven om het reactievermogen ervan door 

verwarmin g grooter  te maken. Bij  het verhitten van steen-

kool niet salpeter  in een ijzeren kroes ontstond er  welis-

waar  een electrische stroom van de kool naar  het ijzer, 

echter  een groot gedeelte van het effect ging door  verhit-

tin g van de steenkool verloren. 

Een andere reeks van proefnemingen had ten doel het 

vervaardigen van gasclementen uit steenkool naar  analogie 

met de gasbatterij  van Grove, waarbij  een electrische stroom 

door  de scheikundige verbinding van waterstof en zuurstof, 

ontstaat. 

Eenige van deze proefnemingen wékten gedurende kor-

ten tij d verwachtingen op, o.a. die welke in  prof . 

Borchers te Aken nam en waarbij  kooloxydegas een rol 

speelde. r  bij  de gasbatterijen d.e gassen door  de elec-

t röden geabsorbeerd moeten worden en deze absorbtic. 

wanneer  men geen hongeren druk toepast, slechts zeer  lang-

zaam plaats heeft, is het moeilijk , een element te construee-

ren, hetwelk bij  groote stroomdichtheid gedurende langen 

tij d voldoende clectromotorische kracht bezit. 

e grootste electromotrische kracht werd in  door 

Coehn verkregen, welke een plaat van lood-superoxyde en 

een koolstift van een booglamp in heet. sterk geconstrueerd 

zwavelzuur  dompelde. 

t kan gemakkelijk bewezen worden, dat in dit element 

de kool aan de stroomlevering deelneemt: .-chter  is de ver-

kregen spanning van  volt door  het groote matér iaa lver-

brui k al te duur  gekocht. Ook de proefnemingen om de bij 

de reductie van metaaloxyden doof middel van steenkool 

vri j  wordende energie in electriciteit om te zetten, zijn 

vi or  de praktij k van geen belang. 

Ten slotte zon men er  nog over  kunnen denken, voor  dit 

doel de thermo-electriciteit te gebruiken, d.i. die bron van 

electriciteit, welke op bet feit berust dat in ieder  metaal, 

dat aan een zijde verwarmd wordt een electrische stroom 

naar  dc koude plaats stroomt. e stroom is echter  zóó 

zwak. dat ook dezie methode, hoe eenvoudig de toepassing van 

steenkool daarbij  ook zou mogen z'ijn . slechts weinig kans 

op resultaten heeft. 

Prof. h uit r  heeft in zijn theorie over 

thermo-electriciteit de meening geuit, dat in een homogene 

geleider  van warmte en electriciteit b.v. in een koperen 

staaf een eletromotorische 'kracht in 't leven geroepen wordt, 

wanneer  door  dien geleider  een warmtestroom vloeit. r 

middel van een reeks van metingen in de Psysikalisch-tech-

nische t is w tot de overtuiging gekomen 

dat in geschikte thermoelementen (b.v. koper, koperkies-

koper) een omzetting van warmte in electriciteit in die mate 

plaats heeft, dat bij  gr. temperatuurverschil in hel 

gunstigste geval  van de aan de wanne contact 

plaats toegevoerde warmte of van den warmte-overgang in 

electrische energie omgezet kunnen worden. 

 it dit alles blijkt , dat de natuurkundigen, nadat zij  zich 

reeds gedurende vijfti g jaar  bezig hebben gehouden met het 

probleem om direct electriciteit uit steenkool te maken, 

than- nog niet verder  dan laboratorium-proeven zijn ge-

komen. n zou daardoor  geneigd zijn het groote pro-

bleem voor  onoplosbaar  te verklaren, hoewel men daarvoor 

nog geen afdoende argumenten kan aanvoeren en de moge-

lijkheid , dat men nog eens nader  tot het doel zal komen 

i-- geenszins uitgesloten. 

l is echter  noodzakelijk, dat men meer  systematisch 

dan vroeger  te werk gaat. e grootste moeilijkheid levert 

de geringe scheikundige aantastbaarheid van steenkool bij 
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Notre-Dame . 
, die Parij s bezocht heeft, kent Notre , en ook 

bij  hen, die er  nooit geweest zijn , is deze beroemde 

kathedraal bekend uit afbeeldingen en boeken, inzonderheid 

ook wegens het fraaie beeldhouwwerk, dat de fagade en 

de torens versiert t beeldhouwwerk word' in de bouw-

kunstscholen den leerlingen vertoond, als behoorende tot 

het beste wat de Fransche Gothiek heeft opgeleverd. 

Toch is, zooals aan bijn a elke gerestaureerde kerk , maar 

een zeer  klein deel van dit werk het oorspronkelijk e en 

wel datgene, hetwelk bij  de talrijk e en geweldige bescha 

digingen, die het gebouw in den loop der  eeuwen heeft 

moeten lijden , gespaard gebleven is, men weet eigenlijk 

niet hoe. Wanneer  zulk een gebouw zijn geschiedenis kon 

vertellen, zou men van e heel wat merkwaardigs 

te hooren krijgen . Victor o heeft op zijn manier  de 

steenen laten spreken, Viollet c daarna op de zijne. 

Geen van beider  interpretaties is geheel vri j  van fantaisie, 

beiden waren romantici , maar  bepalen wij  ons tot de door 

geschreven stukken gedocumenteerde geschiedenis, dan 

lezen wij  daarin reeds genoeg, dat aan het ongelooflijke 

grenst. e zeventiende en achttiende eeuw hebben de 

meesterstukken der  Gothiek link s laten liggen en ver 

waarloosd, maar  de e heeft zich weder  met Nó t re-

e bemoeid en in s dagen zün in de tot 

tempel der e gepromoveerde (?) kathedraal allerlei 

z<<theden uitgehaald. Evenwel heeft deze bestemming het 

t gered van de algeheele slooping, waartoe in 

 besloten werd. n kwam daarvan

en bepaalde zich tot het stukslaan en verwijderen van alles 

wat aan den ouden godsdienst en het koningschap her-

innerde. t beeld van O. . Vrou w werd door  een Vr i j -

heidsbeeld vervangen, de n werden eenvou-

dig opgeruimd. 

n het gebouw werd een Grieksche tempel geplaatst, 

gewijd aan de Philosophic, met de borstbeelden van Voltaire , 

u en anderen. n het koor  was de eeuwige lamp 

vervangen door  den fakkel der  waarheid ; in plaats van 

gewijde muziek, hoorde men er  de e en vrij -

heidsliederen der  Nationale Garde weerklinken, maar  de 

grootste attracti e was wel de godin der  rede, mademoi-

selle , een balletdanseres, die er  op een troon ge-

zeten, omgeven door  een stoet van in het wit gekleede 

maagden (?) de bewierooking van de sansculotten in ont-

vangst nam. e plechtigheden werden besloten met een 

gezellig samenzijn, van de vereerders der , in de als 

,,Cabinets particuliers "  ingerichte zijkapellen, waar  de 

eeredienst tot in het onredelijke werd voortgezet. Pr  zijn 

voorzeker  weinig Christenkerken, waar  dergelijke comedies 

als in Notr e e zijn afgespeeld ; lang heeft de pret niet 

geduurd, de val van het schrikbewind maakte er  een eind 

aan, en het in zoovele opzichten mishandelde en ontwijd e 

heiligdom werd gesloten, en eerst in  door  Napoleon 

aan zijn oorspronkelijk e bestemming teruggegeven. 

n welken toestand het toen was kan men zich moeilijk 

meer  voorstellen, maar  toch moet het nog iets van zijn 

ouden luister  hebben overgehouden, en op artistiek en 

romantische aangelegde naturen een zekere charme hebben 

uitgeoefend, die nu grootendeels verdwenen is, al bloeit 

het monument nog door  zijn architectuur , 

e architect denkt er, bij  de beschouwing van den voor-



gevel, onwillekeuri g aan, dat de koningsbeelden alle nieuw 
zijn , dat het Christusbeeld tusschen de hoofddeuren door 
Ü e c h a u me gemaakt is, het beeld van O. . Vrou w door 
denzelfden meester, de engelen daarnaast door de beeld-
houwers Toussaint en Chenillon, de Adam en Eva door 
laatstgenoemde. 

Slechts een leek laat zich verschalken door de groote 
kunstvaardigheid, waarmede de beeldhouwers der  negen-
tiende eeuw, de middeleeuwsche meesters hebben geimi-
teerd, maar zelfs in de reisboeken wordt de opmerking 
gemaakt, dat vreemdelingen zich, wanneer zij  de zoo 
beroemde facade voor het eerst zien, zich vaak eenigszins 
teleurgesteld gevoelen. 

n wil dit dan toeschrijven aan de omgeving, en 
voorzeker  doet de nabijheid van de groote gebouwen der 
Fransche hoofdstad geen goed aan het algemeen effect 
van de kathedraal, die oorspronkelij k die omgeving be-
heerschte. r  ontmanteling en het maken van een groot 
plein heeft men getracht het monument meer tot zijn 
recht te doen komen, doch slechts ten deele is dit gelukt. 

e verhooging van het stratenniveau van het geheele e 
de la Cité, noodig om dit stadsgedeelte bij  hooge Seine-
standen watervri j  te houden, heeft eveneens uit een aes-
thetisch oogpunt schade gedaan en daaraan kan men niets 
veranderen. r  dat de facade op velen niet den indru k 
maakt, dien zij  zich voorgesteld hadden, is ook in niet 
geringe mate toe te schrijven aan de » in te l l i gen te restau-
rat ion « door c in  begonnen en tot in 
alle onderdeelen doorgevoerd. 

e naam van den grooten archeoloog-teekenaar is on-
afscheidelijk aan het monument verbonden ; een groot deel 
van zijn leven heeft hij  er  aan gewijd. e bestudeering 
van e is hem een leerschool van middeleeuwsche 
bouwkunst geweest, waarin hij  daarmede tot in de kleinste 
bijzonderheden vertrouwd is geraakt, zoo zelfs, dat hij . 
zich bevoegd kon achten, als gedachtenlezer der  Gothische 
bouwmeesters op te treden. n zekeren zin heeft hij  nog-
maals van den Christentempel een tempel der e gemaakt, 
want aan hetgeen hij  in de architectuur  van e 
waarnam heeft  ij  voor  een groot deel zijn t heo r i eën van 
redegevende bouwkunst ontleend en getoetst. 

Jammer, dat de voorbeeldelooze ijver  en toewijding van 
Violle t , waarvoor  wij  den grootsten eerbied koesteren, 
hem te ver  gevoerd heeft in de toepassing zijner  t h e o r i e ë n. 
Volkomen te goeder  trouw, heeft hij  gemeend, de waarde 
van het  monument te verhoogen, maar  daar  integendeel 
iets aan ontnomen, dat niet terug te krijge n is, een deel 
van het karakter , dat zich bij  een bouwwerk in den loop 
eeuwen, evenals bij  een levend wezen in den loop des 
levens ontwikkel t en in het uiterlij k gaat spreken. All e 
litteekens, alle rimpels zijn door  den te ijverigen restaurator 
weggenomen. Wat de steenen van e aan Victor 

o vertelden, zeggen zij  nu niet meer, en het is de 
vraag of de aanblik nu nog wel in staat zou zijn , 
een dichter tot een meesterwerk te inspireeren. Eigenlij k 
is dit geen vraag, want de aandachtige beschouwing brengt 
geen dichter  meer in vervoering en voor  den bouwmeester 
is zij  niets anders dan een demonstratie, een verhandeling 
over  dertiende-eeuwsche Fransche Gothiek, volgens de 
opvatting van een negentiend-eeuwsch geleerde. 

Waar het de kunst van gedachten lezen betreft, erken-
nen wij  gaarne onze m i n d e r h e iö : maar wij  meenen toch, 
dat de middeleeuwsche bouwmeesters er  niet aan gedacht 
hebben, in hun werken de theorie der  redegevende bouw 
kunst te demonstreeren, maar het ad majorem i gloriam 
hen steeds min of meer  bezield heeft. Niet altij d in de-
zelfde mate, is ongetwijfeld de eere Gods hun drijfveer 
geweest ; zij  waren menschen met menschelijke eigenschap-
pen en gebreken, eerzucht en ijdelheid waren hun niet 

vreemd, en de zucht om een kunstbroeder te overtreffen 
heeft de eere Gods wel eens op den achtergrond gebracht 

r het is alsof Viollet , hoezeer  hij  ook gemeene 
moge hebben, zich in den gedachtengang der  Gothisch 
bouwmeesters te hebben ingeleefd, hoezeer  hem dit
werkelij k ten deele gelukt is, nooit de beteekenis van ht 
ad majorem i gloriam gevoeld heeft. Zij n schuld is ht 
waarschijnlij k niet; het milieu, waarin hij  leefde, verschild 
zoozeer  van dat der  middeleeuwen, dat men er  zich ove 
verbazen moet, hoe het hem gelukt is, zich uit het ten. 
in het andere te verplaatsen op de wijze, zooals hij  ht 
vermocht, tot in vele dé ta i l s. e voorliefde voor  het détail 
schijnt den meester  parten te hebben gespeeld en hen 
het groote idee, dat aan elk monumentaal werk ten grond 
slag ligt , uit het oog te hebben doen verliezen en als 
factor  van minder  beteekenis te hebben doen beschouwen 

r  juist ook het déta i l, en hier  bedoelen wij  meer 
het decoratieve, had hem kunnen doen inzien, dat de 
middeleeuwsche bouwmeesters bij  hun werk vaak aan heei 
andere dingen gedacht hebben, dan aan de rationeele 
constructie en op somtijds ondeugende wijze hun spotlust 
hebben botgevierd. 

A an de Gothische kathedralen kan men, gelijk bekend 
is, de gansche bijbelsche geschiedenis, in steen uitgebeeld, 
geschilderd of in glas gebrand zien. t de wijze, 
waarop dit geschied is, dikwijl s iets vermakelij k naïefs, 
in zijn humoristische voorstellingen is de beeldhouwer der 
middeleeuwen realist bij  uitnemendheid en soms tot het 
uiterste van het geoorloofde. r  spreekt hij  zich uit , 
zooals hij  denkt en daar  ontplooit zich, vaak meer  dan in 
de gewijde voorstellingen, zijn meesterschap over de 
techniek, zijn groote virtuositeit . Terecht beroemd zijn dan 
ook de gargouilles en c h i m è r e s, met hun min of meer 
fantastische toepassing van menschelijke en diervormen, 
die den gevel van e versieren. Ook deze veel 
bewonderde onderdeelen zijn bij  de restauratie bijn a allen 
vernieuwd, maar dit is met zulk 'n vaardigheid geschied, dat 
zij  menigmaal voor  middeleeuwsch werk worden gehouden. 

Arthu r  Collins, een Engelsch schrijver , die een boek 
over  symbolisme in kerk-architectuu r  uitgaf, schijnt zelfs 
niet vri j  van dwaling op dit punt. Een Engelsch boekhou-
der, y , wist echter  onlangs mede te deelen, 
dat de nieuwe c h i m è r es waarschijnlij k door een Eng eisen-
man gemaakt zijn . Omstreeks het midden der  negentiende 
eeuw werd door een h aannemer, George , 
voor een li d der  famili e , nabij  Parij s een groote 
vill a gebouwd. Een groot aantal Engelsche handwerkslieden 
was daartoe overgekomen, en daaronder ook een beeld-
houwer  Erampton . t werk van dezen man had reeds 
de aandacht getrokken te Parijs, en toen de vill a gereed 
was, nam c een proef met Frampton, door 
hem een nieuwe gargouille, naar een oud fragment te 
laten maken. 

e proef viel zoo goed uit , dat Viollet-l e e den 
Engelschman bij  zijn staf van beeldhouwers indeelde, en hem 
de vernieuwing van nagenoeg al de gargouilles en chirm -
res opdroeg. 

Wanneer  men nagaat, dat de meeste dezer  onderdeel en 
zwaar  beschadigd waren, vele tot vormlooze fragmenten 
waren geworden, en waarschijnlij k ook verscheidene geheel 
verdwenen waren, dan moet men toegeven, d a t F r a m p t n 
zich van zijn zaak gekweten heeft op een wijze, die hem 
aanspraak geeft op onze bewondering. Zij n naam verdit t 
aan de vergetelijkheid te worden ontrukt . 

r  bij  de beschouwing van zijn werk inzonderheid, 
 moet degene, die aan Notre e middeleeuwsche ki r  ^ 
wil bestudeeren, er  aan denken, dat oorspronkelij k midd'1-
eeuwsch werk aan dit monument, helaas nog slechts bij  uit* 
zondering voorkomt. 

'S 

Uitstekend voldoen klemmen uit twee stukken, als in fi-
guur  afgebeeld, welke men op maat bij  een bekwamen 
smid laat smeden cn vertinnen. e beide helften worden 
door  vier  schroefbouten met moeren vastgezet. Tegelijk 
ivordt ook de draad (geleider) in de klem vastgezet; de 
leugcls aan de eene zijde (in de figuur  rechts) hebben 

daartoe een passende bocht gekregen. t verdient aanbe-
veiling den draad vooraf aan de eene helft vast te soldeer 
ren en bovendien het uiteinde van den draad enkele . 

 te laten .uitstéken. Nadat de klem is aangebracht wordt 
dit uitstekende eindje als een haak om de klem gebogen, 
zoodat al mocht te eeniger  tij d de draad losraken, hij  toch 
nooit uit dc klem kan schieten. t geldt ook voor  ver-
zinkt ijzerband. 

t het grondwater  of meer  nieters diep. dan is 
het op de genoemde wijze moeilijk te bereiken. n kan 
dan vaak den draad door den grond naar een sloot in 
de nabijheid leiden en hem hier  aansluiten op een grond-
verbinding, eenvoudig bestaande uit een stuk gaspijp. dat 
in den onderwal in den grond is gedreven. e draad moet 
voorzoover hij  in den grond zal komen door een dikk e 
verflaag worden beschermd. e maatregel is trouwens 
ook voor  bovengrondsche draden aan te bevelen, vooral 
waar  deze in de nabijheid van schoorsteenen aan scherpe 
rookgassen zijn blootgesteld. Bij  afwezigheid van water 
is eene verbinding met de vochtige aarde op eenige plaat-
sen voldoende. 

t het gebouw den vorm van fig.  dan kan de con-
structie van den afleider  overigens dezelfde blijven, alleen 
worden dan de geleiders over de schuine dakkepers in 
plaats van over de windveeren gevoerd. r is het even-
wei eenvoudiger de geleiders over het dakvlak langs den 
den koristen weg omlaag te leiden, gelijk in figuur  is 

Fig. 3-

aangegeven. Aan de achterzijde ;rechts) denke men zich nog 
een dergelijken geleider  aangebracht, die in de figuur na-
tuurlij k niet zichtbaar is. 

n figuur  is nog een schoorsteen afgebeeld, die ook 
van een afleider is voorzien. s is n.1. een ijzerdraad 
 inhoog geleid, die ongeveer . er  boven uitsteekt 

en aldus een opvanger  vormt. t ondereind van dezen 
geleider is doo.r  een klem of door  deugdelijk soldeeren 
met den geleider van het gebouw op het dak verbonden, 
^'aat de schoorsteen op of nabij  de nok. dan wordt hij 
eveneens van opvanger en geleider  voorzien, docli de laatst-
genoemde aan de nokgeleiding van het gebouw verbonden. 

s eindelijk het te beveiligen perceel van meer  inge-
uikkelden bouwtrant, dan is het toch meestal op te vat-
ten als bestaande uit gedeelten, die zich met een onzer fi-

ot.) 

guren wel laten vergelijken. n beveilige dan elk dezer 
deden op de aangegeven wijze, maar  verzuime daarbij  niet 
(wat van groot belang is) de geleiders der  verschillende 
deelen zooveel mogelijk tot één samenhangend geheel te 

Pig-

vcrecnigen. Wanl het doel is toch altij d een soort van me-
talen net of kooi over het gebouw te slaan en dit op een 
— liefst niet te klein aantal punten rondom het ge-
heele gebouw met den grond in verbinding te brengen. 

C. T o e v a 11 i g a a n h e t g e b o u w a a n w e z i g e 

m e t a a  d e e 1 e n. 

Bij  gebouwen, als in fig. i .  en  bedoeld, zal het al-
lich ' voorkomen, dat de omlaag gevoerde geleiders de dak-
goten kruisen. Zij n deze goten van metaal of met metaal 
beslagen, dan moeten op de kruispunten de draden met dit 
metaal worden verbonden. t geschiedt door den draad 
over een afstand van . langs de kraal der  goot 
tc leggen en te soldeeren. ' ; 

t komt vaak voor. dat de nok. in plaats van met 
pannen, gedekt is met lood of zink. n dit geval is het aan-
leggen van een nokgeleider  overbodig, omdat het reeds 
aanwezige metaal hiervoor in de plaats treedt. t is 
dan niet bepaald noodig. dat de deelen. waaruit deze me-
talen nokbedekking bestaat, door  soldeeren onderling me-
talliek verbonden zijn. indien slechts de aangrenzende dee-
len telkens over  ï e n m i n s te 2 . elkaar  bedekken. Wel 
moeten de opvangers met de nokbedekking in metallieke ver-
bindin g gebracht worden. 

Ook de windveeren of de schuine kepers kunnen met 
zink of lood gedekt zijn. n is het overbodig hierlangs 
opzettelijke geleiders aan te leggen. e opvangers moeten 
dan echter  weer in goede verbinding staan met deze me-
talen windveer of keperbedekking; en verder  moet men op 
het onderuiteinde van deze laatste een geleider  soldeeren 
en dezen dan verder  langs den muur omlaag voeren naar 
zijn grondverbinding. 

Ook als opvanger  'kan het toevallig reeds aan het gebouw 
aanwezige metaal wel dienst doen. Zij n de uiteinden der 
nok b.v. voorzien van een metalen dakornement (een wind-
wijzer of derg.  dan kunnen deze zonder  meer als opva 
gers van den bliksemafleider in gebruik genomen worder. 
Op schoorsteenen doen zinken rookpijpen, gekken, en ijzercr . 
schoorsteenplaten dienst als toevallige opvangers. 

Al s toevallige grondverbinding eindelijk kan men me 
vrucht gebruik maken van de ondergrondsche buizen dc 



water- cn gasleiding en van norton- en andere pompbuizen. 
Vooral de eerstgenoemde, die in zoo uitgebreide gemeen-
schap staan met den grond, mag men - waar  ze voor-
handen zijn, niet ongebruikt laten. Anders bestaat er 
gevaar, dat dc bliksem ergens in het gebouw dc buizen op-
zoekt cn van den bliksemafleider  afslaat, wat voor  gebouw 
en bewoners groot gevaar  oplevert. 

*] ïï\ ,. ..  Öpvancer beieider.. £ r & 

Fig-

Voor  de verbinding aan leiding- of pompbuizen maakt 
men gebruik van cle beschreven klem; de buis wordt ter 
plaatse vooraf blank gemaakt en men doet goed. een voe-
rin g van bladlood tusschen klem en buis aan te brengen. 

t is gewenscht ook andere groote metaalmassa's van 
het gebouw zooveel mogelijk met geleiders van den blik -
semafleider  r e verbinden, waardoor  vaak op eenvoudige 
wijze aan het metalen net een zeer  gewenschte uitbrei -
ding kan worden gegeven. r  komen b.v. in aanmer-

kin g zinken daken, killen , gevels en afvoerpijpen van dei 
regen. e laatste kunnen desnoods wel als toevallig* 
geleiders gebruikt worden, doch dit is in 't algemeen nie 
aan te bevelen, want tegenover  da besparing van enkel 

s ijzerdraad, die hierdoor  mogelijk zou zijn, staat hc; 
gevaar, dat door  een onwillekeurig verzuim, deze pij p 
en daarmee ook de bliksemafleider  onklaar  kan raken. 

. . 

l voorafgaande geldt zondelr  meer slechts voor  hard 
gedekte huizen. e beveiliging van rieten en strooien dakei 
geschiedt weliswaar  volgens volkomen hetzelfde beginsel 
maar deze maken, wegens de brandbaarheid van het mate-
riaal , nadere voorzorgen beslist noodzakelijk. e voor-
zorgen bestaan hierin , dat imen de opvangers en de ge-
leiders op eenigen afstand van het rieten dak verwijden; 
houdt. (Zie Fig. ). e opvangers worden daarom beves-
tigd op houten paaltjes, die aan de kapgebinten beves-
tigd zijn en zoover  boven de nok uitsteken, dat het onder-
eind van den ijzeren opvanger  nog ongeveer . bo-
ven het dak blijft . Ook de nokgeleiders en de geleiders! 
over  het schuine dakvlak mogen nergens het riet tol 
kleineren afstand dan  of . naderen. Zij  moeten 
daarom goed gespannen zijn en bovendien op verschillend' 
punten (b.v. om de dri e ) door  h o u t en stutbalkjes 
worden opgehouden. n lette er  daarbij  wel op, dat ook 
ter  plaatse, waar  zich dc geleider  om het ondereind van het 
rieten dak naar  den muur buigt, de afstand van den gelei 
der tot het uiteinde van het rieten dak bewaard blijft . 

t levert in de constructie wel eens eenige moeilijkheid 
op, welke echter  door  goed spannen en het aanbrengen 
van een ijzeren eteunroede in den muur te overwinnen is. 

t spreekt vanzelf dat de geheele constructie tegen 
storm volkomen bestand moet zijn. Soliditeit is bij  den blik -
semafleider  in het algemeen, en bij  dien op zachte daken 
in het bijzonder  een eerste vereischte. 

De Opzichters - en Teekenaarsbon d en de Maatschappi j t. b. d. Bouwkunst . 

n ons nummer van i  namen wij  het schrij -
ven op. door  het Bestuur  der j  t. b. d. Bouw-
kunst gericht tot dat van den Opzichters- en Teekenaars-
bond. naar  aanleiding van de bekende brochure over  het 
ontslag van den opzichter e Vries. 

Wi j  meenden, daarna de zaak veilig te kunnen laten 
Tusten, doch bemerken nu., dat het een verkeerden indru k 
heeft teweeg gebracht, dat wij  het antwoord op het boven-, 
genoemd schrijven tot heden niet hebben opgenomen. 

Ten einde allen schijn van partijdighei d in deze zaak te 
vermijden, laten wij  thans dit antwoord hier  volgen. 

Wi j  hebben er  niets aan toe te voegen, omdat het geen 
nieuw licht in de zaak brengt, en onze meening dienaan-
gaande nog i n geen enkel opzicht wijzigin g heeft ondergaan. 

t antwoord van het Bondsbestuur  luid t als volgt: 

's Gravenhage,  Juni

Aan het r  der . tot Bevordering 

der Bouwkunst te Amsterdam. 

Weldedelgeboren , 

t dezen hebben wij  de eer  U namens het Bondsbe-
stuur  van den Algcmccncn Xederlandschen Opzichters- en 
Teekenaarsbond en in antwoord op Uwe missive van

i  het navolgende beleefd mede te deelen: 
„ U w e mededeeling, dat Uw College „te n hoogste ver-

wonderd is" , dat door  ons bestuur  de bekende brochure is 
uitgegeven, heeft wederkeerig in ons verwondering gewekt; 
immers, wat bleef ons bestuur  — na de vruchtelooze pogingen 

om niet den heer  v. d. Steur  of het Carnegiebestuur  een 
onderhoud te hebben over  het ontslag van ons li d e 
Vrie s — anders over  dan de publicatie van feiten, die onzes 
inziens het ontslag hebben uitgelokt; sterker: het stand 
punt van den heer  v. d. Steur, noodzakelijk maakten ? 

U zult toch met ons eens zijn, dat ons bestuur, na die 
vruchtelooze pogingen, geen ander  middel om voor  ons 
li d op te treden, overbleef. 

Nu is er  ons bestuur  een verwij t van gemaakt, dat wij 
ons na de mislukte pogingen om met den heer  v. d. Steur 
of 't Carnegiebestuur  het e Vries te bespreken, 
niet gewend hebben tot Uw College, aangezien de heer 
v. d. Steur  toch li d is van de j  tot Bevorde 
rin g der  Bouwkunst. 

r  Uw College zal in de eerste plaats moeten erki
nen, dat ons bestuur  van dien maatregel onmogelijk eenig 
succes kon verwachten; immers, in dc talrijk e gevallen 
dat wij  ons reeds in aangelegenheden, de arbeidsvoor-
waarden onzer  leden rakende, tot U wendden, kregen wij 
steeds ten antwoord, dat een zoodanige regeling niet lag 
op den weg van een de kunst bevorderend lichaam :ds 
Uwe j  was. Wi j  zullen echter  toonen uit dit 
onverdiende verwij t leering te hebben getrokken. 

Waar wij  dus meermalen getracht hebben in dergelike 
iiangelegenheden: vacantie, arbeidscontract, enz. met Uw 
College te onderhandelen, doch Uwerzijds daarop nimi er 
werd ingegaan, daar  gieeft het toch allerminst pas ons 
juist in dit geval en met de bedoeling ons standpunt

verzwakken, te verwijten, dat wij  dien weg niet hebben 
icwandeld. 

bovendien hebben wij  ons dd.  October  tot het 
bestuur  van den Bond van Nederlandsche Architecten ge-
iend, met het verzoek te willen bevorderen, dat alsnog 
een conferentie tusschen den heer  v. d. Steur  en ons tot 
-tand zou komen. 

Eenig antwoord heeft ons nimmer bereikt. 

Eai nu de zaak waarom het gaat. 

n de eerste plaats moeten wij  met alle kracht opko-
men tegen de voorstelling, die Uw College in Uw voren-
genoemd schrijven geeft van de bedoelingen, die onzerzijds 
bij  de publicatie der  brochure zouden hebben voorgezeten. 
„O m een schijn van meerdere algemieene be teéken is aan 
dit ontslag te geven", zouden wij  critiek hebben geoefend 
op „d e plaats gehad hebbende aanbesteding en andere on-
derwerpen, die niets met het ontslag te maken hebben." 

Neen, mijn e heeren, dat kan het doel van den Algemee-
nen Nederlandschen Opzichters- en Teekenaarsbond niet 
zijn cn is het ook niet. t kan dien bond vri j  onverschil-
li g laten, hoe cn op welke wijze het door  den heer  Car-
negie beschikbaar  gestelde geld voor  den bouw van het 
Vredespaleis wordt besteed; het ligt allerminst op zijn 
weg aan het bestudeeren van dat vraagstuk zijn tij d te 
vermorsen. 

e feiten door  ons gepubliceerd en verband houdende 
niet „d e plaats gehad hebbende aanbesteding en andere 
onderwerpen", welke naar  Uwe bewering „n ie t s met het 
ontslag te maken hebben", hebben wij  dan ook niet ge-
publiceerd om hun zelfs wil — maar  enkel en alleen, om-
dat die feiten het ontslag in een zeer  eigenaardig — om 
geen sterkere uitdrukkin g te gebruiken — licht plaatsen; 
omdat die feiten naar  onze vaste overtuiging de w e r k e-
l i j k e — hoewel niet genoemde — motieven voor  het 
ontslag zijn geweest. 

, en dat alleen, was de reden, die ons tot publi -
ceeren dier  feiten noopte. 

Wanneer  Uw College de zaak in dit licht beziet, zal 
het tot de conclusie moeten komen, dat de kwalificecrin g 
van onze brochure tot „ onwaard i g geschrift"  op haar  aller-
zachtst uitgedrukt zeer  voorbarig is geweest, vooral omdat 
U tot die conclusie is gekomen met verzuim van den 
allereersten plicht van een rechter, n.1.: het hooien van 
b e i d e partijen . 

Uw College heeft gemeend een zoo krasse kwalificee-
rin g te mogen publiceeren, zonder  o n s te hooren, dus alleen 
op de verdediging van Uw m e d e - h o o f d b e s t u u r d e r, 
den heer  Van der  Steur. 

 )ns bestuur  is ten hoogste verwonderd, dat Uw Col-
lege met verwaarloozing van de allereerste eischen van 
rechtspraktijk , de verantwoordelijkheid van een zoo krasse 
conclusie durf t aanvaarden. 

Alvorens verder  te gaan. zullen wij  Uw College een 
verhaal doen, waaruit l '  wellicht nog meer  onder  den indru k 
l wer  voorbarige, op onvoldoende instructi e steunende recht-
spraak zult komen. 

Toen bij  geruchte bekend was geworden, dat ons be-
 zich door  de houding van den heer  v. d. Steur  en 

liet Carnegiebestuur, genoopt zag tot publiceering zijner 
levindingen over  te gaan. vervoegde de aannemer van het 
decoratie-werk aan het Vredespaleis zich bij  een der  leden 
van ons bestuur, klaarblijkelij k als afgezant uit hoogere 
"  gionen. Gelijk hij  zijn c l iënten onder  de bekoring van 
voortreffelij k werk krijgt , trachtt e hij  onzen medebestuur-
der in extase te brengen over  's heoren Van der  Steur's 
verheven karakter-eigenschappen — hetgeen echter  niet 
£ 'lukte .

e lofzangen werden — in verschillende toonaarden — 

geheel ongevraagd gezongen, echter  — zooals blijke n zal 
— niet zonder  bedoelingen. 

Welnu — aldus ten slotte de afgezant op het har-
nas van vlekkeloosheid en verhevenheid door  den heer 
Van der  Steur  gedragen, moeten Uwe pijlen — dc feiten 
uit de brochure  afstuiten, om ten slotte U zelf te 
verwonden; hij  wilde dus ons Bondsbcsruur  den goeden 
raad geven, niet tot publiceering der  brochure over  te gaan. 

Bovendien had men in de hoogere regionen, waaruit 
hij  vermanend tot ons nederdaalde, zooveel bezwarend ma-
teriaal tegen ons bondslid e Vries in diens qualitci t 
van opzichter  bij  den bouw van het Vredespaleis — ver-
zameld, dat de publiceering der  brochure beantwoord zou 
kunnen worden met het instellen eener  strafrechterlijk e 
vervolging tegen e Vries. 

Al s dat niet insloeg, wat moest dan wel inslaan ? 
e , hoofdbestuurders van de j  tot 

Bevordering der  Bouwkunst, ons Bondsbestuur  — zich zeker 
wetende vim zijn goed recht is voor  die bedreiging 
n i et teruggedeinsd en toch is de brochure n i et beant-
woord met eene strafrechterlijk e vervolging tegen ons 
bondslid. 

Waarom niet ? 

En in de tweede plaats moeten wij  met alle kracht op-
komen tegen de voorstelling, die Uw College geeft van de 
wijze waarop ons bondslid e Vries getracht heeft recht 
te zoeken: t de opzichter e Vries in de brochure 
zelf voortdurend blijke n geeft zich te bemoeien met zaken, 
die hem niet aangaan en geen besef toont te hebben van 
de positie, die een opzichter  als ondergeschikte medewer-
ker en vertrouwde van den architect behoort in te ne-
men tegenover  zijnen chef", aldus heet het in Uw meer-
genoemde missive. 

, mijn e heeren. heeft de architect Van der  Steur 
niet zeer  duidelij k getoond, geen besef te hebben van de 
positie, die een architect als de superieure medewerker  van 
den opzichter  in onze moderne samenleving behoort in te 
nemen tegenover  zijnen ondergeschikte? 

Gesteld nu eens, dat wij  geen motieven konden aanvoe-
gen, om ons bondslid e Vries te verdedigen, wie ware dan 
meer  te veroordeelen wegens gemis aan „besef van zijne 
positie", de superieure architect qf <de ondergeschikte op-
zichter? 

Wi j  zouden meenen de eerste? 

r  door  het gebeurde aan het Vredespaleis kan men 
ons bondslid e Vries toch moeilijk gemis aan besef van 
zijn positie tegenover  den architect verwijten. 

, zoolang de architect in ons bondslid zijnen „on -
dergeschikte medewerker  en vertrouwde"  zag, zoolang liet 
de verhouding niets te wenschen over, maar  vanaf het 
oogenblik. dat de architect in deze veranderde van hou-
ding, was e Vries gedwongen uit tegenweer  en zelfbe-
houd — zich z'.g.n. „ t e bemoeien met zaken, die hem niet 
aangaan". e Vries heeft natuurlij k al spoedig ingezien, 
wat er  met hem ging gebeuren en heeft zich dat spreekt 
toch wel van zelf — in "zij n plaats zou ieder  ander  hetzelfde 
gedaan hebben - daar  tegen trachten te wapenen. 

Eivenmin als Bondsbestuur  tot publicatie der  brochure 
overging  handelingen en gebeurtenissen bij  den bouw 
van het Vredespaleis aan de publieke opinie prij s te ge-
ven, doch u i t s l u i t e n d om te doen zien. w a a r o m 

e Vries moest worden ontslagen, evenmin heeft e Vrie s 
zich bemoeid „met zaken die hem niet aangaan", uit zucht, 
uit behoefte om zulks te doen. doch u i t s l u i t e n d met 
de bedoeling om met de resultaten dier  bemoeiing, hem 
boven het hoofd hangende gevaren te trachten te keeren. 

Ui t het voorgaande zal Uw College zijn duidelij k ges 
worden, dat het ons Bondsbestuur  niet het minste belang 
inboezemt of tyij  aanbestedingen, leveranties, enz. voor  den 



bouw van het Vredespaleis alles naar de eischen van recht, 
billijkhei d en eerlijkheid is geschied, doch dat voor ons 
van het allergrootste belang is het antwoord op de vraag: 

s o ns b o n d s l i d e V r i e s het s 1;» c h t o f f e r 
g e w o r d en v an het fe i t . d at n i et al te n a u w-
k e u r i g m e t d i e e i s c h en i s . r e k e n i ng g e h o u d e n? 

Welnu, die vraag is door ons Bondsbestuur in zijne 
brochur e bevestigend beantwoord en wel op grond van 
gegevens, die wij  zeer  consc iën t ieus en na langduri g onder-
zoek hebben verzameld, terwij l w College slechts enkele 
dagen noodig had om tot de conclusie te komen, dat onze 
brochur e een .onwaardig geschrift"  was. 

 zal '  op grond van het voorgaande duidelij k zijn. 
dat wij  die kwalificati e onder  geen omstandigheid kun-
nen aanvaarden en dat wij  daarom door een te benoemen 
commissie wenschen beantwoord tc zien. de hiervoren, door 
ons gecursiveerde vraag. 

Wi j  hebben mitsdien en ten slotte de eer  l' w College 
voor te stellen : 

. Uwe medewerking te verleenen tot het benoemen 
eener  commissie, bestaande uit dri e leden, waarvan één aan 
te wijzen door Uw College en één door ons Bondsbestuur, 
terwij l deze twee leden een onpartijdigen voorzitter  kiezen ; 

b. aan bedoelde commissie op te dragen de beantwoor-
ding der  vraag: s de opzichter  C. de Vries het slacht-
offer  geworden van het feit. dat bij  aanbesteding, leveran-
ties enz. voor den bouw van het Vredespaleis niet al te 
nauwkeurig met de eischen van recht, billijkhei d en eerlijk 
beid is rekening gehouden?" 

t verschuldigde gevoelens van hoogachting hebben wij 
de eer  te zijn. 

Namens het Bestuur van den Algemeenen 

Nederl. Opzichters en Teekenaarsbond, 

iw.g.) C. J. W. E , Voorzitter . . 

(w.g.; B. . . Secretaris. 

J P r i j s v r a g e n . 4 

N

r het Genootschap „Archi tectur a et Amicitia "  worden 

de vier  navolgende Studie Prijsvragen uitgeschreven. 

 E e n w a t e r k a n t o o r met a a n l e g s t e i g e r. 

Art .  E r  wordt verlangd een ontwerp voor een Water-
kantoor met aanlegsteiger, gelegen aan den rechterwal van 
een e . 

t gebouw wordt gedacht te staan op de kade, de aan-
legsteiger  in het water. Verondersteld wordt dat het water 
een constant niveau heeft, dat . lager  ligt dan de bo-
venkant van den wal. 

Art .  Omschrijving . 

t gebouw zal bestaan uit : 
een vertrek voor den havenmeester  groot . 

,. „  de administrati e , ^ . 
., ., .. douanenwacht f . 

., ,. politic-wacht ,, f  X . 
,. „  wachtplaats p. ibüék f . 

(eventueel aan eene zijde open). 
,, „  eerste hulp bij  ongelukken — . 

., W . C. en handen-w aschgelegenheid. 
e steiger  welke zal dienen voor  aanleg van politie- en 

douanen-bootjes (welke hier  niet geborgen behoeven te 
worden) moet behoorlijk toegankelijk zijn. e maximum-
lengte is . e maximum-breedte is . 

Art .  Verlangd wordt in potlood (al of niet in kleur 

de navolgende teekeningen: 
. plattegronden S chaal  a
 voor-, achter- en zijgevel schaal  a
 een doorsnede schaal  a
 een perspectief in potlood (zonder . 

Art .  P r ij  z e n. 
Aan de Jury is een bedrag van f  beschikbaar ge-

steld om geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor  be-

kroningen. 
Beide met diploma van het Genootschap. 

 E en p u b l i e k e t e l e f o o n c e l. 

Art . . Verlangd wordt een ontwerp voor een publieke 

telefooncel staande op een pleintj e van een groote stad in 

. 

Art . t gebouwtje zal bestaan uit : 
ccn wachtkamer voor het publiek groot . (waar 

in gelegenheid tot het maken van kort e aanteekeningen). 
een vertrekj e voor een bewaker  groot  X . 
een W . C . met handen-waschgelegenheid voor  bewaker 
vier  telefooncellen. 

Art .  Verlangd worden de volgende teekeningen: 

 een plattegrond  a
 een belangrijk e doorsnede  a
 gevels  a
 een perspectief in kleur . 
e behandeling der  teekeningen worden vrijgelaten, be 

halve de onder  genoemde teekening welke in kleur 
moet zijn. 

Art .  P r i j z e n . Aan de Jury is beschikbaar  gesteld 
een bedrag van f  om geheel of gedeeltelijk te bc 
stemmen voor  bekroningen. 

Beide met het diploma' van het Genootschap. 

 E en b r i e v e n b u s. 

Art .  Verlangd wordt een ontwerp voor een publieke 
brievenbus, waarbij  gedacht moet worden een artistieke 
oplossing te vinden voor de tegenwoordige -
bus van Nederland, waarbij  de bestaande technische eischen 
in aanmerking moeten worden genomen, zoodat de hoofd 
afmetingen van de brieven-ruimte, de lengte en breedte der 
sleuven, de hoogte boven den grond van deze enz. behoo-
ren aangehouden te worden. 

e urenbordjes der  buslichting, welke thans apart zijn 
aangebracht, behooren in dit ontwerp aan de brievenbus 
zelve voor te komen. 

Art .  Gevraagd worden de navolgende teekeningen 
op \ der  ware grootte: 

 voor-, zij- en bovenaanzicht. 
 doorsneden, (zonder  inwendige mechanismen). 

e behandeling der  teekeningen wordt vrijgelaten, 
mits een der  teekeningen onder  genoemd in kleur is en 
het materiaal duidelij k wordt aangegeven. 

Art .  P r ij  z e n : 

Aan de Jury is een bedrag van f  beschikbaar  gesteld 
om geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor  bekt > 
ningen, beide met het diploma van het Genootschap. 

 Een . 

Art .  Verlangd wordt een ontwerp voor een Genoot 
schapsdiploma dat uitgereikt kan worden bij  bekroningen. 

t ontwerp moet geschikt zijn voor  reproductie langs 
foto-chemischen weg, dus zal in . inkt geteekend wor-
den. t formaat waarop het ontwerp zal moeten geteekend 
worden is o  X o . (vrijgelaten wordt welke hi 
van de hoogtemaat is). Een eventueele reproductie zal te-
ruggebracht worden op vier  vijfd e der  grootte van het 
ontwerp. 

Art . t opschrift moet den volgenden tekst bevatten 
waarbij  rekening moet worden gehouden met de later  in 
e vullen woorden ca. 

G e n o o t s c h a p: , ,A r clh i t e c t u r a et A m i c i t i a " . 

A m s t e r d a m. 

t Bestuur van het Genootschap „Arch i tec tur a et Ami -
citia"  verklaar t dat overeenkomstig het fury-rappor t van 
den

het ontwerp onder het motto 

vervaardigd door  . . . . . . 
heeft waardig gekeurd. 

t Bestuur van A . et A . e Jury : 

(ruimten voor  namen) (ruimt e voor  namen) 
Amsterdam, 

A l g e m e e ne b e p a 1 j n g en . 

Tot de mededinging worden toegelaten alle leden van het 
p „Arch i tec tur a et Amicitia" . 

e inzendingen op deze prijsvragen moeten uiterlij k
Januari  vrachtvri j  zijn bezorgd aan het adres van 
den isten Secretaris. Al s datum van inlevering wordt be-
schouwd de dagteekening van het bewijs van verzending, 
dat desverlangd moet worden overgelegd; de ontwerpen 
echter van inzenders buiten Europa woonachtig, moeten 
op de in de programma's gestelde data zijn ingekomen* 
T e laat ingezonden antwoorden blijven buiten beschouwing, 
waarvan onmiddellij k mededeeling zal worden gedaan aan 
het opgegeven correspondentie-adres. e motto's van alle 
inzendingen zullen in het eerst-verschijnend nummer van 
het Genootschapsorgaan worden vermeld. 

E lk e inzending moet vergezeld gaan van een gesloten 
enveloppe; waarin naambrief. benevens de verklaring : e 
inzender van het motto verklaar t dat dit ontwerp zijn 
geestelijk eigendom is, en do teekening(en) door hem zelf 
zijn gemaakt". 

Op de buitenzijde dezer  enveloppe moet een correspon-
dentie-adres vermeld staan en het motto, dat tevens op 
alle stukken tot de inzending behoorende, moet voorko-
men. e naam van den ontwerper mag op de teekeningen 
en bijbehoorende stukken niet zijn vermeld. 

e teekeningen moeten plat, zonder  houten lijsten ver-
pakt zijn. n worden uitsluitend schriftelij k ge-
vraagd aan de Jury , p.a. den isten Secretaris van het 

 enootschap. 

e vragen worden tot en met  October  met de 
antwoorden gepubliceerd in het Genootschapsorgaan. 

Uitsluitend de aldus verstrekte inlichtingen worden be-
schouwd deel luit te maken van het programma. 

All e ontwerpen blijven het eigendom van de inzenders; 
bet Genootschap lean zich het recht voorbehouden, in over-
leg met de inzenders de ontwerpen waaraan eene gelde-
lijk e belooning is toegekend, te publiceren in een der  Ge-
nootschapsuitgavcn, zonder  daarvoor  eenige meerdere ver-
goeding schuldig; te zijn. 

Gedurende dri e maanden na de openbaarmaking van de 
uitspraak der  Jury zullen alle inzendingen voor  expositie 
ter  beschikking blijven van het Genootschap; na dien ter-
mij n worden zij  vrachtvri j  aan de correspondentie-adressen 
teruggezonden. 

e inzendingen worden vanaf den dag van aankomst tot 
den dag der  terugzending verzekerd tegen brand- en an-
'1 i e schade voor  eene som gelijk aan het bedrag dat 
v ' or  den eersten prij s is uitgeloofd. 

n welke niet voldoen aan de bepalingen van 
* i programma, of waarvan de ontwerper  zich voor de 

k van de Jury bekend maakt, kunnen niet voor 
c '  nige bekroningen in aanmerking komen. n tee-

keningen welke in het programma niet zijn gevraagd zul-
len buiten beschouwing blijven. 

e Jury zal haar  uitspraak in een uit le 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 bekend gemaakt. 
Na de uitspraak der  Jury zal door  haar de naambrief 
van het eerstbekroonde ontwerp worden geopend. Voor 
het openen van de naambrieven der  overige voor  onder-
scheiding in aanmerking gekomen ontwerpen wordt de toe-
stemming van de inzenders vereischt. 

e Jury : 

. P. , Nz. 

. J. . 

W . , Czn. 

J. E . V A N . 

 V A N . 

Amsterdam,  Juli

L e e s t a f e l . 

G  No. k V doo  J. -
ma. e g voo  het e n op de tentoonstelling 
te San o in

t , doo  F. J. z b. i . , met afbeeldingen. 
t n i e u we s voo , dooi J. a -

volg) met afbeelding. 
t n van 's . 

A No. n e het Ge-
nootschap. 

V a k t o e s t a n d e n. 
t e . 

e e e Tentoonstelling, s van Volks-
vlij t  Juli — , doo  Jan de , met afbeeldingen en 
losse plaat. 

g  van het Genootschap a et Amicitia te 
. 

n
N a t i o n a al e . 
O p en f aan de y van de e , 

doo . de l (Slot). 

E  No. e e Ziekenhuizen 
doo . . . , met afbeeldingen. 

t 1. o o d w i t g e v a a . 
E  No.  eest v e  g a d e  i n g te Aken en n 

op S en  Augustus

T e c h n i s c he n als inleiding tot de -
g te Aken en . 111. n in gewapend beton ten behoeve 

van het S , doo  A . E.  c. i met afbeeldingen. 
O v e , doo . Oostinje c. b. i . met afbeeldingen. 

t s. s. b te . 
n van den . . 
n s t u k k e n. g doo . doo . A. 

Schouten e. i . met afbeeldingen. — Tinmijnbomv en de schatkist 'doo
W. . C. . 

 1!. v. T. No. n van -
gen. — k aan technisch . — Nog eens de k te 

. — Eenige beschouwingen ove het . — s ove den 
theodoliet . — w - . - n — 
Gemengd. — 

E  No. g t de in  bij de leden 
de e g uit den n d 

n ongevallen. 

E E E No. e geschiedenis en 
ontwikkeling de . — e d tusschen de . van Cement-

n en de n x et Lemay, Vaulx 
. - Officieele , — Nationale e 

g t  afb.) — n V. t fig.) — e 
Engelsche Woning . — . 
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— n den m van S7 n is te m n de d 
zee bekende ,  en etse W i l l e m S t e e 1 i n g, vade
van den schilde van dien naam. 

n bloeitijd van het e in d met d op snee, als 
. " en hoe ze mee heetten, bloeide ook Steelink's kuns! 

en geen deze s , of het bevatte een of mee zijne
. 

n het begin van zijn loopbaan was Steelink ook zee gezocht als . 
j was lid van de maatschappij i et Amicitiae" en had zitting in 

e commissies van die kunstinstelling. 

— Te Nijmegen is op n leeftijd n de hee . C. van 
, opzichte ie klasse voo  de n van On-

, enz. Te n was de e vele n m bij den 
aanleg van , k van de lijnen n 
en Nijmegen—Venlo. o. a. e 
onde zijn toezicht . 

Industrie - en Handelsadressen . 

Trottoir- , Terrazzo- en Graniattegels, Trottoirbanden . 

, , Tennisbanen, enz. — — — 

R
 Sloom-Tlnimcrlhbrie k 

.TIMMAN. „ D E A T L A S " . 
- i worden op aanvraag veratreïtü. — 

, . Tel. 3905. 

WA  E ,  N
" , v'h.J.

n de n te k voo  een t deel 

Gemeng d Nieuws , 

V a n d a l i s me i n G  o n i n g e n . 

Te n is wee een daad van k vandalisme afgespeeld. 
Aan de t bevindt zich een g gebouw, het huis ..New 

. t t een hoogst k staal van n 
laat-gothischen baksteenbouw in is in n . t is 
het eenige d van dien . dat wij in ons land nog bezitten. e 
gevel t in j goeden staat en zou met k e kosten 
te n en in zijn alouden toestand g te n zijn. 1'lannen 

n s opgemaakt en e  bestond e , om te 
hopen, dat deze zouden n . Aan die g is nu 
de bodem ingeslagen, n de eigenaa het heeft kunnen bestaan, dit 

e d van n luiste  geheel met witte f te doen be-
n en de luiken n te laten . e gevel is l 

voo  goed , en het stadsbeeld op dat punt k mismaakt. 

t is een ! 
n tijd geleden d aan de t aldaa een e -

gevel onnoodig , l t een h -
huis met uitstekende details zal , om plaats te maken voo  den 

' van een bioscoop. (N. . Ct.) 

. VENN, voorh. A. 5INGEL5 flzn., 

J en . 

. J. , Amsterdam. 
. . i .n- iacl i l . — Telef. 10»7. -- P.O.Box . 

Handel in Binnen - en Buitenlandsch e fijn e Houtsoorten . 

t "  ketels 
voor e E . 

Kunstzandsteenfabrie k „ARNOUü , Hi l iep . 
= - E l 

Vacant e Betrekkingen . 

T . 
\X A P A  SU door 

OURNIQUETdeuren . 
(inruil uu  vuu  gewune n n geheel d . 

CRUyFF, AMSTERDAM , N. Z. Voorb.w. 146. Tel. 2701. 
d aan s m en , vele Cafe's en b 

s s en . 

A . V A N Ü E ,
Fabrikant Cementtegels,  ' ! 
M, Noorlander , Rotterdam . 
Natuursteen-Bouwmaterialen. Noordsingel 132 
G.  A.
A M S T E R D A M .  Opgericht 1830.  Telefoon 1551. 

Brandkasten, , , etc. 
Staaldraadwarenfabriek 

" 
Brouwersgrach t 136 te AMSTERDA 

Tel. Interc . 478. 
, F

Fabriek van - en . li 

j  tot Vervaardiging en g van 
, voorheen 
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onde lette . a.h. u de  Nieuwe Schiedamsche , t 
 Schiedam. ) 

—  de k te , e f
met g tot e woning vuu  en licht, of g van 
f g tevens belast met de e v.h. gemeentelijk h 
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 per  jaar  (i Jan. - ) voor  A f z o n d e r ! ij  k e n u m m e r s , u i ts lu i tend bij 
het binnenland . . . . — vooruitbetaling: met plaat

T e voldoen: bij  vooruitbetaling of in twee ' '  i d e m '  z o n d e r P l a a t  ' » 5 

termijnen , elk groot /  waarover op 
 Apr i l en  October  van het abonnementsjaar  van  tot en met  regels . . . >

(  Jan.— ) wordt beschikt. h e t bewijsnummer daaronder  begrepen. 
 Voor  eiken regel meer »

Voor  Be lg ië  .  -a  Annonces van aanbestedingen worden bij  opgave van dri e 

Voor de overige landen der  Post-Unie, f |  plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 

met inbegrip van ë en ( | | Tarief voor  Annonces bij  abonnement wordt op franco 

Zuid-Afr ik a  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 :  65. 's=Gravenhage. 

Brieve n van Piet van Diever . 
Amic e r  ! 

t seizoen der  vergaderingen is gelukkig zoowat voorbij , 

nu zijn wij  in het seizoen der  excursies, dan komt in het 

najaar het seizoen der  congressen en daarna zien wij 

weder  geregeld de convocaties voor de vergaderingen 

verschijnen en zoo gaat het in een kringetj e rond, alsof 

het leven van den architect voornamelijk bestond in het 

bijwonen va  vergaderingen en congressen en het mee-

maken van excursies. 

n werkelijkhei d is dit maar bij  enkele collega's het ge-

val. e meesten hebben wat anders te doen en vaak in 

den mooien tij d van 'tjaa r  het minst gelegenheid, om uit 

te breken. t is zoo aan het vak eigen en daar  gewent 

men aan en bovendien, wat doet de bouwmeester  liever 

dan bouwen ? 

Wij  zijn geen ambtenaren of kantoormenschen, gedoemd 

om, dag in-dag-uit, dezelfde cijfertje s te zetten in dezelfde 

kolommetjes, 's avonds de cijfertje s bij  elkander op te 

tellen en de uitkomst te plaatsen in een ander  kolommetje ; 

wij  zijn geen militairen , die een dienst hebben te verrich -

ten, tot in de khinste kleinigheden van hoogerhand vast 

gesteld; wij  behoeven niet den geheelen dag de eer  te 

hebben, brieven te schrijven over  „zaken" , steeds eindigend 

met de betuiging onzer  oprechte hoogachting voor  per-

sonen, die wij  nooit gezien hebben en die ons volkomen 

onverschillig zijn ; wij  behoeven niet den geheelen dag 

fclames te lezen en aan te hooren van belastingschuldigen, 

01 aangeteekende brieven te behandelen, of verzekerings-

1' 'lissen in te vullen of archiefstukken te ordenen 

Wi j  zijn vri j  van al dergelijke bezigheden, waarmede 

een groot deel onzer  medemenschen zich een menson-

waardig bestaan tracht te verschaften, maar wij  kunnen 

dan ook niet op den dag af uitrekenen, wanneer ons jaar -

lijksch verlof zal ingaan en wanneer wij  ons pensioen zul-

len hebben verdiend. Voor ons bestaat zoo iets niet, onze 

roeping neemt ons geheel in beslag, wij  vragen niet, wan-

neer  onze arbeid zal zijn volbracht, wij  verlangen ook niet 

naar het einde, omdat wij  gevoelen, dat het met ons ge-

daan zal zijn , wanneer wij  niet meer  arbeiden, niet meer 

bouwen kunnen. 

k wil met deze tirad e volstrekt niet de meening te 

kennen geven, dat wij , bouwende menschen, een zooveel 

hooger  levensopvatting zouden huldigen dan andere ster-

velingen 

Gi j  gelooft het misschien niet, maar er  zijn ambtenaren 

van den burgerlijke n stand en zelfs ontvangers van be-

lastingen, wien ik een hoogachting toedraag, oprechter  dan 

de gebruikelijk e aan het slot van een zakenbrief. 

Wanneer men tot de ouderen begint te hooren gaat 

men zoo langzamerhand inzien, dat het weinig uitmaakt , 

op welke wijze men zich door het leven tracht heen te 

slaan, mits het op een eerlijk e manier  geschiedt, maar het 

verbaast mij  toch wel eens, met hoe weinig veel menschen 

tevreden schijnen te zijn . 

k heb iemand gekend, een veelbelovende jongen, in 

zijn jeugd reeds neiging vertoonend tot kunst, litteratuu r 

en muziek, begaafd met veel smaak en geest ; hij  maakte 

een goed vers, was een vlot spreker, schreef een aardig 

feuilleton, wist zich gemakkelijk te bewegen in gezelschap 

file:///msterdam


en niemand twijfelde er  dan ook aan, of hij  zou wel naam 
maken als schrijver  of dichter. r  heb ik hem ontmoet 
als directeur  van een maatschappij, welke bodega's ex-
ploiteerde. 

t was een betrekking, welke al zijn tij d in beslag 
nam. Zat hij  niet op zijn kantoor, dan maakte hij  inspec-
tiereizen, zomer en winter  was hij  in de weer, de zaken 
gingen uitstekend en hij  verdiende goed geld. k begreep 
wel, dat zijn ontwikkeling en beschaving hem ook in de 
zaken goed te pas kwamen, maar  wou toch wel eens 
weten, of hij  nu werkelijk met hart en ziel zijn dagelijksch 
werk deed en of hij  nooit meer eens terug verlangde naar 
de liefhebberijen zijner  jeugd. „Och" , zeide hij , toen ik 
hem dit vroeg, „het geld verzoet den arbeid en later  als 
ik binnen ben, over  een jaar  of tien, twaalf, dan ga ik 
misschien wel eens weer  wat doen aan literatuur  en muziek". 

r  toen hij  binnen was, heeft hij  anderhalf jaar  ge-
vegeteerd, zijn tij d doorbrengend met courantenlezen, 
whisten en wandelen en toen is hij  dood gegaan. Zij n 
weduwe kan onbezorgd leven van het arbeidverzoetende 
geld, maar  . . . . ik vraag u in gemoede, overdrij f ik, 
wanneer  ik het leven van dezen man een mislukt leven 
noem ? 

En het was maar  een voorbeeld uit zeer  vele, die ik 
zou kunnen aanhalen, van menschen, waarmede ik voor 
geen arbeid verzoetend geld, voor  geen geld van de wereld 
zou willen ruilen n heelt deze man zich heel ge-
lukki g en tevreden gevoeld en zou hij  mij  uitlachen, wan-
neer  hij  lezen kon, wat ik hier  schrijf, maar  ik heb nooit 
begrepen, hoe iemand zich jaren aaneen getroosten kan, 
om der  wille van het geld, arbeid te verrichten, welke hem 
moet tegenstaan. k heb in mijn jongen tij d zeer  magere 
jaren moeten doorworstelen, maar  juist in den arbeid 
de compensatie gevonden voor  het schrale loon, dat hij 
mij  opbracht; ik heb dikwijl s met het meeste enthousiasme 
en de meeste toewijding gewerkt aan arbeid, welke mij 
niets opbracht, of waarvan het financieele resultaat zeer 
onzeker  was en nog ben ik in staat zoo te doen, omdat 
ik nog steeds de meening ben toegedaan, dat niet het 
geld de arbeid verzoet, maar  de arbeid ons met het leven 
verzoent. Ook dat is eigen aan het vak en de beschouwing, 
dat arbeid een last of een plaag is, is m. i. uit den booze. 

Onze arbeid is zoo vol afwisseling, dat wij  niet noodig 
hebben, ons te verpoozen met zoogenaamde amusementen, 
welke een levensbehoefte kunnen zijn voor  hen, wier  dag-
taak een sleurgang is. r  dit neemt niet weg, dat wij 
toch ook aan onze dagtaak, al is die eiken dag een andere, 
gebonden zijn, dermate, dat het verlangen bij  ons wakker 
wordt, om er  nu en dan eens van ontslagen te zijn, om 
eens wat anders te doen dan bouwen, om ook eens, als 
wij  willen, niets te doen. 

Juist, wanneer  men zoo midden uit het werk eens uit 
kan breken, geniet men te meer  zijn vrijheid . 

k heb het dikwijl s gedaan zonder  bepaald plan en het is 
zoo gemakkelijk mogelijk. n klein handvalies of knapzak 
gepakt, schetsboek en binocle niet vergeten, naar  het station, 
een kaartje genomen voor  een afstand van een paar  hon-
derd kilometers, liefst maar  een goed stuk over  de grenzen, 
daar  uitgestapt, zich wat georiënteerd, wat rondgekeken, 
een paar  plannetjes gemaakt en daarna op stap. 

Voor geen automobiel of monoplane zou ik de, mij  door 
de natuur  geschonken, vervoermiddelen willen missen, die 
nimmer weigeren, wanneer  zij  goed onderhouden worden 
en de motor  goed gevoed wordt. Wanneer  men reist om 
uit te rusten is een schip op zee in enkele gevallen mis-
schien verkieslijk, maar  wanneer  men niet tegen een ge-
zonde vermoeienis opziet, is een paar  flinke beenen nog 
steeds het meest practische vervoermiddel. 

Wandelend heeft men de beste gelegenheid, alles op te 
merken, wat opmerkenswaard is s men met zijn tweeën 

dan kan ons niets ontgaan, maar  is men alleen, dan heeft 
men aanleiding te meer, om scherp uit te kijken. 

k houd niet van reizen in een groot gezelschap, ik 
heb wel eens gezellige excursies medegemaakt in den tijd , 
toen dergelijke tochten nog gezellig waren, en daarvan 
aangename herinneringen behouden, maar  het meest ge 
leerd, het meest genoten, het meest geprofiteerd van tij d 
en geld, heb ik altij d op een- of tweezame zwerftochter. 
door  mooie steden, door  bosch en veld, over  berg en meer 

n zegt wel eens, dat reizen een kunst is, en dat is 
ook het geval in denzelfden zin als men zeggen kan, dat 
leven een kunst is. Beide kunsten leert men, al doende, 
en niet op school of uit boeken. Er  is aanleg voor  noodig, 
en menigeen, die den aanleg mist, brengt niets terecht 
van het mooiste reisplan, met de meeste zorg in elkaar 
gezet, met hulp van Baedeker  of van een reisbureau. 

k wil geen kwaad van Baedeker  zeggen; als er  iemand 
een standbeeld verdiend heeft, dan is het deze man, en 
Cook en e hebben eveneens duizenden aan zich 
verplicht, maar  de kunst van reizen hebben zij  niemand 
geleerd. Baedeker  is de man van het bestek en van de 
Algemeene Voorschriften, Cook en e zijn aannemers-
firma's.  Om een bouwwerk uit te voeren heeft men een 
bestek en A. V. noodig en vervolgens een aannemer. Ook 
voor  de reis is een bestek gewenscht en ik verzuim dan 
ook zelden, Baedeker  te raadplegen, maar  ik geef de voor-
keur  aan uitvoering in eigen beheer  en het plan blijf t mijn 
geestelijk eigendom. Zonder  bepaald plan, zeide ik straks, 
ben ik er  menigmaal op uitgegaan, maar  toch nooit zonder 
te weten, wat ik wilde. 

n het planetenstelsel is onze wereld een klein bolletje, 
maar  bij  onszelf vergeleken toch zoo groot, dat wij  er  in 
ons leven maar  een klein stukje van kunnen leeren kennen. 
Wat ik er  op school van leerde, destijds, was maar  heel 
weinig, maar  toch genoeg, om mij  te doen inzien, wat nu 
meer  algemeen gevoeld wordt, dat voor  het begrijpen van 
veel dingen de kennis van onze woonplaats onmisbaar  is. 

t denkbeeld woonplaats kan men beperkt en ruim 
opvatten, ik heb altij d het laatste gedaan en altij d gestreefd 
naar  vermeerdering mijner  topographische kennis en al 
was het mij  niet gegeven, de wereld aan vele kanten te 
bekijken, wat er  te zien is en waar  het te zien is, daar-
van ben ik aardig op de hoogte gekomen, en daardoor 
weet ik, waar  ik ook heentrek, altij d in hoofdzaak wel 
wat ik zien wil. 

n volgt tegenwoordig bij  het aardrijkskundi g onder-
wijs op de scholen een niet onaardige methode, daarin 
bestaande, dat men de kinderen eerst begint te vertellen 
van de plaats hunner  inwoning, dan van de provincie, 
waarin die plaats gelegen is, daarna van het geheele vader 
land en ten slotte van vreemde landen en werelddeelen ; 
deze methode is een groote verbetering bij  de vroegere 
en ik verwacht, dat men haar  ook nog wel eens op de 
geschiedenis zal toepassen en daar  beginnen zal met den 
tijd , waarin wij  leven, om vervolgens die van het onmid 
dellijk voorgeslacht en daarna eerst die van oude tijden 
te behandelen, waarmede nu in den regel nog begonnen 
wordt. 

Wie de kunst van reizen wil leeren zal ook goed doen, 
deze methode in practij k te brengen en dan al spoedig 
ervaren, dat meestal reeds in de eigen woonplaats veel 
te zien en te leeren is en in eigen provincie en eigen land 
veel meer, dan de meeste menschen weten of vermoeden-

r  waarom dan, zult gij  misschien vragen, die
honderd kilometer  over  de grenzen om te beginnen ? 

t was niet uit gebrek aan waardeering voor  het eigen 
land en hetgeen daarin te zien is, dat ik daarvan sprak. 
Voor  de bouwkunstenaars, jong en oud, is het in de eerste 
plaats noodig, dat zij  de kunst en de natuur  van eigen 
land uit eigen waarneming leeren kennen. Zonder  dat 

' i i ° e t het nationaal karakter  onzer  bouwkunst onherroepelijk zal het voor  heden hierbij  laten, want ik hoop over  enkele 
verloren gaan, maar  ook om dat te leeren inzien, is het dagen mijn beproefde methode weder eens in toepassing 
af en toe gewenscht, zich plotseling te verplaatsen in een te kunnen brengen, 
heel ander  milieu, te midden eener  andere nationaliteit, 

r  karakteristieke uitingen dan scherp in het oog sprin-
gen en een onuitwisbaren indruk achterlaten. 

Aan onervarenen in de kunst van reizen zou ik gaarne 
nog wat meer  van mijne ervaringen mede deelen, maar  ik  Augustus

Als steeds 
t. a. 

T VA N . 

De Portland-Cemen t Industrie . 
n het Tijdschrif t „Gewapend Beton", r  Bedroeg het aantal fabrieken in het jaar  -̂cn

i i . A . Verheij  c.i„  wordt een uitvoerige bespreking gewijd tal met een gemiddelde jaarproducti e van  vaten; 
aan een boek, getiteld: „En tw ick lun g und Bestrebungen zoo nam dit aantal tot  voortdurend toe tot  fabrie-
i n der n Portlandzementindustrie", eine Volkswirt - ken met een jaarproducti e van  vaten, met uitzon-
schaftliche Studie, door  Frit z . dering van de crisisjaren  en  terwij l 

e oorzaak, die tot bespreking van dit werk heeft ge- van af dit jaar  het aantal fabrieken afnam tot  in
leid, was gelegen in de hierin voorkomende ui téénzett ing de jaarproducti e echter  steeg tot  vaten, 
van de kartelvormin g der  portlandcementfabrieken in Een neiging tot grootbedrij f is duidelij k te bemerken. 

. t was van te meer  belang, daar  ook hier e verschijnsel is ook waar  te nemen in de grootte-
te lande een cementsyndicaat bestaat, en men door  de van het aandeelenkapitaal van verschillende fabrieken, het 
lezing van dit bopk wellicht tot duidelijker  voorstelling percentage van de fabrieken met een aandeelenkapitaal boven 
zal komen van de werking van dit syndicaat. Behalve het  millioen k nam van  tot  toen van  en één 
over  de kartels handelende gedeelte bevat het boek zeer  derde tot  o/0. 

lezenswaardige hoofdstukken. Zeer  uitvoerig wordt stilgestaan bij  dfe bedrijfsresultaten 
l reeds de n de toepassing van hydraur  der  verschillende fabrieken in de jaren van voorspoed en 

lische toeslagen in den mortel kenden, waarvan het „E i fe le r  en crisis. 
"  geheel uit beton samengesteld getuigt, en n hoofdstuk V worden de beroepsziekten in de vroe-

men ook in het eind van de  eeuwi in Engeland ce- gerc bedrijven, en de daarin ontstane verbetering in de 
inenten vervaardigde, zelfs Josef Aspdin een patent nam, moderne bedrijven beschreven. 
waarin voor  het eerst den naam Portlandcement werd ge-
bruikt , dagteekent eigenlijk de (uitvindin g van hetgeen wij 
onder  Portlandcement verstaan van  toen Charles 
Johnson tot de wetenschap kwam, dat het niet voldoende 

e de moderne inrichtin g van de fabrieken invloed 
heeft op het aantal arbeiders in de fabriek , is te zien uit 
uit een staat van de fabriek . 

Aldaar  werkten in  totaal  arbeiders, voor  een 
is.de voor  Portlandcement benoodigde materialen in een jaarproducti e van  vaten of  vaten per  arbeider; 
kalkoven te branden tot alle koolzuur  was ontweken, maar  in  bedroeg daarentegen het aantal arbeiders  voor 
dat een tot sinterens toe branden van de massa noodig is. 

n d deed de portlandccmentindustrie haar  in-
trede in  en werd de eerste fabriek geopend met een 
producti e van  vaten per  dag. 

e elkaar  afwisselende wijzen van fabriceeren met be-
hulp van schachtoven, ringoven van , de etage 

een jaarproducti e van  vaten of  vaten per 
arbeider. 

e lasten aan het bedrij f opgelegd door  ongevallen-, 
invaliditeits - en ziekteverzekering bedroegen in  slechts 

 pfenning per  vat van . 
t zal aan velen onbekend zijn, dat in d 

oven van h en de moderne draaioven worden in het nog zooveel cement wordt ingevoerd, volgens den schrijver 
kor t beschreven. 

n de moderne portlandcementfabrieken, voorzien van 
draaiovens, wordt bijn a geheel automatisch gewerkt, van 
af het aanvoeren der  ruwe producten tot het dichtbinden 
der met cement gevulde zakken, zijn alle arbeiders uitge-
schakeld. 

e vermeerdering van het cementverbruik voor  beton, 
metselwerk, gewapend beton en kunststeen wordt in hoofd 

 beschreven. 

minderwaardige soorten, waarmee het voor  de e 
industri e lastig concurreeren is, daar  invoerrrechten op 
cement niet bestaan. j  bepleit invoerrechten op cement. 

n hoeverre de in d bestaande normen ge-
brui k van minderwaardig cement toelaten, deelt de schrij -
ver  niet mede; of de arbeidsloonen in de omringende lan-
den werkelij k zooveel lager  zijn. dan de . zoodat 
de concurrentie te zwaar  is. wordt ook niet medegedeeld. 

Wellicht is het bepleiten van invoerrechten op cement 
n den beginne had de nieuwe e industri e een dan ook geen compliment voor  de e cement-industri 

zwaren stnjd te voeren met de Engelsche, die groote hoe- Een kartelvormin g van cementfabrieken geschiedt in Oos-
veelheden cement in d invoerde. tenrij k i n  teneinde zich te beschermen tegen buiten-

r  een aaneensluiting der e fabrieken, meende landschen invoer, en de concurrentie van een zestal fabrie-
ken aan deze concurrentie het hoofd te kunnen bieden, ken met h kapitaal op Oostenrijksch gebied nabij  de 
zoodat in  werd overgegaan tot de oprichtin g van de grenzen. n  heeft men deze zes fabrieken in het kar -
 Verein r  Portlandzementfabrikanten" . Voorloopig tel moeten opnemen. 

was het niet de 'bedoeling onderlinge concurrentie uit te n konden de Silezische fabrieken zich slechts door 
sluiten. n wilde slechts door  het vaststellen van normen, overeenkomsten tegen den Oostenrijkschen cementinvoer 
daaraan het cement moest voldoen, cn door  het verbeteren beschermen; door  betaling van k per  jaar  aan 
van het product, dc goede fabrieken beschermen tegen het Oostenrijksche kartel , beperkte dit den invoer  naar 
de concurrentie van minderwaardige cementen, vooral de - . 
kancement, waarbij  het materiaal niet tot sinterens toe t in  gevormde kartel is in  weer  voor
gebrand werd, en de z.g. slakkencementen. jaren aangegaan. 

g is de tabel, waarin is ondergebracht het e Oostenrijksche cementindustrie is niet alleen be-

aantal fabrieken in verschillende jaren en de jaarproducti e schermd door  invoerrechten, doch ook door  lage spoor-

r  abnek. wegtarieven voor  het vervoer  van Oostenrijksche cement 
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in het binnenland, en voor  Oostenrijksche cement naar  hst 
buitenland. e s]x»orwegvrachten voor  buitenlandsche ce-
ment zijn belangrijk hooger. 

Ook Zwitserland heft invoerrecht op cement. Van
tot  vormden de Zwitsersche fabrieken een syndicaat, 
dat met het e syndicaat overeenkomsten sloot. 

n kwam overeen wederzijds geen cement in het vreemde 
land te leveren, met uitzondering van de . 

Naast het Zwitsersche syndicaat ontstonden echter  zoovele 
andere Zwitsersche fabrieken, dat het syndicaat in
ontbonden werd. 

e schrijver  acht de e Portlandcemcntindustric 
het meest bedreigd door  de Belgische. c Belgische ce-
menten kunnen langs groote waterwegen gemakkelijk in 

d binnenkomen, en vcreischen minder  productie-
kosten, daar  zij  meest natuur-cementen zijn. 

c schrijver  doet het voorkomen of deze natuur-ce-
menten bij  rijkswerke n worden gebruikt . 

t is niet onmogelijk, dat eenige partijdighei d den 
schrijver  parten heeft gespeeld, daar  de in  door  den 
staat ingevoerde normen het gebruik van natuurcement 
toch wel zullen beletten, cn de door  den Staat gebruikte 
cementen wel Belgisch kunstcement geweest zullen zijn. 

n verband hiermede moet nog eens duidelij k in het 
licht gesteld worden, dat het feit, dat als grondstof kalk -
steen wordt gebruikt , die de voor  cement vcreischte be-
standdeelen ongeveer  bevat, niet insluit , dat het verkregen 
product natuurcement is. t hangt af van de bereidings-
wijze; wordt de kalksteen zonder  meer, hetzij  in schacht-
ovens, hetzij  in draaiovens gebrand, dan is het ontstane 
product natuurcement. Word t de grondstof echter  gemalen, 
voor  het branden scheikundig onderzocht, en de ontbre-
kende bestanddeelen bijgevoegd, dan is het eindproduct wel 
degelijk kunstcement. 

n Be lg ië worden ook geen invoerrechten op cement' 
geheven. 

n  verbonden zich dc voornaamste fabrieken rond 
Brussel; in den omtrek van k hadden  fabrieken 
zich vereenigd. terwij l nabij  Gent  fabrieken ontstondsn, 
die natuurcement fabriceerden. 

Van i Januari  tot  sloten de e syndi-
caten een overeenkomst met de Belgische fabrieken, waar-
bij  o.a. de uitvoer  naar  Nederland werd geregeld. 

Voor  ons land werd een gemeenschap]>elijk verkoops-
kantoor  opgericht, dat wij  kennen als het Nederlandsch 
cement-syndicaat. 

Voornamelij k werd de invoer  naar  Nederland aan -
sche fabrieken toegewezen; hij  bedraagt ongeveer  mil -
lioen . 

Voortduren d ontstaan in Be lg ië nieuwe fabrieken, die 
evenals de fabrieken van natuurcement hunne overproduc-
tie voor  een groot deel naar d zoekeki af te leidem. 

Tot  werden in d belangrijk e hoeveelheden 
cement uit d ingevoerd; van af dat jaar  zijn de 
cementfabrieken in d zoodanig toegenomen, dat er  in 

 reeds overproductie was. die men door  kartelvor -
ming het hoofd wilde bieden. 

Aan de Poolsche grenzen ontstonden fabrieken, die hunne 
overproductie naar d (uitvoerden; het Silezischc 
syndicaat trachtt e hieromtrent overeenstemming te verkrij -
gen met het Poolsche. d zelf beschermde hare ce-
mentindustri e door  het heffen van hooge invoerrechten, 
van k per . 

Gelukki g komt de schrijver  bij  de bespreking van de 
c industri e tot de erkenning, dat in dit land, zon-

der dat inkomende rechten op cement geheven worden, 
zich een bloeiende cementindustrie heeft ontwikkeld . 

e e invoer  naar n verminderde, ter-
wij l zelfs e cement naar d werd inge-

voerd; bedroeg deze hoeveelheid in het jaar  nog 
slechts  millioen , in igw bedroeg ze reeds
millioen , dat is meer  dan het dubbele van den 

n invoer  in . 
e invoer  uit Frankrij k en de uitvoer  naar  Frankrijk , 

zijn ongeveer  gelijk ; de invoer  uit Engeland is van weinig 
beteekenis, de uitvoer  naar  Engeland bedraagt ook slechts 
 millioen . Frankrij k heeft een invoerrecht van

tot  franc per . Engeland heft gcene invoer-
rechten. 

e verhouding van dc hoeveelheid ingevoerde tot uit-
gevoerde cement bedroeg in d in de tachtiger 
jaren gemiddeld  in  daalde deze verhouding 
tot i  in  tot  en bedraagt nu

Volgens den schrijver  is men het er  over  eens. dat 
deze achteruitgang docti het heffen van invoerrechten in 

d tot stilstand gebracht kan worden, en wil 
men deze bij  de vernieuwing der  handelsverdragen in
invoeren. 

Was Amerik a vroeger  een afzetgebied voor  het -
sche cement, zoo is deze uitvoer  sterk verminderd door 
de opkomst der  Amerikaansche cementindustrie, die waar-
schijnlij k binnenkort  millioen vaten per  jaar  zal voort-
brengen. 

n Canada, , Venuzucla, Chili , Argent in i ë enz. 
zijn reeds groote cemenfabrieken in bedrij f en in aanbouw. 

e landen beschermen hunne cementindustrie door  in-
voerrechten ; toch neemt de e uitvoer  naar  deze 
staten nog steeds toe. 

Vermeld wordt de belangrijk e e uitvoer  naar 
, die echter  door  de opkomst van een 

eigen cementindustrie daar  tc lande wel zal afnemen. 
Ook in Austra l ië , en Zuid-Afrik a is een eigen cementin-

dustri e ontstaan, waardoor  dc e uitvoer  ook daar 
achteruit is gegaan. 

n hoofdstuk  worden de kartelvormingen in -
land nader  behandeld. Zooals reeds vermeld is, waren 
de meeste fabrieken vereenigd in de „Vere i n r 
Portlandzemcntfabrikanten" , welke vereeniging zich echter 
niet met prijsbepaling bezighield, en de leden onderling 
vri j  liet concurrceren. 

r  de overproductie in dc tachtiger  jaren ontstond in 
 de eerste overkomst omtrent den prijs , bij  de Ber-

lijnsche groep onder  leiding van de portlandcementfabriek 
f i. d. , en in  bij  eenige e 

cn e fabrieken. 

e weinig bindende overeenkomsten konden in de 
eerst komende jaren prijsverlagin g door  overproductie niet 
tegengaan, zoodat men tot een algemeen kartel trachtt e 
te komen. e belangen van de cementindustrie in het 
Noorden, Oosten. Westen en Zuiden waren hiertoe echter 
een beletsel; het Zuiden zag zich bedreigd door  Oostenrijk 
en Zwitserland, en wenschte beschermende rechten, het 
Noorden, waar  dc export een groote rol speelde, wilde 
geen invoerrechten, daar  het bevreesd was voor  tegenmaat-
regelen der  andere landen. t Oosten kan het produc 
goedkooper  stellen dan het Westen door  de lagere ar-
beidsloonen. 

r  de bemoeiingen van de „Vere i n r  Port-
landzemcntfabrikanten"  gelukte het eenige groepen-combi 
naties tot stand tc brengen, zoodat in  de vereeniging 
de vorming van deze combinaties bewerkt had in de voor-
naamste cementcentra, waardoor  voor  het artike l een matige 
prij s kon worden bedongen. 

Vooral in d zag men dc noodzakelijkheid 
van een overeenkomst in. s in  verbonden zich
fabrieken voor  een gebied, dat in hoofdzaak bestond uit 
Beieren, Wurtembcrg , Baden, , -
tharingen, en een gedeelte van Pruisen ten Zuiden van den 

cpoorweg Trier , , Wetzlar, Fulda, E l m tot de Beier-
sche grens. 

e vereeniging stelde den prij s van het product vast. 
Alleen een overeenkomst omtrent den prij s bleek niet vol-
doende; dc overproductie nam steeds toe, en de moeilijk -
heden bleven niet uit . n het volgend jaar  werd daarom 
gevormd het: ..Verband der  Süddeu tschcn Portlandzemcntfa-
briken" , dat niet alleen den prijs , maar  ook voor  iedere 
fabriek het jaarkwatum , dat verkocht mocht worden vast-
stelde voor  het gebied van de vereeniging. n wilde ook 
overeenkomsten treffen met naburige kartels. 

Al s grondslag voor  het te leveren kwantum in het ge-
bied der  overeenkomst werd het jaar  genomen. e 
overeenkomst bleef van kracht tot  Van
\ereenigden zich de fabrieken als „Süddeu tscher Portlandze-
mentverband" . t was voor  de oude fabrieken lastig zich 
aan het vastgestelde jaarkwantu m te houden, daar  vele 
ccmentverbruikers bepaalde merken verlangden; zoodat van 
dc goed bekend staande fabrieken de jaarkwantum s wer-
den overschreden; in dat geval had verrekening in geld 
plaats. 

Ten einde deze, en enkele andere moeilijkheden tc voor-
komen, werd nog verder  gegaan, cn werd een verkoops-
kartel opgericht onder  den naam van: „Süddcu tsche Ze-
mentverkaufsstelle". van  tot eind  Tot dc vor-
ming van dit kartel werkten  fabrieken te zanten, waarbij 
aan de hier  te lande zoo bekende Portlandzementwcrke 

g und m A . G., het grootste jaarkwan-
tum is toegekend, n.1.  vaten van . t 
kartel heeft haar  centraal verkoopbureau in , 
en bijkantore n in andere steden van haar  gebied. All e 
aangesloten fabrieken leveren hun cement aan het kartel , 
dat voor  den verkoop zorgt. 

e , ,Süddcu tsche Verkaufsstelle"  sloot overeenkomsten 
omtrent dc levering in de grensgebieden met de Zwitser-
sche en Oostenrijksche kartels, en heeft ook prijzen en 
jaarkwantum s vastgesteld. Na dc ontbinding van het Zwit -
sersche kartel werden nieuwe overeenkomsten met de af-
zonderlijk e Zwitsersche fabrieken gesloten. 

Ook met Fransche cn andere e kartels werden 
in  overeenkomsten gesloten. 

e „Süddcu tsche Verkaufsstelle"  hief haar  verkoopskan-
toor  te f in het gebied van het -
lisch syndicaat op, en stelde dit kantoor  onder  het ver-
koopkantoor  van het . syndicaat te Bochum. 

e „Süddcu tsche Verkaufsstelle"  nam met  vat 
jaarlijk s deel in het . syndicaat. t syndicaat 
hield op met alle levering naar  het „Sü d "  gebied, 
behalve een levering van ~]\ millioen . voor  enkele wer-
ken langs den spoorweg Fulda—Elm. 

t het l e en e kartel wer-
den overeenkomsten getroffen. 

N e d e r l a n d . 

Gemeenschappelijk met het Belgische kartel -
tion des fabricants Beiges de ciment Portland artificie l cn 
het h syndicaat sloot de Süddcu tsche 
\ erkaufsstclle een overeenkomst omtrent de levering in 
Nederland. e dri e kartels openden daartoe te -
dam een verkoopsbureau en richten daartoe een naamlooze 
vennootschap op ,die dc schrijver  noemt: Vereenigde Ouitsch-
B lgische Cementfabrieken, die bij  ons bekend staat als 
Nederlandsch ccmcntsyndicaat. t Fransche, Engelsche 
en andere e kartels werd overeenstemming omtrent 
^ derland bereikt, zoodat hier  te lande derhalve door  het 
Ned. cementsyndicaat alleen door  buiten deze kartels 
staande fabrieken cement wordt ingevoerd. 

n de levering naar  ons land wordt door  dc dri e syn-
di aten als volgt deelgenomen: 

Süddcu tsche Verkaufsstelle"  tc g

h Syndicaat te Bochum
Association des fabricants Beiges dc ciment portland 

artificie l  <y0. 
e overeenkomst loopt tot eind

t „Sü d "  kartel sloot overeenkomsten met 
de buiten hét kartel staande fabrieken in het eigen gebied, 
van Schwcnk te m en f in . 
Steeds ontstaan echter  nieuwe fabrieken, die buiten het 
kartel blijven, en voor  het kartel gevaarlijk kunnen worden. 

Ook in andere e streken, dwong de vorming 
van kartels zich op; zoo produceerden in  de  fa-
brieken van Noord-West d  millioen vaten, 
en verkochten in het eigen gebied  millioen vaten, in 

r  werd  'millioen ton vervaardigd en  millioen 
ton verkocht, in Wcstfalen bedroeg de productie  millioen 
ton, de verkoop in eigen gebied  millioen ton. 

e bestaande kartels, die bestaan hadden van
 regelden slechts den prij s en de grenzen der  ver-

koopsgebieden. 
r  deze regeling niet voldoende bleek vormden dc fa-

brieken van Noord-West n d en de Ber-
lijnschc groep een verkoopskartel, „Ak t ie n Gcsellschaft 

s Portlandzcment Syndicat" . 

t syndicaat loste zich op in dri e groepen: l 
d cn Berlijn , , en d met West-

falen. Ook de Bonner  portlandcementfabriek behoorde tot 
het syndicaat, deze hield echter  de verkoop zelf in handen. 

t de "  en Unterelbischc"  kartels wer-
den overeenkomsten getroffen. t de Stettiner  en Sile-
zischc kartels werd geen overeenkomst getroffen. 

r  concurrentie met buiten het syndicaat staande wer-
ken, echter  ook door  inwendige oneenighcid over  het kwan-
tum der  verschillende fabrieken, werd het Nord-West -
teldeutschc Porti , zement Syndicat in  ontbonden. 

Ein d  vcreenigden zich de c fa-
brieken tot een prijsregeling, die op den duur  weinig 
uitwerkte . 

n ten Januari  richtt e men daarom op: de Ver-
kaufsverein r  Zementwerke, en in
het nu nog bestaande h Westfalische Zement-Syndi-
kat te Bochum, dat van kracht is tot r

e fabrieken leveren het cement aan het syndicaat, dat 
voor  den verkoop zorgt. 

e Süddeu tsche Verkaufsstelle en het -
falisch Syndicat nemen met een kwantum van  vaten 
deel in het Belgische syndicaat. 

t . Syndikat sloot een overeenkomst met 
de Vcrkaufsvereinigung 1 lannoverscher  Portlandzementfa-
briken ; de onderlinge gebieden werden vastgesteld. 

Ook met het e kartel werd een overeen-
komst gesloten. 

t . syndicaat zag zich toch genoodzaakt 
door  de concurrentie van de buiten kartels staande fabrie-
ken de productie te vermindeten en van tij d tot tij d de 
prijzen te verlagen. Tot de concurrenten behoorden buiten 
het Belgische kartel staande Belgische fabrieken, zoowel 
van kunst- als van natuurcement. Gelukki g vermeldt de 
schrijver  hier. dat tegen de Belgische natuurcementfabrie-
kantcn, die hun product voor  goed portlandcement wilden 
doen doorgaan, met goed gevolg door  den rechter  werd 
opgetreden. 

c overeenkomst met het e kartel was in 
zooverre onvoldoende dat de fabrikanten zelf hun cement 
in d en Wcstfalen verkochten. Eerst in  werd 
dit veranderd, en werd het vastgestelde kwantum van het 

e kartel door  het verkoopsbureau te Bochum 
van het . syndicaat verkocht. 

e het syndicaat te kampen had met buiten het syn-
dicaat en buiten bevriende kartels staande fabrieken, blijk t 
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o.a. daaruit dat het verkoopskantoor  te Bochum in
slechts  o/o van het vastgestelde kwantum verkocht. 

s nu begint men de nadoelen te ondervinden van 
dc beë ind ig ing van het syndicaat tegen einde  de 
fabrieken beginnen al met uitbreidingen, ten einde in het 
nieuwe syndicaat een grooter  kwantum te kunnen bedin-
gen. t is niet te ontkennen, dat de syndicaatvorming! 
het nadeel met zich brengt, dat minder  goed uitgeruste fa-
brieken, als het ware kunstmatig in stand worden gehouden, 
ten koste van beter  uitgeruste, hetgeen ten slotte aan de 
goede buiten het syndicaat staande fabrieken ten nutte 
komt. Na de ontbinding van het e 
syndicaat bestond in r  en Bronswijk geen ver-
eeniging. n  'ging men echter  over  tot de oprich-
tin g der  „Vcrkau fsvc re in igun g r  Portlandze-
mentfabriken"  te . 

n  werd ook in l d een verkoops-
vereeniging opgericht te , die in  ten einde liep. 

e omringende kartels voerden ook in dit gebied 'ce-
ment in ; zoo richten de , de , en 

e vereenigingen gezamenlijk een verkoopsbu-
reau op voor d tc . 

Eerst in  vormden de e fabrieken 
weer  een „ V e r b a n d mitteldeutscher  Zementwerke"  in . 

n de „Un te re lb i sch e en Stettiner"  groepen, werden geene 
belangrijk e kartels gevormd. 

n October  werd voor  den duur  van  jaren 
gevormd het „Ve rban d Schlesischer  Portlandzementfabri-
ken" . welke vereeniging later  tot r  werd 
verlengd. Een verkoopsbureau werd opgericht te Oppeln. 

t bureau verdeelde den verkoop slechts, de 'fabrieken 
leverden de hun toegewezen hoeveelheden, en inden zelf 
de betaling. 

Ten einde het hoofd te bicden aan de e en Oos-
tenrijksche concurrentie, moest het Silezische kartel zich 
«rerbinden voor  hoogere prijzen in d cn Oostenrijk 
te leveren, dan de inlandsche fabrieken aldaar  verkochten. 

e uitvoer  naar d hield daardoor  op, terwij l de uit-
voer  naar  Oostenrijk  »o verminderde. Bovendien moest 
het Silezische kartel k per  jaar  betalen aan de 
Oostenrijksche fabrieken, ten einde deze hun invoer  in 

h Sil izië te doen ophouden. 

Na strij d met buiten het kartel staande Silezische fabrie-
ken, werd in  volledige overeenstemming bereikt, en 
sloten zich alle fabrieken aan, volgens eene tot  gel-
dende overeenkomst. e overeenkomsten met het Oosten-
rijksch e kartel werden op gunstige voorwaarden voor  de 
Silezische fabrieken vernieuwd. 

n het laatste hoofdstuk, getiteld: e toekomst der 
e Portlandccmentindustrie"  wordt nog eens uiteen-

gezet, welke bezwaren zich voorgedaan hebben, bij  de te-
genwoordige kartelvormingen. Bij  de kartelvormin g blijven 
de deelnemende fabrieken zelfstandige lichamen, die bij 
ontbindin g of eindiging van het kartel weer  met elkaar 
zullen concurreeren, ja zich zelfs gedurende de geldigheid 
van het kartel op een dergelijke mogelijkheid voorbereiden. 

e schrijver  ziet de oplossing in de vorming van een 
trust , waarbij  de zelfstandigheid der  verschillende fabrie-
ken verdwijnt , en door  fusie één groote onderneming wordt, 
die slechts door  likwidati e kan eindigen. 

e mogelijkheden, die zich dan openen zijn van verschil-
lenden aard. 

, machinefabrieken, enz., die de voor  de 
cementindustrie bcnoodigde materialen en machines leve-
ren, kunnen de kapitaalkrachtig e trust worden aangekocht 
en geëxp lo i tee rd. 

e schrijver  geeft enkele beschouwingen over  de misbrui -
ken bij  de trustvormin g in Amerik a in zwang, meent ech-
ter, dat deze zich in d niet behoeven voor  te 

doen, vooral als bij  de vorming van den trust, de niet 
rendabele werken worden uitgesloten. 

e schrijver  meent, dat de trust door  haar  monopolie 
de prijzen niet zal opdrijven, integendeel zal trachten door 
lage prijzen de oprichtin g van nieuwe fabrieken tegen te 
gaan, en zoodoende haar  monopolie te behouden. 

Uiteengezet wordt hoe deze trust in d ingericht 
zou kunnen worden; dc groote voordeden in de ontwikke-
lin g der  industri e worden naar  voren gebracht. 

Voor  den uitvoer  naar  vreemde landen, wordt gepleit 
voor  de oprichtin g in overzeesche landen van bouwonder-
nemingen door  de 'trus t in combinatie met andere trust 
en banken; de prijzen zullen dan door  concurrentie niet 
gedrukt worden, daar  de aannemer tevens leverancier  is. 
Een dergelijke bouwonderneming schijnt volgens den schrij-
ver  in de ijzerindustri e reeds in ë te bestaan. 

e bouwondernemingen worden met een klein aandec-
lenkapitaal gevestigd, zoodanig echter, dat zij  geheel af-
hankelij k van het e syndicaat zijn ; in de vreemde 
landen echter  binnenlandsche ondernemingen schijnen. -
wel ook in ons land reeds dergelijke ondernemingen be 
staan, is het tc hopen, dat ons land en ë verder 
van dergelijke fraaie instellingen verschoond zullen blij 
ven; vooral als de schrijver  mededeelt: „ S i e er  h a l t en 
g u t b e z a h l te n aus d en e i n f l u s z r ew 
c h en P o l i t i k e r n d er  b e t r e f f e n d en , 
d i e w e i t c r  k e i n e A u f g a i b c h a b e n, a ls i h r e Ge-
h a l t e r  e i n z u s t r e i c h en u n d d er  G e s e l l s c h a ft 
d as G e p r i i g e d e r e i n h e i m i s c h e n A k t i c n g e s e l l-
s c h a ft zu g e b e n. n W i r k l i c h k e i t a b er  wer-
den d i e G e s e l l s c h a f t en g c l e i t et v on d e n s i ch 
i n u n t e r g c o r d n e t en S t e l l en b e f i n d l i c h e n V e r -
t r e t e r n d er  d e u t s c h en U n t e r n e h m e r g e s e ll 
s c h af t." 

Ten slotte worden overgenomen de fabrieken, die deel 
uitmaken van de twee e kartels, die deelnemen aan 
de levering in Nederland. 

Tot de „Süddeu tsche Zemcntvcrkaufsstelle"  behooren: 

 Pzw. g und m A . G. 

 Verkaufsstelle der  Zementwerke in Blaubeuern. 

 Pzw. t a. n A . G., Würzberg . 

r  Pzw. A . G., . 

 Wür t t embc rg i sches Pzw. n a. N. A . G. 

 Pzw. „We t t e rau " t a. . 

 Zf . Boeking und h in . 

 Bayrisches Pzw. n A . G.. . 

r  Pzw. A . G., h . 

 Buderussche Eisenwerke Pzf., Wetzlar. 

 Pzw. z A . G.. Ncckarelz. 

 Pzw. Niedcringelheim, vormals C. . 

 Süddeu tsche Pzw. A . G., . 

 Offenbacher  Pzf. A . G.. Offenbach. 

r . und Zw. Berghausen. 

 Pzw. C. e u. Sohn, Geislingen-Steig. 

r  Pzw. A . G., Saarburg in . 

 Pzw. Wetzlar, vormals Stein und Co. 

 Eisenwerk r  Pzw. r  A . G. 

 Pzw. u. Tonw. Gesellschaft . Zollhaus Bezirk 
Wiesbaden. 

r  Zw. G. m. b. . . 
 Allgem. Zcmentgesellschaft in n in -

nenburg. 
- und Pzw. Walhall a von . Funk m :

 Pzf. v. Fr . Sieger  u. Cie. Budenheim. 
r  Zw. A . G.. . 

- und Zw. C. Sebald Söhne . 
Nürnberg . 

No.  en no.  zijn door  de Pzw. g aange-
kocht, en nos.  en  tegen een jaarlijksch e vergoe-
ding stop gezet. 

Tot het e Zementsyndikat", be-
hooren : 

e Zementindustrie A . G. 
 Beckumer Pzw. , r  u. . 
 Bürcner Pzw. A . G., . 
 Ennigloher  Pzw. u. . Grimmber g und n 

A . G., Bochum. 
 Finkcnberg A . G., Ennigerloh. 

ó. Gewerkschaft „ E l s a "  Ncubeckum. 
r  u. . , Westfalen. 

r  Pzw. A . G., Gcseke. 
 Porti . Zw. u. Wasserkalkw'. k Ncubeckum. 
 Porti . Zw. Union A . G., Ennigerloh. 
. Pzf. „German ia "  A . G. in . 
 Wickingsche Pz. und Zw. in . 
 Wickeder  Wk . und Pzf. G. m. b. . . 
 Westfalia A . G. Pzw. u. Wkw . Bcckum. 
 Weseler . und Tonwerk Wescl. 

s Pzw. in Porz bei . 
r  Pzw. W . Seifert u. Co. m a. . 

. Bergbau und k A . G., Nicderrhcin . 
e Zw. g . 

 Urbacher  Pzf. l Otto"  Porz b. . 
e Pzf., vorm. Eichwald Söhne, . 

(1. Pzf. . Godelheim A . G. . 
 Zw. u. kw. Bestwig A . G. Bestwig. 
 Bremer Pzf. „Por ta "  Bremen. 
 Pzf. "  Just. Seidler  u. Co. . 
 Pzf. u. kw. „Anna "  A . G. Ncubeckum. 

( S l ot v o l g t .) 

G  V A N T P 

A E T » . 

m voor e . 
Art .  E r  wordt verlangd een ontwerp voor: 
een m voor e , op vrijliggen d ter-

rein te midden van een tuin-aanleg, welke laatste gedeelte-
lij k kan dienen tot het opstellen van bouw- en beeldhouw-
werken. 

t terrein is groot 2 . en wordt gedacht gele-
gen te zijn in dc buitenwij k van een groote stad in . 

t terrein zal onder  meer  bevatten: 
A . t ; 
B. Een concierge-woning; 
C. Een lunchroom; 

. Een geheele afsluiting met monumentalcn ingang; 
E . Een tuinaanleg; 
Art .  A . t . 

t zal bestaan uit : 
 Vertrekken voor: het beheer, den dienst, de biblio-

theek, de gehoorzalen enz., gelegen in een meer  dan één 
verdieping hoogen bouw. 

n voor  tentoonstelling en bewaring van wer-
ken betreffende de Bouw-, Beeldhouw-, Schilder- en Ge-
bruikskunst , gelegen op den beganen grond. 

t onder  genoemde gedeelte van het gebouwencom-
plex zal bevatten: 

a. een S o u t e r r e i n Waarin o.m. 
een werkplaats voor  het afgieten; 
een bergplaats voor  kisten en?.; 

een bewaarplaats voor  fietsen; 
een donkere kamer; 

een ruimt e voor  centrale verwarming enz. 
b. een b e g a n e g r o nd v e r d i e p i n g waarin o.m.: 
entree, vestibule, garderobe, toiletten, W.C.' s voor -

mes en . enz. 
een vertrek voor  den ; 
een vertrek voor  den Onderdirecteur; 
een vertrek voor  de Administratie ; 
een vertrék voor  de Suppoosten; 
een vertrek voor  den verkoop van foto's enz.; 
een bibliotheek, groot 4-j 2 . ; 
twee studievertrekken; 
c. een b o v e n v e r d i e p i n g, waarin o.m.: 
garderobe, toiletten enz. als onder  b; 
een groote gehoorzaal voor  boo personen; 
twee kleine gehoorzalen ieder  voor  4j  personen. 

t onder  genoemde gedeelte zal bevatten: 
een beganc-grond verdieping (al of niet verhoogd) waarin: 
d. een ruimte, welke verdeeld is in kabinetten (zijlicht ) 

ter  expositie van Schilder- en Gebruikskunst, tc zamen 
groot  1 2 0 0 2 . : 

e. een ruimte, welke bestaat uit zalen met bovenlicht voor 
expositie van beeldhouwkunst, te zamen groot 2 . ; 

f. een of twee overdekte ruimten (bovenlicht) bij  wijze 
van binnenplaatsen, welke moeten grenzen aan den tuin . 

n zullen g e ë x p o s e e rd worden beeldhouwwerken en 
bouw-becldhouwwerken. welke, niet in de openlucht opge-
steld kunnen worden; een en ander  zoo dat deze ver-
zameling verband houdt met het gedeelte van den tuin 
waarin kunstvoorwerpen zijn opgesteld. 

B. e concierge-woning ligt vri j  en bestaat slechts uit 
een begane-grond verdieping welke een oppervlak zal heb-
ben van 4-j 2 , 

C. e lunchroom, eveneens vrijliggend , zal bestaan uit 
een beganegrond verdieping met een oppervlak van on-
geveer 2 . Bedoeld wordt slechts een gebouwtje waar-
in die vertrekken voorkomen, welke noodig zijn voor  een 
klein restaurant. 

. e terreinafsluitin g met monumentalen ingang. 
c bedoeling is het geheele terrein af te sluiten van de 

omgeving, terwij l aan eene zijde een monumentale ingang 
moet voorkomen, welke eveneens afgesloten kan worden. 

E . Tuinaanleg. 
Bedoeld wordt het museum met de twee onder  B. en C. 

genoemde gebouwtjes te plaatsen tc midden van een tuin-
aanleg; waarbij  eventueel waterpartije n kunnen voorkomen. 

Een gedeelte van den tuin grenzende aan de overdekte 
ruimt e onder  A . f. genoemd, zal moeten dienen voor  het 
opstellen der  bouwfragmenten ca. 

Art .  Gevraagd worden de navolgende teekeningen: 
 Een situatie-tcekening met tuinaanleg  a
 Plattegronden van het museum  a

s  a
 Een hoofddoorsnede  a
 Een belangrijk detail van den hoofdgevel  a
 Een vogelvlucht-perspectief teekening. 
 Een wand der  groote gehoorzaal, tevens feestzaal 

 a

e teekeningen onder  genoemd in potlood 
al of niet in kleuren. 

e teekening onder  genoemd in sepia. 
e behandeling der  teekening onder  genoemd wordt 

vrijgelaten. 

Art .  Algemeene bepalingen. 

e mededeeling naar  de eere-prijsvraag staat open voor 
alle Nederlanders, die hun Ncderlandschap hebben be-
houden. 

e inzendingen op deze prijsvraa g moeten uiterlij k



G  AUGUSTUS No.

Februar i  vrachtvri j  zijn bezorgd aan het adres van 
den isten Secretaris. Al s datum van inlevering wordt be-
schouwd dc dagteckening van het bewijs van verzending 
dat desverlangd moet worden overgelegd, dc ontwerpen 
echter van inzenders buiten Europa woonachtig, moeten 
op de in de programma's gestelde data zijn ingekomen. 

T e laat ingezonden antwoorden blijven buiten beschou-
wing, waarvan onmiddellij k mededeeling zal worden gedaan 
aan bet opgegeven correspondentie-adres. 

e motto's van alle inzendingen zullen in het cerst-ver-
schijnend nummer van het Genootschapsorgaan worden ver-
meld. Elk e inzending moet vergezeld gaan van een ge-
sloten enveloppe; waarin naambricf. benevens de verklaring : 

e inzender van bet . verklaar t dat dit ont-
werp zijn geestelijk eigendom is, en de teekening(en) door 
hem zelf zijn gemaakt.''  Op de buitenzijde dezer  enveloppe 
moet een correspondentie-adres vermeld staan en het motto, 
dat tevens op alle stukken tot de inzending behoorende, moet 
voorkomen. e naam van den ontwerper mag op de tee-
keningen en bijbehoorende stukken niet zijn vermeld. 

c teekeningen moeten plat, zonder  houten lijsten ver-
pakt zijn. 

n worden uitsluitend schriftelij k gevraagd aan 
de Jury . p.a. den isten Secretaris van het Genootschap. 

c vragen worden, tot en met  October  met dc 
antwoorden gepubliceerd in het Genootschapsorgaan. Uit -
sluitend de aldus verstrekte inlichtingen worden beschouwd 
deel uit te maken van het programma. 

All e ontwerpen blijven het eigendom van de inzenders; 
het Genootschap kan zich het recht voorbehouden, in over-
leg met de inzenders, de ontwerpen waaraan eene geldelijke 
belooning is toegekend, te publiceeren in een der  Genoot-
schapsuitgaven, zonder  daarvoor  eenige meerdere vergoeding 
schuldig te zijn. 

Gedurende dri e maanden na de openbaring van de uit-
spraak der  Jury zullen alle inzendingen voor  expositie ter 
beschikking blijven van het Genootschap, na dien termij n 
worden zij  vrachtvri j  aan de correspondentie-adressen terug-
gezonden. 

e inzendingen worden vanaf den dag van aankomst 
tot den dag der  terugzending verzekerd tegen brand- en 
andere sfehade voor  eene som gelijk aan het bedrag dat 
voor  den eersten prij s is uitgeloofd. 

. welke biet voldoen aan de bepalingen van 
het programma, of waarvan de ontwterper  zich voor de 
uitspraak der  Jury bekend maakt, kunnen niet voor  eenige 
bekroning in aanmerking komen. n teekeningen 
welke in het programma niet zijn gevraagd, zullen buiten 
beschouwing blijven. 

Aan de Jury is een bedrag van f — beschikbaar 
gesteld om geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor
bekroningen. 

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 tentoonstellingen der  ontwerpen worden békend ge-
maakt. Na de uitspraak der  Jury zal door  haar de naam-
bric f van het eerstbekroonde ontwerp worden geopend. 
Voor het openen van naambricven der  overige voor  onder-
scheiding in aanmerking gekomen ontwerpen wordt de toe-
stemming van de inzenders vereischt. 

e Jury : 

. P. , Nz. 
. J. . 

W . , Czn. 
J. E . V A N . 
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Beroemd e Bouwmeesters . 
X V . 

( N a d r u k v e r b o d e n .) 

t den bouw der  St. Pieterskerk te e zijn onaf-
scheidelijk de namen van l en l A n g e l o 
verbonden. l volgde Bramante op als hoofdleider  van 
den bouw .bijgestaan door  Giuliano da San Gallo en Er a 
<üocondo. j  ontwierp een belangrijk e wijzigin g in het 
plan en wilde den oostelijken arm van het krui s tot een 
1 angschip uitbouwen; dit ontwerp is echte.rj  niet tot uit-
voering gekomen en tot s vroegtijdigen dood in 

 vorderde de bouw slechts langzaam. Toen ontwierp 
zijn opvolger  Peruzzi een nieuw plan. gebaseerd op Bra* 
niante's denkbeelden .maar nog grootscher van opvatting 
en afmetingen, maar hij  mocht het slechts voor een deel 
verwezenlijken want hij  werd in  vergiftigd . e jon-
gere San Gallo, Antonio, kon zich met de ontwerpen zij-
ner  voorgangers ook al niet geheel vereenigen; hij  meendo 
in den plattegrond weder tot het e krui s te moe-
ten teruigkeeren, maar ook van de uitvoering van dit voor-
nemen kwam weinig terecht en ten slotte is het l 
Angelo geweest, die in  op -jarigen leeftijd den 
l>>uw van den koepel kon ondernomen. Ook hij  maakte, 
nien zegt in  dagen, een nieuw plan met het Grieksche 
krui s als grondslag, een plan, dat constructief beter  door-
dacht was, dan al de, steeds meer of minder  fantastische, 

 werpen, die vroeger  uitgedacht waren. Tien jaren lang 
Vorderde den bouw nu vr'i j  goed. maar  toen trad weder 
vertraging in wegens geldgebrek. Toen l Angelo dan 

ook in  op -jarigen leeftijd stierf, was nog slechts 
de tambour van den koepel gereed. 

e bouwmeester had evenwel van het geheel een nauw-
keuri g model gemaakt en de pauselijke bouwheeren. die 
het werk verder  voortzetten, hadden bevolen, dat men zich 
streng hieraan zou houden;  jaren na l Angelo's 
dood, had de plechtige wijdin g plaats van den koepelbouw, 
die geheel als zijn werk kon worden beschouwd en wa.tr 
aan hij  zijn grooten naam als bouwmeester  heeft verdiend. 

j heeft zichzelf altij d min of meer  beschouwd als 
bouwmeester  tegen wil en dank. want hoe beroemd ook 

als schilder en daarbij  tevens ervaren in krijgsbouwkunst , 
hij  gevoelde zich in de eerste plaats beeldhouwer en i> 
dit tot aan zijn dood met hart en ziel blijven doen. 

l heeft zich als bouwmeester  meer  roem verwor-
ven met andere kleinere werken, die hem worden toege 
schreven, dan met hetgeen hij  aan de St. Pieterskerk heeft 
gedaan; maajr  buiten alle vergelijkin g grooter is zijn naam 
als schilder. Onder alle kunstenaars der e moet 
hem wellicht de allereerste plaats in het Pantheon der 
kunst worden toegewezen, niet slechts om zijn veelzijdigheid, 
want die had hij  gemeen met al zijn kunstbroeders van 
dit merkwaardig tijdperk , maar  bovendien om de haast 
voorbeeldelooze werkkracht , waarvan hij  in zijn kortstondig 
leven blij k heeft gegeven. 

s als deze beide hoofdfiguren stonden voor 
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niets; hun e maakte hen tot de behcerschers van hun 
tijdgenooten', die hen bewonderden of tegenwerkten, hen 
echter  niet vermochten op zijde te streven of te overtref-
fen. Bewondering en afgunst viel hen ten deel al naarmate 
zij  begrepen werden en zij  werden dat natuurlij k niet 
algemeen of geheel. Vandaar  dan ook. dat hun invloed 
op de bouwkunst niet onmiddellij k geweest is, maar eerst 
later  gekomen is. n kan dien invloed vergelijken met 
dien. Welken het genie van Napoleon op onze staatsinsteb, 
lingen heeft uitgeoefend, ook niet onmiddellijk , want de 
stoot was te krachti g geweest, om niet een bijzonder  krach-
tige reactie te moeten verwachten, maar  ten slotte is de 
superioriteit van den meester  erkend, ook door  hen, die 
aanvankelijk het allerminst geneigd waren, zich aan zijn 
wil te onderwerpen. 

A l kan men moeilijk over  beroemde bouwmeesters spre-
ken, zonder  af en toe de bouwgeschiedenis van beroemde 
monumenten aan te roeren en zelfs verder  af te dwalen, 
hetzij  hier  opgemerkt, dat in het algemeen de beroemdste 
meesters niet altij d de meest invloedrijk e zijn geweest in 
dien zin. dat hun opvattingen veelvuldig en langduri g na-
volging hebben gevonden. Wanneer  dit wel het geval is, 
kan men daarom niet zeggen, dat zij  minder  verdienstelijke 
meesters waren, maar  moet men de oorzaak daarin zoeken, 
dat zij  tevens theoretici waren, meer bewust theoretici, 
dan de grootmeesters in den regel zijn, en dat zij  in meer-
der of mindere mate gezocht hebben naar  een wetenschap-
pelijken grondslag voor  hun kunst. 

e tij d der , die zich kenmerkte door  een 
omwenteling op letterkundi g en wijsgeerig gebied, heeft 
ook het aanzijn gegeven aan de kunstwetenschap. e ar-
chitecten traden ook als schrijvers op en velen hebben 
als zoodanig een vermaardheid verkregen, die wellicht niet 
hun deel zou zijn geworden, wanneer  zij  zich alleen in 
hun uitgevoerde bouwwerken hadden doen kennen. n 
schrijversarbeid heeft veel bijgedragen, om de aandacht 
op hun bouwwerken te vestigen en hun grooten invloed 
verschaft op tijdgenooten en nakomelingen, ofschoon daar-
door  ook dilettantisme en beunhazerij  in de hand gewerkt 
werden, bij  sommige liefhebbers, die meenden, dat men 
de bouwkunst wel alleen uit boeken kon leeren. t schij-
ven over  bouwkunst, door  menschen, die nooit eenig bouw-
werk van beteekenis hadden tot stand gebracht, kwam 
in den tij d der e slechts bij  hooge uitzondering 
voor e schrijvende architecten van dien tij d waren in 
het vak doorkneed, dit behoeft geen nader  betoog, wan-
neer  wij  slechts de namen noemen van Serlio, Vignola. 
Palladio en Scamozzi. 

S e b a s t i a no S e r l i o was een Bolognees van geboorte 
en 'men vindt hem te , als leerling van Peruzzi, 
bezig met het opmeten en teekenen der  oude e 
monumenten, hetgeen hij  met grooter  nauwkeurigheid deed, 
dan tot dusver  geschied was, zoodat de beschrijving, die 
hij  er  in een zijner  boeken van gegeven heeft, langen tij d 
voor  de meest betrouwbare heeft gegolden. t hij  als 
uitvoerend bouwmeester  goed aangeschreven stond, kan 
daaruit blijken , dat hij  door  Frans  uitgenoodigd werd 
naar  Fontainebleau te komen, waar  hij  een belangrijk aan-
deel in den bouw van het paleis giehad heeft. t moet 
omstreeks  of  zijn geweest. Of de bouwmeester 
toen in Frankrij k gebleven is, staat niet vast, maar  wij 
vinden vermeld, dat hij  in  voor  den bouw van het 

e naar  Parij s ontboden werd en toen, op kosten des 
koning-s, met zijn geheelc famili e naar  Frankrij k verhuisde. 
Wat hij  aan den bouw van het s verrich t 
heeft, is niet bekend, doch wij  vinden vermeld, dat hij 
ook werkzaam was aan het Paleis des Tournelles, een 
vroegere residentie der  Fransche koningen, die door * 
rel X werd afgebroken, omdat zijn vader k

er, tengevolge van een ongeluk bij  een tournooi, het leven 
verloren had. 

Serlio schijnt in Frankrij k geen fortui n te hebben gemaakt. 
e tijdsomstandigheden waren daarvoor  ongunstig, de oor-

log verslond het geld, dat voor  werken van bouwkuns 
bestemd was en de bouwmeester  zag zich genoopt naar 

n te trekken, waar  hij  een tijdlan g in vri j  benarde Om-
standigheden en in slechte gezondheid geleefd heeft, zich 
voornamelijk bezighoudende met de samenstelling zijner 
boekwerken en, naar  men zegt, ook met het maken van 
ontwerpen, die h.ij  aan anderen verkocht, die ze op hun 
eigen naam uitvoerden. 

Ook te St. Germain moet Serlio werkzaam geweest zijn 
maar  in het laatst van zijn leven vinden wij  hem' teruj.; 
te Fontainebleau, waar  hij  in  gestorven moet zijn 

Selio stond, als kenner  der  bouwkunst, reeds tijden, 
zij n leven, bij  zijn vakgenooten hoog aangeschreven. . 
zijn geschriften is door  hem Vitrujviu s werk als uitgangŝ  
punt gekozen, maar  in zijn eigen ontwerpen volgde hij 
eigen inzichten en veroorloofde hij  zich afwijkingen van 
de Vitruviaansche regels, die door  zijn vakgenooten wel 
eens als ongeoorloofd werden afgekeurd. Evenwel vond 
zijn wel wat droge, maar  over  het algemeen strenge, op-
vattin g bij  zijn tijdgenooten gereedelijk instemming en na-J 

volging. Wat hem en anderen tot schrijven dreef was on-
getwijfeld het inzicht van de noodzakelijkheid, om de bouw-
kunst aan regels te binden. Tot dit inzicht zal men odk 
toentertij d wel gekotmen zijn door  het aanschouwen van 
de resultaten daar  verkregen, waar  een ongebreidelde fan-
taisie met alle regels den spot dreef. Gelukki g waren de 
bouwheeren van Serlio's tij d verstandig genoeg, om zich 
niet altij d door  de fantajsie van den kunstenaar  te later, 
meeslepen en de meest fantastische ontwerpen zijn dan 
ook wel op het papier  gebleven, ook omdat ieder  vak-
man er  onmiddellij k de constructieve onmogelijkheid van 
inzag. 

n evenwel de bouwmeesters van den -
tij d beschikt hadden over  de constructieve hulpmiddelen, 
die ons thans ten dienste staan, zouden de gevolgen waar-
schijnlij k niet te overzien geweest zijn en zouden mannen 
als Serlio en zijn school, niet bij  machte geweest zijn, de 
bouwkunst geruimen tij d in het rechte spoor  te houden, 
zooals zij  nu hebben gedaan. 

g toch is de zich telkens herhalende terug-
keer  tot de regels der  antieken, die altij d weder  als reactie 
optreedt, wanneer  de anarchie haar  hoogtepunt bereikt 
heeft. E r  moet toch wel iets van eeuwige waarheid zijn 
in die door  velen gesmade en geminachte regels, waar-
door  dc verhoudingen van een werk van bouwkunst worden 
bepaald. 

Serlio en zijn tijdgenooten putten hun wijsheid uit \ i-
truviu s en uit eigen waarneming der e monu-
menten, maar  toch heeft Serlio reeds een vermoeden ge-
had van de hoogere waarde der  Grieksche bouwkunst, 
die, zooals gewoonlijk wordt aangenomen, het eerst door 
Winckelmann in het licht gesteld is. 

t pleit zeker  voor  de groote scherpzinnigheid van 
den n bouwmeester, voor  wien de Griekscne 
monumenten ontoegankelijk waren. j  zag verder  dan de 
meeste zijner  tijdgenooten en verdient te worden aan e-
merkt als een der  wegbereiders voor  de wetenschap der 
antieke kunstopvattingen, die eerst in de negentiende eeuw, 
als zoodanig, tot ontwikkelin g gekomen is. 

(Slot volgt 

De Portland-Cement-Industrie . 
(Slot.) 

n aansluiting aan de in ons vori g nummer opgenomen 
nededeelingen is voorzeker  nog van belang het rapport , 
lat door  de j  van Nijverheid in haar  Tijdschrif t 
an  Juli j.1. werd gepubliceerd, waaraan het volgende 

;s ontleend : 
Sinds  bestaat een cementfabriek te Vijlen-Vaals, 

in den zuid oostelijken hoek van de provincie . 
e inrichtin g aldaar  is klein, maar  kan, behoudens de 

aanwezigheid van fijn  zand in de mergels, goede cement 
'everen, zooals werd medegedeeld na een deskundig en 
onpartijdi g bezoek aan het bedrij f in e ligging is 
echter  zeer  ongunstig, daar  niet alleen de mergel door 
een langen, betrekkelij k kostbaren tunnel moet worden 
aangevoerd en krij t uit V i sé of klei uit Vaals voor  de 
juiste reguleering moet worden toegevoegd, maar  ook het 
emplacement bevindt zich in een laagte, zoodat het ge-
reedgekomen cement door  een kabelbaan omhoog moet 
worden gebracht, en dan per  as over  een zevental . 
moet worden vervoerd naar  den meest nabijzijnden spoorweg. 

r  deze situatie is bovendien alle vervoer  te water 
uitgesloten, welk gemis niet kan worden vergoed, ook al 
verlengt men de kabelbaan zoodanig, dat directe spoor-
aansluiting wordt tot stand gebracht. 

O m deze redenen baart het geen verwondering, dat deze 
cementfabriek niet tot bloei kon komen. n zeker  opzicht 
kan het beschouwde geval dus zelfs tot waarschuwend 
voorbeeld dienen. 

e oevers van den , welke stroom tot Straatsburg 
met schepen van  ton bevaren kan worden, zijn door 
de omstandigheden als 't ware vanzelf aangewezen tot 
bouwplaatsen van cementfabrieken. n en mergel 

n in groote massa's langs de rivierboorden , terwij l 
nabijgelegen belangrijk e steden en industrieele districten 
een goed terrein van afzet aanbieden. Niet het minst is 
ook de gelegenheid tot goedkoopen uitvoer  naar  Nederland 
en overzeesche gewesten een voordeelige omstandigheid. 
Soortgelijke factoren gelden evenzeer  voor  de n tot 
W ü r z b u r g en de Neckar  tot Cannstadt, benevens voor 
andere plaatsen in , waarover  als zijnde van 
minder  belang ten opzichte van Nederland gezwegen kan 
worden. 

Opvallend is echter, dat enkele fabrieken, welke technisch 
verdienstelijk waren ingericht, doch niet gelegen zijn in de 
onmiddellijk e nabijheid der  vindplaatsen van kalksteen, na 
verloop van eenigen tij d of gesloten moesten worden, dan 
wel een kwijnend bestaan bleven lijden , zelfs ondanks het 
feit, dat zij  de klei uit de naaste omgeving 'konden ver-
krijgen , en door  ligging nabij  of aan den n het voordeel 
der goedkoope watervrachten genoten. 

Gunstige verhoudingen stellen B e l g ië in staat om veel 
t uit te voeren via Antwerpen naar  andere wereld-

leden, bijv . naar  Zui d Amerika , waar  goede prijzen betaald 
worden en dank zij  de energie van het Belgische volk 
eel Belgisch kapitaal in verschillende ondernemingen ge-
token is, hetgeen het ter  mark t gaan in het moederland 
<eer  bevordert 

e Belgische cementindustrie heeft zich snel ontwikkel d 
n tegenover  de 4 fabrieken met ongeveer  ton 
aarproducti e in  waren in  reeds  fabrieken 
in werking, met Brussel als centrum. 

Ongeveer  gelijktijdi g werd k een tweede middel-
unt van portland-cementindustrie met  fabrieken en 
'1de men in de omgeving van Gent nog 4 fabrieken, die 

1 chter  natuurcement leveren. 

e producti e van al deze inrichtingen overtreft verre de 
behoefte in het eigen land ; en dus moet in export, ook 
naar , hare bestaanbaarheid gezocht worden. 

Voor  het doel van dit rappor t is de ligging der  ver-
schillende Belgische fabrieken zeer  belangwekkend, want 
behalve de inrichtingen , welke gevestigd zijn onmiddellij k 
nabij  de kalksteengroeven en daar  ook een deel van de 
klei vinden, zijn ook fabrieken in bedrijf , die verder  gelegen 
zijn van de vindplaats van de grondstof, welke voor  het 
cement in de zwaarste hoeveelheden noodig is, en dus door 
het transport het meest de eventueele winst zal drukken . 
n het bijzonder  kunnen in dit verband genoemd worden 

de cementfabrieken nabij  Turnhou t in de Belgische n 
en te n aan de Schelde nabij  Antwerpen. r  de 
laatste fabriek toch wordt het krij t van t aange-
voerd, maar  is de klei verkrijgbaa r  in de onmiddellijk e 
omgeving, na het afhalen van de bovenlaag. T e Turnhou t 
wordt eveneens krij t uit V i sé aangevoerd met schepen van 

 ton. 

Aangezien de weg V i s é - T u r n h o ut langs de kanalen ge-
meten rui m . bedraagt, moet een fabriek op niet 
grooteren afstand van V i sé in Nederland gelegen niet alleen 
technisch maar  ook financieel bestaanbaar  zijn , indien ten 
minste de klei en steenkool in de naaste omgeving aan-
getroffen worden of billij k verkregen kunnen worden. 

s stellen zich voor, dat aan de Zuid-Wil lems -
vaart of in de toekomst aan de gekanaliseerde s een 
Nederlandsche Portland cementfebriek gebouwd kan wor-
den, die de kalksteen met water- of spooraansluiting uit 
de omgeving van V i sé (wellicht later  uit g zelve) 
tegen redelijken prij s zou kunnen verkrijge n ; terwij l de 
klei op ongeveer  gelijke wijze zou kunnen worden aange 
voerd; evenzoo de steenkolen uit het e bek-
ken. Een niet te dure afvoer  langs de kanalen naar -
land en over  zee is met de bovengeschetste ligging 
gewaarborgd. 

Echter  is er  bij  de Portland-cement-industrie behalve de 
concurrentie, welke dreigen kan van de hoogoven- en 
natuurcementen, nog een omstandigheid, die niet over  het 
hoofd mag worden gezien en welke een zeer  grooten 
invloed uitoefent op de economische bestaanbaarheid van 
een cementbedrijf. 

r  de vormin g van het h sydicaat 
wordt de producti e van de verschillende groote fabrieken 
in toom gehouden en worden de verkoopprijzen vastgelegd. 

t echter  die band breken, dan zal een verwoede strij d 
niet uitblijven , Verschillende bedrijven zullen dan de vrij e 
hand hebben om met weinig meerdere kosten veel grootere 
hoeveelheden te produceeren. waarvoor  een afzetgebied zal 
moeten worden gevonden, voornamelijk door  de prijzen te 
drukken . t gevolg daarvan zal wezen, dat verschillende 
fabrieken die onder  ongunstige omstandigheden werken tot 
een zoogenaamde onderbalons zullen geraken of zullen 
moeten sluiten. Alleen die inrichtingen , welke bijzonder 
goed gesitueerd zijn en een behoorlijk e reputatie genieten 
zullen op de mark t blijven . Bij  dien strij d is een Neder-
landsche cementfabriek in het nadeel tegenover  de bedrij -
ven welke in de onmiddellijk e nabijheid van de grondstoffen 
gebouwd zijn en mede over  waterwegen voor  den afvoer 
beschikken, doch geniet aan den anderen kant het voordeel 
dat ze met de modernste inrichtingen toegerust kan wezen 
en in dat opzicht een voorsprong heeft tegenover  de be-
staande min of meer  reeds verouderde fabrieken. 

t fabriceeren van Portland cement in Nederland wordt 



niet belemmerd door  redenen van technischen aard, maar  voorbehouden, een deskundig ingerichte en goed geleide 
staat onder  den invloed van de afwezigheid van d« meest cementfabriek aan de Zuid-Willemsvaart of gekanaliseerde 
belangrijke grondstof in ons vaderland zelve. s de kans opleveren om tot gunstige resultaten te 

Uit financieel oogpunt zal, bijzondere omstandigheden leiden. 

Versterkin g van werken , bestaand e uit gegote n ijzer , doo r midde l van gewapen d beton 

,.Eine neue Verwendung des Gusseisens bei Saulen und 
Bog-enbrücken" . . F . van Emperger

Annales des Ponts et chaussées . 
n de aangehaalde geschriften reeds van etttelijk e 

maanden her  dateeren. toch is de quaes tie van het verste*-
ken van ijzeren gietstukken door  middel van gewapend beton 
zoo belangrijk , dat ik hierover  één en ander  wil mede-
deelen. 

s lang is door  de trouwe aanhangers van gewapend 
beton het nut ingezien, dat dit materieel hebben kan, bij 
de versterking van ijzerconstructics, maar  in het algemeen 
was het vertrouwen niet groot in de rol . welke het be-
ton zou kunnen vervullen, bij  de versterking van ijzeren/ 
gietstukken. e toepassing van het beton, als versterking 
van gietijzeren deelen is dan ook niet zoo uitgebreid geweest 

t wantrouwen in de samenwerking van beide mate-
rialen iwas wel gerechtvaardigd, wanneer  men bedenkt, dat én 
beton én gietijzer  de eigenschap bezitten, dat de elastici-
teitsgrens en breekgrens zeer  dicht bij  elkaar  gelegen zijn. 
Buitendien zijn de vervormingen van het gietijzer  zeer  on-
gelijkmatig , terwij l de homogeniteit dikwijl s veel te wen-
schen overhuif, tengevolge van de onregelmatige, wijze, 
waarop het materiaal is afgekoeld. 

Bovendien kan men bij  een werk, bestaande uit gego-
ten onderdeelen, er  niet op rekenen, dat daarin hetzelfde 
gelijkmati g verdeelde weerstandsvermogen voorkomt, als 
gewoonlijk bij  werken, opgebouwd uit gewalst profielijzer , 
het geval is. 

t volgende voorbeeld kan dienen om het vorige dui-
delij k te maken. 

e samenstellende onderdeelen van een gietijzeren boog-
brug, vertoonen onder  de inwerkin g van een mobiele be-
lasting, zeer  zeker  geen continu-gebogen neutrale lijn . E l k 
der onderdeelen heeft een neiging, zich te gedragen als 
een balk, welke rust tegen de aansluitende boogdeelen en 
niet als een integreerend deel van dc geheele constructie. 

r  den ingenieur t zijn bij  de gietijzeren bogen 
van de bru g te Eauplet (lij n van Parij s naar ) zeer 
nauwkeurige waarnemingen gedaan, om de vervormingen 
der onderdeelen vast te stellen. j  bleek ook ten volle 
bovenstaande bewering. 

n begrijpt dat de omkleeding van 'een dergelijke con-
structi e met gewapend beton, een buitengewoon lastige 
opgaaf is. Wi l men de bewegelijkheid der  verschillende 
boogstukken ten opzichte van elkaar  doen verdwijnen, dan 
is men wel gedwongen, de berekening van de gewapend-
beton omkleeding te berekenen, alsof deze de geheele 
belasting te dragen hadde. 

Wi l men nog verzekerd zijn. dat het gewapend-beton 
zijn uitwerkin g niet mist, dan is men genoodzaakt, tot het 
tijdstip , dat de beton geheel verhard is, de onderlinge 
beweging der  bru|gdeclen, ten opzichte van elkaar, geheel 
onmogelijk te maken, wat een vri j  bezwaarlijke conditie is, 
wanneer  het verkeer  niet kan gestremd worden. 

n frankrij k kan men slechts enkele belangrijk e wer-
ken aanwijzen, waar  men deze combinatie beproefd heeft. 

Behalve de afmkleeding van den onderbouw van ver-
schillende machines, en de veel gebruikte omkleeding en 
versterking van gietijzeren kolommen, met gewapend be-
ton en enkel beton, kan men enkele viaducten met bogen 

van  meter  spanwijdte noemen in de lij n van s 
naar  Brest, welke dubbel spoor  dragen. 

h hierbi j  behoefden niet de dragende deelen (d.w.z. 
de bogen) versterkt te worden, maar  was het er  om tc 
doen, juist de eigenlijke bovendeden te versterken, wat 
noodig was, tengevolge van de toenemende mobiele be 
lasting en een gewapend-betonnenbrug-dek te maken, zoo-
dat hier  geen sprake was van omkleeding der  draagdeelen. 

Bij  het viaduct te Goas-Cadeau, waarvan de versterking 
bestudeerd werd door  den ingenieur , heeft 
deze uitmuntende beton-constructeur  de bogen zelf niet ver-
sterkt, maar  verdubbeld door  middel van twee bogen van 
gewapend-beton, en deze erop berekend, desnoods de gan-
sche belasting t»e kunnen dragen. e bogen waren vam 
de gietijzeren draagdeelen ver  genoeg verwijder d en hiel-
den daarmede geen direct verband. 

n kan dus bij  deze Fransche gevallen, niet bepaald 
spreken van een eigenlijke versterking van het gietijzer 
door  middel van gewapend beton. t was ons er  om te 
doen hier  aan te halen, dat men in dit land eenigszins 
huiveri g was, dit idee te volvoeren. 

Voor het eerst is eigenlijk de quaestie grondig onder-
zocht en bestudeerd door . r  F . von Emper-
ger  (!). e resultaten van zijn studie zijn neergelegd in 
de brochure, waarvan men den titel boven dit artike l 
vinden kan. n „ B e t o n und Eisen"  heeft een resumé en 
een bespreking van dit boekwerkje gestaan, terwij l in de. 
„Anna le s des Ponts et Chaussées", . Goupil , r 
en Chef des Ponts et Chaussées er  een artike l aan wijdt , 
waaraan veel bijzonderheden, in dit stukje voorkomende, 
nog ontleend 'zijn . 

. r  von Emperger  heeft eerst zijn stof be-
grensd tot die gevallen, waarin gietstukken loodrecht wor-
den belast of samengedrukt en volgens den heer  Goupil 
heeft dit deel van zijn werk zeer  beslist practische waarde. 

Van  onderzoekingen, volgens de plannen van von 
Emperger, uitgevoerd door  de Oostenrijksche Gewapend Be, 
ton-commissie, zijn vooral die van belang, welke betrek 
kin g hebben op de versterking van gietijzer. 

Zoo worden proeven beschreven, genomen met tot brc-
kens toe belaste gietijzeren kolommen. e soort kolom-
men werden vervolgens omhuld door  een spiraal- gewa-
pende beton-omkleeding en weder  tot brekens toe belast. 

Ui t verschillende proeven, besluit de schrijver, dat een 
gietijzeren kolom, op behoorlijk e wijze bekleed met een 
spiraal-gewapende betonomhulling, ongeveer  hetzelfde dra-
gen kan als een gietijzeren kolom welke  a  maal zoo 
zwaar  is. 

e schrijver  beweert ook. dat de bekleedintg kan we-
den aangebracht zonder  omkisting. . r  von E n -
eprger  geeft regels voor  de spiraalwapening. j  gecii 
als eisch aan, dat de afstand tusschen de opvolgende rin -
gen, minder  is dan de dikt e van de bekleeding. 

N u heeft . von Em|>erger  ook verder  willen gaan. 
j  stelt een type boogbrug  waarvan de boog

bestaan uit gietijzeren buizen, omkleed door  gewapend beton. 
t systeem zou bij  de montage dezelfde voordeden be-

zitten als constructies in profielijzer , en zou daarenbov< rt 

1) r  van het bekende orgaan „ B e t o n uri 

het lastige klinkwer k missen. t systeem zoo goedkooper  zijn met  openingen van  meter  overspanning, 
djn en zelfs meer  architectonische eigenschappen bezitten etc. e bedenkingen tegen het systeem op zichzelf, behoe-

e schrijver  stelt vóór, een brug van dit type over  den ven wij  niet te bespreken, daar  wij  deze in 't begin van dit 
u te construeeren te Weenen. t zou een boogbrug artikel , reeds vermeld hebben. 

De water aan- en afvoe r in onze woningen . 
e a a n v o e r. Wel het voornaamste doel eener  water-

leiding is: het huis op een of meerdere plaatsen van 
;oed drinkwater  : e voorzien en een der  eerste eischen, 
welke aan eene binnenleiding te stellen is, bestaat hierin , 
dat het water  den bewoner  bereikt, in den toestand, zoo-
als het in de hoofdbuizen der  straatlciding aanwezig is. 
is dit niet direct het geval ,zoo benadeelt eene dergelijke 
leiding niet alleen de gezondheid der  bewoners van de 
woning waarin de leiding gelegd is, doch kan bovendien 
liet water  in de hoofdbuizen der  straatleiding schade-
lij k zijn. 

Bi j  onze verdere beschouwingen behoeven wij  geenszins 
op de kwalitei t van het water  in te gaan; hiermede zou-
den we zeer  zeker  ons bestek overschrijden, terwij l aan 
dit gewichtig onderwerp door  de stedelijke autoriteiten wel 
zooveel aandacht zal zijn gewijd, dat het leidingwater  in 
de hoofdbuizen aanwezig, aan al de te stellen eischen zal 
kunnen voldoen. 

Nog willen we aannemen, dat de stad van slechts een 
kwalitei t water  is voorzien, dat alzoo tot velerlei doelein-
den wordt aangewend, daar  een dubbele waterleiding (zoo-
als o.a. te Amsterdam) in ons land tot de zeldzaamheden; 
blijf t behooren. Wat de constante watervoorziening betreft, 
waarmede bedoeld wordt, dat zoowel bij  dag als bij  nacht 
over  water  uit de leiding kan worden beschikt, zoo mo-
gen wij  tot onze vreugde zeggen, dat vele steden zich in 
deze omstandigheid kunnen verheugen, en dat dc uit meer 
dan een gezondheidsoogpunt af te keuren huisreservoirs 
meer  en meer  tot de zeldzaamheden gaan behooren. 

r  de aanleg eener  warmwaterleiding in vele opzich-
ten afwijk t van die van koudwatcraanvoer, is het beter, 
indien wij  aan dit eveneens zoo belangrijk onderwerp een 
afzonderlij k hoofdstuk wijden. 

Al s materiaal voor  huisleiding worden naar  gelang van 
omstandigheden, gegoten ijzeren buizen, getrokken ijzeren 
huizen, looden buizen, compositiebuizen en looden buizen 
met tinvoering gebruikt . 

e gegoten ijzeren buizen moeten worden gcasphaltcerd 
terwij l dc getrokken ijzeren pijpen meest galvanisch ver-
zinkt worden. Alvorens echter  een bepaald besluit te ne-
men aangaande het soort materiaal, dat men voor  eene 
leiding denkt te gebruiken verdient het overweging te doen 
onderzoeken, welken invloed het water  op het ma-
teriaal kan uitoefenen. n de meeste gevallen zullen wel 
voorschriften gegeven zijn, welke o.m. het gebruik van 
looden buizen verbieden, doch waar  geen voorschriften ge-
geven zijn, bedenke de aanlegger  welke verantwoording 
hij  op zich neemt, zoo hij  materiaal gebruikt , dat de kwa-
litei t van het water  benadeelt. Bekend is toch, dat zacht 
water  lood aantast, terwij l weder  andere soorten water  het 
zink van de gegalvaniseerde getrokken ijzeren pij p oplos-
sen. Gegoten ijzeren buizen vinden slechts zelden aanwen-
d ng bij  grootere binnenleidingen en zoo zij  gebruikt wor-
den, dienen zij  zoowel van binnen als van buiten goed te 
2!i n geasphalteerd. 

Zoo deze buizen mofbuizen zijn, zoo hebben de verbin-
dingen door  middel van schiemansgaren en lood plaats. 
Z'i n het daarentegen flensbuizen, zoo verztiime men niet de 
flensverbindingen dooir  middel van asbest of caoutchouc 
(met één of meerdere linnen inlagen) waterdicht te maken. 
Alhoewel er  gegoten ijzeren buizen van j J —  Eng. duimen 

worden vervaardigd, schijnt het toch. dat dit materiaal 
voor  huisleidingen geen bijval vindt . Verklaarbaar  is dit 
doordat het ongewoon zwaar  is en niet kan verbogen worden. 

e getrokken ijzeren pij p vindt meerdere aanwending, 
vooral sinds men tot de galvanische verzinking is overge-
gaan (zelfs tegenwoordig met succes wordt geasphalteerd). 

r  deze zinkbedekking is dit materiaal minder  aan roest 
onderhevig. Alhoewel bedenkingen, als het oplossen van 
zink, tegen dat materiaal zijn gemaakt, cr  gevallen zijn, 
die het afkeuren van dit materiaal wettigen; zoo schijnen 
deze bezwaren t och niet van een zoo algemeenen aard te 
zijn , omdat het overal veel wordt gebruikt . Tegen dit 
materiaal blijf t echter  een ander  bezwaar  bestaan en wel 
dat de vele fittings, welke soms worden vereischt, dc lei-
ding kostbaar  maken. Bovendien is het drukverlies, dat 
eene leiding bij  aanwending van vele fitting s ondergaat, 
niet weg te cijferen. 

e Verbindin g der  rechte buizen onderling geschiedt door 
sockets, terwij l tot meerdere dichting geplozen hennep en 
vet (vetkaars) aangewend wordt . k vestig hierbi j  de aan-> 
dacht op het paraffi n als dichtingsmateriaal. Ofschoon het 
leggen eener  leiding met getrokken ijzeren pij p de voorkeur 
verdient boven het gegoten ijzerwerk , zoo zijn tegen eerst-
genoemde leidingen nog meerdere moeilijkheden dan bo-
venvermelde aan te voeren. Zoo o.m., indien het noodzakelijk 
is een eind pij p te buigen, waarbij  de mogelijkheid niet uit-
gesloten is, dat deze volgens den naad barst. Pijpen zonder 
naad, de z.g. . zijn voor  zoover  bekend 
nog niet voor  huisleidingen aangewend. e grootste aan-
wending voor  huiswaterleidingen heeft zonder  twijfe l het 
lood (compositie) gevonden .daar  het zich gemakkelijk snij-
den en buigen laat. en zich in vele andere opzichten bij 
uitstek tot dit doel leent. 

Wel zijn tegen dit materiaal sanitaire bedenkingen ge-
rezen, in sommige gevallen niet van zeer  grondige reden 
ontbloot, daar  bij  het gebruik van dit materiaal bij  zacht 
water  wel eens loodvergiftigingen voorkomen. Evenwel blijf t 
zacht water  veelal tot de uitzonderingen behooren. n 
of meer  zullen echter  sommige soorten water  steeds eenigen 
invloed op het lood hebben, niettemin is deze schadelijke, 
invloed grootendecls weg te nemen, indien men de buizen 
gestadig met water  gevuld houdt. n voorkomt dan. dat 
het lood afwisselend aan den invloed van lucht en water 
is blootgesteld. Nog verdient het in vele dier  gevallen 
steeds aanbeveling om de kraan eener  zoodanige leiding-
een weinig te laten loopen, indien uit de leiding na een 
zeker  tijdsverloop niets is gebruikt . Zoo heeft men aan 
vele bezwaren, welke tegen dit materiaal zijn geopperd, 
ook nog aangevoerd, dat het. wanneer  het in den grond 
ligt . aan invloeden van buiten onderhevig is. zoo zijn er 
b.v. looden buizen getoond, welke door  het koolzuur  hou-
dend grondwater  gedeeltelijk verteerd waren. Niettegen-
staande door  een reeks van bezwaren, een ware strij d 
tegen het gebruik van looden (compositie)buizen is ge-
voerd geworden, hebben zij  toch een algemeene aanwending 
mogen behouden. t dit meerendeels te danken is aan 
dc gemakkelijke buigzaamheid, welke dit materiaal bezit, 
dat heeft een ieder  uwer  wellicht bij  ondervinding. Wat 
nu het leggen der  looden buizen, hare bevestiging aan de 
muren, het buigen en soldeeren aangaat, zoo zijn dit alle 
onderwerpen in de watervoorziening der  woningen, welke 



ecu zoo breed en veelzijdig vertakt gebied omvatten, dat 
zij  elk op zich zelve eene afzonderlijk e behandeling vcr-
eischen. Zooals reeds terloops vermeld is. worden hier  cn 
daar  indien de watervoorziening uit zacht water  bestaat, 
looden buizen met tinnen voering aangewend. t tin voor-
komt de nadeelige gevolgen door  de inwerkin g van het 
zachte water  op het lood. e leidingen kunnen en mo-
gen niet worden gesoldeerd. t niet kunnen is een ge-
volg van het verschillend smeltpunt van lood en het tin , 
Soldeert men een dergelijke leiding toch. dan kan een be-
schadiging van den tinnenmantel niet uitblijve n en treedt 
een galvanische werking in. waardoor eene spoedige op-
lossing van het lood door  het water  volgt. e verbin-
dingen geschieden dan ook door  de alom bekende klem-
fittings , welke er  evenwel niet weinig toe bijdragen den 
aanleg van eene dergelijke leiding kostbaar  te doen worden. 
Verder  zijn ook ijzeren buizen met een betrekkelij k dikken 
binnenmantel in den handel gebracht, ja. men heeft zelfs 
getracht leidingen in te voeren van ijzeren buizen, welke 
van binnen waren verglaasd. Alhoewel deze buizen zeer 
goed aan zachtwaterleiding zouden hebben voldaan, hadden 
zij  het nadeel, dat bij  het aandraaien der  fitting s de glazen 
voering door  de knelling barstte en daar  waar  eenmaal 
een barstje zich bevond, had spoedig een verdere losla-
tin g der  glazen voering plaats. Zelfs heeft men papieren 
buizen vervaardigd en men beweert, dat zij  hier  en daar 
goed hebben voldaan. 

Nog zij  toegevoegd, dat z.g.n. smeedbare ijzeren fitting s 
tegenwoordig de aandacht verdienen, welke van wege hun 
hunne fraaie afwerking, zuivere draad en grootere duur* 
zaamheid aanbeveling verdienen, evenwel verlieze 'men den 
prij s niet uit het oog. r  waar  onderscheidene metalen 
tot eene huisleiding worden benut, zullen de verbindingen, 
van gietijzer  en getrokken ijzer  door  lood met de grootste 
zorgvuldigheid worden gemaakt. n vergete niet, dat 
dergelijke plaatsen, al is de verbinding deugdelijk, toch 
de zwakste punten '),n eene leiding vormen. 

n zou het als overbodig kunnen beschouwen hier  al-
gemeene regels aangaande de opstelling eener  leiding 
weer  te geven, doch het maakt een zoo gewichtig punt in 
het wezen der  binnenwaterleidingen uit, dat wij  het hier 
niet stilzwijgend mogen laten voorbijgaan. 

E r kan niet genoeg op gewezen worden, om bij  den 
aanleg toch van het beginsel tuit tc gaan alle leidingen 
zoo aan te brengen, dat zij  ten allen tijd e grondig en 
zonder  groote kosten (tot in al hare deelen) nauwkeurig 
kunnen worden onderzocht. 

n geldt toch de regel om de leiding, zooveel 
mogelijk aan het oog onttrekken, doch aan het „ U i t 
het oog, uit het hart "  diende hier  wel eens meer  te wor-
den gedacht. t is waar, dat soms het publiek eene buis 
als het meest afzichtelijk e voorwerp beschouwt, doch eene 
toelichting van het prijzenswaardige zooeven genoemde be-
ginsel, zal hun alras van deze meening doen veranderen. 

Plet is toch een niet te ontkennen voordeel, dat, daar 
waar  zich lekkages ver tóonen, zij  direct worden ontdekt 
cn eene spoedige herstelling daardoor  mogelijk wordt ge-
maakt. Alleen uit een financieel oogpunt levert dit reeds 
voordeel op. daar  het publick alleen in de kosten der  re-
parati e vervalt en geen gevolgen van waterschade ondervindt. 

All e leidingen en verdere toestellen dienen zoo gelegd en 
opgesteld te worden, dat zij  mogelijk vorstvri j  zijn en dat zij 
zich gemakkelijk laten ledigen, niet alleen om het invrie -
zen te verhinderen, doch ook om' bij  eventueele herstel-
lingen over  eene droge leiding te kunnen beschikken. 

t tegenover  de mainkraan en liefst zoo dicht mo-
gelijk bij  de plaats waar  de aansluiting plaats heeft, ver-< 
dient het aanbeveling de hoofdkraan of hoofdafsluiter  der 
binnenleidingen tc plaatsen. Bij  leidingen waar  de afstand 

van de hoofdbuizen tot de woning nog al groot is, hcefi 
men wel eens de hoofdafsluiter  buiten het gebouw in eer 
schacht geplaatst, doch afgezien van andere hieraan ver-
bonden nadeelen, levert eene dergelijke plaats vooral h 
den winter  veel bezwaar  op cn zoo zal het dus steeds 
raadzaam zijn, om den afsluiter  niet buitenshuis, doch in 
den kelder  tc plaatsen. a is de plaats van de aftap 
kraan te bepalen, welke dienstig is om in bepaalde ge-
vallen de leiding te kunnen ledigen. n het algemeen dien-
te worden vermeden, dat eene dergelijke aftapkraan voot 
het huiselijk gebruik wordt benut. s het aftapkraantj e 
aan den afsluiter  verbonden of zijn cr  automatisch aftap 
pende afsluiters in gebruik gesteld, zoo zal men er  a 
minder  spoedig toe overgaan, om langs dezen weg water 
uit de leiding te verkrijgen . 

Evenwel heerscht er  wel verschil van meening omtrent 
de wenschelijkheid van zclftappende afsluiters, daar  som-
migen beweren, dat het voorkeur  verdient, om de aftap-
kraan niet aan den afsluiter  de verbinden; anderen daar-
entegen achten de automatische aftapping der  hoofdkraan 
van bepaald nut. 

n beide gevallen blijf t er  zeer  zeker  iets voor  te zeg-
gen. t toch een afsluiter, zonder  tevens een aftap-
gelegenheid te hebben, defect, dan blijf t toch de gelegen-
heid om de leiding af te tappen bestaan. r 
bestaat een bezwaar, cn Wel wotrdt dc leiding afgesloten 
en is de aftapkraan niet in de onmiddellijk e nabijheid 
van den afsluiter, zoo zal de leek al spoedig vergeten om 
door  middel van de aftapkraan van de gelegenheid ge-
brui k te maken dc leiding af te tappen, iets dat voorat 
des winters van zeer  veel belang is. e afsluiters met 
automatische aftapping voorzien zeer  zeker  in deze laatsui 
omstandigheid, doch kunnen bij  eene geringe stoornis aan 
de werking van den afsluiter  oorzaak zijn, dat de leiding 
niet kan worden afgetapt. Evenwel moet worden gecon-
stateerd, dat zij  in vele gevallen aanbeveling blijven vep 
dienen en wij  hoe langer  hoe meer deze zelfaftappcnde 
afsluiters zien aangewend. t komt ons gewenscht voor, 
hier  terloops de aandacht te vestigen, dat deze aftapge-
legenheden, van afvoerleidingen moeten worden voorzien, 
een en ander  naarmate de grootte der  leiding. t is 
toch meermalen gebleken, dat dikwer f van de aftapgc-
legenheid geen gebruik wordt gemaakt, omdat eene loo-
zing bij  het kraantj e ontbrak en men toch bezwaarlijk den 
kelder  onder  water  kon zetten. r  waar  geen huisreser-
voir s in gebruik zijn gesteld, heeft de verdeeling der  lei-
dingen het geschiktst in den kelder  plaats en zal het ben 
grijpelij k van de grootte van het gebouw en van de lig-
ging der  van water  tc voorziene vertrekken afhangen of 
een of meer  opgaande leidingen wenschelijk zullen wor-
den geacht. e horizontale afstanden zijn in de lei-
dingen zooveel mogelijk te vermijden en kan dit niet anders, 
dan dienen zij  steeds zooveel mogelijk onder  de vereischte 
helling (op afschot) te worden gelegd. Ook is het raad-
zaam de huisleidingen zoo in te richten, dat een vol-
ledige circulati e van 't water  zoowel in de hoofd- als ij -
leidingen kan plaats hebben. e zijleidingen, alsmede 
alle vertakte stijgleidingen, zijn van afsluiters te voorzien, ter-
wij l door  het aanbrengen van de noodige aftapkraantjes het 
mogelijk wordt gemaakt ze zoo noodig te kunnen ledigen, 
waardoor  men voorkomt, dat bij  het noodzakelijk afslui n 
van een gedeelte van het huis, men alle leidingen van 
den aanvoer  van water  onttrekt . 

Grondleidingen dienen vorstvri j  tc liggen, dat is dus 
op i a  meter  diepte onder  den beganen grond. 

e buizen moeten, waar  het eenigszins mogelijk is, lang5 

den binnen en niet langs den buitenmuur  worden gelegd-
Van ontsieren van het inwendig voorkomen van een ge* 
bouw door  aan te brengen binnenleidingen, behoefde g 

. prake te zijn, indien bij  den bouw eener  woning houten 
fanalen in de muren werden ingebouwd, welke bij  wijze 
van kastjes langs de lengte werden gesloten. n zou dan 
ten allen tijd e in de gelegenheid zijn de leiding nauwkeur 
ig na te zien. n hoeverre dit zoo aanbevelenswaardige 
ysteem in de practij k zou kunnen worden verwezenlijkt, is 
og de vraag, alhoewel wij  veronderstellen, dat wel geen 
nder  bezwaar  zou kunnen worden geopperd, dan een fi-

nancieel, maa;r  de latere voordeden zouden zeer  zeker  te-
gen deze eerste uitgaven opwegen. r  waar  leidingen ms-
chen de vloeren moeten worden gelegd, vermijd e men 

. lken zak. r  de buizen o.a. op latten te bevestigen, 
kan men dit zeer  zeker  voorkomen en heeft dit bovendien 
iiet voordeel, dat met het meer  in de handen heeft deze 
leidingen op afschot te leggen. Ootk houde men er  re. 
kening mede, dat deze leidingen zonder  groote kosten kun-
nen worden nagezien. 

Wat de diameter  der  buizen aangaat, welke voor  de 
watervoorziening der  woningen worden aangewrend, zoo is 
dit afhankelij k van het aantal te plaatsen tapkranen, alsmede 
van den in de hoofdbuizen aanwezigen druk . Steeds houde 
men echter  in het oog, of eene woning voor  meerdere 
uitbreidin g vatbaar  zou kunnen zijn, zoodat meerdere 
kranen zouden worden geplaatst en de doorsnede der  buis 
dan toch in evenredigheid zal zijn met het aantal ge-
plaatste kranen. 

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

T V A N E G

uitgeschreven door  de „ V e r e e n i g i n g tot Bevordering van 
Vreemdelingenverkeer"  en door  de Vereeniging 
„ d e Friesche. Bouwkring "  bedde te . 

n waren een -tal antwoorden met de vol-
gende motto's: 

Café — Wij n — t zeggen is het niet te doen — . 
.  Apotheek — Vierhoek met punt in cirkel geteekend 

— Punt in cirkel geteekend zwart — Punt in cirkel ge-
teekend blauw — Johanna Francisca . J. — Pluto — 
V. V . V . en Volharding . 

: „Café" . 

n dit ontwerp is de bestemming duidelij k uitgedrukt . 
e roemer is hier  een goed sprekend hoofdmotief. e 

verdeeling is klaar , de verhoudingen juist , de kleur  hel-
der. t bord is opgehangen aan een gesmeed ijzeren 
arm en kan door  den wind vri j  bewogen worden. 

n de constructie heeft de ontwerper  zich van dc ver-
schillende samenstellingen rekenschap gegeven, hetgeen uit 
details en doorsneden blijkt . 

o „Wi jn" . 

Bij  deze inzending ontbreekt de kleine schets. 

e gedachte is op duidelijk e en eenvoudige wijze ver-
tolkt . t ontwerp getuigt van goed decoratief inzicht. 

c dri e flesschen zijn een flin k sprekend hoofdmotief; 
de letters zijn juist geplaatst en de rand is goed van ver-
houding ten opzichte van het midden. e kleuren zijn 
1 'vendig en helder, uit een oogpunt van reclame een groote 

rdienste. 

Jammer is. dat het constructieve deel naar  zich laat 
) uien. e ontwerper  heeft zich niet verantwoordelijk ge-
beld voor  de uitvoering van de vormen die, in ijzer  ge-
dacht, in geen enkel opzicht een oordeelkundige ijzersa-
 lenstelling te zien geven. j  had in zijn teekening, de 

instructi e evengoed moeten verantwoorden als het ont-
v erp; het een is even onmisbaar  als het ander. 

: t zeggen is het niet te doen". 

t doel is vri j  goed uitgedrukt . e constructie is wel 
overdacht en met doorsneden verantwoord, maar  nogal 
ingewikkeld. Aan de stangen van den arm is buitengewoon 
veel werk besteed, zonder  dat het resultaat met de inge-
wikkeld e bewerking in overeenstemming zal zijn. e let-
ters, hoewel duidelijk , staan te beklemd in het vlak. 

: . " 
't s een aardige gedachte, het roer  en de scheepslan-

taarn tc gebruiken als motief voor  een uithangbord voor 
'een koopman in scheepsartikelen. 

e v e r w e r k i n g van de. idee is echter  niet geslaagd. 
e echte scheepslantaarn is niet in harmonie met het plaat-

ijzeren roer. t geheele silhouet is onrustig. e letters 
zijn leelijk geplaatst. e vormen zijn zwak van teekening. 
Ui t het oogpunt van doelmatigheid zal het bord te veel 
windvang hebben. e constructie is op verschillende plaati 
sen niet voldoende overdacht. 

: „Apo theek" . 
Niet het voorwerp, maar  de teekening, schijnt hier  doel 

te zijn. n den bouw vertoont de arm het karakter  van 
dragen en het bord van hangen; echter  is de verbinding 
voor  beide tc vast, wat aan het hangend karakter  schaadt. 

Opvattin g en vormen zijn zeer  ouderwetsch. e vijzel 
en het roode krui s zullen niet voldoende op een afstand 
werken. 

: „V ie rkan t met punt in cirkel geteekend". 
t cirkelvormi g bord, een goede vorm voor: l 

de Zon"  is opgehangen aan twee haken. e is aan-
gegeven, dat het bord vri j  moet kunnen draaien; maar 
deze beweging wordt door  een vertikal e staaf aan den 
buitenkant weer  belemmerd, wat met de eerste bedoeling] 
in tegenspraak komt. 

t ijzerwerk van den arm is Weinig bestudeerd; de 
lijnen zijn niet fraai en zeer  gezocht. c kleur  is niet 
aangenaam. 

: „Pun t in cirkel geteekend zwart." 
t bord heeft den hoefijzervorm. een goeden vorm 

voor  een uithangbord voor  een dorpssmid. Wat betreft 
de constructie, den vorm en de kleur , kan van deze tee-
kening hetzelfde gezegd worden als van de vorige. 

: „Pun t in cirkel geteekend blauw" . 

r  en sprekend van kleur . e letters vri j  goed 
verdeeld en over  't algemeen goed van vorm. t is 
meer  „u i t s teekbord "  dan „u i thangbord" . e vormen zijn 
weinig fraai en weinig gevonden. e constructie, vooral 
de verbinding van bord en arm  is niet verantwoord. 

: „ Johann a Francisca . J ." 

e teekening is op het effect bewerkt, ten koste van 
de goede en fraaie oplossing van het vraagstuk. Boven-
dien is de oplossing van den arm weinig origineel. t 
bord is hier  bijzaak, de ami hoofdzaak geworden. c 
constructie is weinig overwogen. 

: „P lu to" . ) 

l deze teekening een samenstel is van zeer  vele 
motieven, is het doel niet klaar  tot uitdrukkin g gebracht, 
terwij l een weloverwogen samenhang der  deelen en ont-
wikkelin g dezetr  deelen uit het geheel, ontbreekt. 

e kleur , een belangrijk e factor  bij  reclame-werk, is 
niet aangegeven. 

t bord maakt den indru k door  ringen gespannen tc 
zijn , terwij l het spanraam ontbreekt, wat onlogisch is. 

: „V . V . V . " 

n den vorm van het bord is het karakter  van hangen 
wel uitgedrukt . e letters zijn van gezochten vorm; de 
versiering, op zidh zelf al niet fraai , doet bovendien schade 
aan dc duidelijkhei d van de letters. e kleur  is slap. e 
vorm en de constructie van den arm zijn eenvoudig, wat 
een deugd beteekenen kon, als ze tevens vernufti g en 



 waren. n en aanzichten van onderdeden 

zijn ter  verklarin g van de samenstelling noodig. 

: „Vo lhard ing" . 

Aan de teekening is niét te zien. op welke wijze de 

rechthoek voor  uithangbord geschikt moet worden gemaakt, 

s en koekop drukken het doel wel uit, echter  niet 

op fraai decoratieve wijze. Aan constructie is in het gc-

heel niet gedacht. 

e jur y  van meening. dat aan hare eischen van 

doeltreffendheid, schoonheid en goede constructie het best 

voldoet cle inzending onder  het motto: ..Café", aan het-

welk zij  voorstelt, den eersten prij s toe te kennen met 

getuigschrift en verguld-zilveren medaille. 

a komen de inzendingen onder  de motto's: „Wi jn " 

en t zeggen is het niet te doen". 

Aan deze beide inzendingen zou ze willen voorstellen 

achtereenvolgens den tweeden en derden prij s toe te kem 

nen inct getuigschrift, echter  zonder  medaille. 
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van het ingezondene onder  motto: „Ca fé "  te zijn : de 
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Beroemd e Bouwmeesters . 
X V . (Slot.) 

( N a d r u k v e r b o d e n .) 

is in de bouw-

zooals de vorige 

ïno la, in Frank -

r  bekend nog dan Serlio's naam 

kunstscholen op academischen grondslag, 

eeuw die gekend heeft, de naam van V 

rij k zoo  dat men daar  met het woord „V igno le " 

in het algemeen een handboek voor  een  andere kunst 

aanduidt, zelfs bestaat er  onder  den naam van „ V i g n o l e 

des "  een handboek voor  machine-constructie. 

G i a c o m o B a r o z z i genaamd V i g n o 1 a naar  cle 

plaats taan het Garda-meer  .waar  hij  in  geboren werd, 

. ook al had hij  geen boek over  de vij f orden samen-

gesteld, beroemd  zijn als veelzijdig kunstenaar 

en ontwerper  en uitvoerder  van vele bouwwerken. Zij n 

ader. Clemente Barozzio, was een h edelman, 

 zijn vaderstad verlaten had, wegens de aanhoudende 

burgertwisten, die er  het leven ondraaglij k  zijn 

'loeder  was een . Giacomo begon reeds vroeg 

te Bologna met de schilderkunst; hij  had daarmede weinig 

ucces, maar  tot de perspectief gevoelde hij  zich aangetrokken 

 door  eigen studie vond hij  de  dezer  weten-

hap en stelde die tezamen tot een kleine verhandeling, 

 aan vele geslachten na hem als handleiding goede dien-

 heeft bewezen. 

r  de studie der  perptectief kwam hij  tot die van 
('e bouwkunst en het was het werk van Vitrtivius , dat hij 

ïarbi j  ter  hand nam. Weldr a begreep hij , dat men de 

ouwkunst niet uit een boek lceren kon. e trok hem 

an, omdat daar  groote meesters aan het werk waren 

en omdat daar  een reusachtig studie-materiaal in de over-

blijfselen der  oudheid aanwezig was. j  trok er  heen 

en vond er  geestverwanten in de leden der  Vitruviaansche 

Academie, die daar  omstreeks  was opgericht, en in haar 

programma ook een hernieuwde opmeting van de oude 

monumenten van e had opgenomen. e omstandig-

heid kwam hem goed te stade, want de jonge bouwmeester 

was arm en moest gedeeltelijk met schilderen in zijn onder-

houd voorzien, wat hem slechts matig gelukte, zoodat een 

opdracht, om van zijn opmetingen teekeningen voor  de 

Academie te leveren hem dubbel aangenaam was. 

Omstreeks denzclfden tij d kwam Primaticcio, een Bo-

logneesch schilder  en bouwmeester!, die sedert ;;3 i in 

dienst van s . koning van Frankrijk , was, naar , 

om antieke kunstwerken voor  zijn meester  te koopen.

Yignola vond hij  een jonger  kunstbroeder, die hij  wellicht 

in Bologna reeds gekend had en die met de kunstwerken 

der Eeuwige stad vertrouwd was als weinig anderen Pri -

maticcio was dan ook in staat, meer  dan  beeldhouw-

werken, tal van borstbeelden .afgietsels en teekeningen te 

verzamelen en toen hij  daarmede naar  Parij s terugkeerde 

vergezelde Vignola hem. om er  twee jaren te verblijven. 

Van zijn werkzaamheid gedurende die jaren is weinig be-

kend ; wel schijnt hij  verscheidene ontwerpen te hebben ge-

maakt, maar tengevolge der  ongunstige toestanden in Frank -

rij k zijn die onuitgevoerd gebleven. j  keerde terug naar 

Bologna, waar  al sedert  cle domkerk S. Petronio in 



aanbouw was, d i e allo andere kathedralen van ë in 

grootte moest overtreffen. Vignola maakte een ontwerp 

van een gevel, dat cl  goedkeuring verwierf van twee 

bouwmeesters van den m te . e tcckeningen 

worden nog te Bologna bewaard, maar  de gevel zelf is 

onvoltooid gebleven. Wel bouwde hij  de Paleizen i 

en Bocchi, maar  had daarbij  met eigenwijze bouwheeren 

te doen. zoodat hij  zijn beginselen en talenten niet ont-

plooien kon. gelijk hij  dat wenschte. Beter  gelukte hem dit 

aan de z.g. Portico de Banchi, de oude beurs, waar  hij 

evenwel weder  moeilijkheden had te overwinnen, voort-

vloeiend uit bestaande toestanden, die behouden moesten 

blijven . Qok utilitci|tswerken werden den bouwmeester  opge-

dragen o.a. een scheepvaart kanaal. 

Op den duur  vond hij  zijn arbeid te Bologna, evenwel 

slecht beloond en hij  vertrok naar  Piacenza. waar  hij  voor 

a van Panna het Paleis Farnese ontwierp, een 

prachtbouw, waarvan hij  later  de uitvoering aan zijn zoon 

Giacinto toevertrouwde. t bouwwerk is slechts gedeel-

telij k lot stand gekomen en wordt thans als kazerne ge-

bruikt . t is eigenlijk het eerste groote bouwwerk, waar-

aan de meester  zijn talenten kon ten toon spreiden. e 

had echter  voor  hem de aantrekkelijkhei d van vroeger 

jaren nog niqt verloren en hij  vond spoedig gelegenheid, 

opnieuw daarheen te trekken, toen Vasari hem in aan-

rakin g gebracht had met Paus Julius , die hem te Bo-

logna gekend had. e paus belastte hom met werkzaam-

heden aan de waterwerken van de beroemde Fontana de 

Trevi . e bekende prachtvolle fontein van dien naam is 

geen wc:,k van Vignola, maar  behoort tot de achttiende 

eeuw. e evenzeer  bekende villa,, de z.g. Vigna -di Papa 

Giulio , die Vignola voor  den paus bouwde, behoort tot 

zijn beste werken. 

Begrij]>elij k is het, dat de 'relati e met het hoofd der 

kerk , den bouwmeester  ten goede kwam. t het tweede 

verblij f van Vignola te e begint een reeks van op-

drachten, waarvan wij  er  slechts eenige kunnen vermelden. 

Voor  den l Alexander  Farnese bouwde hij  een 

gedeelte van het paleis van dien naam te e en wel 

de 'galerij , die de beroemde fresco's der  Carraci bevat 

en eveneens was het deze prelaat, door  wiens bemidde-

lin g hij  de opdrachten verkreeg voor  den portaalbouw aan 

de kerk St. o in o en voor  den bouw der 

kerk del Geslu. t laatste bouwwerk wordt beschouwd als 

het prototype der  z.g. Jezuïetenkerken, die in den baroktij d 

in vele landen van Europa en zelfs in overzcesche gewes-

ten in grooten getale gebouwd zijn overal, waar  de rijk e 

en Tnachtige orde zich vestigde. e kerk del Gesu onder-

scheidt zich echter  gunstig van de latere navolgingen 

door  dc strenge opvatting der  architectuur  en profilccring , 

gevolg van de Vitruviaansche beginselen, die door  Vig -

nola nooit verloochend zijn. e voltooiing van dit bouw-

werk, waarmede in  begonnen werd, heeft hij  niet 

beleefd, hij  bracht het tot ongeveer  de hoogte van de 

kroonlijst ; het werd door  zijn leerling Giacomo della Porta 

afgemaakt en deze heeft verscheidene: wijzigingen aange-

bracht, die niet op Vijgnola' s rekening mogen worden ge-

schreven. 

t n van genoemde werken, noch met andere, die 

wij  onvermeld moesten laten, heeft Vignola zooveel eer 

ingelegd als met den bouw van het paleis, eveneens voor 

den l Farnese te Caprarola gesticht. Caprarol a 

ligt Noordwestwaarts van e niet ver  van Viterb o in 

een heuvelachtig landschap. t paleis is gebouwd op den 

top van den heuvel en met vijfhoeki g grondplan met een 

centrale rotonde. m een cirkelvormig e arcadenhof zijn 

de vij f vleugels gegroepeerd, de hoofdgevel die het stadje 

domineert ziet op het Zv.uloosten uit in de richtin g van 

. Pij  helder  weder  kan men vandaar  den koepel van 

St. Pieter  zien. Bij  de inwendige versiering van dit palei 

is Vignola, met anderen, ook nog als schilder  opgetreden 

waarbij  hij  ruimschoots gelegenheid vond zijn kennis va: 

perspectief ten toon te spreiden. 

N a den dood van l Angela in  begint Vig -

nola's werkzaamheid aan den bouw der  St. Pieterskerk 

waarbij  hem ook della Porta ter  zijde stond. Al s zijn werl 

moeten beschouwd worden de vier  kleine koepels bovei 

de inwendige hoeken van het kruis . 

t was omstreeks dezen tijd , dat bij  Philips  koning 

van Spanje het plan opkwam, tot stichting van het Escn-

riaal , ter  herinnering aan den slag bij  St. Quentin en te; 

voldoening aan een gelofte aan St. s gedaan 

Een Spaansch edelman Bernardino i was in i 

gekomen, om plannen voor  den bouw te verzamelen. i 

wendde zich daartoe tot de voornaamste bouwmeesters en 

kwam weldra in het bezit van  ontwerpen, waaronder  e, 

waren van Alessi, Tibald i en Palladio. Ook Cosmo d< 

s had voor  den Spaanschen koning een plan doen 

opmaken door  Perugino en dit naar  Spanje opgezonden. 

e .afgezant des konings legde toen aan Vignola zijn 

verzameling ter  beoordeeling voor  en deze toog aan het 

werk, om met gebruikmaking van het hem verstrekte ma-

teriaal, een definitief ontwerp samen te stellen, dat, naar 

men zegt, door  den koning ten slotte voor  ui tvoeri ï i g 

bestemd werd. Aan de uitnoodiging om naar  Spanje te 

komen gaf de kunstenaar  echter  geen gevolg. Ofschoon 

hij  nog slechts de  gepasseerd was, gevoelde hij  zich 

te oud om dit vereerend aanbod aan te nemen en boven 

dien te veel gehecht aan zijn geliefd e en zijne relaties 

in die stad. Bij  de hoogste kerkelijk e overheid was hij 

steeds in de gunst gebleven cn paus Gregorius  droeg 

hem b.v. op, het regelen van een grensgeschil met den 

herlog van Toscane, van- welke taak hij  zich met groote 

nauwgezetheid kweet. t daarop, in  tc e te-

ruggekeerd overleed hij  op 66-jarigen leeftijd. e leden 

der Academie van e bewezen hem de laatste eer  en 

droegen zijn stoffelijk overschot grafwaarts. 

Naast dat van vele beroemde kunstenaars werd het bij -

gezet in het Pantheon, zeker  de waardigste rustplaats, dia 

men kiezen kon voor  een bouwmeester, die gerekend moei 

worden tot de grootste kenners en bewonderaars der  an-

tieken. 

Critiek , wat betreft zijn opvatttingen, is hem ook tijdens 

zijn leven niet gespaard. Een opbruisend karakter  als dat van 

l Angelo kon zich met de strenge Vitruviaansche 

beginselen niet vereenigen, maar  Vignola liet zich daaraa n 

weinig gelegen liggen en ging zijn eigen weg, waarbij  hij 

steeds de regels in het oog hield, waarnaar  volgens zijn 

overtuiging ook de ouden hadden gewerkt en die over-

tuiging berustte niet op fantasie, maar  op een geheel le-

ven van studie en arbeid. 

n heeft in zijn jeugd den naam van Vignol

gehoord, maar  gewoonlijk weet men van hem niet mee, 

dan dat hij  een boek over  de vij f orden heeft same: w 

gesteld. t hij  niet louter  een theoriticus of schoolmee -

ter  was, zal. uit l ietgeen hier  medegedeeld werd, duideli/e: 

genoeg aan het licht getreden zijn. Onder  de beroemo

bouwmeesters neemt hij  een eereplaats in naast A n d n

P a l l a d i o en den jongeren V i n c e n zo S c a m o z z i, die 

zich mede met het vastleggen van de regels der  bouwkui 

bezig gehouden en daardoor  getracht hebben de onta<r '-

ding der  kunst tegen te houden. Wel is dit hun niet ge-

klikt , maar  toch is het wel merkwaardig, dat later, telke:

bij  een terugkeer  van willekeur  en wetteloosheid, terugg -

grepen is en zelfs in onzen tij d door  velen, wien de gro; l 

onder  de voeten ontzonken is, teruggegrepen wordt na r 

de oude boeken van Palladio en Vignola. 

Frieslan d en 
t nut van Congressen, zooals die tegenwoordig aan 

de orde van den dag zijn, wordt wel eens in twijfe l ge-

trokke n en somtijds niet zonder  grond. e resulta-

ten zijn vaak niet aan te wijzen en de oplossing van de 

vraagstukken, die op deze bijeenkomsten behandeld wor-

den, schijnt er  meestal slechts matig door  te worden be-

vorderd. Niettemin mag het indirecte nut, dat de con-

gressen afwerpen, niet worden over  het hoofd gezien. n 

vele gevallen toch wordt dc aandacht er  door  gevestigd, 

in wijden kring , op vele belangrijk e aangelegenheden; veis 

onderwerpen worden in studie genomen en aan die studie 

wordt een zekere leiding gegeven, die er  aan ontbreken 

zou, wanneer  iedereen daarin zijn eigen weg ging en men 

niet nu en dan eens gelegenheid voad, met gelijkgezinden 

zoowel als met landersdenkcnden van gedachten te wisselen. 

e debatten op de congressen zelf zijn niet altij d even 

belangrijk , maar  de rap]X)rten , die er  aanleiding toe geven, 

zijn dikwijl s degelijke stukken werk van specialiteiten of 

althans van schrijvers, die zich goed in hun onderwerp 

hebben ingewerkt. t materiaal, in deze rapporten en 

memories verzameld, heeft dan ook in den regel meer 

waarde, dan de verslagen der  congresbijeenkomsten en 

men neemt daarbij  gaarne het overige, wat de congressen 

opleveren op den koop toe. t de officieele congres 

literatuu r  aldus meermalen onze bibliotheken met waar-

devolle werken verrijkt , dezer  dagen kwam ons een ge-

schrift in handen, dat zich niet als officieel rapport pre-

senteert, maar  waarvan de samenstellers eenvoudig ver-

klaren, dat het l Woningcongres, in Septem-

ber te 's Gravenhage tw houden, hun een geschikte gele-

genheid scheen, om er  mede voor  den dag te komen. 

t is getiteld „F r ies lan d en de Woningwet

de schrijvers zijn T h . van Weideren baron s en J. 

. Faber  en de uitgave is op alleszins royale wijze be-

zorgd door  de firm a r en Schaafsma te . 

„ G e d u r e n d e de  jaren na de uitvoering der  Woning-1 

wet is in verschillende gemeenten des lands hare uitvoe-

rin g krachti g ter  hand genomen. Over  het algemeen is in dc 

stedelijke gemeenten meer  aan de verbetering der  volks-

huisvesting gedaan dan op het platteland. n Friesland 

echter  is nagenoeg over  de geheele provincie de woning-

verbetering aangepakt; met weinige uitzonderingen hebben 

ook de landelijk e gemeenten, dc eene in meerdere de 

andere in mindere mate, zich aan de verbetering der  volks-

huisvesting gelegen laten liggen en niet zonder  belangrijk e 

resultaten". 

„Sys tema t i sche verbetering der  volkshuisvesting op het 
platteland komt ongetwijfeld ook in andere prov inc iën 
van ons land cn in het buitenland voor, maar  waar  vindt 
men elders, dat een geheele landstreek zich met overtui-
ging en uit eigen beweging op die verbetering toelegt?" 

Zoo vragen de schrijvers in hun voorwoord en zij  mee-
nen, dat het nutti g kan zijn, eens een overzicht te geven 

an hetgeen in genoemd tienjari g tijdper k in Friesland 
gedaan is, en daardoor  anderen op te wekken, zich voor 
de woningverbetering te interesseeren en het hier  gegeven 
oorbeeld te volgen. 

Wanneer  men de werking eener  sociale wet naar  waarde 

wil schatten, is het noodig, dat men het milieu kent, waarin 

ij  werkt. m beginnen de schrijvers met eenige bc-

nopte maar  zakelijke mededeelingen over  Friesland, zijn 

;eographische en waterstaatkundige gesteldheid, bevolking, 

indbouw, scheepvaart, veenderij, onderwijs, enz. en geven 

daarmede een beeld van het land en zijn middelen van 

estaan, dat velen welkom zal zijn, omdat het moeilijk is 

1 de gegevens daaromtrent op te diepen uit allerlei bron-

nen, die niet iedereen ten dienste staan. 

de Woningwet . 
Ongetwijfeld nullen deze mededeelingen ook er  toe bij -

dragen, deze provincie, dife aan vele Nederlanders weinig 

of in het geheel niet bekend is. beter  bekend te maken 

buiten hare grenzen en het was een gelukkig denkbeeld, 

dit gedeelte van het bock en ook de volgende hoofdstuk-

ken op te luisteren met een groot aantal afbeeldingen, waar-

van er  vele alleen ten doel hebben, den lezer  een denk-

beeld te geven, hoe het er  in en om de steden en dorpen 

van Friesland uitziet. 

Na deze inleidende mededeelingen treft ons vooral het-

geen daar  vermeld wordt aangaande de pogingen, die vóór 

dc invoering der  Woningwet in verscheidene plaatsen ge-

daan zijn tot verbetering der  woningtoestanden. e resul-

taten zijn zeer  uiteenloopcnd, maar  waren toch over  het 

algemeen niet ongunstig, ofschoon de coöpera t ieve bouw-

vereenigingen hier  en daar  niet aan het doel hebben be-

antwoord. 

n het volgend hoofdstuk worden de redenen uiteen-

gezet die een krachtige tocpassftig van de Woningwet in 

Friesland in de hand gewerkt hebben. Zi j  zijn in de eerste 

plaats te zoeken in het volkskarakter  en in de tweede 

plaats in de omstandigheid, dat de wet de maatregelen 

tot woningverbetering nagenoeg geheel in de handen der 

gemeentebesturen gelegd heeft. e Friesche gemeentebe-

sturen hebben de taak met ijver  aanvaard, systematische 

won ing-enquê tes werden ingesteld, bouwverordeningen uit 

gevaardigd of herzien, de moeilijkheden bij  de toepassing 

daarvan en bij  onbewoonbaarverklaringen onder  de oogen 

gezien. Verschillende statistische opgaven, die op een en 

ander  betrekking hebben worden in het boek medegedeeld 

en de cijfer s spreken daarin voor  zichzelf, maar  het voor-

naamste moest nog volgen, de feitelijk e verbetering v in 

de toestanden door  aanbouw van nieuwe woningen, welke 

door  de Woningwet gemakkelijk gemaakt was door  de 

toezegging van n aan gemeentebesturen en parti -

culiere vereenigingen. Van dien steun is in Friesland een 

rui m gebruik gemaakt. Wanneer  men de kaart beziet aan-

gevende de Gemeenten, waar  overeenkomstig de bepalingen 

der Woningwet woningvereenigingen zijn opgericht, dan 

blijk t dat er  nog slechts een kleine minderheid in dit 

opzicht achtergebleven is en men neemt gaarne aan, dat, 

zooals de schrijvers verklaren, de Woningwet in Friesland 

inderdaad populair  is. 

t resultaat is, zoo zeggen zij  verder, niet bereikt 
zonder  propaganda, maar  propaganda geeft niets als de-
tijden niet rij p zijn, als niet de mannen gevonden worden, 
die zonder  werk te schuwen zich geheel aan de zaak wil-
len geven, indien niet ten slotte de gemeentebesturen, de 
tijden verstaande en met den dur f die voortvloeit uit be-
grijpen , groote sommen hadden gevoteerd voor  doeleinden 
die pas zeer  onlangis binnen den krin g van gemeentelijke 
bemoeienis waren getrokken." 

Wi j  zijn nu genaderd tot de kern van de verhandeling, 

het overzicht van den woningbouw in dc stedelijke gemeen-

ten, in de kleibouwstreck, in de weidestreek en in de zoo-

genaamde wonden, de hoogere zand- en veenstreken, in 

een woord dus in de geheele provincie. t hoofdstuk 

is met talrijk e afbeeldingen verlucht, voornamelijk betrek-

kin g hebbende op den woningbouw en af en toe ook 

een kijkj e gevend van het landschap en de omgeving. 

t hoofdstuk besluit met eeen recapitulatie, waaruit blijkt , 

dat tot i  in Friesland voor  woningbouw inge-

volge de Woningwet is uitgegeven een bedrag van 

f  voor  woningen. Van dit bedrag werd 

i  "o verwerkt in de steden, het overige komt op 

rekening van het platteland. 

Onder  de bijlagen, die voorts nog a  h  boek zijn 



toegevoegd verdienen, behalve eenige belangrijk e overzichts-
staten. nog vermelding, dri e kaarten, aangevend den loop 
der bevolking van  tot  en ten slotte een uit-
voerig alphabetisch register, dat het naslaan der  vele bij -
zonderheden, in den inhoud vermeld, zeer  gemakkelijk maakt. 

Wi j  twijfelen er  niet aan. dat ieder, die in het woning-
vraagstuk belang stelt, gaarne roet dit boek zal kennisma-
ken en het daarna nog menigmaal zal raadplegen, niet 
om te weten te komen, hoe men dit vraagstuk in het 
Noorden heeft opgelost, want zoover  is men nog niet ge-
vorderd, maar  om na te gaan. hoe men daar, roeiend met 
de riemen, die men had, in verschillende omstandigheden 
gedaan heeft wat men doen kon. 

Wanneer  men de zaak uit dit oogpunt beschouwt, moet 
men erkennen, dat er  werkelij k veel bereikt is in betrek-
kelij k weinige jaren. t Ware te wenschen, dat men over-
al in ons land op dergelijke uitkomsten konde wijzen; 
men zou tevreden mogen zijn en, zoo men meer  verlangde, 
werkelij k tc veel eischen. 

n zou men vervallen, indien men aan de wonin-
gen in Friesland gesticht ook hooge aesthetische eischen 
ging stellen. Zoo men daarmede begon zou hier  en daar 

wel wat aan te merken zijn op het uiterlij k der  woninge 
en op den aanleg der  groepen en wijken. r  het moe. 
tevens erkend worden, dat er  doolr  verscheidene der, in 
het bock niet genoemde, ontwerpers naar  gestreefd is, mei 
dc beschikbare middelen, ook in dit opzicht te bereikei 
wat te bereiken was en dit verdient te meer  waardeerinj. 
waar  het doel gewoonlijk was, het verkrijge n van beter > 
woningen voor  vcldarbciders en paupers, wier middelen 
hen tot nog toe genoodzaakt hadden te leven in plaggen-
hutten, zeer  schilderachtig voorzeker, maar alles behalv 
geschikt voor  woonverblijven voor  menschen. 

Aan schilderachtigheid heeft het landschap wellicht hie 
en daar  verloren door  den aanbouw van nieuwe woningen 
en de verdwijnin g der  oude. e voorzitter  der  vereeniging. 

, behoort evenwel tot dc invloedrijk e ingczi -
tenen van Friesland cn wij  meenen dus als zeker  te mogen 
aannemen, dat deze vereeniging zich, zoo noodig, de aesthi -
tischc belangen van dit gewest wel zal aantrekken. 

e zij  even goede resultaten bereiken als degenen, 
die voor  de economische belangen opkwamen en het werk 
leverden, dat in het boek van dc heeren van Weideren 

s en Fabcr  beschreven is. 

Op de onlangs gehouden huishoudelijke vergadering van 
het Civiel- en Bouwkundig Studentengezelschap „Prac t i sch e 
Studie'*  te , werd besloten tot het instellen eener  en-
quête inzake vooropleiding en opleiding van den a.s. ar-
chitect. 

t wordt onnoodig geacht uitvoerig uiteen te zetten 
de groote belangrijkheid van een zoo doelmatig mogelijke, 
opleiding van den architect, zoowel voor  de architectuur 
in het algemeen, als voor  den architectenstand in het 
bijzonder. 

()m een zoo volledig mogelijk overzicht te verkrijge n 
heeft het gezelschap zich met onderstaande vragenlijst ge-
wend tot hen, die in ons land op eenig gebied der  archi-
tectuur  een plaats van beteekenis innemen. 

. Welke vooropleiding, zooewl van algemeenen als even-
tueel van bouwkundigen aard, acht u voor  den aanstaan-
den architect de meest gewenschte? 

. B. S., gymnasium, lyceum e.d.; beoefening van een 
ambacht, volgen van de bouwpraktij k of iets dergelijks). 

 Welke opleiding acht u dc beste; die welke geheel 
in en voor  de praktij k plaats vindt , of die welke aan 
een school of academie genoten wordt ? 

 Acht u de artistieke en wetenschappelijke opleiding, 
zooals die te t plaats heeft, te verkiezen boven die aan 
een kunstacademie ? 

 Wat is uw oordeel omtrent de opleiding voor  archi-
tect te t en welke wijzigingen en aanvullingen acht 
u in deze wenschelijk ? 

 Wat is uw meening omtrent de wenschclijkheid cn 
de waarde van eventueel in te voeren hooger  bouwkunst-
onderricht aan de rijksacademie voor  beeldende kunsten? 

e moet naar  uwe meening' dit onderricht zijn ? 
6. Acht u het in belang van de architectenopleiding 

in het algemeen, dat er  in ons land twee inrichtingen 
van hooger  bouwkunstonderwijs zouden zijn, n.1. een te 

De opleidin g van den Architect . 
t en een te Amsterdam e voor  Beeldende 

: 

a. met het oog op het karakter  en de inrichtin g van 

beide instellingen; 

b. met het oog op dc financicele draagkracht van ons 
land; 

c. met het oog op het aantal beschikbare goede do-
centen. 

 Welk toelatingsexamen, daarmee gelijk te stellen exa-
men, of welke voorwaarden in het algemeen acht u wen-
schelijk en zou u bij  een eventueele invoering van hooger 
bouwkunstonderricht aan de e te Amsterdam 
voor  de bouwkundige studenten dezer  academie verplicht 
gesteld willen zien ? 

(Eindexamen . B. S., gymnasium, lyceum e.d., toela-
tingsexamen Technische , , be-
kwaamheden door  de praktij k verkregen of dergelijke). 

8. Acht u wettelijk e bescherming van den titel bouwkun-
dig ingenieur  en ook bescherming voor  te Amsterdam ge-
diplomeerde architecten gewenscht? 

Wanneer  men deze vragen leest, vraagt men zich af, 
of de stellers zich wel helder  bewust zijn geweest van de 
portee van het vraagstuk, waarop zij  betrekking hebben. 

E r is over  de opleiding van den architect reeds zoo-
veel gesproken en geschreven, dat het wel moeilijk schijnt 
er  nog iets nieuws van te zeggen. 

t komt ons dan ook zeer  onwaarschijnlij k voor, dat 
deze enquête daarover  een nieuw licht zal doen schijnen. 

s zal men verkrijge n een verzameling zeer  uiteen-
loopcndc mecningen en om te weten te korrten , dat de 
mecningen verschillen, behoeft men geen enquê te te be-
ginnen. h laat ons niet op de toekomst vooruitloopt

n kan nooit weten welke oorspronkelijk e denkbc l-

den hier  of daar  nog sluimeren. 

Tentoonstellin g op het gebie d van Volkshuisvesting . 

e tentoonstelling voor  volkshuisvesting, welke door  het meldt het Ti jd . v. Soc. , uitnemend te zullen slag' 
(Jezondheidscongres, ter  gelegenheid zijner  jaarlijksch e con- Zi j  zal  September  door  het comi té van organisat e 
ferentie en van het internationaal Woningcongres, in het — dr . , mr . r , mr . n en W< 

s te Schcveningen zal plaats hebben, belooft, zoo van Boven — aan den voorzitter  van het gezondheids-

congres, mr . baron v. n of bij  afwezigheid van dien 
aan den ondervoorzitter  jhr . mr . n , worden 
overgedragen cn geopend, waarbij  verschillende autoriteiten 
zullen worden uitgenoodigd tegenwoordig te zijn. Een der 
voornaamste inzendingen is van de gemeente Amsterdam, 
die in eene collectieve inzending een overzicht geeft van 
hetgeen door  verschillende bouwvereenigingen cn door  het 
gemeentelijk bouw- en woningtoezicht inzake woningonder-
zock cn woningverbetering daar  is verricht . e inzending 
zal een afzonderlijk geheel vormen en ter  plaatse nader 
worden gedemonstreerd. 

e Centrale Gezondheidsraad heeft bouwplannen van ar-
beiderswoningen, statistieken en andere bescheiden betref-
fende de volkshuisvesting cn septic-tank-installatie gezon-
den. 

Arnhem zal modellen inzenden van de aldaar  voltooide 
woningcomplexen, waarvan een in den vorm van een tuin-
dorp is gebouwd, benevens uitbreidingsplannen en gegevens 
betreffende woningonderzock en grondbedrijf . 

Ui t Breda worden door  een naamlooze vennootschap twee 
bouwplannen van complexen van arbeiderswoningen inge-
zonden, terwij l de gemeente Schiedam haar  uitbreidings-
plan met gegevens betreffende grondbedrij f heeft toegezegd. 

Utrecht zendt verschillende uitbreidingsplannen in. met 
een plan voor  een kleine woningwijk . Ook Schoonhoven 
en Vrijenban , Enschede, k en c hebben 
hnunc uitbreidingsplannen ingezonden. 

Vlaardingen, Enschede, d en m zonden 
verschillende plannen in, betreffende bouwplannen en op-
ruimin g van slechte woningen. 

Ui t t wordt een bouwplan van arbeiderswoningen 
door  een . C. bouwvereeniging aldaar  gesticht, ingezonden, 

Ui t n worden afbeeldingen verwacht betreffende 
den bouw van arbeiderswoningen, in verband met krot -
tenopruiming, van de Vereeniging tot bevordering van den 
bouw van werkmanswoningen. Wormerveer  biedt plannen 
van complexen van woningen aan, gebouwd door  de ver-
eeniging „ G o ed Wonen" . 

's-Gravenhage stelt grafische voorstellingen betreffende 
woningonderzock en uitbreidingsplannen ten toon. 

Ui t Enkhuizen worden door  het Snouck van -
fonds teekeningen en modellen van gebouwde woningen 
aangeboden; de heer  Stork uit o zal afbeeldingen 
van het door  hem aldaar  gestichte tuindor p inzenden. 

Van de e j  wordt een 
model verwacht van het ontworpen woningcomplex te Nieu-
wendam. 

Ui t Vlissingen wordt een bouwplan van  woningen 
in vogelperspectief cn photo's ingezonden. 

e e spoorwegmaatschappij  biedt bouwplan-
nen aan voor  arbeiderswoningen te Gennep, de architect 

n plannen voor  woningbouw en uitbreidin g van 
p en Aalsmeer, terwij l de architect s bouw-

plannen cn uitbreidingsplannen voor  woningscomplexen aan-
biedt. 

e heer  Philips zendt pho togra f ieén en teekeningen van 
, nabij  Eindhoven en de heer  Ph. J. s 

bouwplannen voor  Watergraafsmeer  en Zuylen en een plan 
voor  pl.m.  woningen in vogelperspectief. 

Bovendien hebben verscheidene gemeentebesturen cn tal 
van gezondheidscommissies gegevens aangeboden betref-
t nde woningonderzock. 

t aantal aanbiedingen overtrof verre dc beschikbare 
1 urnte, zoodat de tentoonstellingscommissie eene keuze heeft 
r oeten doen. t geheel belooft een interessant beeld 
l '  geven van hetgeen hier  te lande ingevolge de Woning* 
wet is tot stand gebracht. 

1 ( P r i j s v r a g e n . 

E G 

V O O T P V A N E E N

uitgeschreven door 

Sociaal-Technische Vereeniging van e 

s en Architecten. 

Artike l

E r wordt verlangd een ontwerp van een tuinstad-wij k in 
de onmiddellijk e nabijheid van een Nederlandsche stad -j-

 inwoners, op een . groot terrein, waarvan 
de situatie blijk t u>it de bij  het programma behoorende 
schetsteekening. 

t terrein is vlak; d)e .'terreinsgesteldheid biedt geencr-
lei bijzonderheden, die- aanleiding kunnen geven tot het 
daaraan passen van het stratenplan. e grond is zand-
grond (heide). 

e aanleg moet beantwoorden aan hooge hyg iën ische 
en aesthetische eischen. Gebouwd mogen uitsluitend wor-
den arbeiders- en kleine burgerwoningen van f  tot 
f  huurwaarde per  week. Voor ten minste de helft 
der woningen mag de huurwaarde niet meer  den f
bedragen. 

n het plan moeten worden opgenomen ten minste twee 
plantsoenen, elk van  £ , tenminste twee kinder-
speelplaatsen, elk van  \ , de voor  de te verwach-
ten bevolking noodige scholen, een vereenigings- en ver-
gaderzaal cn eventueel dc verder  door  den ontwerper  noo-
dig geoordeelde gebouwen. 

e kosten van het terrein bedragen inclusief de op-
hooging. doch zonder  riioleerin g en bestrating f  — per 

2 . e kosten van de scholen, van het vereenigingslo-
kaal en van de andere openbare gebouwen, worden in 
begrooting en in het exploitatieplan buiten rekening ge-
laten. 

Op dc situatie-teekening zijn de bestaande straten met 
getrokken lijnen, de ontworpen bouwplannen met stippel-
lijnen aangegeven; van deze laatste is wijzigin g mogelijk. 

e ontworpen straten van . breedte rondom het 
terrei n zijn voor  het doorgaand verkeer  voldoende. t 
ontwerp behoeft derhalve' alleen rekening te houden met 
het verkeer  van de te ontwerpen wijk e zelve. 

e wegen rondom het terrein, voor  zoover  niet aan 
reeds bebouwde blokken gelegen kunnen worden omgelegd. 

Artike l

t ontwerp moet bestaan uit : 

a. een overzichtsteckening van het gehcele plan, schaal 
 a

b. plattegrondtcekeningen. schaal  \\  gevende ten 
minste vier  details van het plan, bij  voorkeur  domineerende 
punten als pleinen, straatkruisingen, enz.; 

c. dwarsprofielen van de verschillende weg-typen, schaal 
 a

d. schetstcckeningen schaal  h  van enkele (ten 
minste vijf ) types der  te bouwen woningen (plattegronden 
en gevels); 

e. een toelichting tot het plan, die o.m. moot bevatten: 
 een o]>gave van het aantrd huizen, woningen en schat-

tin g van het aantal bewoners; 

 een opgave van de oppervlakte resp. ingenomen door 
wegen, gebouwen, tuinen en voortuinen, plantsoenen en 
speelplaatsen; 

 ccn overzicht van de huurprijzen ; 



 con globale begrooting van kosten; 

 een plan van exploitatie, in de veronderstelling-, dat 

het geheele complex door  een centraal lichaam wordt ge-

ëxp lo i teerd. j  is aan te nemen: 

a. dat elk gezin gemiddeld bestaat uit  persoon

kinderen beneden  jaar  tellen voor  één volwassene); 

b. de bouwkosten per 3 . woning bedragen f

de kosten \an de rioleering en van bestrating bedragen 

f — pet 2 . straat. 

c. de bouwsom wordt vermeerderd met  pCt. voor 

honorariu m architect, toezicht, teekenwerk. overdrachtskos-

ten en renteverlies tijdens den bouw; 

d. de exploitatie-rekening moet als volgt worden opge-

zet, zoowel voor  de hoofdtypen afzonderlijk als voor  het 

geheel: 

e en aflossing — bij  wijze van annuiteit  jaar) 

van grond en woningen  pCt.; 

Waterleidin g f — per  woning. 

e f  per  mille. 

Administrati e f — per  woning per  jaar . 

Onderhoud f — per woning per  jaar. 

Grondbelasting en straatgeld  pCt. van d ebruto-huur 

g  pCt. van de bruto-huur . 

e sub a. t/m. c. bedoelde teekeningen moeten worden 

gegeven in zwarten inkt Op wit papier; de sub d. bedoelde 

evenzoo of wel in potlood op wit papier. 

e inzender  kan voorts zoodanige schetsteekeningen. ge-

kleur d of ongekleurd toevoegen, als hij  voor  de beoordee-

lin g van het ontwerp wenschelijk zal oordcelen. 

All e teekeningen moeten zijn ongeëncadree rd, 'niet ge-

rol d en niet opgeplakt. t formaat der  teekeningen wordt 

vrijgelaten. 

Artike l

Al s eerste prij s wordt uitgeloofd  — ; als tweede' 

f

t eventueel geen der ingekomen ontwerpen voor 

bekroning in aanmerking komen, dan kan de jur y voor-

stellen het totaal of een deel van de voor  de prijzen 

beschikbare som onder  de beste ontwerpen te verdeelen. 

Artike l

Eventueele inlichtingen betreffende het Programma moe-

ten aangevraagd worden aan den secretaris der  jury . 

e antwoorden worden gepubliceerd in ,,de , 

„he t Bouwkundig Wieekblad" , „Archi tectura" , „d e Bouw-

wereld"  en „d e Opmerker" . 

Uitsluitend de op deze wijze verstrekte inlichtingen zul-

len beschouwd worden deel uit te maken van het Pro-

gramma. 

t Bureau van inlichtingen wordt  Januari  ge-

sloten. 

Artike l

e ontwerpen moeten anoniem zijn en ingezonden wor-

den onder  een motto of ander  kenteeken. 

Op straffe van uitsluitin g is het den inzenders verboden 

op de een of andere wijze dc anonimiteit vóór  de uit-

spraak van de Jury te verbreken. Bij  elke inzending zal 

in afzonderlijke, behoorlijk gesloten enveloppe moeten wor-

den gevoegd: 

a. een door  den ontwerper  onderteekendc verklaring , 

luidende: ..ondergetcekendc. inzender  van het ontwerp motto 

, "  verklaart , dat dit ontwerp zijn geestelijk eigen-i 

dom is" ; 

b. een correspondentie-adres. 

e laatstgenoemde enveloppe zal vóór  de uitspraak der 

Jur y door  haar  mogen worden geopend, om, wanneer  het 

noodig is, door  tusschenkomst van den correspondent met 

den ontwerper  in briefwisseling te treden. 

All e ontwerpen moeten vrachtvri j  ingeleverd worden vóór 

of op  Februari  aan den Secretaris der  Jury . 

Op de buitenzijde 'van elke inzending moet vermeld staan: 

G . 

Al s datum van inlevering wordt beschouwd de dagteeke 

ning van het bewijs van verzending, dat desverlangd moet 

worden overgelegd. 

Niet op tij d ingeleverde ontwerpen blijven buiten be-

schouwing en worden onmiddellij k aan het opgegeven cor 

respondentie-adres teruggezonden. 

Artike l 6. 

e Jury verplicht zich uitspraak te doen vóór i

en haar  oordeel over  alle ontwerpen in haar  rapport mede 

te deelen. t Jury-rappor t zal worden gepubliceerd. 

Artike l

e ontwerpen worden tentoogesteld te Amsterdam en 

het Jury-rappor t zal daarbij  ter  inzage liggen. 

Gedurende het tijdperk , dat de teekeningen in het bezi' 

zijn der  Vereeniging. zullen deze door  haar  tegen brand-

schade verzekerd worden. e bekroonde antwoorden zullen 

door  de Vereeniging gereproduceerd worden. 

Van andere, daartoe door  de Vereeniging geschikt ge 

oordeelde ontwerpen, zullen slechts met goedvinden van 

den ontwerper  en tegen vergoeding van f — per  ont 

werp, reproducties genomen worden. n elk geval zal dc 

Vereeniging. bij  eventucelc reproductie, de voorkeur  ge-

nieten. 

e 'mededinging is voor  alle Nederlanders opengesteld. 

e J u r y : 

. P. E Nzn. 

W . V A N B O V E N . 

W . F. C. . 

P. . 

A . . Secretaris. 

Wanningstraat  Amsterdam. 

Programma's zijn op aanvrage kosteloos verkrijgbaa r  bij 

den Secretaris der  Sociaal-Technische Vereeniging, W . C. 

V A N , Cornelis Jolstraat 88, Scheveningen. 

L 
L e e s t a f e l . 

G  No.  O f f i c i e el g e d e e l t e. -
dedeelingen ove de . e naa . — 

g de g van  Augustus  — e 
g de e s met het  de Afd. 

m op  Augustus  — e u 
(Slot.) 

e d o o  het k op n de aesthetische belangen -
den , doo . van Uitteken Fock, met afbeeldingen. 

E en g  veel invloed kan n uitgeoefend
het behoud aan landelijk schoon. 

, doo  F. J. . b. i . 
. Schoonheidscommissién. doo Aug. ]. C. van Spaei 

donck, . 

A No. t w e z en van kunst en in 't bijzond. 
van , doo  C. J. de s . 

i J u b i l e um z e g e ls van de . 
l ij ke e l met n , geleg'

aan de - en l t te , . E. A. 1 

, met afbeeldingen. 
e E. N . T. O. S., doo . . 

E en g e s c h e nk van d aan Zuid. doo . . 
O p l e i d i ng . 

. Vaktoestanden doo n a en C. J. de ;

E  No.  S c h e n n is van stedenschoon te A< 
, met afbeelding. 

E en s t u d ie ove Loevestein doo  VV. J. , met albeel-
ilingen. 

S t e d e n b o uw in . 

E  No. t d tusschen de belasting, het 
l en het aantal , doo E. C. VV. van k c. i . 

net afbeeldingen. 
g van de Afdeelingen voo - en e 

van het k t van s van  Augustus
n s t u k k e n. e g van de locomotief met den 

ende bij de n met twee , welkend met -
n stoom, bestemd voo  het n van e n met e 

-nelheid, doo  F. J. n w. i . 

. v. T.) No.  Leiding. - Uit de af-
deelingen. — Godsdienst in d met techniek. n voo ë 

. — e e g voo  alle technici. — Opleiding 
. . — s ove den n wind-

nolen . — . — t . —Uit technische 
n en . — 

E  No.  L a n . 
s w e t t e l i j ke g de  collectieve t 

noodig 5 . 

E E E No. e geschiedenis en 
ontwikkeling de . — e k te Wolvega en e ge-
vallen. — e in . — t niet tijdig lossen van 
een schip. — . — 

 No.  Nationale e . t  afb.) 
— . . t fig.) — e k in het . 
- t  in . V — n van Waal-
steen . — 

E , uitgave van J. G. e te , bevat in A t l .
e v o g e l s. A . . Wig man. — e g van 

, . . — e E i b e  f e l d s c he -
den, . . A . . — h k van 
g e s t e e n t en met d l i c h t , J. . s . — 

t é S c h o o p, . Z. . . — W at k o st ons 
het k u n s t l i c h t: . J. G. Nell. — t e s t o o m-
s c h ip de , . S. S. — s ove  s t o o m c o n d e n s a-
t i e, Jan , W. . — e . — -
k u n d i ge n v o o  d en t v an
1.. Y . — . — . — 

h t o v e  de m a a nd J u l i , VV 
van de Vegt. 

Gemeng d Nieuws .

. 
w en b ij b o uw i n en aan het k -

f t L o o. 

n p is ingediend tot g van het iste hoofdstuk 
s de ) de g voo  met f

Te  toelichting t doo  den ministe van financiën o. a. het volgende 
: 

e omstandigheid, dat de n bij de g van t 
loo in den loop van  snelle zijn d dan bij de g ove
de vie n  kon n , heeft ten gevolge 
gehad, dat binnen dat jaa  twee n van den bouw, samen 

 beloopende, mee  zijn , dan p bij de 
^stelling van het voo n g was te , l 

Wede eenige g boven het voo  bepaalde g is -
 kt doo  deskundige g inzake de , g van 

d' volledige g en - en . 
:)e g van de ingediende t is aan de e 

1' ;aven te . n meent de ministe de gelegenheid niet 
te mogen laten n om ten aanzien van de kosten van de n 
ten paleize t Loo de volgende mededeelingen te doen. 

lelijk d t bij gelegenheid van de e e 
gelden voo  dezen - en bijbouw, had s de commissie van 

be g van het bouwplan gemeend k te moeten consta-
ts en dat de zuinigheid j in elk opzicht was . 

j de , dat de g niet zoude n , is des-

tijds een d gemaakt voo  het geval, dat zich e om-
standigheden . 

Zulks — zegt de ministe in zijn . v. Toel. — blijk t t te zijn 
geschied. Tijdens de g toch bleek : 

a. dat e gedeelten de zijvleugels aan het bassecou als gevolg 
van in n n e e wijziging van -
ting, ook s bij de tunnelaansluitingen afdoende g 
eischten ; 

b. dat de e eetzaal om aan haa doel te kunnen n 
e afmetingen, eene doelmatige ligging, e toegangen en de 

noodige n eischte ; 
c. dat j tevens een e e en een spijzenlift o. a. 

noodig n en dat de e de kleine eetzaal van een , 
uitkomende in het , e te n . 

d. dat d beide zalen een gasleiding en'de p uitkomende 
gangen, de hal en de kapel eene e g niet zouden kunnen 

; 
e. dat welstandshalve ook de met pannen gedekte zijvleugels, aanbou-

wingen enz., met leien dienden te n gedekt. 
 nu k bij de g van het uit te n plan wel 

g was gehouden met de d van bij g vaak 
noodig blijkende en ook hie  niet uitgebleven e wijzigingen en -
schikkingen, is toch. zegt de , wegens het e de -
bedoelde e n en n ten behoeve van dit 
oude zee e gebouw en zijne , het eindcijfe  niet d 
gebleken. e e omstandigheid dat s g van 
den g van het k niet kon n n en dat s 
de g van k n of onmisbaa te achten maat-

n bij den afdoenden w en goede g van het paleis niet 
mag n e gelaten, heeft den ministe d doen vinden. 
— zij het na ampele n en e — n toe te 
stemmen, zulks in de t n , dat het late

k geblekene ongetwijfeld s dadelijk in het plan zoude zijn 
n zoo te n de noodzakelijkheid en wenschelijkheid e  van 

even duidelijk n aan het licht gekomen als zij e van de -
ing van den bouw zich . 

e g van de aanvankelijke g zal f  a f
, welke som ove  de n  en  zal moeten n betaald . 

t n te 's . 

 de n van t zijn d n t tegen de 
beschikkingen, in het n vastgelegd, ten aanzien  eigen-
dommen in de nabijheid de . 

e n heeft nu het besluit van e Staten , voo
zoo ve  dit het n onze Gemeente , ook ten 
opzichte van de bestemming van de n van de n van t e. a. 

e n ten aanzien van de n van n van . 
luiden als volgt : 

, wat t het p ingesteld doo n van t 
dat appellante bezwaa maakt, dat hij d n haa

geheele bezitting is aangewezen tot , k en , : 
een gedeelte in het midden  buitenplaatsen, dat tot ziekenhuis d 
bestemd; 

e te dien aanzien, dat een plan van g van een 
gemeente naa zijn d moet aangeven, voo  welke doeleinden het -
gebied t bestemd, p de bebouwde kom de Gemeente zich in 
de naaste toekomst zal n ; dat de wet de aanwijzing van die 
doeleinden t aan het inzicht van den , behoudens 

g van Gedep. Staten ; 
dat de wet ten deze geene e bepalingen behelst : 
dat wel is waa in het e li d van l  de Woningwet is -

, dat bij het plan van g de d t aangewezen 
die in de naaste toekomst voo  den aanleg van een , een t 
of een p l e i n is bestemd, maa dat dit t niet is een g 
van n een plan van g naa zijn d moet zijn : 

dat e dit bezwaa van appellante op zichzelf niet d is; 
dat echte appellante s als bezwaa , dat buiten haa -

, t pl.m. . nog . van n als n 
n aangewezen, tezamen dus ongevee , , wannee

's e zich op dezelfde wijze als tot nu toe zou blijven , 
voo  bebouwing als k m vie  eeuwen noodig zouden zijn. een 
tijdvak dat toch k geacht kan n de „naaste toekomst" te 

n ; 
dat de juistheid van de doo  appellante ten deze e gegevens niet 

is betwist, zoodat die moet n aangenomen : dat wel is waa aan de 
n van l  de Woningwet ..in de naaste toekomst" een j 

e beteekenis moet n gehecht, doch dat deze niet zoo ve  kan 
n , dat een tijdvak van m vie  eeuwen als de ..naaste 

toekomst" kan n beschouwd : en dat e dit bezwaa van -
sante d moet n geacht." 



G No

1 v  n e hee ('. . , civiel ingenieu le , heefl 
aan en in t van de commissie tot k naa een e com-
municatie met den linke  thans d een p van 
een vaste g ove den l nabij , benevens een globale -
ming de kosten. e plaats van de g is n tegenove de -

. met twee n aan de Stadszijde één in e en één in 
Zuidelijke . 

e lengte de g is . t bestaande e  op de 
Welle zal behouden blijven en eveneens de bestaande loswal. 

e Welle t met 2 , wijd 6 . ei S . en hoog . tegen, 
ove  de t onde de g . 

e g is n in gewapend beton. e n op de beton-
n zijn gedacht afgedekt met n in asphalt gezet, de voet-

paden afgedekt met gietasphalt. e kosten n d op f
zonde aankoop van n en gebouwen. 

^ P e r s o n a l i a . | 

— J u l i us . een de  meest bekende s 
van . is onlangs  jaa . Zijn laatste e k 
was de w te . e heeft hij de n gezet op zijn 

d en e is tevens een g in de e bouw kunst 
afgesloten, n eenmaal e n n , om-
dat zij de g beoogde van de e . f was 
een de bekwaamste s van die . n getuigen 
de n doo  hein als stadsbouwmeeste te n tot stand ge-

t o. a. de om- en aanbouw van het . 

. 

Omtrent dc vervaardiging van dit veelgebczigd materiaal 
bevat liet vakblad ..Onze Gids"  de volgende beknopte, 
maar  duidelijk e beschrijving. 

m bestaat uit een vast jutcweefsel als onder-
grond, waarop een dekmassa van geoxydeerde lijnolie , hars, 
kurkmeel en verfstof door  persen vast opgebracht is. t 
belangrijkste ruwe materiaal daarvoor is de lijnoli e (oleum 
lini ) vanwaar ook de naam is ontstaan. Jute is de bast-
vezel van verschillende, hoofdzakelijk in Oos t - lnd ië en China 
aangetroffen plantensoorten. t kurkmeel geeft het lino-
leum zijn zoo gewaardeerde elasticiteit. e wordt het 
afval van verschillende kurkfabrikate n gebezigd, welker 
materiaal van den in Spanje en Noord-Afrik a inheemschen 
kurkei k afkomstig is. Al s kleurende stoffen bezigt men 
natuurlijk e aardverven en kunstmatige mineraalverven, zoo-
als b.v. oker, ijzer-oxyde, chroomgroen, lithopone, en als 
bindmiddelen: twee harsen, n.1. het uit het terpentij n der 
Europecschc naaldboomen en vooral het uit Noord-Ame-
rik a gewonnen colophonium en een in Afrik a voorkomende 

 hars: kauricopal. 

e vervaardiging van goed linoleum is alleen in het 
grootbedrij f mogelijk, daar het groote eischen stelt aan 
ruimt e en tijd . want er  gaan zes maanden heen eer  het ge-
heel voor  aflevering vatbaar is. 

t voornaamste deel der  geheele fabrikati c is de vak-
kundige oxydatic van lijnolie . Van alle ol iën is deze, zoo-
als bekend, dc snelst drogende. Nadat de olie, door  maan-
den stilstand volkomen bezonken en dus helder  geworden 

 wordt ze door  verscheidene uren koken in ijzeren ke-
tels, meestal op open vuur bij  circa  graden, onder 
toevoeging van loodglid in vernis veranderd. t afgekoelde 
lijnoli e vernis pompt men in de op  graden verwarmde 
oxydeerlokalen. waarin honderden katoenen banden van 

 centimeter  breedte en  meter  lengte dicht bij  elkaar 
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Vervalschin g van Antiquiteiten . 
Y e r v o 1 g. (Zie bladz.

e stijging van de handelswaarde van oude kunstwerken 
werd door ons in de allereerste plaats genoemd onder de 
oorzaken, die de vervalsching in de hand hebben gewerkt 
maar  dit bedrij f zou nimmer de enorme uitbreidin g van onzen 
tij d hebben gekregen, wanneer  niet twee andere oorzaken 
hadden medegewerkt, namelijk de vaardigheid der  verval-
schers en de domheid van het publiek. 

E r is geen middel door de moderne techniek uitgedacht 
geen uitvindin g en geen ontdekking op wetenschappelijk 
gebied, die niet reeds bij  dc vervalsching van antiquiteiten in 
toepassing gebracht is. e daarbij  gevolgde procedé's zijn 
vaak zeer  ingewikkeld en de kunstgrepen, die bij  het aan 
den man brengen van de producten in practij k gebracht 
worden, zoo listig bedacht, dat het constateeren van een ver-
valsching somtijds op onoverkomelijke moeilijkheden stuit en 
absolute zekerheid vaak uitgesloten blijft . 

e moeilijkheden doen zich in het bijzonder  gevoelen 
vaar de strafrechter  geroepen wordt, in vervalschingszaken 
uitspraak te doen. t is alreeds niet gemakkelijk, duidelij k 
uit te drukken wat onder  vervalsching te verstaan is, al 
 lijk t de definiti e van Eudel, dat als zoodanig te beschou-

wen is „al l e namaak van origineel werk met het doel on-
geoorloofde winst te behalen", op zich zelf uiterst eenvou-
dig. n het namaken zelf is niets strafbaars, het kan met 
allerlei oogmerken geschiieden en geschiedt ook op groote 
schaal b.v. ten bate van het kunstonderwijs en in het alge-
neen bij  de kunstbeoefening en zelfs wanneer een onge-

oorloofd doel wordt beoogd is het niet zeker, dat de na-
maker  daarvan geweten heeft en is dit althans in vele ge-
vallen onmogelijk in rechten te bewijzen. 

t gebied, waarop wel het meest omgaat, is dat van 
de vervalsching van schilderijen en het is niet overdreven 
aan te nemen, dat hier  jaarlijk s eenige millioenen aan on-
echt goed besteed worden. 

s in de tijden toen het nog niet zoo erg was, zijn 
er  altij d schilders geweest, die zich bij  voorkeur op oude 
meesters inspireerden en hun wijze van werken navolgden. 

t waren geenszins de minst begaafden, die het hierin 
ver  'brachten. t was ook niet altij d met een bedrieglijk e 
bedoeling, dat zij  dan wel eens een copietje in den oven 
lieten uitdrogen en brui n worden, om een onervaren kenner 
een poets te bakken.  echte kenner zou het immers spoe-
dig genoeg bemerkt hebben en aan een. om hei zoo te 
noemen serieuze vervalsching zit heel wat meer vast. 

Allereerst kent ieder het moderne schilderlinnen, zoodat 
de eerste zorg moet zijn, het echte oude doek te krijgen . 

t vlas groeit nog steeds als in de oudheid en wordt 
in het buitenland althans, op afgelegen dorpen nog geheel 
op dezelfde wijze gesponnen en geweven als  jaren ge-
leden. Weet men slechts, waar het te krijge n is dan is deze 

moeilijkhei d voor een deel overwonnen: voor een deel. want 
nu moet het nieuwe materiaal nog oud en vuil gemaakt 
worden. e wordt het eerst gekookt in een aftreksel 
van tabak met een weinig lijm . tot het de vereisehte kleur 



vertoont. Wat later  dc rugzijd e moet worden wordt lichtelij k 
met harspoeder  bestoven en vervolgens bestrooid met ge-
woon kamerstof, dat met de grootstte zorg met dc hand moet 
worden ingewreven. t resultaat is verrassend, op het oog 
is het doek dan niet van oud te onderscheiden, maar  een 
geroutineerd vervalscher  zou medelijdend neerzien op den-
gene, dien hij  deze methode zag toepassen voor  een geval, 
dat er  op aankwam en geen oogenblik aarzelen, een oud min-
derwaardig schilderstuk te nemen, het geschilderde te ver-
wijderen door  middel van loog of een ander  oplossingsmiddel 
en zich op die wijze een doek te verschaffen, waarvan de 
echtheid met eede gestaafd kan worden. n het oude 
spieraam behouden worden, des te beter, want om een klei-
nigheid te noemen die toch niet over  het hoofd gezien 
mag worden, ook naar  het oude, uit de hand gesmede, spij-
kertjes, waarmede het doek op het raam bevestigd is, wordt 
door  de kenners gekeken. t een paneel is men soms 
spoediger  klaar . Oude eiken planken en deurpaneclen zijn 
courante handelsartikelen, ofschoon oen oud schilderijpanecl 
de 'voorkeur  verdient. 

s de ondergrond aldus geprepareerd, dan komt de artis-
tieke arbeid van den antiekschilder  en daarna het oud 
maken van het schilderwerk, waarvoor  een gehcelc reeks ver-
nufti g uitgedachte middelen in toepassing wordt gebracht 
en dan, last not least, het handmerk van den ouden schil-
der Jan Steen, u of wien ook. 

Nu moet de wetenschap te hulp komen, want de oude 
schilders hadden somtijds een, maar  meermalen ook ver-
schillende handmerken en monogrammen in de verschil 
lende tijdperke n van hun werkzaamheid. Bovendien moet 
men hun eigenaardigheden kennen, wat betreft de wijze 
waarop en de plaats waar  zij  hun handteekening aanbrach-
ten. A l te duidelij k moet zij  ook niet in het oog vallen, 
wat afkrabben en wat vuil lijmwater , dat een laagje schim-
mel veroorzaakt, kan hierbi j  zeer  goed te pas komen, of 
wel men maakt het werk gedeeltelijk onzichtbaar  met 
eenig roetwater  en stof, om een eventueel kooper  het 
genoegen te verschaffen dit zelf te verwijderen en zelf de 
handteekening geheel te voorschijn te brengen. 

t staat vast, dat op deze wijze, met talrijk e variaties 
in zeer  vele gevallen wordt te werk gegaan en het staat 
evenzeer  vast, dat hier  met recht van een reeks strafbare 
handelingen gesproken kan worden, maar  het bewijs daar-
voor  te leveren is, ook met de middelen, waarover  beschikt 
kan worden, te moeielijk, om den vervalschers niet een 
aanzienlijken voorsprong te waarborgen, dien zij  wel zorgen 
te behouden. 

e boven omschreven manier  van werken bij  namaak 
van oude kunst is een vri j  omslachtige, waaraan nogal 
onkosten verbonden zijn , maar  het werk wordt goed be-
taald, beter  dan het eenvoudig aanbrengen van de valsche 
handteekening van een meester  op een minderwaardig 
werk van een zijner  leerlingen, uit zijn school, of alleen 
maar  uit zijn tijd . Een echt oud schilderij , ook al is het 
van een tweede of derderangsschilder, moet vri j  duur 
betaald worden en al kan het na verandering der  hand-
teekening misschien voor  het tienvoudige van den in-
koopsprij s worden verkocht, om deze practijk , die eigen-
lij k neerkomt op eenvoudige valschheid in geschrifte, 
in het groot te drijve n is eigenlijk niet genoeg bruikbaa r 
oud materiaal voorhanden. Gevallen, waarin het is voor-
gekomen, da' zooals b v. indertij d uit oude kerken en 
kloosters in , zich een bepaalde neiging vertoonde tot 
opruiming , zoodat veel kunst aan de mark t kwam, die 
gemakkelijk op naam van groote meesters gebracht kon 
worden, zijn betrekkelij k zeldzaam en worden steeds zeld-
zamer en het publiek is niet zoo onnoozel, dat men in 
het oogvallend minderwaardi g werk voor  dat van Fr a A n -
gelico, Poussin of , kan laten doorgaan. Een gerouti-

neerd vervalscher  zal zich wel wachten, zich belachelijk te 
maken, door, zooals wij  nog onlangs in Engeland zagen, 
een prullig e , nota bene, als werk van t 
te koop te hangen. 

e kunnen alleen boeren en buitenlui beetge-
nomen worden, doch het is begrijpelijk , dat kenners er 
kunnen inloopen met het werk van de beste leerlingen 
van beroemde meesters. e meesters hebben daar  zelf 
meermalen aanleiding toe gegeven en het is bekend 
genoeg, hoe s zjch bij  zijn werk door  zetr  talent-
volle leerlingen helpen liet, zoodat het bij  vele zijner 
werken een punt van twijfe l uitmaakt , wat daarin eigenlijk 
door  hemzelf geschilderd is. 

Ook waar geen sprake van antieke kunst is, bij  ver-
schillende moderne schilders, komen praktijke n voor, die 
eensdeels, strik t genomen, opzettelijke vervalschingen ge-
noemd kunnen worden, anderzijds de uiterste grens van 
het geoorloofde bereiken, wat eigenlijk reeds zeggen wil , 
dat zij  die grens overschrijden. 

Prof. Gross haalt daarvan eenige sprekende voorbeelden 
aan, voornamelijk om aan te toonen, hoe moeilij k het is, 
koopers, ook van nieuwe kunst voor  bedrog en schade te 
te vrijwaren . Zoo b. v. brengt hij  in herinnering hoe 
indertij d aan het licht gekomen is, dat de bekende 
Vlaamsche schilder  Jan van Beers verscheidene talent-
volle schilders in zijn dienst had, om c o p i e ën van zijn 
werken of ook origineele stukken te vervaardigen, welke 
dan door  den patroon, zoo noodig een weinig geretoucheerd 
en van handwerk voorzien werden, om als echte van Beers 
de wereld in te gaan. Bleek het somtijds, dat enkele dezer 
producten zijn naam weinig eer  aandeden, dan ontzag hij 
zich niet, later  weder  het vaderschap te ontkennen en op 
die wijze van zich te doen spreken, reclame te maken. 

r  er  zijn andere gevallen, die zich kunnen voordoen 
en waarvan bekend is, dat zij  niet tot de zeldzaamheden 
behooren. Een beroemd schilder  heeft b.v. op zijn atelier 
een nieuw stuk onderhanden en ontvangt in het reissei-
zoen veel bezoek van buitenlandsche kunstliefhebbers. 
Zoo komt in den voormiddag eeu Engelschman bij  hem, 
hij  ziet het halfvoltooide stuk, koopt het en geeft het 
adres op, waarheen het na voltooiing moet worden gezon-
deu. n den namiddag komt een Amerikaan en hetzelfde 
spelletje herhaalt zich. e schilder  zet, wanneer  zijn be-
zoekers verder  gereisd zijn , een tweede doek op den ezel 
en begint een tweede exemplaar  van hetzelfde stuk op te 
zetten. e Engelschman en de Amerikaan krijge n na 
eenigen tij d tehuis gestuurd war  zij  besteld hebben, beiden 
zij n voldaan over  den aanwinst hunner  verzameling, maar 
het lijd t geen twijfe l of zij  zouden minder  voldaan zijn, 
wanneer  zij  wisten, dat hun nieuwe acquisitie geen unicum 
is. Beiden toch meenen, dat zij  dat eene schilderij  hebben 
gekocht, waaraan zij  den meester  in zijn werkplaats bezig 
zagen, zij  zouden het wellicht niet, of het zeker  tegen veel 
lager  prij s gekocht hebben, indien zij  van elkanders be-
zoeken geweten hadden, want een van beiden toch is 
slechts bezitter  van een copie, al is die dan ook door  dei 
meester  zelf vervaardigd n kan diens handelswijze nu 
geoorloofd noemen, of moreel af te keuren of zelf in 
rech en strafbaar, dat is al naar  men het neemt; maar  wij 
zouden zeggen, waar  dergelijke gevallen dagelijks voor 
komen en als iets heel gewoons worden beschouwd, daa: 
mogen wij  er  ons niet over  verwonderen, dat over  ver 
schillende practijke n in het vervalschersbedrijf zeer  lich 
geoordeeld wordt en men zich verontschuldigt met het 
bekende <wat niet weet wat niet d e e r t ». 

n men op een tentoonstelling aan een beeldhouw 
werk het etiket «ve rkoch t» of  maal ve rkoch t» zie 
hangen, dan weet de kooper, dat hij  zich daar  een reprc 
ductie van een origineel kan verschaffen die hij  later  oor 

in alle details geheel gelijk , in de salon van een zijner 
kennissen kan aantreffen. j  zal zich daarover  geenszins 
verwonderen, maar  wat moet hij  denken van den beroem
den schilder, die hem een reproductie leverde, hem in de 
meening latend, een unicum te ontvangen ? 

j  zal wellicht voorgoed genezen zijn van zijn liefheb 
berij , om op zijn reizen ateliers te bezoeken en uit de eerste 
hand kunstwerken te koopen. 

t reizen is bij  vroeger  vergeleken, heel wat veiliger 
geworden, men behoeft geen pistolen meer  mede te nemen 
om zich tegen een aanval van straatroovers te verdedigen 
daarentegen wordt men thans bestolen op de meest be-
schaafde en v o o r k ó m e n de wijze, vooral wanneer  men zoo 
onvoorzichtig is onderweg oude kunst te gaan verzamelen. 
Ons ontwikkel d verkeerswezen legt daaraan geenerlei be-
zwaren in den weg; de omvangrijkste voorwerpen kan 
men zich laten nazenden naar  het eind der  wereld en 
om gewaarborgd te zijn , dat men het echte oude schilder-
stuk, dat men gekocht heeft ook krijg t plaatst men op 
de achterzijde zijn handteekening of een lakstempel met 
een geheim leeken er  bij . r  jawel, alles komt in de 
beste orde, ongeschonden, aan, behalve het echte oude 
schilderstuk, dat door  den slimmen antiquaar  bij  den verkoop 
over  een meer  of minder  waardelooze copie heengespannen 
was, maar  dadelijk na het vertrek van den kooper  ver 
wijder d werd, om opnieuw te dienen voor  dezelfde truc . 

E n laat de kooper  nu maar eens beginnen den bedrie-
ger  in rechten te vervolgen. Nog afgezien van de moei 
lijkheid , die dan uit den afstand voortvloeit, heelt de kla-
ger  alle kans, dat er  hartelij k gelachen zal worden, om de 
geslepen manier, waarop hij  beetgenomen is, terwij l boven-
dien het wettig en overtuigend bewijs van het bedrog 
zoek blijft . 

t het toenemend gevaar  bedrogen te worden is de oplet-
tendheid van museumdirecteuren, experts en eerlijk e han-
delaars in oude kunst toegenomen, zoodat deze in het 
algemeen veel meer  dan vroeger  op hun hoede zijn en de 
vervalschers zeer  goed weten, waar  zij  zeer  weinig en 
waar  zij  meer  kans op succes hebben. t de schilderijen 
wordt het dus al moeielijker, maar  de industri e heeft op 
velerlei ander  gebied, met name op het zeer  uitgebreide, 
dat men met den naam van kunstnijverheid aanduidt, tal 
van hulpbronnen om zich ruim e winsten te verzekeren. 

O p dit gebied brengt zij  de oude spreuk «var ie tas 
de lec ta t» in toepassing ; zij  weet dat het groote publiek 
van afwisseling houdt en brengt dus nu dit , dan weder 
dat aan de markt . 

t is bekend genoeg, dat er  tal van ateliers en fabrie-
ken bestaan, die zich stelselmatig op het namaken 
van oude kunstnijverheidswerken toeleggen, sommigen 

openlijk en dat strekt in zekeren zin de ondernemers tot 
eer, ofschoon het gevaar, dat zij  opleveren er  maar  weinig 
door  verminderd wordt . 

Vele dier  werkplaatsen zijn op verschillende takken van 
het bedrij f ingericht en zoo vindt men er  in , die 
gedurende een lange reeks van jaren steeds datgene ge-
produceerd hebben, waarnaar  het meeste vraag was. Zoo 
maakten zij  eerst kostbare boekbanden en toen hierom-
trent , door  de groote hoeveelheid, verdenking rees, fraaie 
gesneden houten schilderijlijste n en beschilderde koffertjes. 
Toen de vraag hiernaar  wat verminderde, kwamen 
allerliefste triptieke n en kleine altaren uit de dertiende 
eeuw te voorschijn, maar  met het produceeren daarvan 
hield men ook langzamerhand op en nu zijn het Empire-
pendules, tafeltjes, é tagères, die vervaardigd worden en 
gretig koopers vinden. 

Wanneer  zich eenige argwaan openbaarde omtrent een 
of ander  artikel , houdt men nog niet dadelijk met de fa-
bricati e op, want de fabrikanten weten zeer  goed, dat, 
mogen ook de kenners iets vermoeden, het publiek nog 
een tij d lang argeloos blijf t koopen. t is o. a. ook ge-
bleken bij  de bekende Tanagra-figuurtjes, de Grieksche 
beeldjes, uit klei geperst, met pijpaard e overtrokken en 
beschilderd. Toen deze beeldjes indertij d in vri j  groot 
aantal gevonden werden in B ö o t i è, n A z i ë en / u i d -

, wilde ieder  verzamelaar  ze bezitten. Ze na te maken 
leverde hoegenaamd geen moeilijkheden op, want de ma 
terialen voor  de vervaardiging waren gemakkelijk te vinden 
en modellen waren er  te over. r  de echte beeldjes 
gewoonlijk nog sporen van beschildering vertoonden, werden 
de nagemaakte na de beschildering zoolang met borstels 
bewerkt, dat er  ook slechts sporen van verf op achter-
bleven, vele werden opzettelijk gebreken of lichtelij k be-
schadigd en netjes gelijmd, daarna voorzichtig met vochtige 
aarde een weinig wit gemaakt en vervolgens in grooten 
getale tegen ongehoorde prijzen verkocht. t was alge-
meen bekend, dat de echte beeldjes wel in vri j  groote, 
maar  toch zoo beperkte, hoeveelheid gevonden waren, dat 
dadelijk de groote s en bekende particulier e ver-
zamelaars zich er  van meester  gemaakt hadden, terwij l 
van nieuwe vondsten sedert niets vernomen werd en toch 
verwonderde zich aanvankelijk niemand er  over, dat zij 
bij  duizenden aan de mark t kwamen. Weldr a echter  dwong 
de overproductie en de concurrentie de fabrikanten , de 
beeldjes als imitaties te presenteeren en thans is er  naar 
echte hoegenaamd geen vraag meer, omdat men voor  een 
honderdste deel van den oorspronkelijken prij s imitaties 
kon koopen, die door  niemand van de echte beeldles 
onderscheiden konden worden. 

( W o r d t v e r v o l g d .) 

( M i 

Vereenigmgen . 

P A E T . 

\ f d ee l i n g u w k u n s t -

o n d e r r i c h t . 

e Afdeeling hervat hare colleges op den eersten -
dag in October  a.s.; terwij l de lessen in bouwkunstig hand-
teekenen o,p  September  aanvangen. t het oog hierop 
s de inschrijvin g van deelnemers sedert eenige dagen en 
tot  September  a.s. geopend. 

t prospectus en volledige inlichtingen zijn op eiken 
werkdag te bekomen bij  den administratieur  in ,,Parkzicht" 
aan de t 

Belanghebbenden wordt in herinnering gebracht, dat dc 
Cursus ingevolge de jongste herziening van het leerplan 
cn de organisatie een vierjarig e is. en dat volgens dit leer-
plan in het aanstaande cursusjaar  de eerste twee jaren zullen 
zijn ingericht; terwij l in het derde jaar  het vroegere leer-
plan wordt afgewikkeld en voltooid. 

El k cursusjaar  telt  maanden, loopende van October  tot 
Apri l . e colleges worden in den regel dri e maal. soms 
echter  vier  maal per  week gegeven, des avonds van
tot  uiur  in de lokalen der s Academie van Beeldende 

n en in die van de l „Quel -
linus" ; terwij l de lessen in het bouwkunstig handteekenen 
regelmatig gedurende den geheelen cursus worden gegeven 
op Zaterdagavonden van  tot  uur  in een lokaal van 
het gebouw „Parkz icht "  aan de t te Am-
sterdam. 

li e toelating tot den Cursus is. behoudens bijzondere 



redenen ter  beoordeeling van het h Bestuur  en 

in verband met de door  de cand ïda ten genoten voor-oplei-

ding, geregeld als volgt: 
e candidaten moeten in het bezit zijn van een eind-

diploma van een der  Volgende inrichtingen van onderwijs, 
en bovendien genoegzaam ervaring in de practij k der  bouw-
vakken hebben opgedaan, b.v. in de functie van .teekenaar 
of opzichter; t.w.: 

de s Normaalschool voor  Teekenonderwijzers te Am-

sterdam. 
dc l voor d te Amsterdam. 
de Academie van Beeldende n tc 's-Gravenhage. 

de Academie van Beeldende n en Technische We-

tenschappen te . 
de Schoo,l voor d tc , 
de Academie "  te Groningen en andere daarmee 

gelijkstaande inrichtingen. 
Zi j  die in het bezit zijn van het einddiploma (voor  bouw-

kunde) van een der e Technische Scholen of 
dat 'van l „Que l l i nus "  tc Amsterdam, 
en tevens als teckenaar  of opzichter  werkzaam zijn in 
de practij k der  bouwvakken kunnen direct tot den cursus 
worden toegelaten. 

Verder  kunnen zij  worden toegelaten die beschikken over: 
a. het diploma Bouwkundig Opzichter  of Bouwkundig 

Teekenaar  uitgereikt door  dc j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, 

b. een der  acten r  Onderwij s . of , 
c. het einddiploma, met vervolgklasse, van de -

school van de . voor  den Werkenden Stand te Am -
sterdam; en bovendien de bewijzen kunnen overleggen van 
een voldoende algemeene ontwikkelin g en ervaring opge-
daan in de praktijk . 

Tenslotte is aan hun de gelegenheid tot deelname aan 
den cursus opengesteld, die, hoewel niet in het bezit van 
eenig diploma, de bewijzen kunnen overleggen van vol-
doende ontwikkelin g en ervaring opgedaan in eene veel-
jarig e werkzaamheid in de praktijk . 

e eischen zijn gesteld teneinde zooveel mogelijk de 
zekerheid te erlangen dat de cand ïdaa t -dee lnemer over  vol-
doende kennis beschikt om het onderwijs der  Afdeeling 
met vrucht te kunnen volgen. 

Over  de toelating beslist, na verkregen inlichtingen, het 
h Bestuur. 

Aan hen die den volledigen cursus met vrucht hebben 
gevolgd kan door  het Genootschap op voordracht van het 
Bestuur  der  Afdeeling, gehoord de , een a 
worden uitgereikt . 

Omtrent het cursusgeld het volgende: 
Voor  het volgen van den volledigen vierjarigen cursus 

is f — verschuldigd; waarvan voor  het eerste jaar 
f  betaald wordt, voor  het  jaar  f  en voor 
het  en  jaar  elk f t deze regeling verbindt 
elke deelnemer zich voor  den geheelcn vierjarigen cursus. 

Voor  het volgen van den cursus per  jaar  is f — voor 

cursusjaar  verschuldigd. 
e leervakken zijn verdeeld in vier  groepen, te weten: 
 technische vakken,  bouwkundige vakken,  vak-

ken betreffende de kunstnijverheid,  vakken betreffende 
de versierende kunsten. e gelegenheid is geopend tot het 
volgen van de colleges dezer  groepen afzonderlijk . 

Voor  de eerste groep is per  jaar  f — verschuldigd, 
voor  de tweede f —, voor  de derde f  en voor 
de vierde f

e lessen in bouwkunstig handteekenen kunnen eveneens 
afzonderlij k worden bijgewoond, waarvoor  f — per  cur-
susjaar  betaald wordt . Voor  hen die zulks bij  het bestuur 
van den cursus aanvragen, bestaat tot een beperkt aantal, 
de gelegenheid de lessen kosteloos te volgen. 

c leerstof van den volledigen vierjarigen cursus omvai 
de volgende leervakken: Natuursteen, Baksteen, . 

, Gewapend beton, Grafische Statica, , Wa-
tenvoorziening, Verlichting , Verwarming , Ventilatie, Bouw-
vormenlcer, Gebouwen voor  Eere-diensten, , Vergader 
en Concertzalen, Theaters, Scholen, Badhuizen, Woonhuizen, 
Gebouwen voor e doeleinden, Proportion en Stel-
sels, Stadsuitbreiding, , l en Glasschil 
derkunst, - en Textielkunst, Elementaire en toe 
gepaste versiering, e Schilder- en Beeldhouw-
kunst, Bouwkunstplastiek, , s dei 
Bouwstijlen, k cn tenslotte Bouwkunstig e 
kenen. 

t s telt p.m. dertig leden, onder  wie 
de leerstof zoodanig verdeeld is dat elk vak, in het bijzonder 
tot zijn recht kan worden gebracht. 

. 

t officieel programma van het Xe . Woningcon-

gres 's-Gravenhage-Scheveningen  Sept.  luidt : 

Zondag  September
 uur  n.m. Ontmoetingsavond in de Eetzaal van het -

haus te Schevcningen. g naar  verkiezing). 
All e reeds aangekomen leden en dames worden uitgenoo-

digd daarheen te gaan, het Bestuur  zal hen daar  ontvangen. 

Ter bevordering van de goede regeling wordt aan de 
reeds aangekomen Congresleden dringend verzocht Zondag 
tusschen  uur  in het Congres-informatiebureau in het 

s hun s tijdens hun verblij f te 's-Graven-
hage—Schevcningen op te geven en hunne stukken, cor-
respondentie enz. af te halen. t daar  te 
ver tóonen, des avonds zullen de nog niet afgehaalde stuk-
ken in de Eetzaal liggen. t ver tóonen

g  September. 
 uur  v.m. Openingszitting in de l (de groote 

muziekzaal van het , toegang nabij  halte lijnen 
 en  der  electrische tram). 

N a opening tot  uur . Na opening gaan de Congresleden 
naar  de Eetzaal, waar  de beraadslagingen een aanvang 
nemen. 

i £ —  uur  n.m. Vergadering Eetzaal . 
 uur  n.m. Ontvangst door  de Nederlandsche . 

in de l op het Binnenhof (avondtoilet). 
g  September. 

 uur  v.m. Vergadering in de Eetzaalvan het . 
i j— 5 uur  n.m. Vergadering als voren. 
 uur  n.m. Banket, aangeboden door  het Gemeentebe-

stuur  van 's- Gravenhage in de l (avondtoilet). 

Voor  de deelneming zijn bijzondere kaarten vereischt. 
welke tot een bepaald aantal in verband met de beschik-
bare ruimte, verkrijgbaa r  zullen zijn : g +  uur 
in de Vergaderzaal na afloop van de zitting, tot -
middag  uur  in het Congres-informatiebureau t 
schapskaart ver tóonen). 

Bi j  het in ontvangst nemen der  kaarten kunnen plaatsen 
aan de verschillende tafels worden gereserveerd. 

Woensdag  September. 
3 uur  v.m. Vergadering in de Eetzaal van he 
. 

i  uur  Excursie naar . e excursie ver-
trek t van het Station s te Schevcningen dadelij 
naar . Aankomst aan het . Officieel' 
ontvangst door  het Gemeentebestuur  en het rcgelingscomit 

Tocht over  de rivie r  door  de havens, aangeboden don 
het Gemeentebestuur. 

h aan boord, aangeboden door  het Gemeentebestuur 
g aan de Pelgrimskade. 

Bezoek der  woningen der j  voor  Volkswo-
ningen. 

Voortzettin g der  boottocht. 
Bezoek aan het l der -

rikalijn . 
d aan boord van het stoomschip „ N i e u w Amster-

-terdam" , aangeboden door  de e der -
rikalijn . 

Terugreis per  stoomboot naar  het , aangebo-
den door  de Vereeniging tot Bevordering van het Vreem-
delingenverkeer. 

 uur  n.m. Extr a trein naar . 
n naar  volgorde det aanmelding voor  den tocht 

naar m verkrijgbaa r  aan het informatiebureau. e 
eerste driehonderd kaarten groen-wit-groen, de daarop vol-
gende rood. e deelneming aan de excursie naar m 
is 'beperkt tot een aantal van  personen. Aanmelding tot 
 Sept.  uur  middag. 

n per  persoon heen en terug etc. f
n er  congressisten zijn, dje bepaalde woning-typen 

wenschen te bezoeken, dan wordt hun verzocht dit enkele 
dagen te voren kenbaar  te maken, en zal hun daartoe de 
gelegenheid verschaft worden. 

t rege l ingscomi té bestaat uit de heeren: 
. J. . , Voorzitter . . . . J. . van 

kier , Secretaris. A . C. Burgdorffcr , r  der  Gemeente-
werken. G. A . . de Bruijn . J. , Oud-Wethouder. 

. . P. van der . . J. C. J. van . 
A . n W.Azn., Voorzitter  der  V . t. B. v. h. Vreem-
delingenverkeer. . A . . C. j . Struyk , r 
v. h. Bouw- en Woningtoezicht. J. a Wierdsma, 

, d. . 

g  September. 
 uur  v.m.—  uur  n.m. Vergadering cn sluiting der  Con-

greszittingen in de Convcrsatiezaal van het . Na 
de sluiting begeeft men zich naar  de eetzaal van het -
haus, waar  geluncht wordt tot besluit van het Congres. 

g vier  gulden per  couvert, alles inbegrepen; 
kaarten aan het loket in het informatiebureau vóór Woens-
dag  uur. 

's s bezoek aan de g cn 
Volkswoningen. 

Vrijda g  September. 
Excursie naar  Amsterdam op uitnoodiging van het Ge-

meentebestuur. 
 uur  v.m. (het nauwkeurige vertrekuur  zal op de 

excursiekaart gedrukt staan). Vertrek van Schevcningen 
'Station ) via n g  uur. Aankomst i o£ 
v.m. Tocht per  gemeentetram naar  het Concertgebouw. 
Voordracht met lichtbeelden in de kleine zaal door  den heer 
J. W . C. Tcllegen. Civ. , r  van het Ge-
meentelijk Bouw- en Woningtoezicht. Aanbieding van een 
geschrift over  Amsterdamsche woningtoestanden door . 
J. , Voorzitter  van den Amsterdamsehen Wo-
ningraad. 

 uur . h in de groote zaal van het Concertgebouw. 

 uur  n.m. r  door  de stad, bezoek aan woningen 
van verschillende Vereenigingen. 

 uur  n.m. Thee ten huize van den Burgemeester, Am -
Wel  aangeboden door  den Burgemeester  en w 
J« :kheer l geb. Barones e Vos van Steen wijk . 

 uur  n.m. Stoomboottocht van af het huis van den 
B' rgemeester  op den Buiten-Amstel en het Y . Bezoek aan 
net nieuwe stadsgedeelte aan de Noordzijde van het Y 
er  aan de Eerste Nederlandsche Tentoonstelling op Scheep-
va irtgebied (E.N.T.O.S. ). 

>e deelneming aan de excursie naar  Amsterdam is be-
Pckt tot een aantal van pl.m.  personen, naar  volgorde 
<te aanmelding aan het loket excursies in het informatiebu-

reau 'in het . Aanmelding tot Woensdag  Septem-
ber  uur  middag. 

n per  persoon heen en terug Amsterdam etc. f
Na bezichtiging van de E . N . T . O . S. kunnen de congresleden 

met de gewone treinen, naar  eigen keuze, naar n — 
Schevcningen terugkeeren op hün retourbiljet . 

Zaterdag  September. 
Congresleden, die deelnemen hetzij  aan de excursie Twente 

(Enschede, , hetzij  aan de excursie Arnhem en na 
de excursie doorgaan naar . worden er  op at-
tent gemaakt, dat het traject Schevcningen o of Schc-
veningen-Arnhem een deel is van hnunc terugreis. Voor deze 
excursies bicden de spoorwegmaatschappijen extra treinen 
(zonder  reiskosten) aan. t het oog hierop, kunnen zij  aan 
het Excursieloket in het informatiebureau in het s 
vóór Woensdag  uur  schriftelij k terugreisbiljetten be-
stellen, met o of Arnhem als beginstation van hun 
terugreis. 

Zi j  ontvangen daar  aanwijzingen naar  welk grensstation 
hun groote bagage moet bevracht worden. 

. Excursie naar  Twente. 

-J uw v.m. Vertrek van station Schevcningen-- -
haus via den . Amsterdam, Apeldoorn naar  Enschede. 

 uur  v.m. Aankomst te Enschede. 

5 uur  n.m. h in de concertzaal van dc Groote 
Sociëte i t, aangeboden door  dc Gemeente Enschede. 

 uutr  in.m. Bezichtiging van het complex woningen van 
de Vereeniging „d e Volkswoning"  aan den n 
weg. e tocht daarheen (aanvangende  uur  precies) ge-
schiedt gedeeltelijk per  electrische tram, gedeeltelijk te v oet 
door  het Volkspark . 

 uur  n.m. Vertre k per  extra trein van dc fabriek -
tersbleck via Boekclo naar  het tuindor p .,'t . e 
reizigers voor g ['aankomst  die 
met trein No.  om  wenschen te vertrekken, be-
geven zich om  naar  het station. 

Voor  de overige reizigers om: 

 uur  n.m. r  in het „Ve reen ig i ngsgebouw". aange-
boden door  de heeren Gebr. Stork &  Co., -
ten. a muziekuitvoering van dc Fabriekskapel. -
gers voor  de richtin g Amsterdam, n n 
vertrekken om  per . Spoor  naar  Almelo, aankomst 

 en vandaar  per  trein .  om  naar  richtin g 
. . 

Aan de excursie naar  Twente kan door  personen 
worden deelgenomen ,naa(r  volgorde der  aanmelding. Voor 
de heenreis van Scheveningen via n m 
naar  Twente wordt kosteloos reisgelegenheid aangeboden 
door  de e Spoorwegmaatschappij. 

e terugreis moet door  de deelnemers betaald worden, 
ieder  neemt zijn eigen biljet . 

e kaarten voor  alle excursies moeten afgehaald worden 
aan het loket in het informatiebureau, waar tevens de 
kaarten voor  het diner, aangeboden door  de n Gebr. 
Stork &  Co.. (te , uitgereikt worden. 

n dezer  excursie f  Aanmelding vóór Woens-
dag  September.  uur  's middags. 

t on tvangs tcomi té te Enschede bestaat uit de : 
Edo J. Bergsma, Burgem. v. Enschede: . B. Blijdenstein. 
fabrikant; . ten Cate Wzn., Secretaris Commissie van Be-
heer  over  het Volkspark : J. . van , Fabrikant ; W . 

. van . Voorzitter  Commissie van Beheer  over  het 
Volkspark ; N. G. Jannink, Voorzitter  Vereeniging „d c Volks-
woning" ; . ter e Jzn., Voorzitter r  van -
handel; . . , Bestuurslid Vereen, „ d e Volkswoning" ; 
Jhr . A . JU'. Op ten Noort. r  Gemeentewerken: J. A . 
Scholten, Secretaris Vereen, „d e Volkswoning" . 

t on tvangs tcomi té te o bestaat uit de heeren: 
G . J. O. . , d van het Bestuur  der e 



Bouwvereenigtng; . W . de , Bestuurslid der . B. 

V . : i , Architek t der . B. V . ; C. F. Stork, 

Bestuurslid van . B. V . ; . V . Stork. President Commis-

saris der . B. V . ; . N . A. Tonckens. Burgemeester  van 

. 
. Excursie naar  Arnhem. 

 v.m. Vertrek per  Staatsspoor-stoomtram, tegen-

over  het Palace l van cle . Zeebad Scheveningen, 

naar  's-Gravenhage Staatss|x>or. 

e heenreis (Scheveningen—Arnhem) wordt aangeboden 

door  de Staatsspoorwegmaatschappij. 

T c s Gravenhagc Staatsspoor  wordt overgestapt in ge-

reedstaanden trein, die van Utrecht ^  uur  te Arnhem 

aankomt. 

n gereedstaande rijtuige n naar  Stadhuis, alwaar: Ont-

vangst door  het Gemeentebestuur. a lunch, aangebo-

den door  het Gemeentebestuur  in het gebouw s Sa-

crum" , i | uur  n.m. tot -Ĵ  5 uur  rijtoer , aangeboden door 

hel Gemeentebestuur, tot het brengen van bezoeken aan 

de woningcomplexen van de woningvereenigingen ..Open-

baar  Belang"  en „Vo lkshu isves t ing " . Bezocht zullen wor-

den dc- complexen: k — stratenbebouwing —

woningen; l stratenbebouwing —  wonin-

gen; g — tuinstadaanleg —  woningen en 

Van Verschuerwijk — groote aaneengesloten bebouwing — 

 woningen. 

Aantal deelnemers naar  volgorde der  aanmelding ^

n dezer  excursie f e terugreis is voor  eigen 

rekening. Aanmelding vóór Woensdag  September,

uur  's middags aan het loket excursies in het informatie-

bureau. 

Comi t é van ontvangst te Arnhem: . A . J. A . A . baron 
van , Burgemeester; F . . Baron van Verschuer, 
Bestuurslid der  vereeniging ..Volkshuisvesting". 

Jhr . . P. J. A . A . . van Nispen tot Sevenaer, Be-
stuurslid der  Vereeniging „Openbaar Belang"; A . . Jolles, 
Bestuurslid der  vereeniging „Openbaar Belang"; . J. C. T . 

, Bestuurslid der  vereeniging „Openbaar Be-
lang" ; T h . J. F. A . , Bestuurslid der  vereeniging 
„Openbaar Belang"; . J. B. A . , Bestuurslid der 
vereeniging „Vo l kshu i sves t i ng " ; B. P. de Waal, Bestuurs-
li d der  vereeniging „Vo l kshu i sves t i ng " ; W . F. C. Schaap, 

r  der  Gemeentewerken. 
Excursies voor  de . 
Bij  voldoende deelneming zullen onder  geleide van eenige 

Nederlandsche dames enkele excursies gedaan worden. n 
het voornemen ligt g  September  een bezoek aan 
de Tentoonstelling e Vrou w  te brengen. 

n  gulden, alles inbegrepen, per  persoon; deze 
tocht duurt ongeveer  van  uur  v.m. tolt  uur  n.m. -
ten aan het informatiebureau. Op den ontmoetingsavond zul-
len cle dames van het Congres een Ccfn i t é van Nederlandsche 
dames ontmoeten. 

L e e s t a f e l . 

 O f f i c i e el g e d e e l t e. A l -
. 

n  c  i a m . g . 
O v e n en Stadsschoon, doo . . N. , met 

afbeeldingen. 
e l de . tot bev. de t in n 

. 
 ij  w o n i n g b o u w, doo  A . , boekbeschou-

wing, doo  J. . Schaad, met afbeeldingen. 
 u b a t z a Valckenie , of het n voo  Alkmaa

doo  J. . Schaad. 

. J E. v d. k a J. C. van Spaendonck. 
. Technisch , doo  C. J. Jung. 

A No.  A f d e e l i ng t en hooge bouv, 

. 
X e l . 

t w e z en van kunst en in 't bijzonde van bouwkunst doo  C. J 
de s (Slot). 

e E. N . T. O. S. doo . n . 
N a t i o n a le g voo  het p van een tuinstad wij l 
T e n t o o n s t e l l i ng de  ingekomen n voo  de g de 

. , doo  J. J. . 
. Tuinkunst 

E  No.  E en s t u d ie ove  Loevestein, doo
s ) met afbeeldingen. 

e omkleedingen -van , doo . 
d Wendt ) ontleend aan . . de . 

E  No. e s in hcL 
, doo . .  c. i . 

g b e s t a an de e i 
n S t u k k e n. g doo , doo . 

. . x w. i . met afbeelding. 

. v. T.) No.  Eenige beschouwingen 
ove  het . — Technisch l in . — Opleiding 

. — . — s ove den n windmolen 
. - Gemengd. — Uit technische bladen en . — 

E  No.  J an V i s s e  Gzn. . 
s W e t t el ij ke g de  collectieve t noodig :

g de  staatscommissie ovei de . 
 a a g s c h e . 

E E E No. e geschiedenis en 
ontwikkeling de . — t ontdekken van n aan ma-
chines. — s voo . — . 

T , OU  & W No. e g van
' t t nagenoeg geheel gevuld doo  een l vu» 

de hand van den hee A. van n s ove het h Open-
luchtmuseum. t schijnt s n te zijn dit l nog doo

e te laten volgen Wat hij thans geeft is dan ook te beschouwen 
als een t van inleiding, n het doel en het nut van een openlucht-
museum t uiteengezet en velschillende n uit het buitenland 

n aangehaald, om een en ande toe te lichten. s medede-
lingen zijn  niet , maa zij hebben ons nog niet -
tuigd van de noodzakelijkheid om in dit opzicht ook wede het buitenland, 
thans voo  afwisseling eens Scandinavië, te gaan navolgen. Wij zouden 
altijd nog willen n op e wijze het doel te , dat met 
de openluchtmuseums beoogd t en gelooven ook, dat dit zee gooi 
mogelijk zou zijn. Wij kunnen e  in deze k echte niet ove  in naden-
beschouwingen . 

n de «Toelichting bij de platen» vinden wij eenige e Louis -
en n afgebeeld. 

E T UN . e twaalfde g van 
Alexande s t is deze dagen n en e is 
de zestiende g voltooid. Wij lieten de laatste e s v;m 
dezen g nog . k zijn zij niet, ofschoon, wal 
de t , het wel eens den schijn heeft alsof het -

n de s het n van den uit-
geve niet kan bijhouden. 

No. . Wat b. v. de g van de  Sezession te zien 
geeft, had o. i . op enkele n na, d of althans in 

e kunnen blijven, maa des te  is. hetgeen ditnumme-
op h gebied geeft, nl. een e met e atbeeldinje
van het e gezantschapsgebouw te St. , een paleitbouw 
van . s in n , of zoo men vil . 
in n stijl, aansluitend aan het . Wij vinden hie  een wak 
van beteékenis, uitgevoeid doo  een man van beteékenis, dat gewis op < en 
plaats van beteékenis in de e e kunst, k heeft. 
Welke invloed e  van zal uitgaan, is evenwel nog moeielijk te n 
de n loopen nog te veel uiteen, om aan die van s een lot-
komst te kunnen . 

e n van tuinaanleg, geeft een : „de  Abs ts-
" van t e te . 

No. . c g biedt een aangename afwisseling, door 
een l van . G. J. Wolf, ove e t in ; nd> 
naa aanleiding van de Tentoonstelling van e kunst de  uw 
uit de g n te . n wij hie  an, 
eenige e afbeeldingen van s schepping, de bekende a c l ' 

d e bij Essen, met een e toelichting. c .no : , ; 

Weene school is d doo t t , m*** 
 dan , een talent, n d va' P 

vatting niet ontzegd kan .  fantastisch, van mee studie f*" 

uigend is het k van den  schilde L . . Jungnickel. l 
liens s en de wijze, p die tot e doeleinden -

t zijn, n zee de aandacht. 
Ten slotte vinden wij in . T te n een , 

ie e  blijkbaa  naa , de techniek de middeleeuwen te doen -
even. 

No. t , de g van den , geeft 
t e , goed , maa weinig, dat e  op 

vijst, dat de e c school een e zal . 
n het k van . d , de vill a , kan men een 

oging zien de e opvattingen naa Essen ove te . 
Nieuwe gezichtspunten opent dit s niet e k 

tiet. e kan men zeggen van o s  te , 
een tamelijk e compositie, n d , e en 
 hineesche n en n t zijn tot een -

g geheel, wannee men het een geheel mag noemen. 
Ten slotte vinden wij in dit numme een paa afbeeldingen van het 

gebouw de e afdeeling op de Tentoonstelling te Gent van t 
l.eschnitze te . s is van dit k gezegd, dat het gebouw een 
;e monumentaal k t voo  het doel. t is niet tegen te -
ken en wij zouden zeggen, dat het in dit opzicht t bij bet ge-
houw, e d in  te l voo  den dag kwam. 

E G EN G V A N 
N doo  T. G. U n g e  w. i . . uitgegeven doo het Genootschap 

- a et Amicitia» m L . J. Veen
e inhoud van dit e is s n in het 

Weekblad » en hij bestaat uit de aanteekeningen, doo  den 
 te boek gesteld, voo  den n s aan de afdeeling 

t en t . t zal|zeke menigeen aange-
naam zijn dezen s thans in m te zien . n is 
alles behandeld wat de bouwmeeste bij het maken zijne n noodig 
heeft te weten, in n en speciale n is de

e niet afgedaald. e opvatting is zeke in dit geval de 
j.iiste en wij twijfelen e  dan ook niet aan of dit e zal blijken, 
aan zijn doel te . 

J . 

n het „Zentralb l . der  Bauverw."  van  Apr i l
wordt een overzicht gegeven van de verschillende pracpa-
raten tot het brandvri j  maken van hout. 

h (van de h Compagnie te Triest) be-
staande uit chloormagnesium hetwelk in zoetwater  wordt 
opgelost, is voornamelijk aan te raden voor  de bescher-
ming van houten tooneelinrichtingen en heeft daarvoor  even-
als de Gautchinverf voldaan. Bij  het laatstgenoemde pro-
cédé wordt het hout, na tot 6o° C. verwarmd te zijn, 
behandeld met een mengsel van ammoniuinboraat en ara-
rnoniumsulphaat dat caustisch ammoniak bevat. e be-
handeling beschermt zoowel tegen vuur  als tegen rottin g 
en wel gedurende zeer  langen tij d omdat de gebruikte 
zouten zeer  bestendig zijn. t Gautchin is echter  door 
de bouwpolitie van Berlij n niet toegelaten omdat in dc 
praktij k niet te controleeren valt of het gebruikte hout 
wel op de voorgeschreven wijze behandeld is. 

Voort s worden genoemd Spernazol (van dc firm a Baerle 
&  Sponnagel te Berlijn) . t is een waterglasverf. e kleu-
ren bestaan in kiezelzuren en a lka l i ën in de juiste verhou-

.ng om eene verbinding aan te gaan. e behandeling met 
 iterglas wordt aanmerkelijk sterker, wanneer  men het in 

verbindin g brengt met kalk of zwaarspaat. e zich vor-
mende kiezelzure kalk of kiezelzure bariet is onoplosbaar 
en maakt dat de verflaag bestendig is. t is gebleken 

 zij  aan vlammen weerstand kan bieden. 

Bij  de impregneering volgens het systeem Ernst Brink -
n"; mn, wordt het hout eerst gedroogd, daarna luchtledig 
g; maakt en achtereenvolgens in twee ketels gedompeld in 
v 'rschillend e vloeistoffen. r  worden voornamelijk 

kalk - en n gebruikt die tot op de 
kern van het hout doordringen.. Proeven die op de kei-
zerlijk e werf t e l werden genomen, bewezen dat het 
behandelde hout tegen vlammen bestand wordt . t is 
tevens harder  geworden (de bewerking is echter  niet moei-
lijker ) en minder  onderhevig aan rotting . 

n den laatstcn tij d is een nieuwe methode tot impreg-
neering ingevoerd door  G. m. b. . Bauholzkonsenierung 
te Berlij n (volgens patent Nickelmann). j  worden 
de gebruikte zoutoplossingen in ketels onder  druk in het 
hout geperst. e zouten hebben de eigenschap dat zij 
onder  den invloed dier  hitt e smelten en het hout dan 
bedekken met eene onverbrandbare korst. e belet aan 
de zuurstof uit de lucht den toegang, zoodat het hout niet 
kan verbranden. Bij  hoogere warmtegraden beginnen de 
zouten zich te ontleden, waarbij  gassen ontstaan welke zelf 
niet branden maar  verstikkend werken op de vlammen. 

r  het inpersen worden ook de ]x>riö n en fijn e kanaal-
tjes in het hout met de zoutoplossing gevuld. Bij  dit pro-
cédé wordt het aanzien van het hout niet veranderd; het 
is reukeloos en kan bewerkt en geschilderd worden. t 
gewicht vermeerdert echter, daar ; i . dennenhout ongeveer 

 a . vloeistof opneemt, waaruit het water  gelei-
delij k verdampt. e vloeistof waarmede ge ïmp regnee rd wordt 
heeft  pCt. vaste stoffen die in het hout blijven. 

t p rocédé wordt te Berlij n door  de bouwpolitie toet-
gelaten voor  tijdelijk e gebouwen, tentoonstellingen en ba-
zaars. e algemeen e toelating werd echter  bedenkelijk ge-
acht omdat nojg niet uitgemaakt is of het p rocédé ook op 
den duur  afdoend werkt . Voort s is men geheel aangewe-
zen op de betrouwbaarheid der  fabriek wij l controle op 
de wijze van uitvoering zeer  moeilijk is. 

T . 

e belangrijkste verfstof voor  zwarte beits is blauw-
houtextract, dat met chroomcali of ehroomnatrium. ook 
wel met salpeterzuur, een diepzwarte kleur geeft. 

t bereiden dezer  beits geschiedt als volgt:  gram 
vast blauvvhoutextract bindt men in een katoenen zakje 
en hangt dit in een geëma i l l ee rden of verglaasden pot, waarin 
 liter  water. n brengt men het water  aan cle kook 

en laat het zoo lang koken tot het op  liter  verkookt is. 
Bi j  dc hcete, doch niet meer  kokende oplossing doet men 

 gram gekristalliseeerde soda, onder  gestadig omroeren. 
t schuim wordt met een schuimspaan afgeschept. 

t deze blauwhoutbeits bestrijk t men het hout een-
of tweemaal, waardoor  het een vuilrood-violett e kleur  aan-
neemt.  het drogen grondt men het hout met een 
heete oplossing van  gram chroomcali in  liter  water, 
waardoor  dc diepzwarte kleur  te voorschijn komt. 

Verlangt men een bepaald blauwzwart, dan wordt na 
de eerstgenoemde beitsing, inplaats van men chroomcali, 
met een koude oplossing van  gram houtazijnzuur  ijzer, 
verdund met  gram koud water  bestreken. t blauw-
zwart komt slechts langzaam na ongeveer  uur  te voor-
schijn. 

Gebruik t men inplaats van het eerstgenoemde vaste, vloei* 
baar  blauvvhoutextract, dan is de dubbele hoeveelheid noo-
dig, dus  gram op  liter  water. 

Een andere zwarte beits bereidt men met teerverfstof. 
e lost men  gram nigrosine in  liter  kokend 

water  op, filtreer t de oplossing en beitst daarmede het 
hout. Om een krachti g zwart te krijgen , zal in den regel 
tweemaal gel>eitst moeten worden. 

e aangegeven verhoudingen kunnen natuurlij k met de 
helft vergroot of verdubbeld worden, naar  gelang de hoe-
veelheid die men denkt noocig te hebben. 

r  behandeling met deze beitsen wordt het hout vol-



:88 No

doende diep gekleurd, n.1. dring t het minstens  millimeter 

diep in het hout in ; doch is dit natuurlij k geen door  en door 

beitsing; evenwel staat het hier  medegedeelde daarmede 

in het nauwste verband. t door  en door  beitsen, waar-

door  liet hout in zijn geheele massa gekleurd wordt, kan 

natuurlij k slechts in aanmerking komen voor  betrekkelij k 

kleine, niet te dikk e voorwerpen en voor  fineer  tot hoog-

stens  millimeter  dikte. 

Voor  het doorbeitsen heeft men dus in dc eerste plaats 

noodig een pot  ketel van voldoende grootte en naar 

verhouding van die grootte, moet  de hoeveelheid verf-

stof naar  evenredigheid vergroot worden. 

n deze oplossing van blauwhoutextract of nigrosine legt 

m m de houten voorwerpen (dunne platen fineer  moeten er 

 los gerold, rechtop in gezet worden, opdat de vloei-

stof er  overal gelijkmati g op kan inwerken) en brengt de 

oplossing dan weer  aan het koken. e beits doordring t 

het hout geheel en al. t hout is daarna wel door  én 

door  zwart geverfd, maar  vertoont geen diep zwart. t 

laatste moet door  de nabehandeling verkregen worden. 

Voor  blauwhoutextract geeft men het zwartgekooktc hout 

een nabeitsing met de genoemde hcete oplossing van

gram chroomcali in  liter  water  en bij  de nigrosineko-

kin g en nabehandeling met nogmaals nigrosine als hierboven 

aangegeven, waarbij  men dan met eenmaal opbrengen in 

den regel zal kunnen volstaan. 

Een afwerking met zwartgeklcurde was (wanneer  matglans 

verlangd wordt) of met zwartgeklcurde politoer  (voor  hoog-

glans) is een vereischte. 

^ Gemeng d Nieuws . ^ 

. 

e e van het s te . 
Zooals men weet. is eenige maanden geleden een commissie ingesteld 

«tot k en g e den staat van het uitwendige van 
het koninklijk paleis». e commissie bestaat uit de n . . . 
J. Six, . . V . E. L . de s en de n i 

, ]. A . van de s en A. W. . Odé, van de Technische -
school te . 

Naa het » , is de commissie het tot dusve niet eens 
n ove de beste wijze van . n het , dat aan de-
n is , is m d twee n op 

kleine schaal te doen e de wijze van . Nabat die 
n zouden zijn geschied, zou dan een nade t t 

. 
l de opvattingen van beide n nogal uiteenloopen. t de 

mogelijkheid geenzins uitgesloten geacht, dat na afloop de n 
eenstemmigheid in de commissie zal komen. 

t is nog niet bekend, welke beslissing de n heeft genomen-

e  o f v ij v e . 

8 Septembe a. s. zal voo  het f in den g aanhangig n 
gemaakt het hooge , ingesteld doo  de gemeente e 
tegen den staat de n e den eigendom van den -
vijve . 

Zooals men weet. heeft de k den Staat als eigenaa aangewezen' 

O u de n te W e e  s e 1 o. 

n t aan de N. . . 
Voo  eenigen tijd d melding gemaakt van oude n in de 

Ned. . k op het Stift in de gemeente . We hebben deze
dagen aan dit e  een bezoek t en zagen daa
een negental n tegen de wanden de k geplaatst, om ze voo -
de  afslijten te behoeden. n ambachtsman, die bij het n die

n uit den vloe  de k en het plaatsen tegen de n een -
naam aandeel had gehad, e ons, dat zich onde vie  die n 
gemetselde s hadden bevonden, elk met een l ten deele -
gane ; onde de e n n gewone n geweest 

e s en n n nu dichtgemaakt en met gewone . 
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Trottoir- , Terrazzo- en Graniettegels, Trottoirbanden 
, , Tennisbanen, enz. — — — 

R.TIMMAN. „ D E A T L A 8". 
- T ij  « op S a ven worden op mui vraag v«;?»* r c ** - ~ 
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S per  jaar  (  Jan. — ; voor 

het binnenland . . .

T e voldoen : bij  vooruitbetaling of in twee 
termijnen , elk groot /  waarover  op 

 Apr i l en  October  van het abonnementsjaar 

(  Jan.— ) wordt beschikt. 

Voor  Be lg ië . . 

Voor  de overige landen der  Post-Unie, 

met inbegrip van ë en 

Zuid- A frik a J 3 -
b 

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 >

 van  tot en met  regels . . . » — 

het bewijsnummer daaronder  begrepen. 

Voor  eiken regel meer  . . . » o.

'5 ° Annonces van aanbestedingen worden bij  opgave van dri e 

plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 

Tarie f 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 ontbrekend e factor . 

n heeft het dezer  dagen druk gehad over  onze Wo-

ningwet en hare gevolgen. n meent over  het algemeen 

tevreden te mogen zijn over  hare werking, al zijn ook 

niet overal dc uitkomsten even bevredigend, al zijn ook 

in de wet zelf leemten en gebreken aan het licht ge-

komen, die aanvulling en verbetering noodig maken. -

daad is de vooruitgang in vele opzichten groot. 

,,Aan de vroeger  ongebreidelde vrijhei d bij  den bouw 

van woningen vooral op het platteland is thans door  de 

verplichtin g aan de gemeente in art.  der  Woningwet 

opgelegd, bouwverordeningen vast te stellen een einde ge-

maakt. e verordeningen welke thans overal tot stand 

zijn gekomen, hebben dit groote voordeel gebracht, dat bij 

behoorlij k toezicht aan den z.g. revolutiebouw een einde 

is gemaakt. e bepalingen zijn voorts in de wet 

opgenomen om voor  de toekomst tegen te gaan dat bij 

uitbreidin g van de gemeente, de eischen van de volksge-

zondheid worden verwaarloosd. e gunstige werking hier-

van wordt bewezen door  vele nieuwe gedeelten van 's-Gra-

venhage, waar  gezorgd is dat het den bewoners niet aan 

licht en lucht ontbreekt." 

Aldu s sprak, niet zonder  een zekere voldoening, jhr . mr . 

n , bij  gelegenheid van de opening der  ten-

toonstelling op het gebied van volkshuisvesting, welke ter 

"1 luistering van het Gezondheidscongres te Scheveningen 

is ingericht. t was midden in de feestweek, die onmid-

dellij k gevolgd is door  de openi'ng van het Xde -

tionale Wonijngcongres, dat nagenoeg onmiddellij k vooraf-

gaan werd door  het Vierd e internationaal congres voor 

Woning-hygicnc te Antwerpen. t is wel wat veel ineens, 

om het behoorlijk te kunnen verteren, vooral wanneer  men 

nog vol is van de indrukke n van allerlei tentoonstellingen 

en andere feestelijkheden, stadsversiering, historische en an-

dere optochten, Vredespaleis, , , enz. 

E r behoort moed toe, om, wanneer  men van dat alles 

een gedeelte heeft medegemaakt, zich met de noodige toe-

wijdin g aan de behandeling van het woningvraagstuk te 

zetten en wij  kunnen ons eenigszins voorstellen, dat cr  men-

schen zijn, die vragen of het tijdsti p voor  deze Congressen 

wel bijzonder  goed gekozen is. Evenzoo hebben wij  be-

merkt , dat het sommigen verwondert, dat het r 

der j  t. b. d. Bouwkunst in deze dagen voor 

den dag gekomen is met zijn praeadvies inzake de bekende 

fusieplannen. 

r  wordt er  niet tc veel uit het oog verloren, dat èn 

het woningvraagstuk èn de fusieplannen reeds gedurende 

geruimen tij d in behandeling zijn en dat men blijkbaa r  niet 

voorzien heeft, dat het met de feestelijkheden van het ju-

beljaar  onzer  onafhankelijkheid zulk een vaart zou loopen 

als thans het geval blijkt . n de , die het zeld-

zame voorrecht genoot, in dezen nazomer werkelij k resi-

dentie te zijn, kunnen wij  het er  mede doen en hebben wij 

er  ons over  verheugd, dat de volksgeest krachtiger  dan 

ooit te voren gesproken heeft, dat men blij k heeft gege-

ven, wat aan te durven, al is dan ook niet alles evengoed 

van stapel gcioqpen, al is er  voor  Nurk s en de andere 

stuurlu i aan den wal dan ook stof genoeg voor  critiek 

te vinden. n de kunst van feestvieren zijn wij  beslist voor-



uitgegaan bij  vijfti g jaren geleden en dit wijst op een al-
gemcenen vooruitgang, die ten slotte ook ten goede moet 
komen aan de oplossing van het woningvraagstuk, al heb-
ben de Congressen daarop schijnbaar  ook weinig direct cn 
invloed. 

e vraagstukken van wetenschap en kunst kun-
niet door  congressen worden opgelost en allerminst door 
internationale, maar  het internationaal verkeer  en de inter-
nationale uitwisseling van gedachten wordt ongemeen be-
vorderd door  deze instellingen van onzen tijd , waarbij 
het er  in dc eerste plaats op aankomt, het nuttige met 
het aangename te vereenigen en voor  de noodige afwis-
seling te zorgen. 

n dit opzicht meenen wij , dat het programma van het 
e Woningcongres aan alle eischen voldoet. s 

deelnemers zullen ongetwijfeld in allen deele voldaan huis-
waarts keer  en, dankbaar  voor  het genotene. r  zal zijn 
gewone bezigheden, waarin die dan ook mogen bestaan, 
hervatten; de werkers zullen hun arbeid voortzetten. Ook 
zonder  het congres zouden zij  dit hebben gedaan en de 
binnenskamers door  hen verricht e arbeid is wellicht meer 
waard dan al dc congresdebatten bij  elkander, maar  voor 
de knapste koppen, geheel alleen in staat, de moeilijkste 
vraagstukken recht te zetten, is het toch wel eens goed in 
aanraking, zelfs in botsing, te komen met andere even knappe 
koppen, zoodat de inhoud eens even door  elkander  geschud 
wordt . Wat dan later  bezinkt, bevat allicht nieuwe bestand-
deelen, is allicht van een beter  gehalte dan te voren. En 
zoo hebben wij  dan ook van het Woningcongres maar  weder 
de beste verwachtingen, te meer, omdat het zich' beweegt 
op zuiver  economisch en technisch terrein, waar  wel eens 
spraakverwarrin g kan ontstaan, wat op een internationale 
bijeenkomst moeilijk te vermijden is, maar  waarop slechts 
materieele uitkomsten worden beoogd. 

t is waar, de woningverbeteraars beweren, en wij  ge-
looven gaarne, dat het hun heilige ernst is, dat zij  met hun 
streven het volksgeluk op het oog hebben als einddoel. 

t is goed gezien, dat zij. als een der  eerste factoren voor 
volksgeluk, de volkswelvaart beschouwen, de materieele wel-
vaart. r  volgens onze opvatting van volksgeluk is ma-
terieele welvaart alleen daartoe nog niet voldoende, maar 
moet ook het karakter  ontwikkeld worden en zich weder 
openbaren in de woning, zooals wij  dit in vroeger  eeuwen 
van welvaart in zoo schoone vormen hebben zien uitkomen. 

n kan een Woningwet, een bouwverordening, daar-
aan kunnen - of Schoonheidscommissies weinig 
doen. Nu kan men wel de meening verkondigen, dat dit 
vanzelf moet komen, maar  de materieele verbetering is 
ook niet vanzelf gekomen. 

Zoo hier  geen invloedrijk e personen waren opgetreden, 
zoo de wetgever  niet had ingegrepen, zouden wij  nog even 
ver  zijn als  jaren geleden. 

A l is dc uitspraak van . n , die wij  bo-
ven aanhaalden, niet vri j  van optimisme, het zou ondank-

baar  zijn geen oog te willen hebben voor  groote verbe-
teringen, alleen omdat nu niet alle nieuwe woningen aan 
aesthetische eischen voldoen. r  daarom behoeven wij 
toch niet te verhelen, dat, al is dan in zekeren zin aai 
den z.g. revolutiebouw een einde gemaakt, een wandclin. 
door  de nieuwste straten der  residentie een alles behalve 
hartverheffenden indru k teweegbrengt, terwijl , zoo hier  al; 
elders, in vele nieuw gebouwde arbeiderswijken en pla -
telandswoningcn, hoe doelmatig ook ingericht, dij e eene 
factor  ontbreekt, die wij  met geen ander  woord dan „ka -
rakter "  weten aan te duiden. 

E r zijn uitzonderingen, dat ontkennen wij  niet, maa 
juist het feit dat het uitzonderingen zijn, geeft aanleidin;; 
tot dc vraag of het niet tij d wordt dat ook in deze rich-
tin g wat gedaan wordt en zoo men vragen mocht, wit 
hier  zal moeten ingrijpen , dan kan het antwoord ons geen 
moeite kosten. Waar economen en ingenieurs het voorbeeld 
gaven met het ter  hand nemen van het vraagstuk der 
woningverbetering en deden wat zij  konden en dachten dat 
goed was, is het daar  niet de plicht der  bouwmeester̂  
van Nederland, om een ander  deel van die taak met 
kracht aan te vatten nu de omstandigheden daarvoor  gun-
stig zijn, nu het Nederlandsche volk getoond heeft den 
Jan-Saliegeest te hebben afgelegd en zich vatbaar  getoond 
heeft, naast het streven naar  materieele welvaart, nog voor 
andere dingen van zuiver  ideëe len aard. 

n die bij  tienduizenden optrekken, om feest te 
vieren voor  een idee, het idee der  herwonnen nationale 
onafhankelijkheid, zou daar  niets mede te beginnen zijn ? 

s het al te gewaagd, uit hetgeen men in deze feest-
dagen heeft kunnen waarnemen, te constateeren, dat wij 
oen goed eind op weg zijn naar  een krachti g nationaal be-
wustzijn, dat op den duur  uitdrukkin g kan vinden en. wij 
zouden zeggen, moet vinden in onze bouwkunst? 

A l heeft het zich nu slechts geuit in feestbetoogingen, 
stadsversieringen, optochten, enz. meer  en minder  geslaagde 
pogingen, om deze feestdagen op te luisteren en een voorbij -
gaand genot teweeg te brengen, zou daar  geen mogelijk-
heid bestaan, om ons volk weder  te brengen tot het besef 
van de behoefte aan een blijvende opluistering of vermooi-
ing van het dagelijksch leven en welke kunst vermag 
daartoe het meest direct bij  te dragen? s de bouw-
kunst. Waren de bouwlieden daarvan slechts doordrongen, 
wij  zouden ook in dit opzicht reeds kunnen wijzen op 
meerdere resultaten, dan de enkele die wij  uitzonderingen 
noemden. 

r  om daarvan onze bouwlieden te doordringen, is 
het noodig, dat wij  dezen thans nog te vaak afwezigen 
factor  bestudceren in zijn ontstaan. t is te lang verzuimd. 
Wi j  zijn verbazend knap in alle stijlen, wij  weten ze na te 
maken tot in de kleinste détai ls, maar  met dat al zijn er 
slechts weinigen, die het karakter  in de bouwkunst van 
vroeger  tijden hebben doorgrond en daardoor  in staat zijn 
in hun werk een karakter  te doen spreken, dat past bij 
onzen tijd . 

Tiend e Internationaa l Woningcongres . 

t tiende e Woningcongres is op 8 Sep-
tember  j.1. te Scheveningen geopend met dc gebruikelijk e 
plichtplegingen, waarvan de dagbladen uitvoerige versla-
gen hebben gegeven. 

Wi j  zullen onzen lezers een relaas van die plechtigheden 
besparen, evenals van de excursies en feestelijkheden, die 
elkander  gedurende de geheele week onafgebroken hebben 
opgevolgd. t programma, dat wij  in ons vorig nummer 
afdrukten , geeft een dcnkl>eeld van het welvoorziene menu. 

dat door  de congresleden moet worden afgewerkt. Van e 
zaken die op het congres behandeld worden, deelt het 
evenwel weinig mede. Toch moene men niet, dat het d'-el 
der  bijeenkomst alleen zou zijn, eens een week lang ge" 
zcllig uit te zijn. Er  zijn inderdaad gewichtige onderwerpen 
aan de orde gesteld cn reeds voor  de opening gaf de 
„ N i e u w e . Courant"  daarvan ecm overzicht, waaraan 
wij  het volgende ontlecinen: 

t e e r s te onderwerp, in te leiden door  mevr. . \ 1 1 

der  Pek—Went, woningopziehtcres en li d van dc gezond-
heidscommissie te Amsterdam, is: „Verbe te r in g en oprui -
ming van ongezonde woningen." r  het aan de orde 
.tellen van dit onderwerp, en vooral door  de wijze waarop 
het schema van behandeling is geformuleerd, heeft het 
. oiigresbestuiur  den handschoen opgeraapt, die, reeds in 

 door  den burgemeester  van k aan het toenmalige 
\voningcongrcs was toegeworpen. t was bij  de ontvangst 

 het stadhuis. c burgemeester  gaf zijn sympathie voor 
het congres te kennen en wees er  op, dat ook zijn stad 
reeds krachti g . in het belang der  volkshuisvesting 
was werkzaam geweest. Verscheidene woningen waren ge-
bouwd door  vereenigingen met geldelijken steun der  ge-
meente en ook waren groote werken van stadsverbetering 
door  de gemeente ondernomen. 

r  dit alles was toch bijn a alleen ten goede geko-
men aan de beter  gestelde werklieden. Er  is echter, ver-
volgde de magistraat, een ander  deel der  arbeidersklasse, 
de behoeftigen, gehuisvest in onmenschwaardige woningen, 
waar  lucht, licht en ruimt e ontbreken. Wat moet men 
doen om dezen misstand tegen te 'gaan, die in alle groote 
steden wordt aangetroffen? Ons bestuur  is volkomen bereid 
tot werkdadig optreden. r  hoe? Gij , mijne heeren, moest 
ons nu eens een nauwkeurige, praktische aanduiding geven 
omtrent de wijze van optreden: gij  moest ons verschaffen, 
ik zeg niet een definitieve formule, maar  althans een be-
slissende aanwijzing van den te volgen weg. 

e nauwkeurige aanduiding is niet gegeven, toen niet 
en later  niet. t was daarom niet overbodig, dat bij  de 
voorbereiding van het Scheveningsche congres het vraag-
stuk der  ongezonde woningen in zijn vollen omvang aan 
dc orde werd gesteld. n zijn vollen omvang, d.w.z. de ver-
schillende maatregelen, waardoor  de gemeente ongezonde 
woningen kan opruimen, kennen wij  nu wel; over  schade-
vergoeding aan de eigenaars kan men wat debattecren; 
maar  het groote struikelblok ligt in de vraag: waar  moeten 
de krotbewoners blijven ? e tijd , dat men het centrum 
der  steden ging verbeteren en verfraaien zonder  te denken 
aan de verdreven bewoners van krotten en sloppen, is 
nu wel voorbij ; overal wordt over  hun belangen gesproken. 

r  dat spreken leidt in vele gevallen niet tot handelen. 
Wi j  denken hier  niet zoozeer  aan stadsbesturen, zooals er 
misschien ook thans nog enkele zijn, die, wanneer  de ver-
dreven bevolking maar  niet op straat kampeert, meenen 
dat alles in orde is en zich niet de moeite geven om met 
behulp van een behoorlijk e woningstatistiek na te gaan. 

 niet de overgebleven woningen in de oude stad op be-
denkelijke wijze overvuld zijn geraakt. E r  zijn besturen, 
die zich beter  van de zaak rekenschap geven en toch na-
laten bijzondere maatregelen te nemen in het belang der 
onthuisden. t zijn de verdedigers van het z.g. opschui-
vingsstelsel. n wij , zoo is de redeneering, den bouw van 
woningen voor  de beter  gesitueerde werklieden in de nieuwe 
wijken bevorderen. Zoodoende worden de oudere stadsge-
deelten ontlast. e best betaalden trekken naar  den bui-
tenkant, de woningen, die zij  verlaten, worden ingenomen 
door  een iets lagere categorie en zoo vervolgens tot einde-
lij k de verdreven krotbewoners een woning vinden, iets 
heter  dan de vroegere; zoo gaat elke groep één graad voor-
at. t men later  tot grooter  welvaart en hooger  eischen, 
in kan weer  c én graad vooruitgeschoven worden. Wild e het 

gemeentebestuur  daarentegen den bouw van woningen di-
rect voor  onthuisden ondernemen of financieel steunen, dan 
1 wam men voor  groote moeilijkheden. e bouw zou moe-
; n geschieden nabij  hun oude woonplaats; want hen over 
groote afstanden te verplaatsen is onmogelijk; daarover 
' ieder  het eens. n zou dus moeten bouwen op zeer 
'ure n grond; een groot deficit ware onvermijdelij k en om 
<üt deficit binnen eenigszins redelijk e perken te houden. 

zou men genoodzaakt zijn niet anders te bouwen dan mi-
nim umJwoni,ngcn; men zou zoodoende het aantal weinig 
begeerlijke woningen, waarvan men er  zoo juist verscheidene 
is kwijtgeraakt , weer  vermeerderen. 

e redeneering klink t aanlokkelijk ; maar  zij  schijnt 
in de praktij k niet geheel op te. gaan. Al s er  iets blijk t 
uit de ranporten, door  deskundigen uil verschillende lan-
den voor  iiet woningcongres opgesteld, dan is het wel dit , 
dat men op de automatische opschuiving niet te veel mag 
rc>kencin. e stadscentra zijn verfraaid , hooren wij  uit , 
maar  de slechte woningtoestanden zijn gebleven. Te -
tian'ia. zorgt dc gemeente niet voor  de onthuisden; gevolg: 
woningnood. Te g is, toen bet eerste deel van een 
groot verbeteringsplan werd uitgevoerd, de verdreven be-
volkin g afgestroomd naar  het gedeelte, dat daarna zou 
verbeterd worden, zoodat men bij  de verdere uitvoering 
van het plan voor  reusachtige moeilijkheden zal komen 
te staan.' n Zwitserland, waar  d,« gemeente niet zorgt voor 
de huisvesting van de bewoners der  onteigende panden, 
wordt door  particulieren veel bijgebouwd, maar  toch gaan 
de huren voortdurend omhoog. 

Stel daartegenover , waar  men.  jarenlange 
treurig e ervaring met allerlei indirekt e middelen, in
begonnen is met het direkt e middel van gemeentelijken 
bouw voor  onthuisden in de nabijheid van hun oude
plaats. t resultaat is, als men den berichtgever  geloo-
ven mag, in alle opzichten goed. Niet minder  dalnl
percent der  verdreven bewoners zijn in de laatste jaren 
in de gemeentewoningen ondergebracht en deze menschen 
zijn in zindelijkheid , in zorg voor  hun woning, in hun ge-
heele levenswijze, merkwaardig vooruitgegaan. t aantal 
overtredingen is sterk gedaald, het herbergbezoek zeer  af-
genomen. e cijfer s voor  sterfte en voor  besmettelijke ziek-
ten wijzen een treffende vermindering aan. Natuurlij k legt de 
stad veel op de huren toe; maar, gerekend op het totaal 
van het gemeente budget, is het bedrag volstrekt niet over-
weldigend. 

Wat men in de rapporten leest, maakt over  het alge-
meen den indruk , dat bij  omvangrijk e verbetering der  bin-
nenstad niet is te ontkomen aan woningbouw voor  de ont-
huisden op vri j  groote schaal. Er  is echter  een leemte: wij 
vinden geen voorbeeld vermeld van hetgeen kan worden 
bereikt bij  een ernstige, krachtige toepassing van het op-
schuivingsstelsel. n bestaat zulk een voorbeeld niet 
n vele gemeenten verwacht men zijn heil van opschuiving, 

zonder  dat de eerste voorwaarden voor  die opschuiving: 
zeer  ruim e aanbouw van arbeiderswoningen in de buiten-
wijken en snelle en goedkoope verkeersmiddelen, vervuld 
zijn . t er  wèl zulk een voorbeeld bestaan, dan is 
het te hopen, dat daarover  bij  het debat het een en 
ander  wordt medegedeeld. 

e bespreking van het tweede onderwerp: „Verbe te r in g 
van woningtoestanden op het platteland"  rin  te leiden door 
Alderman W . Thompson van ) verplaatst ons uit 
dc sloppen en stegen der  oude stadsdeelen naar  de dorpen 
en hofsteden. 

e tijd . dat men het leven der  landbewoners afschil-
derde als idyllisch tegenover  het lot der  stedelingen, is 
voorbij . t geldt ook op het gebied der  woningtoestanden. 
Ten onzent zijn, vooral sedert de Woningwet dwong tot 
onderzoek, plattelandstoestanden aan het licht gekomen, 
geheel anders, maar  in vele opzichten niet beter, dan in de 
steden. Ook in andere landen is de belangstelling in het 
landelij k woningvraagstuk ontwaakt, niet hei minst onder 
den invloed der  (absolute of relatieve) ontvolking van het 
platteland, waarin de regeeringen groote gevaren zien. -
ten wij  de plattelandsbevolking in stand houden, zoo klink t 
het ons uit d tegen, opdat de toekomst aan ons 
zij  en niet aan de Slaven, en in zijn stellingen wordt door 
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den rapporteur  op den voorgrond geplaatst, dat de ver  be-
rin g der  woningen ten plattelande een geschikt middel is 
om de „ landv lucht "  tegen tc gaan. Uitingen in denzelfdcn 
geest komen uit Finland en e en merkwaardig 
is, dat de rapporteur  uit Zweden is dc secretaris der  natio-
nale commissict ot bestrijdin g der  landverhuizing. 

e rapporten wijzen duidelij k uit . dat de stemming voor 
woningzorg ten behoeve der  plattelandsbewoners, inzonder-
heid de , in dc verschillende landen gunstig 
is. Geen wonder. j  zijn niet alleen de belangen der 
arbeiders zelf betrokken, maar  ook die van den staat (men 
denke aan dc grootere t der  landbewoners) 
cn van dc werkgevers, die klagen over . Bindt 
dc menschen aan den grond, is het parool. t binden is 
tegenwoordig niet meer  mogelijk in den vorm van grond-
hoorigheid; men moet dus andere middelen zoeken; men 
moet dc menschen belang geven bij  het verblij f op het 
land; men moet hun verschaffen een behoorlijk e woning 
en ook (woningkwestie en grondkwestic loopen hier  ineen) 
grond voor  eigen gebruik, liefst in eigendom. t willen 
maken van den landarbeider  tot grondeigenaar  (een stre-
ven, dat ook tot uitin g kwam in een wetsontwerp van onze 
vorige regcering) zal men echter  waarschijnlij k moeten op-
geven. e ervaring i n Engeland is weinig gunstig en dc 

e rapporteur  verklaart den „ landhonger" , die aan 
den landarbeider  wordt toegeschreven, vrijwe l voor  een le-
gende Ook onze Nederlandsche rapporteur  hecht aan eigen-
domsverkrijgin g niet veel. 

Beschouwen wij  nu echter  het woningvraagstuk op het 
platteland nog even afgescheiden van het landvraagstuk, 
dan is wel het eerste, dat treft , dit , dat het arbeidsveld voor 
de openbare besturen hier  zoo bijzonder  dankbaar  is. n 
de groote steden kan men den bouw van een menigte 
woningen ondernemen of bevorderen en toch nog achter-
blijven bij  de behoefte, gewekt door  de vereenigde werking 
van bevolkingsaanwas en cityvorming . Ook werkt men daar 
voor  de onbekende massa en weet nooit geheel, of de 
hulp ten goede komt juist aan hen, die het meest voor 

hulp in aanmerking komen. e geheel anders in vele 
dorpen. Al s daar  b.v.  bepaalde gezinnen van wie men 
alles weet aan een goede woning geholpen zijn, is de toe-
stand, niet ideaal — dat is niets op aarde — maar  behoor-
lijk . Ook dc grondprijzen leveren, al zijn ook de boeren 
vaak „wijs "  met hun grond, lang niet die moeilijkheden 
als in de steden. Op het platteland is men niet genoodzaak; 
tot den bouw van opeengestapelde minimum-woningen, die 
weliswaar  aan zekere hyg iën i sche eischen voldoen, maar 
een opwekkend verblij f bieden. 

n is de oplossing van het woningvraagstuk ten 
plattenlandc niet altij d eenvoudig. E r  zijn uitgestrekte, ver-
armde cn verwaarloosde gebieden, waar  het gaat om dr 
vervanging van t ienduizenden gebrekkige woningen en om 
aanzienlijke bijdragen uit de publieke kas, omdat de be-
volkin g voorloopig niet in staat is een huur  te betalen, die 
de kosten van een behoorlijk e woning dekt. Een voorbeeld 
van krachti g ingrijpe n in zulk een toestand levert . 

t verslag der  Engelsche commissie, dl|c naar  het groene 
eiland is getogen, als naar  een terr a incognita, om een on-
derzoek in te stellen naar  de werking der h s 
Acts" , is wel een van de belangrijkste stukken, die aan 
het congres zijn overgelegd. n inhoud weer  te geven is 
hier  niet mogelijk; maar  toch willen wij  even twee cijfers 
noemen: het aantal landarbeiderswoningen, door  de open-
bare besturen gebouwd, is rui m  cn de kosten zijn 
ongeveer  millioen pond sterling. , zulk een 
groote hervormingsarbcid in , terwij l voor  landelijk 
Engeland nag bijn a niets gedaan is. r  dit laatste zal, 
meenen de berichtgevers, weldra veranderen. e huisves-
ting der  landbevolking staat op het program van de liberale 
regeering, van de conservatieven en van de arbeiderspartij 
en heeft ook de warme belangstelling van verschillende 
niet-politieke vereenigingen. t laat zich aanzien, dat En-
geland ook voor  het platteland zal worden wat het voor 
de steden geweest is, de pionier  in zake stelselmatige ver-
betering der  woningtoestanden. 

( "Word t v e r v o l g d .) 

De Rotterdamsch e Volkshuisvesting . 

Een zeer  lezenswaardig boekje') zal door  het regelings-
comi té hier  ter  stede voor  het Xde l Woning-

congres te 's Gravenhage aan dit congres aangeboden wor-
den. Geschreven door  een der  comi té- leden, den heer . 
J. C. 'J. van , bevat het de geschiedenis van de 
woningtoestanden in deze gemeente sedert den tijd ,

m als stad eenige beteekenis begon te krijgen , 
men kan wel zeggen, sedert haar  prill e jeugd. 

t is belangwekkend van dien ouden tij d te lezen. 
e o.a. de natuur  met haar  vernielende elementen niet 

alleen kwaad uitrichtt e maar  een flink e brand ook de 
uitwerkin g had van een radicaal uitgevoerd doorbraakplan 
— zonder  discussie en zonder  critiek verwezenlijkt 1 — 
waardoor  aan de bevolking, ongewenscht, een prachtig mid-
del tot stadsverbetering werd opgedrongen in een tijd , 
dat de moderne eischen. uitbreidingsplan cn woningwet 
nog onbekende zaken waren. t stedebranden bovendien 
een uitnemend correctief vormden tegen allerlei stedebouw-
kundige zonden, moet zelden duidelijker  gebleken zijn, dan 
na den geweldigen brand van  die meer  dan  hui-
zen (en  schepen) vernielde. Al s een staaltje echter  van 
wat ook voor  die tijden „wonijngpol i t iek "  genoemd moet 
worden halen wij  het volgende aan: 

 Ove de volkshuisvesting te , samengesteld voo  het Xe 
l s te e  — - en -

j \V. . . 

e vijanden, waartegen beschermd moest worden, wa-
ren voornamelijk dc mensch en het water  b u i t e n , het vuur 
b i n n e n de vesten; want al was daar  ook nog een andere 
geweldige vijand, de epidemie, die a l léén meer  slachtoffers 
maakte dan de anderen te zamen, deze was niet tastbaar 
en ontkwam voorloopig aan ernstige bestrijding. Al s dan 
ook in het oudste keurboek, in zijn oorspronkelijken vorm 
dagteekenend uit het tijdva k tusschen  en  ver-
spreide bepalingen voorkomen, die wij  nu zouden samen-
vatten in een bouw- of woonverordening, dan is het mo-
tief der  bepalingen een heel ander  dan dat van woning-
hyg iëne ." 

, ook toen werd niet alleen de strij d tegen 
rieten daken cn houten wanden aangebonden, maar  zijn 
ook slechte rooilijne n verbeterd, nauwe doorgangen ver-
wij d enz. 

Een heel wat slechter  tij d voor  de huiseigenaren dan 
tegenwoordig heeft men in de zestiende eeuw beleefd, toen 
er  „ w o n i n g n o o d"  was, niet voor  de huurders, maar  voor 
de verhuurders, zoodat in  kor t na het vertrek der 
Spanjaarden, de prijzen der  woningen nog zoo gedrukt 
waren, dat een huis op de t verkocht werd voor
te voldoen in jaarlijksch e termijnen van f t is 
nu anders. 

t zou ook toen spoedig veranderen door  de over-
komst — ons uit de vaderlandsche geschiedenis welbekend 
— van talrijk e koop- cn handwerkslieden uit Brabant en 

Vlaanderen, gevolg < der  staatkundige en godsdienstige be-
roerten dier  dagen, zoodat zelfs een belangrijk e aanbouw 
ontstond. e willekeuri g het daarbij  in den aanvang toe-
ging, kan een resolutie van dc vroedschap uit  leeren, 
waarin bepaald werd, dat het aanleggen van straten voort-
aan niet meer  zou mogen geschieden zonder  haar  voor-
afgaande toestemming en dat op dit stuk behoorlijk keur 
zou worden gemaakt. n nog geen dri e kwart eeuw onder-
ging de bebouwing een geweldige uitbreiding , en hoewel 
men gedurende de gehcele  eeuw uit een oogpunt van 
stadsaanleg vrijwe l geteerd heeft op wat de voorvaderen 
„me t kloeken zin cn dikwijl s grooten durf "  hadden on-
dernomen, heeft ook deze eeuw haar  eigen stempel nog 
zoo op het stadsbeeld gedrukt, dat het overgebleven oud-

m schier  uitsluitend achttiende-ceuwsch van uiter-
lij k is. 

t is geweest de eeuw waarin dc eerste schujchter  op-
gezette woningen vervangen werden door  de degelijke, vaak 
imponecrende koopmanshuizen, de eeuw waarin het def-
tige beursgebouw het eenvoudiger  verving, de eeuw waarin 
de typische stadspoorten, meer  óf min verweerd in wer-
kelijken dienst, werden omgebouwd in paleisachtige poort-
huizen op nonactief, die naar  buiten moesten uitbeelden 
den voorspoed die daar  achter  gevonden werd. r  het 
was ook de eeuw waarin de huisvesting van het eigenlijke 
volk in gelijke mate achteruitging, als al het andere duidde 
op of liever  den schijn gaf 'van economi'schen vooruitgang. 

s binnen de veste verdween het kleine eigen huis, 
om plaats te maken voor  het huis met twee. dri e en meer 
verdiepingen en door  meerdere gezinnen bewoond; het huur-
huis ging algemeen worden. 

e ombouw werd doorgevoerd tot zelfs in de smalle 
stegen, welker  breedte van luttele voeten voor  den eer-
sten lagen bouw nog toelaatbaar, voor  verdiepingbouw ten 
eenenmale onvoldoend mocht heeten. t gevolg was dat, 
terwij l m in de eerste helft der  eeuw in
huizen  menschen telde, dus nog geen  per  huis, 
in het begin der  eeuw  inwoners werden ge-
vonden in  woningen, op een oppervlakte van rui m 

, dus  per  woning en rui m  per "  (Se-
dert  is het gemiddeld aantal bewoners per  woning 
alhier

Wi j  vernemen verder  hoe slecht de woningtoestanden 
oojk in de geheele eerste helft der  eeuw waren 
en hoe het langzamerhand weer  beter  geworden is, waar-
mede wij  in den nieuwsten tij d gekomen zijn. t zwakke 
punt van de woningtypen uit het latere gedeelte van de 
vorige eeuw blijf t echter  de alcootf, hoewel ter  eere van 
den n bouwondernemer wordt gezegd, dat 
hij  met zijn tij d meegaat en zelfs, dien dikwijl s vooruit is, 
zoodat hij , vóórdat de verordening hem daartoe verplichtte, 
het wenschelijke ingezien heeft van een eigen privaat in 
elke woning en daarvoor  zelfs vri j  algemeen als type is 
genomen hef closet met waterdoorspoeling. 

t betrekking tot het vraagstuk van de wenschelijkheid 
van g e m e e n t el ij  k en woningbouw kan nog vermeld wor-
den, dat ook deze schrijver  van oordeel is, dat alleen de 
particulier e bouwnijverheid in staat is goedkoop te bouwen. 
Eenige bladzijden worden dan gewijd aan de taak der  licha-
men, die hier  ter  stede in het belang der  volkshuisvesting 
werken; een chronologisch overzicht vindt men daarbij  van 
wat zij  tot stand hebben gebracht of nog voornemens zijn 
uit te voeren. 

Ten slotte komt de heer  Van n op het meest 
actueele terrein. j  wijst cr  op, hoe het tegenwoordig 
hoofd der  gemeente op het rechte tijdsti p de eischen van 
de w o o n s t ad naar  voren heeft gebracht en hoe hij  het 
initiatie f heeft genomen tot de verschillende, ons bekende, 
groote plannen. Opnieuw zullen echter  in de toekomst uit 

op te ruimen woningen in te verbeteren stadsgedeelten de 
bewoners verdreven worden en hier  wordt men in het 
vraagstuk der  volkshuisvesting in haar  meest enge betee-
kenis gewikkeld. Schr. zegt dienaangaande: e dit zeer 
moeilijk e cn urgente vraagstuk zal worden opgelost, is op 
dit oogenblik nog niet tc zeggen, doch laten wij  hopen, 
dat dc oplossing g e ë v e n r e d i gd zij  aan den brecden opzet 
van de plannen, waardoor  het geboren werd." 

Verschillende afbeeldingen, platte gronden en kaarten zijn 
in dit boekje opgenomen of cr  aan toegevoegd. 

N . . Courant. 

^  Vereenigingen . 

B O N  V A N N V A N N 

V A N E N N N N V O O

T . 

Woensdag  dezer, hield bovengenoemde Bond eene 
bestuursvergadering in l te Amsterdam, ter 
uitvoerin g der  besluiten van de onlangs gehouden ie al-
gemeene jaarvergadering. 

n de plaats van den heer  N. C. Wefers Bettink , 
die statutair  was afgetreden, werd tot vice-voorzitter  be 
noemd dc heer  A . G. Verbeek te 's-Gravenhage . -
terd. , r  &  Verbeek.) 

t reglement voor  het bonds-informatie- cn incasso-
bureau werd definitief vastgesteld. 

t bureau is uitsluitend bestemd voor  dc leden van de 
bij  den Bond aangesloten Vereenigingen, te weten: 

Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten; 
Vereeniging van n in Bouwmaterialen in Ne-

derland ; 
Nederlandsch Cement-syndicaat; 
Bond van n in Nederland; 
Vereeniging van Nederlandsche ; 
Nederlandsche Vereeniging van . 

e leden dezer  Vereenigingen hebben het recht, van de 
diensten dezer  instelling gebrujk te maken. 

e leden deelnemers zijn verplicht , elke maand aan den 
directeur  eene opgaaf te verstrekken van de namen der-
genen, die op onregelmatige wijze hunne financieele ver-
plichtingen nakomen of wel in het geheel niet nakomen, 
en van chicaneurs. 

Ook de namen van met keuring van materialen belaste 
personen, wier  wijze van keuring en, of optreden tegenover 
fabrikante n van en handelaren in materialen voor  het bouw-
bedrijf , aanleiding tot ernstige bezwaren hebben gegeven, 
zullen onder  vermelding van de feiten, aan het informatie-
bureau worden medegedeeld. 

Cessie-, pand- of hypotheekbekomitng. zal door  de deel-
nemers verplichtend aan het Bureau worden medegedeeld. 

e directeur  van het informatiebureau bericht elke maand 
aan de leden-deelnemers van alle li d zijnde Vereenigingen. 
de namen en adressen der  bij  het bureau ingeschrevenen. 
Ook tusschentijds worden aan leden die zulks verzoek2n, 
inlichtingen omtrent aangevraagde personen verstrekt, voor 
zoover  omtrent die personen gegevens in het archief aan-
wezig zijn. 

e dienst, die in de jaarvergaderingen der  aangesloten 
organisaties besproken werd, cn waarvan het plan tot spoe-
dige invoering algemeene instemming vond, belooft een 
zeer  belangrijk e instelling te worden, die het ledental der 
aangesloten vereenigingen belangrijf k 'zal doen stijgen. 

t secretariaat van den Bond is gevestigd Saxen Wci -
marlaan  Amsterdam. 



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

G ) 

e fur y van bovengenoemde prijsvraa g deelt ons mede. 
dat de volgende ingezonden stukken en opmerkingen zijn 
ontvangen: 

t Jury-rappor t lezende der  ingekomen ontwerpen op 
de prijsvraag, uitgeschreven door  de Vereeniging van Ned. 
Baksteenfabrikanten, onderwerp: School benevens onderwij-
zers woning, werd ik teleurgesteld door  het feit, dat er 
van de  ingekomen projecten slechts over  critiek is 
gegeven.

Juist wat ik en waarschijnlij k anderen met mij  op prij s 
stellen, n.1. het oordeel over  het ingezonden werd door 
personen welke een hoofdtoon in de nieuwe richtin g der 
bouwkunst aangeven, blijf t achterwege, waardoor  het gedane 
werk zoo goed als nutteloos is. 

s inziens werkt men toch niet aan een S t u d i eprijs-
vraag in hoofdzaak voor  eene geldelijke belooning. maar 
voor  ontwikkeling .

Na deze prijsvraa g ben ik weer  eens niets wijzer  ge-
worden omtrent mij n werk. 

e critiek i n dezen is leerzaam en dus hoofdzaak voor 
jonge krachten, welke ze in 't belang dc-r  toekomstige 
bouwkunst moeten leeren van grootere mannen op dit 
gebied.

e een volgende maal niet weer  teleurgesteld te. 
worden en onder  dankzegging voor  de opname, teeken ik 

t hoogachting. 

Uw dw. dn. 

(w.g.) J A A P -
Geachte ! 

Naar  aanleiding van den uitslag van de prijsvraa g der 
Ned. Baksteenfabrikanten, wenschten wij  gaarne eenige op 
merkingen openbaar  te maken. 

t wil ons voorkomen, dat de groote belangstelling, ge-
toond van de zijde der  inzenders voor  dit vraagstuk, ge-
tuigende „het vele serieust'  werk" '  (gelijk de Jury erkent) 
niet g e ë v e n r e d i gd is aan de belangstelling der  Jury . 

t ligt niet op onzen weg, critiek uit te oefenen op de 
beloonde ontwerpen, maar  toch meenen wij  te mogen pro-
testeeren tegen de oppervlakkige manier, waarop door  de Jury 
de superioriteit van deze ontwerpen is aangetoond en het 
welwillend ,.dan k je"  tegenover  de overgroote meerder-
heid der  inzenders. 

Wat toch o.i. iedere betrokkene bij  eene studieprijsvraag 
mag verwachten, dat is: een door  de Jury met nadruk naar 
voren brengen van de essentieele punten, waarvan het sla-
gen van het gevraagde ontwerp afhangt, m. a. w.: eenige 
nadere aanduiding van haar  standpunt, hetwelk zij  bij  de 
beoordeeling als maatstaf aanlegt.

Waar de Jur y zelfs bij  een der  door  haar  uitverkoren 
ontwerpen aantoont, „ho e ver  de ontwerper  afgedwaald 
is van zijn doel: het ontwerpen van eene dorpsschool", 
tref t het ons als willekeur  tegenover  alle inzenders, dat 
daarbij  tegelijkertij d niet zijn aangevoerd de gronden, waar-
op zij  dit ontwerp — ondanks deze afdwaling — toch 
nog eene belooning waardig keurde.

l heeft zij  bovendien tegen dit plan nog meer-
dere bedenkingen. 

Ook rijs t de vraag, waarom de verschillende schiftingen 
niet bekend zijn gemaakt, gelijk toch bij  meerdere prijsvra -

(') Wegens uitstedigheid van enkele n was het niet mogelijk, 
 het d de y op de n te . 

gen gebruikelij k is, o.a. ook bij  die der  Vereeniging „Bouw -
kunst en Vriendschap", zoodat de inzenders ten minste 
eenigszins kunnen nagaan, in hoeverre hun werk geslaagd 
en de aandacht waard is. (6.) 

t slot van het Jury-rappor t wil zooveel zeggen, dat 
ongeveer  alle inzenders, op enkele uitzonderingen na, on-
bevoegd zijn tot het ontwerpan van goede dorpsarchitec-
tjuur .  Welnu, Geachte , zou het dan niet 
wenschelijk zijn, de  niet beloonde ontwerpen maar  zoo 
spoedig mogelijk terug te zenden en vooral niet publiek 
ten toon stellen? t zou waarschijnlij k het tegenoverge-
stelde zijn van een werkzaam middel tot verheffing der 
bouwkunst.

s heeft ons — cn misschien meerderen met ons — 
deze prijsvraa g wederom geleerd, n.1. om het in het ver-
volg maar  niet zoo heel erg nauw met de bepalingen 
van het programma te nemen.

t dank voor  de plaatsing. 
(w.g.) Eenige inzenders. 

Verder  werd opgemerkt, dat de plattegrond van het be-
kroonde ontwerp „P lu ta rchus "  niet geheel voldoet aan de 
eischen van het programma, daar  niet ten volle is rekening 
gehouden met de op de situatie voorkomende boomenrij, 

e boomen, op . afstand geplaatst, benemen totaal 
het licht aan de klasselokalen. 

e inzender  van ,,Plutarchus"  heeft de boomenrij  gene-
geerd, alleen aan de zuidzijde is een afstand van . be-
waard, wat volgens meening van den schrijver  niet vol-
doende is.  Gevraagd werd daarom, waarom het Jury-
rappor t ten opzichte van dit ontwerp zoo gunstig luidt .

Ten slotte werd door  een inzender  verzocht, alsnog eenige 
op- of aanmerkingen te mogen vernemen omtrent zijn ont-
werp.

Wi j  antwoorden daarop . het volgende: 

e heer r  zal het met ons eens zijn, dat 
het niet noodig cn ook niet wenschelijk is, alle  pro-
jecten door  ons te doen beoordeelen. Niet wenschelijk. 
omdat, wil de beoordeeliing van een project werkelij k 
waarde hebben, zij  niet in enkele woorden kan worden 
samengevat, maar  vri j  uitvoerig moet zijn, te meer, daar 
het hier  een studieprijsvraag betreft. Wi j  hebben daarom 
gemeend een -tal dusdanig te moeten bespreken, dat daaruit 
voldoende ons oordeel over  deze projecten en he. stand-
punt, door  ons ingenomen ten opzichte van het vraagstuk 
der  dorpsschool, blijkt . 

n eene dergelijke bespreking vinden zij, wier  werk niet 
besproken is, voldoende punten van vergelijkin g om hun 
project er  aan te toetsen; zoodoende kunnen zij, daarbij 
tevens kennis nemend van het werk hunner  mededingers, 
wel degelijk veel van deze prijsvraa g leeren. 

 en  zijn hiermede tevens beantwoord. 
n verband met het groot aantal gelijksoortige oplo>-

singen an de kwaliteiten van het ingezonden werk, von-
den wij  geen aanleiding meer  dan  projecten te bespreken. 
Waar echter  blijkt , dat voor  enkele inzenders de gevolgde 
wijze van beoordeelen niet voldoende is, verdient het aan-
beveling, bij  een volgende gelegenheid de beoordeelin̂  
over  meer  projecten uit te strekken. 

e maatstaf, welken wij  hebben aangelegd bij  dc 
beoordeeling, namelijk de eischen van een dorpsschool met 
landelij k karakter , goede baksteen-architectuur  en goe<ie; 
planindeeling, komt in ons t op verschillende punten 
naar  voren. j  zij  opgemerkt, dat de prijsvraa g is 
uitgeschreven door  de Ver. van Ned. Baksteenfabrikantc >.. 
dat het programma baksteenbouw voorschrijft , zoodat wij 
aan aesthetischc kwaliteiten van een ontwerp veel waar e 
hebben gehecht. 

e goede en minder  goede eigenschappen van dit 
project worden door  ons genoemd in het ; ge-

waardeerd wordt, dat de architectuur  naar  verrijkin g streeft. 
Verder  wordt van de architectuur  niets meer  gezegd, wat 
dus beteckent, dat, naar  ons oordeel, zij  noch slecht, noch 
bijzonder  goed is. 

(6.) Er  heeft één schifting plaats gehad, en deze wordt 
door  ons vermeld. 

t slot van het rapport wil inderdaad zeggen, dat 
er  veel onrij p werk is onder  de  inzendingen; hiervoor 
is het dan ook een studieprijsvraag. 

Verder  is de bedoeling van het slot, autoriteiten, die 
dorpsscholen laten bouwen, er  op tc wijzen, dat het bou-
wen van dorpsscholen niet aan onbevoegden moet worden 
overgelaten (hetgeen gemeenlijk wel geschiedt), aangezien 
dit ontwerpen moeilijk is, hetgeen ook uit deze prijsvraa g 
kan blijken. . 

t tentoonstellen is nutti g voor  bouwkundige ont-
wikkelin g der  deelnemers; ook het onrijp e werk moet wor-
den opgehangen als studieobject, als voorbeeld van min-
der  goede oplossing. 

e opmerking is niet duidelijk ; in een studio-
prijsvraa g wordt het programma rui m gesteld (zooals ook 
hier  het geval was, waar  o. a. geen bouwsom genoemd was), 
waardoor  de mededingers niet te zeer  gebonden worden. 

 Op de situatie in het programma is een boomenrij 
aangegeven. t wil echter  niet zeggen, dat de ontwerper 
niet vri j  was deze ri j  te wijzigen of weg te laten, wanneer 
een goede situatie van de dorpsschool hiertoe leidt. t 
heeft „P lu ta rchus "  gedaan. Ook in de werkelijkhei d wor-
den boomenrijen gewijzigd of gedeeltelijk opgeruimd, wan-
neer  de nieuwe bouw dit eischt. 

( l i . ) n het rappor t worden de goede kwaliteiten van 
dit project wel genoemd; vooral de plattegrond heeft ver-
dienste. 

 Waar wij  onze taak beë ind igd hebben, kunnen wij 
a l s J u r y niet alsnog beschouwingen over  het een of 
ander  project geven. Natuurlij k zijn de Jury-leden p e r -
s o o n l i j k vrij , dit wel te doen, wanneer  hun daarom ver-
zocht wordt . 

e Jury : 

. P. . 

J. . 

. . . 

G . . 

. . 

IL 
L e e s t a f e l . 

G  No. 36. O f f i c i e el G e d e e l t e. 
Alg . . g . — s 
van het  de j t. b. d. t inzake Con-
cept Statuten en . t de  Fusie-Commissie, met de adviezen 
de e s . T. A . . . de z en F. W. 

, en e bijlagen. 
V a n e klokkenstoelen en Zweedsche s 

oo . J. van de Ven. met afbeeldingen 
V a n  a  n e b e e . doo  Willem , met afbeelding. 

: m en zijn boomen, doo  J. . E. . — 
\ugust J. van Spaendonck a Van de . 

A No. 36. n e het Ge-
! ootschap. 

l i e t k van den n stijl in de meubelkunst, doo
. van de Sluijs. 

G e b o uw e » aan de e e te , h 
1 . s en J. g . met afbeeldingen. 

e van , met afbeelding. 
T y p i s ch . 

. Ove  de g l met -
ning, doo  A . C. A . . 

U et k van loodwithoudende . 
E  No. 36. E e ne s t u d ie ove  Loevestein, doo

W. J. s (slot). 
V u u  b e s t e n d i ge omkleedingcn van , doo  Bouw-
d Wendt (slot). 

L o s se p l a a t. j van Gend & Loos te , . . . 
A . . 

E  No. 36. e e s t a nd van het 
k de g van stedelijk . t gehouden in 

de g van het . t van s van i 3, 
doo . A . . Op ten , met afbeeldingen. 

e E l e m e n t e n, doo  J. ,E. van de g w. i . , met afbeel-
dingen. 

Nationale g voo  het p van een tuinstadwijk. 

. v. T ) No. 36. Genootschap a 
et Amicitia. — n voo é (slot). — t de
gemeente . — . — t . — s in de 

. — Examens. — Uit technische bladen en . — ' 

E  No. 35. E en hu i s e 1 ij k feest. 
s w e t t e 1 ij k e g de  collectieve t noodig : 

 (Slot). 
O p l o s s i ng van een l te . 

g de  Staatscommissie ove de d . 

E E E No. e geschiedenis 
en ontwikkeling de . — Tentoonstelling de ingekomen ont-

n voo  de g de . n in de zaal de
j tot . de  te . — e 

j voo . — e . — e 
Schutsluis te St. . — 

N No. . t k van gewapend 
beton voo  den bouw van magazijnen voo e stoffen, doo . A . 

j c. i . — Gewapend beton in Ned. , doo . — Gewapend-
betongebouwen d van f d gemaakte . — 

- en scheikundige beschouwingen ove de g van beton. — 
. — e in . — 

 No.  Officieele . 
Nationale e g t 6 afb.) 

.  (Slot). t fig.) 
. 

E E V A N N  V A N -
N doo  J. , . O. n te , 

uitgave V an d e  L a an & Co.. n . 
n s  van denzelfden  een g k 

ove  de g de , het thans aangekondigd e 
is in de e plaats bestemd voo  hen, die met de g van bouw-

n belast zijn, in dienst van den aanneme of . -
baa met e kennis van zaken is ook dit e samengesteld en voo
velen zal het mee kunnen zijn dan de bescheiden titel aangeeft, want gelijk 
de hee n wel zal weten, ziet het e  bij menig aanneme en uit-

 met de e d uit en deze eenvoudige hand-
leiding kan, mits goed , op menig k s e g 

. 
Gaat men den inhoud na, dan is men geneigd te n of den -

de  niet wat veel f k t toegedacht, maa bij e 
beschouwing komt men spoedig tot het inzicht, dat e  toch maa weinig 
in behandeld is. dat misschien g geacht zou kunnen , l 
de , zoo zij goed opgezet , maa weinig tijd in beslag 
behoeft te nemen. 

. 
g van het n te . 

(ielij k men zich , had de g t Uokin in het begin 
van dit jaa  van het gemeentebestuu op haa , om zoo spoedig 
mogelijk ove te gaan tot oemping van een gedeelte van het , ten 

d , dat de gemeente e  was. indien genoemde 
g  beschikbaa stelde een g van f  zijnde de 

e ove  jaa  van het , hetwelk demping van het gedeelte 
tusschen den m en de g kosten zal. 

. en W. n dezen eisch met de mededeeling, dat het n 
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toch ove  jaa  gedempt zal n in d met de dan tot stand 
gekomen g van de . 

n e zich een weinig ove het aanbod de gemeente, doch 
daa het n van dit s toe dienende vuile wate als een 

e behoefte gevoeld d in n g dan in dien de -
, e zich in genoemde g een commissie, om te 

n het geld bijeen te . Zij is' s onmiddellijk niet zonde
succes aan het k gegaan, en vond onde belanghebbenden veel sympathie-
voo  het doel, welke zich ook veelal in toezeggingen van geldelijke bij-

n . 
Naa wij thans , is spoedig demping van het n tot het 

Spui zoo goed als , wannee slechts alle belanghebbenden (men 
denkt hie l aan die uit den  Tabakshoek) e . 

e e of St. k te V 1 i s s i n g e n. 

Naa . C. L . ) in het Vlissingsch d , 
is een van de moeilijkste n bij de e van de op
Septembe e e of St. k de kwestie geweest, 
wat e  moest n met de oude . Zij hebben bijna n 
iooveel van den d geleden, dat ze ook bij zee e
zn stukken vallen. En toch is 't zoo gewenscht, dat e  van deze -

e n van Vlissingen's e nog zooveel mogelijk d 
. 

Gelukkig hebben wij doo  de goede g —aldus . V. — van onzen oud-
s de stad Vlissingen, . 1'. . , geen , dat e  iets 

n gaat van 't geen deze n beteekencn voo  genealogie en 
oudheidkunde, van alle n is de inhoud g opgenomen. 

 11.11. n hebben bovendien bij het opmaken van het bestek 
de e , dat een -tal oude steenen in de kapellen n 

d als een g aan wat eens van 't , zijn 
, maa bovenal van zijn d getuigde. 

n zal aan de commissie van de oudheidskame de stad n 
d om de steenen of n van steenen. die g zijn 

en geen plaats mee kunnen vinden in de kapellen, in haa nieuwe -
plaats een d te . 

n i n Z u i d e 1 ij k . 

e g van de e vill a nabij het station e 
daa in de laatste weken plaats heeft gehad onde leiding van . Goossens
uit c en . J. W. .  van het m 
van oudheden te Leiden, is thans beëindigd. 

n heeft de g van een e vill a met bijgebouwen blootge-
steld en bij de g vele e vondsten gedaan. 

 een n eisch van den  kon echte de ont-
g niet opengehouden . Nadat de aanleg met s en s 

zoo g mogelijk is opgemeten, d en" in teekening 
, heeft men alles wee onde de e moeten bedekken, zoodat 

te  plaatse van den n en n , welke met steun 
van het Leidschen museum en het l Genootschap^van g 
mogelijk was, niets mee te zien is en e  het volgend jaa  wee als
de have en de e zal . N . . Ct. 

— e a Tiet/, die. gelijk bekend is. in vele e steden van 
d en nok te l en te , e n exploi-

, is doo aankoop s n van het t ,,'t 
e Spinnewiel" aan de g en enkele belendende n 

aan den n te , teneinde aldaa een s tejbouwen. 
Tietz heeft zich een goeden naam n in n doo

zijn n aan bekwame n van e g en dit heeft 
hie  en daa tot e uitkomsten geleid. e plaats in het
van , is goed gekozen en wij hopen, dat daa een k 
zal , de tweede stad des s , als het kan van een 

h of althans h . Of zal men wede
moeten zien, dat een buitenlande de s een lesje in -
stads-bouwkunst komt geven ? 

Industrie - en Handelsadressen . 

Trottoir- ,  en Graniettegels, Trottoirbanden , 

, , Tennisbanen, enz. — — — 
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. . T e l . 3905. 

NAAML VENN, voorh . A . 5INQEL5 flzn., 
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. J. , Amsterdam. 
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. - Opgericht 1830.  Telefoon 1551. 

Brandkasten, , , etc. 
Staaldraadwarenfabriek 

" 
Brouwersgrach t 136 te AMSTERDA M 

Tel. Interc . 478. 

- EN N VA N T
BETON VOO . 

VA N 
d vlcclitcrij . 

Fabriek van - en . 

t schijnt, dat men in deze richtin g ook weder  over 

dreven heeft met de toepassing van beton. t is een 

j  tot Vervaardiging cn g van 
, voorheen 

de E R V E N H.TRIP, - Utrecht . 
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Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. n 65, 's-Qravenhage. 

 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 . ƒ — vooruitbetaling: met plaat f

Te voldoen: bij  vooruitbetaling of in twee '  i d e m '  z o n d e r P l a a t  > °-'5 

termijnen , elk groot /  waarover  op 
 Apr i l en  October  van het abonnementsjaar  van  tot en met  regels . . . »

(  Jan.— } wordt beschikt. h e t bewijsnummer daaronder  begrepen. 

~ ... \ !o "  6 Voor  eiken regel meer  »

oor  e gie . . 1 .S »  Annonces van aanbestedingen worden bij  opgave van dri e 

Voor  de overige landen der  Post-Unie, f | | plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 

met inbegrip van ë en  Tarief voor  Annonces bij  abonnement wordt op franco 

Zuid-Afr ik a  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. 

Nog eens de ontbrekend e factor . 
t artikeltj e » E en ontbrekende fac tor » in ons vori g t laatste is, gelooven wij , vooralsnog het eene noodige. 

nummer was juist ter  perse, toen ons No.  van «de t die belangstelling is het nog maar  zoo zoo, een 

B o u w w e r e l d» in handen kwam met een hoofdartikel , gewijd opwekking is hier  alles behalve overbodig, 

aan het Xd e e Woningcongres. t verwon- , zal men vragen, stellen de architecten dan wer-

derde ons geenszins, dat deze gewichtige aangelegenheid kelij k zoo weinig belang in een zoo gewichtige aangele-

den redacteur  naar  de pen had doen grijpen , maar  wel genheid ? Gelukki g kunnen wij  deze vraag ontkennend 

tro f het ons, aan het slot van de in het artike l gedane beantwoorden, er  zijn er, wij  durven niet zeggen velen, 

mededeelingen een paar  opmerkingen te vinden, waaruit maar ongetwijfeld verscheidenen, die het vraagstuk der 

ten duidelijkst e blijkt , hoezeer  ook de schrijver  gevoelt, woningverbetering, ook in aesthetisch opzicht, al is het 

dat er  bij  al het, over  het algemeen lofwaardig, streven dan ook, vergeleken bij  het ontwerpen van kathedralen en 

tot verbetering van woningtoestanden, waarvan wij  getuige andere monumenten, wat laag bij  den grond, hun aandacht 

zijn , een factor  ontbreekt. niet onwaardig achten en overal waar  zij  gelegenheid vinden 

, wat betreft landelijk e woningen constateert metterdaad hun beste krachten daaraan wijden, 

de schrijver  nog eens de verregaande architectonische s is er  een groot aantal, blakend van belang-

smaakverwildering, die hierbi j  aan den dag treedt en wijst stelling, die zich echter  helaas niet anders uit dan in 

hij  erop, dat met dezelfde finantieele middelen en zonder  schoone woorden, zich veeltijds ook niet anders uiten kan, 

de gebruikswaarde der  huizen te verminderen, de geest- omdat hun de gelegenheid ontbreekt, hun denkbeelden in 

driftig e en krachtige beweging tot verbetering der  volks- tastbare vormen om te zetten 

huisvesting tevens aanleiding had kunnen geven tot smaak- , wanneer  men een statistiek of eene graphische 

voller  bouw in eenvoudige, bij  het landelij k type passende voorstelling van de belangstelling kon geven, dan zou het 

vormen. nog meevallen. t ongeluk wil echter, dat door  de om-

Wi j  en velen met ons zullen het op dit punt ongetwijfeld standigheden, waarin wij  leven, de belangstelling te dikwijl s 

geheel met den schrijver  eens zijn . Onder  de middelen, lijdelij k moet blijven , terwij l hier  slechts actieve belang-

om het euvel in den vervolge werkzaam te keeren, meenen stelling baten kan. 

wij  echter  van het , op welks weg het misschien ge- e omstandigheden, waarin wij  leven, het is, wij  erken-

J-'gen had, als geldschieter, ook in aesthetischen zin meer  nen het een ordinair e gemeenplaats. t ligt niet op onzen 

hidin g te geven, veel minder  te mogen verwachten, dan weg, de b e t e é k e n i s, die men aan deze uitdrukkin g heeft 

van meerdere belangstelling der  architecten in het woning, toe te kennen, te analyseeren; dat mogen wij  aan de be-

 taagstuk. oefenaars van de philosophic eer  kunst overlaten. Wi j 



meenen evenwel, hier  te mogen opmerken, dat in de 
omstandigheden, waarin wij  leven, de oorzaak ligt van het 
ontbreken van een factor, niet alleen in onze bouwkunst, 
maar  in al ons doen en laten. 

Willen wij  dezen factor  noemen smaak, karakter, of in 
het algemeen de aesthetische factor, de naam doet er 
weinig toe, zijn afwezigheid kenmerkt onzen tij d en de 
historieschrijvers zullen later  niet veel moeite hebben, dit 
met de stukken te bewijzen, ofschoon voor  hen de schier 
wanhopige worsteling, om uit het moeras van karakter-
loosheid en smaakvervvildering te komen, daarnevens stof 
genoeg tot beschouwingen zal opleveren. 

Wanneer  bedoelde historieschrijvers zich over  een hon-
derdtal jaren aan den arbeid zetten zal wel opgehelderd 
zijn, wat ons thans duister  is. t zal onzen nazaten gaan, zoo-
als het ons nu gaat met de dagen van  waaraan wij 
nog pas op allerlei wijzen herinnerd zijn. 

Of men dan weder  zal feestvieren, weten wij  niet, maar 
in elk geval zal men het dan weer  heel anders doen. -
schien zijn tentoonstellingen dan geheel afgeschaft en is 
de wereld met openlucht-museums bezaaid, misschien zijn 
historische maskerades dan dingen, waarmede alleen de 
schooljeugd zich nog vermaakt, misschien geeft men dan 
in plaats van vuurwerken voorstellingen van zeeslagen met 
echte dreadnoughts. Allich t hebben wij  dan ook een mi-
nisterie van Sport met referendarissen voor  de afdeelingen 
voetbal, hardloopen, enz en laat ons niet vergeten, een 
hoogeschool voor  mortelbereiding, waar  opperlieden den 
doctorsgraad kunnen behalen en een kunstacademie met 
een afdeeling voor  machinaal schilderen en een professor 
voor  de constructie en versiering van dameshoeden en in 
al deze instellingen zal dan ongetwijfeld de aesthetische 
factor  niet meer  ontbreken. 

h laat ons ophouden met fantaseeren, wij  zullen 
toch immers van al dat schoons niets meer  aanschouwen 
Voor ons heeft slechts het tegenwoordige waarde en wij 
kunnen er  niets aan doen, wanneer  onze nazaten weder 
zullen afbreken, wat wij  opgebouwd hebben al zouden wij 
ook liever  zien, dat zij  het met dezelfde piëteit bewaarden, 
die wij  koesteren voor  al wat oud is. 

Wij  kunnen het toch eigenlijk niet helpen, dat wij  niet 
meer  bij  machte zijn, iets voort te brengen op het gebied 
der kunst, dat de beroemde meesterwerken van vroeger 
tijden nabij  komt. t is een ijdel pogen, dat telkens en 

telkens weder  faalt, omdat wij  het veel te hoog zoeken. 
Onze smaak is verwilderd door  overlading met een hoe-
veelheid voedsel, die wij  onmogelijk kunnen verteren. e 
koks, die ons dit voedsel bereiden, gaan steeds voort, ons 
al maar  meer  voor  te zetten, doch alleen het terugkeeren 
tot een eenvoudig menu kan ons onze gezondheid terug-
geven. 

t is evenwel gemakkelijker  gezegd dan gedaan, een 
gastronoom of fijnproever  te overtuigen van het noodza-
kelijk e der  matigheid in het algemeen is wellicht te doen; 
met eenige welsprekendheid is het nut van geheelonthou-
ding niet moeilijk aan te toonen, maar  al heeft men ook 
met woorden de menschen overtuigd, dan heeft men hen 
nog niet zoover, dat zij  door  daden van die overtuiging 
doen blijken. 

t waren schoone woorden van den redacteur  van «de 
Bouwwereld» maar  voor  en aleer  zij  het gewenschte effect 
zullen hebben en kunnen hebben, voordat er  werkelijk 
sprake zal kunnen zijn van actieve belangstelling in het 
woningvraagstuk, moet er  zooveel veranderen in de wijze 
van beoefening der  bouwkunst, in het kunstonderwijs, in 
het ambachtsonderwijs en in alles wat verder  met die be-
oefening in verband staat, dat men werkelijk niet weet 
waar  men beginnen zal. 

t ons beginnen met vereenvoudiging! t is ge-
makkelijk gezegd, maar  waar  en hoe ? Van bovenaf of 
van benedenaf, of beide tegelijk ? n hier  geheelonthou-
ding de gewenschte verbetering brengen, wij  zouden haar 
gaarne aanbevelen indien niet reeds te vaak gebleken was 
dat daarbij  gewoonlijk het kind met het badwater  wordt 
weggeworpen. 

n den eenvoud ligt het geheim van de schoonheid, hij 
is het criterium . Wij  moeten dit dikwijl s genoeg hooren, 
maar  even vaak kunnen wij  waarnemen, dat armoede en 
 nuchterheid ons als eenvoud worden voorgediend, en dan 
komen wij  tot het besef, dat wij  eigenlijk het juiste begrip 
van eenvoud zijn kwij t geraakt. 

Om weder  tot dit begrip te kunnen geraken, zullen wij 
den logischen eenvoud in de natuur  moeten bestudeeren en 
trachten dit beginsel weder  toe te passen in onze kunst-
uitingen, zooals dit ook in vroeger  tijdperken gelukt is. 

n zal ongemerkt de thans ontbrekende factor  in 
onze kunstuittingen weder  teruggevonden zijn. 

Wie zal ons den weg wijzen ? 

Tiend e Internationaa l Woningcongres . 
V e r v o l g . (Zie bladz.

t derde onderwerp, dat op de zittingen van het inter-
nationaal woningcongres zou worden behandeld, is: „Over -
bevolking van woningen,"  in te leiden door t 
dr . Neuschler, uit Stuttgart . 

Bij  dit onderwerp, het is aan de rapporten te merken, 
voelt de statisticus zich in zijn element. Gegevens over  het 
aantal personen per  vertrek zijn vri j  gemakkelijk te ver-
krijge n en in grooten getale beschikbaar. En wil men nog 
nauwkeuriger  den toestand nagaan, wil men weten hoeveel 
luchtruimt c aan elk der  bewoners toevalt, ook dit is te 
onderzoeken .doordat men de woningen opmeet, zooals b.v. 
otver  het geheele gebied der  stad n is geschied, 
een werk dat aan de gemeente niet mander  dan
mark heeft gekost. 

t men nu echter  deze cijfers, dan staat het nog niet 
vast, waar  de „overbevo lk ing "  begint. l bewoners 
per vertrek moet men toelaatbaar  achten ? t men keu» 
kens als vertrekken meetellen? En als men de licht-
ruimt e tot maatstaf neemt, hoeveel moet die bedragen per 

bewoner  ? t men voor  kinderen lagere eischen stellen dar 
voor  volwassenen, en zoo ja tot welken leeftijd? Altemaal 
open vragen. e statistische bureau's stellen dan ook de 
meest uitcenloopende normen, zoodat de cijfer s der  ver-
schillende steden omtrent het aantal overbevolkte wonin-r 
gen niet goed vergelijkbaar  zijn. m is de wensch te 
billijken , door  den Oostenrijkschen rapporteur  geuit, naar 
vastlegging van het begrip „overbevo lk ing "  bij  internatio-
nale afspraak en naar  een overal gelijke wijze van opne-
ming cn verwerking der  statistische gegevens. 

r  ook zonder  dat dit ideaal bereikt is, weten wij 
reeds nu, doar  hetgeen in den loop der  jaren is onder 
zocht, wel zooveel, da)t er  in alle landen toestanden voor-
komen van overvulling van woningen, die een beschaafde, 
maatschappij  onwaardig zijn. t klink t bijn a ongelooflijk, 
wanneer  wij  vernemen, dat te e  gevallen zijn ge-
constateerd, waarin meer  dan  personen in één vertrek 
moesten huizen. h ook in de noordelijk e landen konit 
overbevolking, zij  het niet in zoo krassen vorm, veelvuldig 

voor, Bepalen wij  ons tot ons vaderland, dan leeren wij 
uit de laatste volkstelling, dat er  te m (dat onder 
de groote steden een slecht figuur  maakt) rui m  één-
en twee-kamerwoningen waren met meer  dan  bewoners 
per vertrek, waarbij  onder  vertrekken zijn medegerekend allo 
mogelijke ruimten : keukens, alkoven en geregeld beslapen 
kelders, zolders en stallen. En onder  die woningen waren 
er  bijn a  die meer  dan 6 personen per  vertrek her-
bergden. t is duidelijk , dat in dergelijke ge-
vallen, zelfs de eerste materieele eischen van het leven - -
om van geestelijke niet eens te spreken — niet tot hun recht 
komen. 

t euvel der  overbevolking heeft in verscheidene lam 
den de aandacht van den algemeenen of plaatselijken wet-
gever  getrokken en talrij k zijn de bepalingen, die overvul-
lin g van woningen trachten . tegen te. gaan. g 
vaak treft men het voorschrift aan, dat per  bewoner
kub. . luchtruimt e moet aanwezig zijn. Waarom juist
is men geneigd zich af te vragen; misschien omdat to een 
rond getal is? n elk geval kan men niet zeggen, dat de 
eisch onbescheiden is. n een éénkamerwon ing van ma-
tigen omvang mogen dan wanen  volwassenen of bijv . 
(als men de kinderen voor  halve personen teft)  volwas-
wassenen en 6 kinderen. 

Treffend is het nu. echter, te vernemen, dat zelfs deze en 
dergelijke bescheiden eischen over  het algemeen niet kun-
nen worden doorgevoerd. e voorschriften worden niet 
gehandhaafd", zegt de Nederlandsche rapporteur  en hij 
bewijst het uit tal van ambtelijk e stukken. En in de rap-
porten uit . -uit , uit Noorwegen, uit Zwit -
serland wordt, hier  meer, daar  minder  onomwonden, het-
zelfde erkend. e gemeente is wettelijk bevoegd, de over-
bevolking te doen ophouden door"  het gezin uit de woning 
te verdrijven ; maar  zij  ziet daar  tegen op, omdat voor  dc 
groote gezinnen, waarom het hier  gaat, een 
ruimer e womng niet verkrijgbaa r  is. Weliswaar  zijn er  ver-
schillende gevallen, waarin men langs minnelijken weg ver-
betering kan verkrijgen . t blijk t uit een speciaal rap-
port over  Charlottenburg , waar  het woningtoezicht, met de 
gegevens der  gemeentelijke woningbeurs in handen, zeer 
vaak er  in slaagde- de bewoners te overreden tot het be-
trekken van een ruimere, zij  het iets duurdere woning. 

t een zoo zorgvuldige, liefderijk e behandeling der  af-
zonderlijk e gevallen ware ook in andere steden wellicht 
het een en ander  te bereiken. r  toch, als wij  goed 
zien, blijf t ook dan de moatlijkhei d voor  de groote gezin-
nen, "die meer  ruimt e noodig hebben, maar  minder  huur 
kunnen betalen dan anderen, in hoofdzaak bestaan. t 
groote middel tegen overbevolking — dezen indru k krijg t 
men sterk uit de rapporten — is bijzondere overheidszorg 
voor  de huisvesting der  kinderrijk e gezinnen; zonder  deze 
zorg zijn de politfievoorschriften niet te handhaven. n de 
laatste jaren, vernemen wij  uit , zijn door  gemeenten 
en vereenigingen tal van woningen gebouwd en eerst nu 
kan men er  aan denken, reglementen, die bedoelen het 
overvullen der  woningen tegen te gaan, door  te voeren. E n 
van gelijke meening bleek de gemeente Amsterdam, toen 
zij  zeer  kolr t geleden, geldelijken steun toezegde aan een 
vereeniging die den bouw beoogt van woningen voor  groote 
gezinnen met mjnder  dan f  weekverdienste. Aan dc 
de uitvoering de;r  verordening ten opzichte van overbe-
volkte woningen, zoo betoogde het gemeentebestuur, kon 
tot heden niet gedacht worden; maar  dit kon nu anders 
'orden. 

Wi j  staan hier  aan het begin van een voorziening in een 
noodtoestand, die sedert tal van jaren als zoodanig erkend 
's. Wellicht zullen voar  een volgend congres aanmerkelijk 
nteer  gegevens kunnen worden verschaft over  het resultaat 
«er zorg voor  de groote gezinnen dan het weinige dat thans 

1 ( '  vermelden is. 

t vierde onderwerp, dat ingeleid zal worden door  den 
Utrechtschen wethouder . J. P. Fockema Andreae. is; 
„Wet te l i j k e regeling der  stadsuitbreiding" . t aan de 
orde stellen van dit onderwerp bewijst wel, dat het con-' 
gres zijn Franschen naam: congres international des habi-
tations a bdn marché, ten onrechte draagt. t geldt hier 
volstrekt niet alleen de goedkoope woningen; het geldt hier 
de behuizing der  geheele bevolking cn zelfs niet alleen 
hare behuizing, maar  haar  verzorging ook met de open-
bare gebouwen, parken, nijverheidsinrichtingen, verkeersmid-
delen en zooveel meer. 

E r bestaat een reusachtige literatuu r  over  de vraag, 
aan welke eischen de nieuw te vormen stadsgedeelten moe-
ten voldoen. e vraag is door  de ontwerpers van het 
congresprogram met opzet terzijde gelaten. Zij  vonden 
het wenschelijk, hun aandacht voor  ditmaal eens geheel 
te concentreeren op deze andere vraag: gegeven zekere 
eischen van technischen, hyg iën ischen, aesthetischen cn so-
cialen aard, hoe moet dan het wettelijk apparaat worden 
ingericht, met behulp waarvan men zal trachten die eischen 
te verwezenlijken? Tal van middelen om de stadsuitbrei 
ding te regelen staan aan de overheid ten dienste Voor-
eerst de bouwverordening, waarbij  vooral tc denken is aan 
de bouwverordening in den modernen zin, die verschil-
lende eischen stelt al naar  het karakter  van elk stadskwar-
tier ; ook aan het opkomende streven om het aesthetische 
element, dat sedert eenige tientallen van jaren was verwaar-
loosd, in dc verordening weer  tot zijn recht te doen komen. 
Verder  het uitbreidingsplan, waarbij  het beloop van straten 
en andere ruimten voor  het publiek verkeer  wordt vast-
gesteld, of wel (verder  gaand) de bestemming der  nieuwe 
terreinen wordt aangewezen. j  komen vragen ter 
sprake als deze. o faanstonds een gedetailleerd plan moet 
worden vastgesteld, dan wel een schematisch plan, dat bij 
gedeelten, naar  de behoefte, nader  wordt uitgewerkt. Zeer 
belangrij k is ook do vraag naar  de financieelc verhouding 
tusschen gemeente en grondeigenaar: hoe kan men voor-
komen, dat de laatste onbillij k behandeld wordt, toch te-
vens dat hij  a  de lusten en de gemeente enkel de lasten 
der stadsuitbreiding krijgt ? Voort s de moeilijk e vraag:moet 
de eigenaar  het recht hebben zijn grond ten allen tijd e 
in exploitatie, waarvoor  zij'  den tij d nog niet gekomen ach, 
kunnen stuiten ? 

e vragen gelden voor  het geval, dat de bouwgrond 
door  particulieren wordt geëxp lo i tee rd. r  tegenwoor-
dig treedt zeer  vaak de gemeente zelf als exploitant op. 
Ook hierbi j  rijzen allerlei vragen. n hoeverre moet de 
gemeente vri j  zijn grond aan tc koopen ? e ver  moet 
haar  bevoegdheid strekken tot onteigening van grond in 
het uitbreidingsgebied? e moet het grondbezit worden 
beheerd (grondbedrijf) ? e moet de grond worden uit-
gegeven (verkoop of erfpacht), en in hoever  is het gewenscht, 
uit sociaal motief grond uit te geven beneden den markt -
prijs ? Welke controle van hooger  bestuur  moet cr  zijn 
op het grondbedrij f der  gemeente? 

t schijnt niet wel doenlijk , beknopt weer  tc geven, 
hoe dc wetgeving der  onderscheidene landen staat tegen-
genover  al deze en dergelijke vragen. e rapporten be-
vatten hierover  tal van gegevens, die als bouwstoffen kun-
nen dienen voor  den Nederlandschen wetgever, wanneer 
deze er  zich toe zet, de tegenwoordige al te beknopte 
bepalingen omtrent stadsuitbreiding door  een meer  uit-
gewerkte regeling te vervangen. j  zal daarbij  zijn voor-
deel kunnen doen met onderscheidene, in jarenlange prak-
tij k beproefde wetgevingen van e staten. r  ook. 
hier  willen wij  tot slot nog even op wijzen, met de Engelsche 
wet van  Engeland heeft op dit punt een eigen-
aardige ontwikkelin g gehad. c Engelsche wetgever  had 
reeds lang zijn belangstelling gewijd aan den woningbouw; 



maar niet aan den aanleg der  stadswijken als geheel. t 

gevolg was: goede woningen maar slechte wijken î met 

eenige overdrijvin g gezegd). n heeft toen gezien naar 

d en daar  gevonden ^ook met overdrijvin g ge-

zegd) : slechte woningen (kazernebouw) en goede wijken. 

Toen heeft men besloten: laten wij  het goede, dat wij 

hebben, het behoorlijk e eengezinshuis, met alle kracht vast-

houden; maar  laten wij  daarnaast onze maatregelen zoo 

treffen, dat de stadswijken, die nu voortaan verrijzen, een 

goed geheel vormen. e gedachte ligt ten grondslag 

aan de wet van t uiterlij k der  Engelsche steden 

zal nu voortaan beter  worden verzorgd; dit heeft men 

van d geleerd. Zou het een al te stoute voor-

spelling zijn, dat de s (en anderen) op hun beurt 

van Engeland zullen leeren, dat het uiterlij k niet alles is; 

dat een monumentale stad met een slecht behuisde be-

volkin g niet voldoet aan de rechtmatige verlangens van 

dezen tij d ? 

De verbeterin g der Volkshuisvestin g te Amsterdam . 
Ook in de hoofdstad is men niet achtergebleven, om 

bij  gelegenheid van het Scheveningsch Woningcongres oen 

en ander  bekend te maken, omtrent den stand van het 

woningvraagstuk aldaar. 

e Amsterdamsche Woningraad is, zooals bekend, een 

vcreeniging van particulieren, wier  doel is dc verbetering 

van  de volkshuisvesting in de hoofdstad te bevorderen. 

s menig geschrift over  en in verband met het woning-

vraagstuk deed zij  verschijnen en thans bij  gelegenheid dat 

het internationaal woningcongres te 's-Gravenhage bijeen-

komt is de vcreeniging wederom niet achtergebleven. 

Toen bij  den d het bericht inkwam dat de leden 

van het congres ook een bezoek aan Amsterdam zouden 

brengen, rees bij  het bestuur  het denkbeeld te hunnen 

behoeve een geschrift samen te stellen, dat een samen-

vattend overzicht zou behelzen van hetgeen hier  ter  stcdu 

ter  verbetering der  volkshuisvesting werd cn wordt ver-

richt . t gemeentebestuur  stelde een crediet ter  beschik-

kin g van het bestuur  en zoo kon de uitgave in de Fran-

schc en in de Nederlandsche taal geschieden. 

Van den directeur  der  Publieke Werken en den ingenieur, 

hoofd der  afdeeling grond-exploitatie, van den hoofdcom-

mies van het Gemeentelijk Statistisch Bureau cn van den. 

directeur  van het Bouw- en Woningtoezicht ontving het 

bestuur  belangrijk e gegevens, terwij l de inspecteur  van het 

Woningtoezicht zich bijzonder  verdienstelijk heeft gemaakt 

door  tal van pho tog raph ieën en statistische tabellen te 

verschaffen. e vertaling in het Fransch werd bezorgd 

door  mej. A . E . . E . , adj.-commies aan het Sta-

tistisch Bureau. 

O p deze wijze is een fraai werkj e ontstaan, op de Stads-

drukkeri j  keuri g gedrukt, dat, zooals het bestuur  van den 

Woningraad hoopt, wel geschikt is om een duidelij k inr 

zicht te geven in de ontwikkelin g en den stand van het 

woningvraagstuk te Amsterdam. 

Nadat in een inleiding het noodige is medegedeeld over 

de ontwikkelin g der  stad, zooals zij  in den loop der  tijden 

geworden is, wordt in het tweede hoofdstuk dc volks-

huisvesting te Amsterdam vóór dc invoering van de Wo-

ningwet geschetst, een toestand die inderdaad zeer  treuri g 

genoemd mag worden. Vermeld wordt hetgeen. ter  verbe-

terin g is verricht door  eenige particulier e woningvereeni-

gingen, waarvan er  na  verscheidene zijn opgericht. 

E r blijk t uit hoe gering de invloed was, welke van die 

vereenigingen uitging. 

a wordt in het derde hoofdstuk t nieuwe tijd -

perk"  gesticht, dat is voorbereid doordat cr  twee belang-

rijk e maatregelen tot stand kwamen, nl. de invoering van 

de Woning- en de Gezondheidswet en dc instelling van 

het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht. 

N a een bespreking van deze dri e instituten wordt in 

het hoofdstuk achtereenvolgens behandeld: het grondbezit 

der gemeente, de erfpacht, bouwkosten en bouwtypen, on-

bewoonbaarverklaring, verbetering van woningen, woning-

statistiek, aanbouw door  overeenkomstig de Woningwet toe-

gelaten woningverceriiigingen (van welke er  op . 

 zeventien waren) en onteigening ten behoeve der  volks-

huisvesting. 

Aan het slot van dit boekje — dat voorzien is van 

tal van tabellen, statistieken en photograph ieën — spreken 

de samenstellers den wensch uit, dat het geschrift den 

indru k zal vestigen, dat, al overtreffen sommige buiten-

landsche steden Amsterdam, hetzij  waar  het de „Sanic-

rungen"  van oude stadsgedeelten, hetzij  waar  het den aan-

bouw van woningen betreft, te dezer  stede alle beschikbare 

middelen worden aangewend, ten einde op stelselmatige 

wijze de verbetering in de zeer  gebrekkige woningtoe-

standen te verkrijgen . N. v. d. . 

Onze straatklinkers . 
t Bestuur  van de Vereeniging van Nederlandsche Bak-

steenfabrikanten heeft het noodig geoordeeld dc hier  volt 

gende open brief te publiceeren. 

t heeft daarbij  natuurlij k in de eerste plaats het be-

lang der  baksteenindustrie op het oog, maar  het wil ons 

voorkomen, dat het algemeen belang in genoegzame mate 

bij  de zaak betrokken is, om een verspreiding van het 

schrijven in wijden krin g te bevorderen. 

Aan het Bestuur  van den A . N . W . B. 

Toeristenbond voor  Nederland. 

n de "  No.  van i  komt onder 
het hoofd: n van de Wegencommissic"  een 
bericht voor, dat wij  niet zonder  wederwoord mogen laten. 

Bedoeld bericht begint met de zinsnede: „ N a a r men 
weet, is mten tegenwoordig maar  matig tevreden over  onze 

straatklinkers , wöax het wegen betreft met een eenigszins 

dru k verkeer." 

n de eerste plaats achten wij  het onjuist ami van „me n 

weet"  te gewagen; men wtet het hier  gestelde niet, doch 

wordt d o oï de Wegencommissie met  man tegelijk 

gesuggereerd het wel te weten. t op deze wijze afbr<-

ken van een belangrijk product der  vaderlandsche industri e 

is — afgeaien voor  een oogenblik van alle overige gronden 

voor  bestrijdin g van het standpunt der  Wegencommissie — 

niet slechts onbillijk , maar  ook in de hoogste mate unfair . 

Nimmer toch heelt de r  gelegenheid gekregen 

om zich uit dat blad, met behoorlijk e overweging van 

tegen en voor, een oordeel te vormen over  de meening, die 

men heeft o\1er  den klinke r  in ons land. Zoodat aan nien 

deskundigen eene meening wordt opgedrongen, waarvan 

juist bij : de minst tot oordeelen bevoegde het meest zal 

blijven hangen l 

Nemen wij  de uitdrukkin g van de Wegencommissie in 

iets engeren zin, en beperken wij  m en tot de wegentech» 

nische kringen, d'ah weten wij  en dat weet ook de Wegen-

commissie, dat men niet rrtaar  matig tevreden is over) 

dtm klinker , doch over  den daarvan gemaakten weg, „waar 

het wegen betreft met een zwaar  verkeer."  Op dien grond 

heeft dan ook' de A . N . W . B. destijds een request gezonden 

aan den r  van Waterstaat om n te nemen 

met een gefundeerden klinkerweg! 

n de tweede plaats cischt — ook naar  de letter  ge-

nomen — de |uitdrukkin g van de Wegencommissie, dat men 

maar  matig tevreden is over  den kilnker , dezerzijds protest. 

Wel is het ook ans niet onbekend, dat cr  inderdaad tech-

nici zijn, die over  den klinke r  niet best te spreken zijn, 

maar  zoo als de Wegencommissie hel den Bondsleden 

voorstelt, alsof .Jmen"  (dat is immers zoo ongeveer  ieder-

een!) weinig ingenomen is met den straatklinker , is de 

ware stiaat van zaken niet. Wi j  willen daaromtrent, om 

niet al te uitvoerig te worden, thans niet in nadere de-* 

tail s treden, doch merken in het voorbijgaan op: 

 dat het ook de Wegencommissic bekend kan zijn, 
dtat in eene vergadering van het . t van -
genieurs in  te Apeldoorn gehouden (uit het verslag 
van welke vergadering steeds zoo gaarne het afkeurend 
oordeel van sommigen der  aanwezigen over  den klinkerweg 
wordt aangehaald) zeker  evenveel stemmen vóór den klin -
ker cn den klinkerweg opgingen; 

 dat ook de Secretaris van Wegencommissie de voor-
dracht van den heer  Van den Steen van Ommeren over 

"  bijwoonde en het dus de Wegen-
commissic alweejr  niet onbekend kan zijn, dat deze inge
nieur  zeker  niet tot de „maar-mat ig-over-den-kl inker- tevre -
denen"  behoort, al heeft ook hij  zijne op- en aanmer-
kingen niet verbloemd. Toch wordt diens oordcel, steu-
nend op stelselmatig onderzoek en ruim e ervaring als in-
genieur-chef der  afdeeling „best ra t ing "  van de gemeente 
's Gravenhage immer door  dc Wegencommissie verzwegen; 
zij  steunt hare beschouwingen en mededeelingen liever  op 
het indertij d in de n zelf aanvechtbaar  genoemde 
rappor t „ W c n t h o l t "  of, — erger  nog — „o p hooren zeg-
gen". Want over  ervaring beschikt de Wegencommissiu 
in dezen allerminst, evenmin als . . Wentholt toen 
hij  zijn veel geciteerde en voor  den g zoo 
weinig gunstig riapport  schreef. 

Ui t de bedoelde voordracht van den heer  Van den 
Steen van Ommeren willen wij , ten bewijze van onze be-
wering, enkele citaten aanhalen. 

1°. Stprekcnde over  zware belastingen bij  stadsstraten 

zegt de heer  v. d. S. v. O .: n op do 

gewone wijze: in zand verwerkt , zijn daarvoor  beslist te 

zwak te achten, zooals de praktij k toewijst. n verband 

niet de veel gunstiger  statische verhoudingen, waaronder 

ditzelfde materiaal 'ut aan elkaar  gegoten vakken verkeert, 

behoeft voorshands nog niet hetzelfde van de voorgestelde 

toepassing te worden gezegd". . de heer  v. d. S. 

v. O. is van meening, dat een ander  bestratingssysteem 

den klinkerweg draagkrachtiger  maakt — hij  veroordeelt 

voor  bepaalde lasten den bcstaanden weg en wenscht door 

aaneenldtting met bitumineuse stoffen verbetering aan te 

brengen, maar  hij  veroordeelt niet den klinker  qua materiaal. 

t is duidelijk , dat dit product (de straatklinker ) 
ecm der  belangrijkste takken van nijverheid uit ons land 
vertegenwoordigt en dat het ook werkelij k een eisch van 
s< iale economie is te achten dit product zoo goed mogelijk 
U) ons land te verwerken. 

n het buitenland vindt men slechts zelden klinker s 
v<m kwaliteiten als de hier  te lande voorkomende; in 

de overige landen van Europa zijn mij  geen gevallen be* 

kend, dat straatklinker s in rijwegen worden gebruikt ; eert 

enkele maal ziet mien ze elders in voetwegen en mij n er-
varin g is da/t een vreemdeling, die hier  komt en opmerk-
zaam op dit materiaal wordt gemaakt, cr  zich steeds over 
verwondert." 

 „ U i t het bovenstaande moge volgen, dat wij  tri zake 
„k l inkerbes t ra t ingen "  nog lang niet. aan het e i n de eener 
thans reeds eeuwenoude ontwikkelin g staan". (Spatieering 
van den heer  v. d. S. v. O.) 

4°. „Talr i jk e wegen, tegenwoordig met veel duurder  ma-
teriaal belegd, komen stellig vcotr  deze bevloering (met 
klinker s n.1.) in{ aanmerking, al kan deze bij  nieuwen aan-
leg wegens het nazakken der  aardebanen en het opbre-
ken voor  kidingen enz. niet dadelijk geschieden, maar 
eerst nadat een -meer belegen toestand is ingetreden. 

„ O p deze wijze zal het mogelijk blijken , om gepaard 
aan een belangrijk omlaagdrukken der  onderhoudskosten, 
dezen echt vaderlandscheii tak van nijverheid het volle 
recht te doen wedervaren dat hem toekomt." 

Zelfs in het buitenland gaat dc roep over  onzen klin -

kerweg, getuige cenj  artike l in het Bulletin no. 8 van de 

e permanente vereeniging voor  de Wegencon-

gressen. r  schrijf t de hoofdingenieur . Sal lé te -

ricz. (Pas de Calaisj  in Frankrij k o.a. 

t is dus van belang, zooals de heer e inspec-

teur  generaal van bruggen en wegen aangeeft in de con-

clusies van zijn doorwrochte studie over  dc aan* 

passing van de wegen aan de eischen van het moderne 

verkeer, om voor' de meerderheid van onze wegen of wel 

goedkoop plaveisel, óf een steenslagverharding, die niet 

wordt losgewoeld door  automobiel snelverkeer, te zoeken. 

Na ampel onderzoek (mür examen) zijn wij  van oor-

deel, dat de eerste en de beste van deze beide zool ge-

wenschte oplossingen zou kunnen worden verwezenlijkt door 

o)tizc wegen m/et geteerde klinker s te bestraten." 

„Onz e klinker s hebben een zeer  geringe drukvastheid. 
e bedraagt niet meer  dan  a . per  vierk . 
, terwij l i n het buitenland klinker s worden gefabriceerd 

met een drukvastheid van  tot . | xr  vierk . 
"  aldus luid t verder  de mededeeling van de Wegen-

commissie. 

Ook dat klink t ons van die Commissie nieuw noch vreemd. 

e mededeeling is absoluut juist en leidt niettemin tot 

een buitengewoon scheeve voorstelling van zaken. n is 

immers geneigd uit de algemeene stelwijze van de We-

gencommissie (al staat het er  niet!) te lezen dat de Ne-

derlandsche Baksteenfabrikant dam toch wel een erge ach-

teraankomer is on dat men in het buitenland slechts, of 

althans als regel klinker s maakt van een zoo hooge druk -

vastheid! E n die opvatting is zeer  beslist geheel en al 

onjuist; als regel klan zelfs gesteld worden, dat men in 

het buitenland ir t het. algemeen op de steenbakkerijen een 

met onze klinker s overeenkomend product niet kent. e 

producten met zoo hooge drukvastheid zijn speciaal fa-

brikaten , welke worden vervaardigd als één ig of voor-

naamste fabricageproduct err  waarvoor  dientengevolge

hoogcr  prijzen worden bedongen dan hier  te lande voor 

de allerbeste klinker s ooit te natoeren zullen zijn ! 

Afgezien daarvan wordt evenwel uit het feit, dat bij 

onze klinker s de drukvastheid is als de Wegencommissin 

vermeldt en dat er  hier  en daar  in het buitenland klin -

kers worden gemaakt van veel hooger  drukvastheid zelfs 

don de Commissie noemt, allerminst bewezen noch aan-

nemelijk gemaakt, dat onze klinker s in doelmatigheid verre 

achter  moeten staan bij  die buitenlandsche extra vaste 

producten. e gedachte aan het gezegde dat het „be te r e 

de vijand is van het goede"  kan er  hoogstens door  worden 

opgewekt. e vraag, die bij  dit schermen met drukvastheid» 

cijfer s rijst , is: hoeveel is de minimum drukvastheid, dia 



kan worden toegelaten. n dan blijk t  a . per 
2 . ruimschoots voldoende, waar  in oen artikelenreeks 

in , welke alweer  de W'egencommissie niet onbe-
kend kan zijn gebleven, becijferd werd, dat de bij  §
van de A . V . van Waterstaat geë i sch tc minimum drukvast* 
heid van . per . toelaat, dat een gelijkmati g 
belaste vierwielige wagen met wielbanden van . breedte 
kan worden beladen tot een totaal gewicht van

. Niet alleen is de velgbreedte bij  zwaar  lastverkeer 
meestal grooter  mhar  komt een dergelijke last wel nim-
mer voor. O m andere redenen echter  hechtten wij  ter  zelf-
der  plaatse, en fhiechten wij  nog, minder  groote waarde aan 
de overdreven eischen van drukvastheid, dan men — thans 
ook blijkbaar ' de Wegencommissie — pleegt te doen. 

n het onderhoud, waarop het gewraakte artike l doelt, 
Werd ook door  de Wegencommissie de meening geudt, dat 
..vele leveranciers minderwaardig materiaal trachten te doen 
doorgaan voor  eerste klas klinkers" , een zware beschuldi-
ging, die dej  Wegencommissic thans evenmin nader  staaft 
als- destijds. n bedoeld onderhoud werd der  Wegencom-
missie geantwoord, dat mogen er  al gevallen voorkomen, 
waarin hare beschuldiging een grond van waarheid schijnt 
te hebben, het toch niet aangaat in dezen fabrikant-leve-
rancier  met leverancier-aannemer te verwisselen. 

Wanneer  een wegbestuur  direct met den fabrikan t zaken 
doet; wanneer  het deskundig personeel heeft, dat keurt 
volgens de A , V . en wanneer  het klinker s ook met den 
prij s van klinker s wil betalen, dan bestaat er  geen moei-
lijkhei d om goede klinker s te verkrijge n en is er  voor 
niemand aanleiding om te trachten minderwaardig materiaal 
voor  goed te leveren. 

E r wordt echter, het/uj  door  tusschenpersoncn om der 
will e van extrawinst, hetzij  door  wegbesturen zelf, uit ver-
keerd begrepen zuinigheid, vaak wat gegeven en genomen 
met de prijzen en het gevolg daarvan kan wel 
niet anders zijn dan eene onbevredigdheid, welke waar-
lij k niet als grief tegen den fabrikan t kan gelden. 

t alleen i s echter  voor  de Wegencommissie een aan-
loop tot het eigenlijke betoog, dat in het kort neerkomt 
op de volgende dri e punten: 

 de Wegencommissie heeft de wenschelijkheid be-
toogd, dat ,,de Vereeniging van Baksteenfabrikanten de 
levering van klinker s onder  eigen verantwoordelijkheid 
zoude nemen;" 

 eenige Bestuursleden der  Vereeniging van Neder-
landsche Baksteenfabrikanten, die met de Wegencommis» 
sie confereerden over  hare destijds veronderstelde en thans 
tot zekerheid geworden anti-klinker-actie , „ m e e n d en even-
wel, dat de Vereeniging van Baksteenfabrikanten nimmer 
tot zulk eene keuringswijze zoude overgaan en vonden haar 
ook minde.r  (gewenscht;" 

 toch is- een dergelijke Vereenigingsgarantie voor  de 
levering harer  leden mogelijk, hetgeen blijk t uit het feit. 
..dat de 'eden van de Vereeniging van Nederlandsche k 
zandsteenfabrikanten een controle door  derden hebben in-
gesteld van het fabrikaat de»-' leden van ovengenoemde 
Vereeniging. 

Ui t de wijze, waarop een en ander  in de n 
wordt voorgesteld en uit de conclusie van het artikeltj e 
blijk t overduidelijk , dat de Wegencommissie stemming wit 
maken voor  haar  idee. r  naast het gebrek aan cour-
toisie, dat spreekt uit het doen van eenzijdige en on-
volledige mededeelingen uit eene conferentie, blijk t bij  de 
Wegencommissie gebrek te bestaan aan bevoegdheid op 
het gebied, waarop zij  thans ook nog hare deskundigheid 
in de scheui< werpt: gebrek aan de meest elementaire en 
algemeene kennis van zaken en toost inden op het gebied 
der  bouwstoffen-industrie. 

Wi j  willen trachten zee». ;n het kor t deze ernstige be-

schuldigingen nader  toe te lichten en zullen daartoe ach-

tereenvolgens ontwikkelen, 
a. dat de parallel, getrokken tusschen het wél aanvaar-

den van Vereenigingsgarantie voor  kalkzandsteen en de 
ongewenschl en ojnnoodig verklarin g daarvan voor  der 
bialksteen door  enkele Bestuursleden onzer  Vereeniging, ab 
s o l u ut o n j u i s t is. 

b. dat eene garantie, zooals de Wegencommissie dk 
als gewenscht decreteert, ook om andere redenen dan bij 
de behandeling var. punt a besproken zullen worden, ten 
e e n e n m a lc o v e r b o d i g is. 

c. dat eene garantie, als onder  a en b bedoeld, het doel 

mist en f e i t e l i j k o n m o g e l i j k is, in tegenstelling me 

die voor  kalkzandsteen. 
A d a. t isi voor  de kalkzandsteenindustrie sinds jaren 

een bezwarende omstandigheid geweest, dat kalkzandstee t, 
in de algemeen als keuringsnorm aangenomen Algemeen e 
Voorschriften van den Waterstaat ten eenenmale niet voor 
komt. en dat dus geen in breeden krin g geaccepteerde 
keuringsnorm bestond. t koopen van kalkzandsteen ge 
schiedde feitelij k op goed geloof in de betrouwbaarheid van 
den fabrikan t en in de deugdelijkheid van het fabrikaat 

Zulk s kan begrijpelijkerwij s al zeer  gemakkelijk aanlei 
ding geven to/i. minder  aangename toestanden tusschen h-
verancier  en afnemer. 

Sedert het vori g jaar  bestaat de gewenschte. eenigor 
mate officieele en door  eiken afnemer te acceptecren, norm 
voor  kalkzandsteen op andere wijze wel, namelijk in de 
resultaten en conclusies van het systematisch onderzool: 
uitgevoerd door  de e (Staatscommk 
sie), d i e hare bevindingen en meeningen in een rapport 
ter  zake publiceerde. 

Wat de baksteen heeft in de voorschriften der  A A 
wil nu de Viereeniging van n verkrij -
gen doqr  het: aanvaarden van de cijfers, welke de Staats' 
commissie als normen heeft voorgeslagen, doch die Ver-
eeniging is nu ook wel genoodzaakt daaraan het instellen 
Van Vereenigingsgarantie en controleonderzoek door  een 
proefstation te verbinden. 

s dus eenerzijds de behoefte aan Vereenigingsgaran 
rie, op de wijze als bij  kalkzandsteen gewenscht bleek, 
ivoor  den baksteen totaal overbodig, anderzijds is controle-
onderzoek of bepaalde leveranties voldoen aan de eischen 
der  A . V . sinds reeksen van jaren niet slechts gemakkelijk 
mogelijk, doch ook zeer  gebruikelijk . 

e parallel wordt derhalve door  de Wegencommissic 

ten onrechte getrokken. 

A d b. e moeilijkheid bij  het beoordeelen of een kalk-
zandsteen al dan niet goed is bestaat voor  den bouwtech-
niker  daarin, dat de voor  baksteen gebruikelijk e eenvou-
dige beoordeelingsmiddelen hem in den steek laten. 

Wanneer  men vluchtig en niettemin voldoende betrouw 
baar  onderzoek wenscht — z.g. keuring op het werk — d.ni 
geven klank en kleur , benevens dichtheid van de brei; 1-, 
afsplinterin g bij  het strijke n over  andere steenen enz. bij 
baksteen needs een zeer  voldoende basis om op te oor-
deelen. Bij  kalkzandsteen niets of buitengewoon weinig \ n 
dit alles, daar  is eigenlijk a l léén laboratorium-onderzoek 
doeltreffend. n men dus voor  baksteen haast alles la-
ten aankomen op» êeüt g op bet werk met de boven-
genoemde eigenschappen als grondslag en met onder*"  * 
door  een proefstation als controle in de achterhand. voor 
kalkzandsteen zou alles op onderzoek door  een proef-
tion moeten aankomen. t is tijdroovend en duur , zoo-
dat het voor  de hand ligt , dat daar  aanleiding best  t, 
dat de fabrikan t of — gelijk nu geschiedt — de Ver-
eeniging van fabrikanten zegt: wij  garandeeren, dat het 
product van x, y of z goed is en ge kunt bij  twijfe l 

dat product op onze kosten en verantwoording doen on-: 
derzoeken. 

Wat voor  den kalkzandsteen als noodige maatregel mag 
worden beschouwd is derhalve voor  den baksteen ten 
.enenmale overbodig te achten. 

t v o l g t .) 

J P r i j s v r a g e n . ï 

Ter gelegenheid van de thans gesloten Nationale en 
e g te 's-Gravenhage zijn 

verleden jaar  twee prijsvragen uitgeschreven, waarvan men 
de progralmma's kan vinden in ons nummer  van t 

(Ofschoon daarbij  slechts een matig bedrag voor  beloo-
ningein beschikbaar  was gesteld, dachten wij , dat de mede-
dinging, vooral daar  er  rui m tij d was. zeker  zeer  groot 
zou zijn en de bekroonde ontwerpen op de Tentoonstelling, 
in de afdeeling Gebouwen, een belangrijk e groep, zoo niet 
de kern van die afdeeling zouden vormen. 

t met dc prijsvragen verkregen resultaat beeft ech-
ter  veler  verwachtingen teleurgesteld en zoo hel misschien 
onjuist zou zijn te zeggen, dat zij  mislukt zijn. het is 
blijkbaa r  ook naar  de meening dergenen, die de Tentoon-
stelling organiseerden niet belangrijk genoeg geweest, om 
er  op eenigszins in het oog loopende wijze mede voor 
den dag te komen. 

Wi j  nebben moeite gehad, de bekroonde ontwerpen in 
een hoek van het hoofdgebouw te vinden: zij  zijn daar 
aan veler  aandacht ontgaan. Na eenig verder  zoeken is 
het ons evenwel gelukt, het Verslag der -
sie (een aanbevelenswaardige naam voor  Jury-rapport ) mach-
tig te worden. t kan blijken , dat de keurmeesters 
hun taak zeer  ernstig hebben opgevat, zoodat. al is de 
uitkomst niet schitterend geweest, de lezing van dit ver-
slag toch de moeite loont. 

G der  keuringscommissie voor  de prijsvraa g 
van woningen voor  landarbeiders met klein grond-
gebruik uitgeschreven door  de . Ned. * 
bouwverceniging ter  gelegenheid van <\i  Natio-
nale en . g

n verband met de indiening van een wetsontwerp tot 
het verstrekken van grond aan landarbeiders werd door  de 
Commissie voor  de Afdeeling Gebouwen der  Nationale cn 

e g  een voorste! 
aan het h Bestuur  der e Nederlandsche 
 andbouwvereeniging gedaan tot het uitschrijven van een 

prijsvraa g van woningen voor  landarbeiders met klein grond-
gebruik. e Commissie werd hiertoe geleid door  de over-
weging, dat, ook afgescheiden van bovengenoemd wetsont-
werp, de bouw: van landelijk e arbeiderswoningen van groote 
en toenemende beteéken is moet worden geacht. t alles-
zins loffelijk e streven, dat zich in de laatste jaren open-
baart om in het algemeen dergelijke woningen te ver-

 en meer  in overeenstemming te brengen met de 
eischen van hyg iëne en behaaglijkheid, heeft ook op het 
Platteland zijn invloed doen gelden. Op grond der  woning-
net zijn thans in alle gemeenten bouwverordeningen inge-
vorrd , waardoor  men gedwongen werd de oude sleur  van 
bouwen in menig opzicht te herzien. j  komt in 
teerdere deelen van het land een streven der  landarbeiders 
°»i een stukje grond te pachten, waarmede bij  nieuwbouw 
r ekening gehouden moet worden. Terwij l elders menig 

landbouwer er  toe overgaat uit eigen beweging grond in 
gebruik te geven en nieuwe woningen te bouwen om zich 
op deze wijze voldoende personeel in zijn bedrij f te waarbor-
gen. Een en ander  heeft er  toe geleid, dit in de laatste 
jaren veel arbeiderswoningen zijn gebouwd, en mag ver-
wacht worden, dat daarmede in toenemende mate zal wor-
den voortgegaan. 

e bouw van dergelijke woningen buit echter  nog in 
menig opzicht te wenschen over. e indeeling  likwijl s 
weinig doelmatig en met de eischen, die het klcin-land-
bkvuwbedrij f stelt, wordt gewoonlijk niet voldoende reke-
ning gehouden. c bouwkosten beginnen meer  en meer 
redelijk e grenzen te overschrijden, terwij l het uiterlij k der 
nieuwe woningen dikwijl s in schrille tegenspraak  met 
het omringend landschap. Een en ander  maakte het ge-
wenscht, pogingen te doen om eenige goede ontwerpen 
van landarbeiderswoningen te verkrijgen , die er  toe kon-
den meewerken, dat de bouw van dergelijke woningen 
in goede banen werd geleid. e werd het uitschrij -
ven van een prijsvraa g als het meest geschikte middel be-
schouwd. c Commissie beeft er  zich niet mede gevleid, 
op deze wijze ontwerpen te verkrijgen , die in alle op-
zichten aan haar  opvattingen zouden voldoen en zonder 
meer  voor  navolging geschikt zouden zijn. r  wel mocht 
verwacht worden, dat algemeen de aandacht op dit hoogst 
belangrij k onderwerp werd gevestigd en dat zich allicht 
nieuwe gezichtspunten zouden voordoen. 

Voor  verdere ontwikkelin g in zake den bouw van wo-
ningen voor  landarbeiders kan een dergelijke prijsvraa g 
goede grondslagen opleveren. 

t voorstel der  Commissie mocht de instemming van het 
h Bestuur  der e Nederlandsche -

bouwvereeniging verwerven, dat een bedrag van vijfhon -
derd gulden alleen voor  prijzen beschikbaar  stelde. n over-
leg met d,e Commissie der  Afdeeling n ter 
verbetering van den toestand ten plattelande, inzonderheid 
voor  den landarbeider"  en met de Permanente Prijsvraag-! 
Commissie der  Bouwkundige Vereenigingen werd onder-
staand programma voor  de prijsvraa g ontworpen en na 
verkregen goedkeuring in hjet voorjaar  van  algemeen 
bekend gemaakt. 

G voor  ontwerpen van woningen voor 
s met klein grondgebruik, uitge-

schreven door  cle e Nederlandsche 
, ter  gelegenheid van de 

Nationale en e -
stelling te 's-Gravenhage in September

e prijsvraa g beeft ten doel ontwerpen van wo-
ningen voot landarbeiders met klein grondgebruik voor 
de verschillende deelen des lands, naar  keuze van den 
mededinger, te verkrijgen . e ontwerpen moeten zoowel in 
doelmatige inrichtin g als in goedkoope uitvoering en lan-
delij k voorkomen bijzonder  uitmunten. 

e deelname aan deze prijsvraa g sta.it voor  een 
ieder  hier  te lande open. al of niet in samenwerking met 
anderen. 

 Ter  beoordeeling der  ontwerpen is een keuringscom-
missie benoemd bestaande uit de heeren: Th . Verheggen te 
Puggenum, Voorzitter . . Steketee. te YVagcningen. Secre-
taris. W . van Boven te 's-Gravenhage, Jac van der , 
te . . . t te Westpolder. |. Ob* 
hink te Aalten, alsmede de heeren J. , bouwkun-
dig ingenieur  te 's-Gravenhage en i . Architect 
te Amsterdam, voorgesteld door  de Permanente Prijsvraag-
commissie. Aanvragen om verdere inlichtingen dienen voor 
den ten October  schriftelij k gericht te worden aan 
den Secretaris der . e antwoorden zul-

http://sta.it
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len uitsluitend worden medegedeeld aan dc vakbladen. 

 Voor deze prijsvraa g is beschikbaar een bedrag van 

vij f honderd gulden, te verdoelen onder die inzenders (ten 

hoogste vijf ) wier  ontwerpen, in verband met de streek 

waarvoor zij  bestemd zijn. het best voldoen aan het in 

art .  genoemde, doel. 

e woning moet ten minste bevatten een woonver-

trek van iS . oppervlakte, een slaapvertrek van 2 . 

oppervlakte, een keldertje, bovendien nog twee afzonder-

lijk e slaapgelegenheden, verder  dient al of niet onder  het-

zelfde dak, aanwezig te zijn een privaat , een stookplaats 

voor  veevoeder, stalling, bij  voorkeur  voor  enkel-- geiten 

en varkens, een kippenhok, bergruimt e voor  veevoeder en 

brandstoffen. Overigens is de ontwerper  geheel vri j  wat 

betreft indecling en ligging van de woning. 

t redelijk e hyg iën ische eischen, gering brandgevaar 

en geringe onderhoudskosten, dient rekening gehouden te 

worden. e ontwerpen moeten voldoen aan de meest al-

gemeene voorschriften der  bouwverordeningen en zich aan-

passen aan de in dc betreffende streek heerschende ge-

bruiken . 

6. e inzending voor de deelnemers aan deze prijs -

vraag moet bestaan uit : 

a. een teekening van het ontwerp,  met plat-

ten grond en de verschillende doorsneden cn gevels; 

b. een gedetailleerde opgave der  benoodigde bouwma-

terialen; 

c. een beknopte toelichting van het ontwerp inet na-

dere verklarin g der  indeeling en opgave van de land-

streek en de bedrijfstoestanden. voor  welke het .ontwerp 

gemaakt is. 

c volledige inzendingen moeten vrachtvri j  vóór den 

isten Januari  worden toegezonden aan het r 

der e , Buiten-

hol  te 's-Gravenhage, onder  vermelding van een motto' 

cn met opgave van een correspondentie-adres in gesloten 

omslag en van naam en adres van den inzender in ge-

sloten omslag met een verklaring , dat hij  inderdaad de 

ontwerper is, zoo noodig met vermelding zijner  medewer-

kers. Eerstgenoemde omslag mag door de -

missie geopend worden om met den inzender in brief-

wisseling te treden, laatstgenoemde omslag slechts met diens 

uitdrukkelijk e toestemming. Op straffe van uitsluitin g is het 

den inzenders verboden zich voor de uitspraak der -

ringscommissie bekend te maken. 

<S. e e zal met in achtname van de 

hierboven gestelde eischen. de verschillende ontwerpen zorg-

vuldi g overwegen en prijzen met getuigschriften toekennen 

aan die inzenders, welke het best aan de prijsvraa g heb-

ben 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 -

vereeniging. waartoe deze door het enkele feit der  inzem 

ding het recht krijgt , geheel of gedeeltelijk gepubliceerd 

zullen worden. Aan deze publicatie worden dc namen der 

ontwerpers, alsmede het verslag der , voor 

zooverre dat op de bekroonde ontwerpen betrekking heeft, 

toegevoegd. 

t verslag der s zal op de tentoon-

stelling voor  belanghebbenden ter  inzage zijn ; het wordt, 

zoo mogelijk reeds gedurende de tentoonstelling, in druk 

\ erkrijgbaa r  gesteld. 

n het geheel werden  ontwerpen voor  deze prijsvraa g 

ingezonden onder de volgende motto's: . A . V . , 

Achterhoek A . , Achterhoek B., Achterhoek C , Simplicitas, 

Industrie - en Handelsadressen . 

Trottoir- , Terrazzo- en Graniettegels, Trottoirbanden, 
, , Tennisbanen, enz. — — — 
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T e voldoen : bij  vooruitbetaling of in twee 

termijnen , elk groot /  waarover op 

 Apr i l en  October  van het abonnementsjaar 

(  Jan.— ) wordt beschikt. 

Voor  Be lg ië . . 

Voor de overige landen der  Post-Unie, 

met inbegrip van ë en - _ 
Zuid-Afr ik a l a l 
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Annonces van aanbestedingen worden bij  opgave van dri e 
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Tarie f 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. 

„De n tijd gekomen" . 
E E F . j»Tout vient au point, a qui sait a t t e n d r e !» 

Zouden wij  een bevestiging van dit spreekwoord mogen 

zien in de zinsnede uit de Troonrede, die voorzeker in 

technische en economische kringen het allermeest de aan-

dacht heeft getrokken ? 

Zou de Nederlandsche w zich werkelij k aangorden 

zijn erfvijand , den geduchten waterwolf te lij f te gaan om 

hem een prooi te ontrukken , waarvan hij  zich reeds voor 

eeuwen heeft meester  gemaakt, of zou het ook nu nog 

bij brullen blijven ? 

t kan haast niet na een zoo positieve verklaring , als 

zelden in een troonrede werd afgelegd, eene verklaring , 

waarop men reeds gehoopt had, vijftie n jaren geleden, bij 

gelegenheid van de inhuldigin g van .  de , 

maar die thans daarom niet minder  welkom is aan de 

voorstanders der  grootsche onderneming. Zi j  hebben daar-

van onmiddellij k blij k gegeven in welsprekende bewoor-

dingen en de e van het weekblad »de « 

heeft meer  gedaan. Zi j  heeft zich de moeite gegeven, in 

zeer  beknopten, doch daardoor  overzichtelijken, vorm een 

overzicht te geven van het geheele Zuiderzee-vraagstuk en 
2'j n geschiedenis, en daardoor  zeker  velen aan zich verplicht . 

t stuk, dat wij  hier, ten gerieve onzer  lezers, in zijn 

ge h eel overnemen is getiteld : 

. A . V A N  c. i . 

»lk acht den tijd gekomen om de afsluiting en -
making van de e . g 
van den n toestand de omliggende 

, g van d en blijvende 
g van  zullen n 

het gevolg zijn. Een p tot g van 
die afsluiting en gedeeltelijke g zal L -
den aangeboden.« e

t spaaning hebben wij  de Troonrede tegemoet gezien. 

t was toch wel te verwachten, dat de benoeming van 

. C. y c. i . , voor de derde maal als r van 

Waterstaat opgetreden, beteekende, dat het Zuiderzeevraag-

stuk, waaraan hij  in verschillende tijdperke n van zijn werk-

zaam leven zooveel arbeid en denkkracht heeft gegeven, 

in de ingetreden legislatieve periode op een of andere wijze 

naar  voren zou komen. 

Een verrassing was echter de wijze, waarop door . . 

de n het Zuiderzeevraagstuk in de Troonrede werd 

te berde gebracht. n dat geheele Staatsstuk worden ner-

gens zoo positieve bewoordingen gebezigd. . . spreekt 

van „ n i e u w e voorstellen, die de aandacht vragen", van 

„ w e g n e m i ng van belemmeringen, die onverwijl d worden 

voorbereid" , van „ w e t s o n t w e r p e n, die in den loop der 

zittin g kunnen worden tegemoet gezien", van „ v o o r n e m e ns 

om spoedige indiening van ontwerpen te bevorderen ' en 

van „ he rz i en ingen, waarop de aandacht blijf t gevestigd". 
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r  nergens klink t zoo'n forsch geluid als bij  de Zuider-
zeeparagraaf. Wij  herhalen die woorden : k acht den tij d 
gekomen om de drooglegging en afsluiting der  Zuiderzee 
te ondernemen". t spreekt durf en zelfbewustheid, 
en daarenboven zijn die woorden wel overdacht en goed 
gekozen. Er  wordt niet gesproken van het uitvoeren of 
ter  hand nemen van dit werk, maar  van ondernemen. 
Welnu, het is inderdaad een onderneming, een onderne-
ming zelfs met risico, maar  er  ligt moed en ondernemings-
geest in deze kloeke woorden. n is zich blijkbaar  vol-
komen bewust van de groote verantwoordelijkheid, die de 
onverwijlde opneming van de algeheele oplossing van het 
Zuiderzeevraagstuk tu het program voor  het eerste zittings-
jaar  meedraagt. 

e woorden „l k acht den tij d gekomen .. ."  hebben 
ons daarbij  bijzonder  getroffen. 

t Zuiderzeevraagstuk oehoort tot de problemen, die 
technisch, economisch en financieel gedurende een lange 
reeks van jaren zoo van alle kanten zijn bekeken, dat er  inder-
daad een oogenblik komt, waarop onverbiddelijk een eind-
beslissing moet worden genomen. n en e 
achten dien tij d thans aangebroken. 

n wij  Nederland daarmee gelukwenschen. 

e tweede zinsnede uit de Zuiderzeepa ragraaf der  Troon-
rede onderlijnt in enkele woorden de gevolgen van de 
afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee voor  Neder-
land, terwij l in de derde zinsnede een wetsontwerp, tot 
uitvoering van die afsluiting en gedeeltelijke droogmaking, 
wordt afgekondigd. 

e is het Zuiderzeevraagstuk in de sfeer  der  volle 
actualiteit gekomen en de vraag over  het hoe en waarom 
dringt zich bij  velen op den voorgrond. 

*  * * 
t Zuiderzeevraagstuk is al zoo oud, dat men al een. 

zeer  goed geheugen moet hebben om het zich in zijn ver-
schillende phasen in juiste volgorde voor  den geest te 
stellen. 

Nu heeft men ten deze te beschikken over  een reus-
achtige hoeveelheid literatuur . Er  is b.v. schier  geen jaar-
gang van e r  <, waarin ten deze geen bouw-
stoffen worden aangetroffen. 

t is nu een zeer  gelukkige omstandigheid te noemen, 
dat een volkomen juist en zeer  beknopt overzicht van de 
geheele Zuiderzeezaak op uitnemend deskundige wijze is 
vervaardigd. Wij  bedoelen het overzicht van het Zuiderzee-
vraagstuk, dat door  de zorgen der  Zuiderzee - Vereeniging 
is tentoongesteld op de Eerste Nederlandsche Tentoon-
stelling op Scheepvaartgebied (E. N. T. O. S.) te Amster-
dam

t is zeker  een groote voldoening voor  de Zuiderzee-
Vereeniging, dat thans in de Troonrede wordt aangekon-
digd de verwezenlijking van het doel, dat zij  met zooveel 
energie heeft nagestreefd en dat zij  met zooveel liefde 
heeft toegelicht op de E. N. T. O. S , zonder  ook maar 
in de verste verte te vermoeden, dat die inzending na de 
Troonrede zoo bijzonder  actueel zou zijn. 

t voorstel tot die inzending ging uit van den heer 
W. F . s c. i., staatsraad in buite ngewonen dienst, 
oud-hoofdinspecteur  generaal van den , voor-
zitter  der  Zuiderzee-Vereeniging, en werd goedgekeurd in 
een bestuursvergadering dier  Vereeniging, gehouden in 

r
e inzending bestaat uit  kaarten op de schaal

waarvan de eene het V e r l e d en  voorstelt, en de 
andere N u  en r  drooggemaakt) en 
T o e k o m st : afsluiting en droogmaking van de Zuider-
zee) aangeeft 

Ter zijde der  kaarten vindt men op afzonderlijke kaar-
tjes allerlei historische gegevens. 

Bovendien is een werkje verschenen in het Nederlandsch 
Fransch, h en Engelsch, dat een beknopt overzicht 
geeft van het vraagstuk. 

Aan het geschiedkundig overzicht in telegraafstijl ont-
leenen wij  hier  het volgende. 

n i84g verscheen het werk van den ingenieur  Van 
n over  de afsluiting en drooglegging van de ge-

heele Zuiderzee. 
Algemeen plan slechts in groote trekken. Bevatte voor-

namelijk een uiteenzetting van de groote economische en 
andere voordeden van zulk een werk voor  ons land. 

t werk trok zeer  de aandacht. e g deed er 
rapport over  uitbrengen door twee inspecteurs van den 
Waterstaat. 

e j  van Grondcrediet doet maken 
een plan tot droogmaking van het zuidelijk gedeelte door 
J. A. Beyerinck. 

 Plan Beyerinck. g t. z. van een lij n 
Enkhuizen — Urk - t. z. van den . 

 Gewijzigd plan Beyerinck in overleg met den 
technischen adviseur  Stieltjes van het Comité , 
Bosch, van . 

 Benoeming Staatscommissie tot beoordeeling van 
het indijken van het Zuidelij k deel der  Zuiderzee, 

: Niet winstgevend en medewerking van den 
Staat noodzakelijk. 

 Plan Opperdoes Alewijn. 
t insluiting van den l en een groot meer  binnen 

den afsluitdijk , waarin die rivier  uitkomt. 
 Voor  het eerst eenige gelden op de Staatsbe-

grooting gebracht en gebruikt voor  de Zuiderzee-zaak 
(f  voor  boringen). 

 April , ie Wetsontwerp k 
Bedijking en droogmaking van het zuidelijk gedeelte der 
Zuiderzee en het maken van een waterweg van Amster-
dam naar  de rivier  de Waal. 

(Alsluitdij k nog zuidelijker, van Blokkerhoek t. z. van 
het Enkhuizerzand om, enz. Oppervlak der  droog te maken 
gronden: , waarvan . klei. g 
van kosten:  millioen gulden, zonder  de interesten). 

November. n door . 
 Afgevaardigde ter  Tweede r Staten-Generaai 

Buma stelt wetsontwerp voor: 
>Er zal een onderzoek, enz. worden ingesteld naar
a. het dichten der  zeegaten en het vormen daarbinnen 

van een zoetwatermeer; 
b. het droogleggen en kanaliseeren daarvan van Staats-

wege of door  particulieren». 
 Circulair e Buma en Van . 

e werd gezonden aan een groot aantal provinciale 
gemeente en waterschapsbesturen, aan invloedrijk e en 
deskundige personen en daarin werd, met verwijzing naar 
de aanzienlijke voordeden die in het algemeen van een 
afsluiting en droogmaking te wachten waren, in hoofdzaak 
betoogd, dat neg zeer  veel gegevens ontbraken om over 
de gevolgen van een dergelijk werk te kunnen oordeelen 
uit waterstaatkundig, economisch, maatschappelijk en gel-
delijk oogpunt, m. a. w. uit een oogpunt van algemei
landsbelang. 

e schrijvers zetten uifeen, dat ook de g zich 
tot nu te veel gebonden had aan de droogmaking van h t 
zuidelijk gedeelte en zich dus op een veel te nauw stan 
punt geplaatst had. Zij  riepen daarom belanghebbend;
en belangstellenden tot een bijeenkomst op: 

 Voorloopige vergadering, waarin besloten werd 
een vereeniging te stichten, die zich ten doel stelde : 

t instellen van een technisch en financieel ond '
zoek omtrent de afsluiting, mede ter  voorbereiding n 

latere gedeeltelijke drooglegging van de Zuiderzee, de 
Wadden en de . 

 April . Constitueering der  Zuiderzee-Vereeniging. 
16 Aug. e goedkeuring. 

t h Bestuur  der  Zuiderzee Vereeniging werd 
samengesteld als volgt: 

Buma, voorzitter  ; Van , onder-voorzitter; 
Wertheim, penningmeester; Van der n van Oordt, 
secretaris. s de heeren Van der  Toorn en . 

r  de eerste kort daarna ontslag verzocht, werd het 
technisch onderzoek geheel geleid door  den heer  C. . 

Als uitkomsten van het onderzoek zijn achtereenvolgens 
verschenen :  tot Augustus  Acht Technische 
Nota's, met tal van berekeningen, graphische voorstellingen, 
platen en kaarten, en waarin de invloed werd nagegaan 
die afsluiting en droogmaking zouden uitoefenen op de 
scheepvaart, visscherij, enz. en waarin ten slotte werd 
voorgesteld het Plan van Afsluitin g en g der 
Zuiderzee Vereeniging. 

t plan is opgemaakt in verband met den aard van 
den bodem, die gebleken is uit 2128 Grondboringen. 

t onderzoek der  grondsoorten uit scheikundig-land-
bouwkundig oogpunt door  Prof. Van Bemmelen zuidelijk 
gedeelte en Prof. r  toonde aan, dat minstens sj4 van 
de gronden der  toekomstige polders zal zijn bouwgrond 
van groote waarde en slechts een ondergeschikt gedeelte 
van geen onmiddellijk e waarde. 

 September. Benoeming van een Staatscommissie 
van  leden, ter  beantwoording der  vragen : 

 Of een afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee 
op een wijze als door  de Zuiderzee-Vereeniging is voor-
gesteld in 's s belang behoort te worden ondernomen. 

 Op welke wijze dit werk moet worden uitgevoerd. 
 April . Verslag uitgebracht door  de Staats-

commissie. 
e eerste vraag werd bevestigend beantwoord door

van de  leden. 
e tweede vraag door  alle leden beantwoord : 

r  den Staal op den voet in het Verslag vermeld*. 
e Staatscommissie bracht in het plan der  Zuiderzee-

Vereeniging eenige wijzigingen aan, die haar  wenschdijk 
voorkwamen, voornamelijk ten aanzien van de grootte en 
jen vorm der  vier  droog te maken deelen. 

.  Wetsontwerp r  C. ) tot 
afsluiting der  Zuiderzee en droogmaking van de Wieringer-
meer  en den Z.W. Polder. 

 November.  Wetsontwerp r  J. ) 
voor  den aanleg van een gedeelte van de afsluiting der 
Zuiderzee en indijkin g en droogmaking van de Wie-
ringermeer. 

Sedert het opmaken van bovenstaand historisch overzicht 
is de Zuiderzeezaak in een nieuw stadium gekomen. Wij 
kunnen het historisch overzicht dan ook nu als volgt aanvullen. 

 Augustus. . C. y c. i. wordt (voor  de
maal) benoemd tot r  van Waterstaat. 

 September. Brief aan den Voorzitter  van de Tweede 
r  der  Staten-Generaai en onderteekend door  de 

s y (Waterstaat), Treub , Nijverheid 
n ) en Bertling (Financiën), meldende, krachtens 
machtiging van .  de n van  September
No.  de intrekkin g van het bij . Boodschap van
november  ingediende wetsontwerp »tot aanleg van 
en gedeelte van de afsluiting der  Zuiderzee en indijkin g 
n droogmaking van de Wieringermeer*. 
16 September. Uit de Troonrede: 

k acht den tij d gekomen om de afsluiting en droog-
making van de Zuiderzee te ondernemen. Verbetering van 

den waterbouwkundigen toestand der  omliggende provin-
ien, uitbreidin g van grondgebied en blijvende vermeerdering 

van arbeidsgelegenheid zullen daarvan het gevolg zijn. Een 
wetsontwerp tot uitvoering van die afsluiting en gedeeltelijke 
droogmaking zal U worden aangebodene. 

n wij  nu de inzending van de Zuiderzee-V ereeniging 
op de E.N.T.O.S nog eens nader  in oogenschouw nemen. 

Behalve het historisch overzicht krijgen wij  in de tweede 
plaats een korte beschrijving van het Plan van afsluiting 
en drooglegging der  Staatscommissie in  zijnde een 
gewijzigd plan der  Zuiderzee-Vereeniging, waaraan wij 
weer  het volgende ontleenen. 

Afsluitdij k van Ewijkslui s (Anna-Paulownapolder) -
Wieringen —Piaam (Friesl ). 

e . 
e krui n -f . tot +  N.A.P. 

r  water  dat gemiddeld . diep is (onder g 
Water). e diepste geul die gesneden wordt, het Amstel-
diep tusschen Wieringm en de vaste kust, is diep onge-
veer . beneden g Water. 

Breede binnenberm met kunstweg en spoorweg met 
dubbel spoor. 

n binnen den afsluitdijk . 
n  gedeelten : 

e Noordwestelijke, groot . A., na aftrek van 
dijken, wegen, vaarten, enz. , waarvan klei-
en zavelgronden . 

e Zuidwestelijke, groot , na aftrek van 
dijken, wegen, vaarten, enz. , waarvan klei-
en zavelgronden . 

e Zuidoostelijke, groot , na aftrek van 
dijken, wegen, vaarten, enz. , waarvan klei-
en zavelgronden . 

e Noordoostelijke, groot , na aftrek van 
dijken, wegen, vaarten, enz. , waarvan klei-
en zavelgronden . 

Geheele oppervlakte , na aftrek van dijken, 
wegen, vaarten, enz. , waarvan klei-en zavel-
gronden . 

e overige zijn veen- en zandgronden . 
e vruchtbare landen hebben dus een oppervlakte van 
 a s 
Bodemdiepte tot  a . beneden A . P., gemiddeld 

iets minder  diep dan de . 
J s s e 1 m e e r. 

Overblijvende plas binnen den afsluitdij k met een bodem 
die grootendeels uit zand bestaat. 

Grootte . e grootte is noodig om den 
grootsten waterafvoer  van den l enz. tijdelij k te kun-
nen bergen bij  stremming der  afwatering door  hooge zee-
standen. 

Afwatering van het meer  door  middel van een zeer  wijd 
kanaal door  Wieringen met  uitwateringssluizen. 

Gezamenlijke sluiswijdte ; diepte der  sluizen 
 A . P 

r  kan het meer  in gewone omstandigheden ge-
houden worden op een peil van  A. P., d. i. zooals 
nu de gemiddelde eb in den Z. W. hoek der  Zuiderzee. 

Naast de genoemde  uitwateringssluizen op Wieringen 
 schutsluizen, een groote en een kleine, voor  de verbin-

ding met de zee ten behoeve der  scheepvaart. 

n voor  scheepvaart en afwatering langs de kusten 
in , langs de Geldersche kust Eem ) 
eu langs de Friesche kust . 

Werktij d  jaar 
ie tot  jaar  afsluitdijk . 
n het  jaar  vallen de eerste gronden (in de N. W. 

droogmakerij) droog en worden in het  jaar, geheel 
voor  bewoning en cultuur  geschikt, uitgegeven. 

n het  jaar  de laatste gronden. 



Begrooting van kosten: f  — , zonder  bijbe-
rekening van rente. 

t inbegrip van kosten voor  de militair e verdediging, 
de verbetering van het Zwolsche , de vorming van 
een kapitaal voor  het wegbaggeren van zand en slib in 
het , de schadeloosstellingen voor  de visscherij, 
enz. 

e Zuiderzee-Vereeniging geeft vervolgens een beschou-
wing over  de G e v o l g en van de A f s l u i t i n g . 

Vorming van een zoetwatermeer, waaruit de omliggende 
gewesten zich ten allen tijde van versch water  zullen kun 
nen voorzien. 

d laat nu in tijden van watergebrek 's zomers 
alleen brak en vuil water  in uit het Noordzeekanaal of in 
het Noorden ook zeewater  uit de Zuiderzee (van  a
pro mille zoutgehalte). t gebruik van brak water  ver-
oorzaakt bij  veel runderen ziekte en is nadeelig voor  de 
kflcisbcrcidincj -

Friesland 'heeft in droge tijden geen enkele bron om 
zijn zoetwater  aan te vullen. Wegens gebrek aan voedsel 
en drinkwater  moet dan het vee in de stallen gehaald 
worden, de melkproductie wordt veel geringer. e scheep-
vaart lijd t dan door  te lage waterstanden. 

e geringe waterhoeveelheid in de kanalen, vaarten, 
enz. verzout dan sterk vooral in het Westen der  Provincie 
door  het groot scheepvaartverkeer  door  de schutsluizen 
te e , Stavoren en . t heeft een 
minder  goeden invloed op het vee en de zuivel, is scha-
delijk voor  de nijverheid, omdat de stoomketels meer 
moeten worden gereinigd dan bij  het gebruik van geheel 
zoet water  en is ook zeer  nadeelig voor  de visscherij  in 
de binnenwateren. 

Als men uit een groot zoetwatermeer  ten allen tijde 
water  kan inlaten, als dit noodig is, dan wordt daardoor 
ook de afwatering gebaat in dien zin, dat men alsdan in 
het voorjaar  het water  flink laag durft te laten afstroomen. 

t is nu dikwijl s niet het geval met het oog op de droge 
tijden die komen kunnen. 

r  de vorming van een altij d beschikbaren zoetwater-
voorraad in het r  stijgt de waarde van honderd-
duizenden hectaren grasland in de omliggende gewesten 
door  : 

verbeterde afwatering ; 
opheffing van watergebrek; 
verbetering van de zuivel door  volkomen zoet drinkwater 

voor  het vee ; . ,'  „ :

A , 
(waarschijulij k f5 a f  pachtwaarde de ) 
Voorts zullen door  de afsluiting worden verkregen : 
Voordeel voor  de afwatering van sommige streken door 

een minder  sterk veranderend en gemiddeld laag peil van 
het . 

Verbetering voor  de scheepvaart door  kalmer  vaarwater, 
een verbeterd Zwolsche , enz. 

Vermindering der  kosten voor  de waterkeenng door  het 
vervallen van een groote lengte zeedijken en het wegne-
men der  schadelijke gevolgen van hooge vloeden op on 
gelegen tijden in Overijsel en het Noorden van Gelderland. 

Een spoorwegverbinding tusschen d en 
Friesland (over  den afsluitdijk) . 

h de Gevolgen van de g vragen nu onze 
aandacht. 

t geldt ditmaal niet de technische zijde van het vraag-
stuk der  Zuiderzee-droogmaking. e zijde is al zoo heel 
lang bekeken, en in , is er  ettelijke malen 
over  gehandeld. 

e inzending beoogt een blik in de toekomst van wat 
op grond der  ervaring van drooggemaakte gronden in Ne-
derland, inzonderheid de Waard- en Groetpolder?, de 

Ypolders en de r  op het gebied van 
den w in groote lijnen mag worden verwacht van 
de vier  droogmakingen in de Zuiderzee achter  den afsluit-
dijk , te zamen een aanwinst ven ongeveer . 
grond. 

t zegt de Zuiderzee-vereeniging: 
Er komt jaarlijk s veel grond te kort , doordat de toene-

ming der  bevolking, dus ook van de landbouwers, betrek-
kelij k veel sterker  is dan die van den bruikbaren grond. 

Aannemende dat van de kleigronden der  Zuiderzee-pol-
ders evenals van de Waard- en Groetpolders en van de 

s zeer  weinig blijvend grasland zal zijn, zoo zullen 
er  minstens  landbouwers (waaronder  de arbeidersj 
noodig zijn. t hun gezinnen zullen dus in den landbouw 
zeker  menschen, en, de neringdoenden, handwerks-
lieden, enz. meegerekend (zie hieronder), in 't geheel 

 menschen in de nieuwe Zuiderzee-provincie een 
goed bestaan kunnen vinden. 

(Zeeland, groot . — nagenoeg geheel klei-
grond met  percent grasland — had r

 inwoners.) 
n de Waard- en Groetpolders bedroeg in  de pacht 

van kleigronden f  a f  van zavelgronden f  a 
f  de  A. ; in den Anna Paulownapolder  van lichte 
zavelgronden f  van zware zavelgronden tot f  de 

A Voor  de Zuiderzeegronden, die het meest op dc 
gronden van de Waard- en Groetpolders zullen gelijken, 
de gemiddelde pachtprijzen slechts 1  stellend, komt 
men tot een netto opbrengst van f  millioen 'sjaars. 

e vergelijking van de genoemde bestaande droogma-
kerijen, wat betreft de bruto opbrengsten met de  toe-
komstige Zuiderzee droogmakerijen, inzonderheid wat be-
treft granen, grasland, groenvoeder- en andere wortelge-
wassen, aardappelen, suikerbieten, land-en tuinbouwzaden, 
handelsgewassen en peulvruchten, is samengesteld onder 
medewerking van den directeur-generaal van landbouw 
P. van k en den inspecteur  van den landbouw F, B. 

. 
Zij  is op zeer  duidelijk e wijze graphisch voorgesteld 

door  de oppervlakte van sectoren van cirkels, wier  inhoud 
de totale bruto opbrengst aangeeft. 

e inzending is vervaardigd onder  leiding van den be 
kenden A . A. Beekman, lid van het Algemeen Bestuur 
der Zuiderzee-Vereeniging. 

Ten slotte geeft de Vereeniging nog eenige alge 
meene g e v o l g en van de drooglegging aan. 

n plaats van de tegenwoordige Zuiderzee-Visscherij 
met een gemiddelde bruto-opbrengst van ruim n 
gulden 's jaars, een w op de Zuiderzee-gronden 
met een bruto-opbrengst van ongeveer n Gulden 
's jaars. 

s van een sober  of armoedig bestaan van
Zuiderzee-Visschers met hun gezinnen  vaartuigen 
met volledig bedrijf ) een goed bestaan van minsten; 

 landbouwers met hun gezinnen en van  ne 
ringdoenden, handwerkslieden, enz., die in de nieuw 
provincie noodig zijn (in Zeeland waren er -

 in nijverheidsbedrijven, handel en verkeer, enz . 
 waarvan  vrouwen. 

n plaats van de tegenwoordige Zuiderzee-visscherij  een 
zoetwatervisscherij  op . van het r  en 
in de nieuwe polders, d. i. meer  dan de oppervlakte vo< r 

de zoetwatervisscherij  nu in geheel Nederland
) 

Behalve het werk, dat in de Zuiderzee-provincie zeh : 
aan vele duizenden zal worden verschaft, zullen ook bui-
ten het nieuwe gewest door  de afsluiting en droogmakit g 
voordeelen genieten : 

Onze Nijverheid (cultuur  grienden, boschbouw, gebakken 
steen, enz.) 

t verkeer  (vervoer  van ong.  millioen gulden aan 
landbouwproducten 's jaars, enz). 

e omliggende steden als marktplaatsen en plaatsen 
van doorvoer  voor  het nieuwe gewest. 

Ten slotte samenvattend . 
U i t b r e i d i n g der  b e s t a a n s m i d d e l en in 

N e d e r l a nd op zeer  g roo te schaa l. 
n algemeenen zin : 
V e r h o o g i ng der  be teeken is van Neder-

l a n d als Nat ie. 

Onze straatklinkers . 
(Slot.) 

A d c. Ten slotte zou eene garantie als de Wegencom-
missic wenschelijk acht practisch onmogelijk zijn voor  den, 
baksteen, gelijk die Commissie in meergenoemde confe-
rentie is medegedeeld. e mededeeling ging vergezeld 
van eene toelichting in der  voege als onderstaand zal 
volgen: evenwel werd destijds de thans noodig gewor-
den vergelijkin g met kalkzandsteen natuurlij k niet te berdu 
gebracht. 

E r is namelijk een sterke tegenstelling tusschen de pro-
ducten baksteen en kalkzandsteen, waarvan blijkbaa r  het 
bestaan en de immer blijvende reden van bestaan de We-
gencommissic geheel cn al onbekend is. 

Goed toegepaste techniek van het maken van kalkzand-
steen geeft aanleiding tot het fabriceeren van steeds één 
en hetzelfde product; met eenige overdrijvin g kan men 
zeggen: een kalkzandsteen is goed of hij  is dat niet., er 
bestaat geen tusschending. 

r  staat, dat eveneens goed toegepaste tech-
niek in de baksteenindustrie een geheele reeks van pro-
ducten doet ontstaan, bekend onder  de namen klinker , hard-
grauw, boerengraauw en rood, met tal van tusschenscha-
keeringen. Weet men nu. dat de overgang van de eene 
in de andere soort zeer  geleidelijk is, dat veel afhangt 
van persoonlijke zienswijze bij  het sorteeren en dat op 
eene en de zelfde fabriek bij  gelijke grondstof en onA 
veranderde stookmlethode toch van het eene op het andere 
,.gebak"  ajndere verhoudingscijfers voor  de verschillende 
soorten worden verkregen, dan is het duidelijk , dat hier 
van een te ,garandeercn norm geen sprake kan zijn. Want 
dat is juist de tegenstelling met kalkzandsteen; elk der 
baksteensoorten is, binnen de grenzen aan die soort gesteld, 
goed en bruikbaar . c huishoudelijke begrippen, die bij 
beide fabrikaten als bedrijfsnaam voorkomen, illustreeren 
kor t en bondig wat wij  met veel meer  woorden hebben 
trachten duidelij k te maken: dc kalkzandsteen wordt „gei 
stoamd"  en is dan „gaa r "  of is dat niet; de baksteen 
wordt „ g e b a k k e n"  en is na afloop meer  of minder  „hard " 
gebakken, terwij l het hier  eveneens bestaande ongare pro-
duct (dat  óók' niet deugt) in het geheel niet aan de mark t 
te brengen is. 

Practisch onuitvoerbaar  mogen wij  dus het idee van de 
Wegencomimissie voor  den baksteen zeer  zeker  noemen. 

t is onmogelijk^  om er  als Vereeniging voor  in te staan, 
dat een partij '  geleverd als klinker s niet inderdaad uit 
scherp hardgrauiw zou bestaan; het is aan den anderen, 
kant zeer  goed denkbaar, dat een parti j  goed doorbakken 
harde mctselklinkers van een fabrikant , die scherp laat 
sorteeren, beter  kwalitei t zou zijn, dan een parti j  straaN 
klinkers , welke toch nog volle recht op die benaming) 
hebben, van een anderen fabrikant . 

Wat beteekent op die wijze een garantie van de Ver-
eniging tegenover  den afnemer? g blijft , voorloo-

pig a,lthans nog, een grootendeels van persoonlijk inzicht 
en opvatting afhankelijk e zaak en het eenige, dat in de 
nchting van hetgeen de Wegencommissie wenscht tot eer. 
resultaat kan leiden — en  inderdaad in de praktij k veel-
vuldi g wordt toegepast — is, dat men van den fabrikan t 
'evering verlangt volgens monster. 

O f het monster  aan de normen, gesteld bij  de A . V. 
voldoet of niet is dan de zaak van den afnemer en hangt 
af van zijn sjpeciale wenschen en van den prijs , dien hij 
gelieft te besteden. e fabrikan t beoordeelt dit niet cn 
heeft slechts te zorgen, dat de geleverde parti j  overeeni 
kqmt t het monster, waarop besteld is. Bij  twijfel - om-
tfrent  dit laatste punt e dan een proefstation voorj 
bouwmaterialen en mten heeft meer  en beter  garantie dan 
wanneer  de Vcreeniging van Nederlandsche Baksteen-
fabrikante n zich garant stelt voor  hare leden, over  wier 
sorteeringswijze of commercieel beleid zij  niet de minste, 
controle vermag te voeren, zonder  op elke fabriek een 
eigen vertrouwensman te statioin/neeren. 

Wi j  zouden dc vraag willen stellen of de Wielrijders -
bond er  ooit aan denken zou zich tegenover  wetgevende 
lichamen garant te stellen voor  het zich richten naar  ver-
keerswetten door  z i j n e leden — zelfs al was zijn leden-
tal eens het één tweehonderdste gedeelte van thans? 

E n ook wenschen wij  te vragen of ooit de vereeniging 
de Ned. Automobiel- en , er  zich door  den 
A . N . W.. B. toe zou laten brengen om tegenover  derden 
te g a r a n d c c r e n, dat hare leden slechts prim a rijwielen , 
ve rkoöpen, al zal zij  evenals onze Vereeniging alle krach-
ten gaarne inspannen om zuivere toestanden in hare branche 
zooveel mogelijk te bevorderen. e Wegencommissie werpu 
ons niet togen, dat de Bondsgarantiecommissie een derge-
lijk e garantie van de genoemde Vereeniging overbodig 
maakt. Want méér daadwerkelijk nut dan de Bondsgarantie-
commissie in hare sfeer  van bemoeiing heeft, doet voor 
onze branche de normbepaling van de Algemeene Voor-
schriften en het controleonderzoek van proefstations of 
evcntueele arbitrage. 

e Wegencommissic eindigt hare mededeeling aldus: 
n o n ze B a k s t e e n f a b r i k a n t en h u n n e 

v e r m e e n de b e z w a r en t er  z ij  d e k u n n e n s t e l l en 
en e en d e r g e 1 ij  k b e s l u it w i l l e n n e m e n, da n' 
z o u d en zij  z e l ve en o n ze w e g en d a ar  w el b i ; 
v a r e n . e k a l k z a n d s t e e n f a b r i k a n t en h e b b en 
b e w e z e n, d at t e g en i n v o e r i n g v a n een d e r g e -
 ij  la e n m a a t r e g el ge e n o v e r w e g e in d e b c z 'w a-

r e n b e s t a a n. 

r  nog een enkel woord, tevens onze conclusie. 
e Wegencommissie spreekt van „ v e r m e e n d e "  be-

zwaren, zonder  de minste moeite te hebben genomen zich 
te vergewissen of voor  haar. als nict-deskuindig. die uit-
drukkin g niet ongemeen boud is. t pleit o. i. niet voor 
den ernst dier  Commissie bij  het zich meer  en meer  be-
wegen op een terrein, dat de meerderheid dier  Commissie 
oorspronkelij k volkomen vreemd was. 

Even ondoordacht is ook de laatste zin neergeschreven. 
, dat de kalkzandsteenfabrikanten voor  hun mate-

riaal doen, wat de Wegencommissie voor  den klinker  noor 
dig decreteert, bewijst niet het minste omtrent hel al of 
niet mogelijke van een dergelijken maatregel in een get-
heel andere Vereeniging van fabrikanten van een geheel 
ander  materiaal. n heeft met baksteen slechts 
het formaat en de toepassing als bouwmateriaal gemeen 
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— overigens n i e t s! Toch noemt de Wegencommissie iit 
haar  mededeeling dc kalkzandsteen(fabricatie) een „ g e -
b i e d , z e er  nauw v e r w a nt a an de b a k s t e e n f a-
b r i c a t i e " !

Niet genoeg kan naar  onze meening op grond van dit 
alles de handelwijze van de Wegencommissie van den 
A . N . W . B. gelaakt worden om te trachten in het door 
tal van niet-deskundigen gelezen orgaan van den Bond 
hare inzichten o;:/ tc dringen en ten onrechte stemming tegen 
de klinker s te maken. 

E n de fabrikanten én onze wegen zouden er  — n a ar 
o n ze m e e r l i n g wel bij  varen, wanneer  onder  het 
stellen vani rechtmatige eischen aan het materiaal oe*k 
een welbewust streven mocht naar  voren komen om op 
den toestand van den ondergrond, op de wcnschcl'jjk* 
beid van fundeering en het waterdicht maken van de voegen 
te letten. 

Wi j  zouden er  wel bij  varen als de vri j  stelselmatige 
cn niet voldoende gemotiveerde actie tegen ons materiaal 
door  de Wegencommissie gevoerd, gestaakt werd cn wan-
neer  de belanghebbende wegbesturen naar  billijkhei d en 
ombeinvloed en dus onpartijdi g een keus doen uit de ven 
schillende systamien, wanneer  zij  verbetering hunner  wegen 
overwegen. 

Naar onze meening kan eene Commissie vanv n meer» 
derheid buitenstaanders, die wegenvraagstukken bestudeert 
in hare functie van vertegenwoordigster  eener  categorie 
van gebruikers van den weg. slechts dan nutti g en onder 
waardeering voor  haren arbeid werkzaam zijn, als zij  bil -
lij k is en onpartijdi g en mits zij  blijf t op haar  terrein. Wi j 
onderschrijven in dit verband hetgeen de heer  Van den 
Steen vara Ommeren aan het slot van zijn
voordacht opmerkte?: „ W e l k e materialen een gemeente voor 
wegbedekking Jtn ieder  bepaald geval toepast, is uitslui-
tend haar  zaak, omdat zij  eeuwigdurend met de onderhouds-
kosten belast wo|rdt; zij  mag bij  de vaststelling dezer  keuze 
geen interventie, van welken kant ook, dulden." 

Wi j  hebben in het voorgaande aangetoond, dat de We-
gencommissie thans onbillij k optreedt en wij  kunnen gron-
den bijbrengen, die bewijzen, dat zij  ook partijdi g han 
delt. , de Wegencommissie zich buiten haar  terrein 
begeeft is miede uit het voorgaande duidelijk , evenals daar-
uit blijk u hoe weinig succesvol ziulks in dat geval ge-
schiedde. Blijf t die Wcgencommissie volharden bij  hare 
pogingen om meer  en meer  te worden een gratis tech-
nisch adviesbureau op wegengebied, dan zal zij  naar  onza 
overtuiging meer  en meer  ondervinden, dat de schoenma-» 
ker zich, nergens beter  bij  kan houden dan bij  zijn leest! 

Wi j  erkennen te gaarne het goede werk reeds door 
die Commissie gedaan en zijn te zeer  overtuigd, dat zij 
nog zeer  nutti g verder  werkzaam kan zijn. dan dat wij 
haar  voor  de overdrijvin g die schaadt niet zouden willen 
waarschuwen. 

Wi j  verbinden daaraan de verklarin g — ten antwoord 
aan eene nog eerst kortelings van de Wegencommissie 
ontvangene van gelijke strekking — dat wij  steeds bereid 
zijn met de Commissie samen te werken in het belang 
van goede wegen. r  — de omstandigheden dwinger, 
ons tot dit „maar "  — dan moet de Wcgencommissie zulk 
eene samenwerking ook loyaal mogelijk maken, hetgeen 
zij  op dit oogenblik tot onze spijt nalaat. 

Voor  het Bestuur  der  Vereeniging van 

Nederlandsche Baksteenfabrikanten, 

de Bestuurs-commissie voor  de wegen: 

C. j . . 

. J. V A N N . 

A . S Az. 

J. . J A N S O N, Secretaris. 

| P r i j s v r a g e n . | 
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(Zie bladz.  Bijbla d No.

Algemeen was men van oordeel, dat de bouwkosten een 
bedrag van tweeduizend gulden niet belangrijk mochten 
overschrijden. r  het vooropzetten van dit oordeel wer-
den reeds meerdere inzendingen van de mededinging naar 
een prij s uitgesloten, daar  er  zelfs bij  waren, die bijn a 
vierduizend gulden zouden moeten kosten. t viel de 
commissie moeilijk enkele ontwerpen, keurig in uitvoering 
en teekening. verder  buiten beschouwing te laten. Er  wa-
ren er  onder, waaraan veel zorg was besteed, maar  die al 
te duur  zouden komen. 

r bestaat tegenwoordig in meerdere streken van ons 
land ten plattelande, ook onder  de arbeiders een streven 
om bij  het bouwen uiterlijk e „vers ier ingen"  toe te passen, 
ontleend aan den revolutiebouw der  steden, die bovendien 
de bouwkosten nog geheel onnoodig verhoogen. e een 
schijnt voor  den ander  niet te willen onderdoen en be-
halve, dat daardoor  de arbeider  zich dikwijl s onnoodig 
in schulden moet steken, heeft deze onderlinge naijver 
nog dit nadeel, dat het landelijk voorkomen dier  woningen 
ten cenenmale verdwijnt . e commissie heeft gemeend ook 
dit punt terdege naar  voren te moeten brengen, tot be-
houd van het landelijk schoon en ook in het belang der 
bewoners. Wanstaltige vormen en schreeuwende kleuren 
schijnen hoe langer  hoe moer  in den smaak te vallen. 

r  bet aanbrengen aan den straatkant van zoo groot 
mogelijke ramen, wordt aan de bepalingen der  bouwver-
ordeningen, wat het lichtopperviak in dezen gevel betreft, 
veel meer  dan noodig is voldaan, terwij l deze verordening 
ten opzichte van de verdere inrichtin g slechts morrend 
wordt nagekomen, of wel ontdoken. 

t is dikwijl s moeilij k in een klein bestek de inrich -
tin g zoo te maken, dat ze in elk opzicht doelmatig is. 
Zooals algemeen bekend is houden buitenmenschen er  niet 
van op zolder  te slapen. Toch is dit een gewoonte, waar-
mede gebroken zal moeten worden, daar. vooral als van 
een groot gezin allen beneden zullen slapen, een te groote 
ruimt e in beslag wordt genomen en dit de bouwkosten 
onnoodig verhoogt. m is het gewenscht boven de 
woning steeds een beschoten dak aan tc brengen met een 
borstwering van voldoende hoogte. Verder  moet de zol 
derruimt e goed verlicht zijn en goed gelucht kunnen wor-
den. Er  wordt daarmede tevens voorkomen, dat men door 
gebrek aan ruimt e maar ergens een hokje zonder  venti-
lati e of licht aftimmert en dat voor  bedstede gebruikt . 

t blijf t echter  wenschelijk, dat minstens ééne slaapplaat-
gelijkvloers wordt aangelegd, ook om zoo noodig dadelijk 
bij  de hand te zijn, als het vee hulp of verzorging noo 
dig heeft. 

Al s algemeene opmerking blijf t nog te bespreken de 
plaatsing der  veevoederpotten. e zijn grootendeels zoo-
danig geplaatst, dat zij  een voortdurend brandgevaar  op-
leveren. l dikwijl s is in het voor  schuur  bestemde g 
dcelte van het huis een hokje gemaakt met de ijzeren 
kachelpijp door  den houten zolder, waar  dan een zeer 
primitie f schoorsteentje van enkele steenen of van een 
ijzeraarden buis begint. t brandgevaar  bestaat in me r 
dan een opzicht. Vooreerst hebben vele van de arbeide: s 
de gewoonte 's avonds na volbracht werk de veevoederpol 
te Stoken en dit te docin met allerhanden rommel, dia 
anders niet kwij t te raken is. t brandbare materia:! 
vlak om den vuurhaard van den voederpot vormt ec.i 

niet gering te achten brandgevaar, vooral als de wind 
sterlc in den ïueest te lagen schoorsteen blaast en het vuur 
onder  uit den vuurhaard doet slaan. t vuur  onder  den 
pot is dikwijl s bij  lange na niet gedoofd als het gezin 
ttich ter  ruste begeeft, en dan vinden dc katten vlak bij 
dien pot een lekker  warm plaatsje en helpen op hun wijze 
het brandgevaar  vergrooten. e geheel verkeerde en on-
doelmatige rookafvoer  door  den met hooi of stroo bela-
den zolder  maakt het brandgevaar  nog grooter  en men 
kan veilig zeggen dat negentig procent van de branden 
ten plattelande, bij  welker  vermelding men steeds het ste-
reotype „oorzaak onbekend"  gegeven vindt , aan die vee-
voederpotten zijn toe te schrijven. 

t is misschien niet overbodig er  eens den nadruk 
op te leggen, dat de commissie bij  dit soort woningen 
de gewoonte afkeurt van meerdere plattelandsbewoners om 
ten minste eene kamer speciaal voor  pronkkamer te hou-
den, welke nooit dan bij  bijzonder  plechtige gelegenheden 
gebruikt wordt. t goed wonen is van zooveel gewicht, 
dat aan een beperkte woning niet uiit een soort pronkzucht 
een meestal zeer  goed vertrek onttrokken mag worden. 
Bepaald noodig is het eindelijk er  op te wijzen, dat in 
geen geval i n het woonvertrek bedsteden mogen worden 
gemaakt, ook geen alkoven, zooals men die nog geregeld 
aantreft, zelfs bij  nieuw gebouwde huizen. l het 
maken dier  alkoven in misschien wel alle gemeenten ver-
boden is, worden ze toch nog, tenminste in sommige stre-
ken, zeer  veel gemaakt. e ontduikin g der  bouwverorde-
ningen is alleen te voorkomen door  de eenmaal voor  be-
woning geschikt verklaarde woningen later  nogmaals aan 
een inspectie te onderwerpen. 

Bij  de beoordeeling der  ingezonden stukken vond, zoo-
als reeds werd opgemerkt, de commissie veel, dat wel 
direct kon uitvallen. Op zich zelf soms verdienstelijke tee-
keningen beantwoordden te weinig aan het doel om voor 
een prij s in aanmerking te komen. Geheel voldoen deed 
geen enkel ontwerp. Trouwens dit was nauwelijks te ver-
wachten. e Commissie besloot na grondige beoordecling 
en bespreking aan een vijfta l een premie toe te kennen, 
afhankelij k van de meer  of minder  gunstige beoordeeling, 
en daarnaast in het rappor t op te nemen de wijzigingen 
en aanvullingen, die naar  haar  oordeel de plannen meer 
volmaken zouden. 

e premiën werden als volgt toegekend: 
Achterhoek B. f  ; Sub Sperati f  N. 

. V . f  Vesta f  ; Cato f

Achterhoek B. (Platen  en . t ontwerp is zeer 
goed uitgevoerd. e commissie meent echter, dat het ge-
heel er  door  zou winnen als de keuken zooveel werd inge-
kort , dat de achtermuur  gelijk kwam met dc achtermuur 
der slaapkamer. n de vrijkomend e ruimt e kon dan de 
trap worden geplaatst en de tegenwoordige trapruimt e bij 
de keuken aangebouwd. Al s dan verder  de muur  achter 
de keuken en slaapkamer werd opgetrokken tot in den 
nok, waardoor  een brandmuur  verkregen werd en de toe-
gjang tot de trap in het achterhuis kwam. de vee voederpot 
tenslotte zoodanig werd geplaatst, dat de rookafvoer  door 
den keukenschoorsteen kon plaats hebben, dan komt dit 

'inwer p vrijwe l nabij  aan de eischen, die men aan een 
voortreffelijk e arbeiderswoning stellen mag. e architcc-
uur van dit ontwerp is zeer  passend voor  den aard van het 
:ebouw en de vierkante hoofdvorm maakt een eenvoudige 
verkapping mogelijk. Bij  het toekennen der  premie voor 
leze plannen is, wat den inzender  van „Ach te rhoe k B" 
etreft, de bekroning feitelij k toegekend aan de geheele 

inzending, dus aan A . B. en C , zij  het ook dat B. der 
'ommissie het meest sympathiek was. Echter  leken ons 
enige opmerkingen met betrekking tot A en C. hier  niet 
nisplaatst. 

Achterhoek A . (Platen  en . Ook dit ontwerp is 
niet onaardig. t komt echter  duurder  dan B. en kost 
meer  aan onderhoud wegens den uitbouw aan dc kap. 

t kippenhok is hier  practischer  dan bij  B., omdat het 
daar  wel iets te warm geplaatst is. 

Achterhoek C. (Plaat V) . e inrichtin g is zeer  eenvou-
dig en niet duur . Toch meende men, dat het in enkele op-
zichten, ook wat het uiterlij k betreft, achter  gesteld moest 
worden bij  B. t privaat kon gevoegelijk onder  hetzelfde 
afdak als het kippenhok geplaatst worden. 

e dri e ontwerpen zijn schetsmatig, maar  vaardig cn 
smaakvol geteekend. e inzender  is blijkbaa r  goed met den 
bouw van landelijk e woningen vertrouwd. 

Sub) S f p e r a t i . (Platen V  en . n vri j  goed ont-
werp. e indeeling der  woï i ing is wel wat primitief . e 
architectuur  is droog en stijf . c verhoudingen zijn niet 
gunstig. t achterhuis is goed ingedeeld cn blijkbaa r 
met kennis van zaken oritworpen. Al s men nog eenige 
bezuiniging wil toepassen is dit mogelijk zonder  belang-* 
rijk e schade voor  de ruimte. t achterhuis kan n.1. met 
eenig voordeel op de breedte van het woonhuis worden 
gebracht, door  de hooibergplaats beneden te laten ver-
vallen, daar  de zolder  daarvoor  voldoende ruimt e biedt. 

e lengte van den dorschviocr  is daarvoor  ook geen be-
letsel, deze blijf t lang genoeg. 

Bij  het behoud der  aangegeven ruimt e kon de stookplaats 
wel binnenshuis worden aangebracht en het kippenhok on-
der een afdak aan het huis, waardoor  het afzonderlijk e 
gebouwtje kon vervallen. 

Veranderd dient nog te worden dc plaatsing van het 
privaat , dat meer  op zijn plaats is bij  het varkenshok, ter-
wij l de toegangsdeur  naar  het achterhuis misschien beter 
in de keuken dan i n de gang komt. e brandmuur  is 
aanbevelingswaardig. 

C a t o . (Platen  en . t is een vriendelij k uit-
ziend huisje. c slaapkamertjes op zolder  zijn al te nauw. 

t achterhuis is wat klein en een deel ontbreekt geheel. 
Een pomp is ook niet aanwezig en geen plaats daarvoor 
vrijgehouden. t kippenhok heeft weinig licht . e kippen 
zullen 's avonds niet op stok willen, daar  het in het nacht-
hok veel te donker  is. Voor  de geitenstal is geen ruimt e 
om te voederen. Om daarin te voorzien zou de bergplaats 
voor  voeder  en brandstoffen moeten vervallen, waardoor 
plaats verkregen werd voor  het voederen der  geiten en 
het plaatsen van een pomp. Een afdak boven een gedeelte 
van het bleekveld kon dan worden gebruikt voor  berg-
plaats van veevoeder  en brandstoffen. 

. (Platen X en t onderwerp onder-
scheidt zich door  bijzonder  artistieke behandeling, zoowel 
in hoofdvormen als in details en in wijze van voordracht. 
Overigens bevat het belangrijk e tekortkomingen. t woon-
vertrek is wat hokki g met veel verloren ruimte. e slaap 
kamertjes op zolder  zijn te klein, terwij l de dakramen hoogst 
onpractisch zijn geplaatst. e bedrijfsruimte n zijn blijkbaa r 
niet met voldoende kennis van zaken ontworpen. Voor  het 
kippenhok bijvoorbeeld is een al te bescheiden plaats in-
geruimd, wat betreft de ruimte, en een te royale plaats, 
wat de ligging aangaat. t is veel te donker  en te 
warm en kan maar  enkele kippen bevatten. Een kippen-
hok kan in dit ontwerp gemakkelijk gemaakt worden ach-
ter  de bergplaats voor  brandstoffen, waar  ook voor  het 
verkrijge n van het noodige licht beter  gelegenheid is 

Al s bij . X . . V . het kippenhok van den voorgevel 
verdwijnt , kan de vrijkomend e ruimt e bij  de woonkamer 
getrokken worden, het aanrecht wat naar  voren gebracht 
tot bij  de voordeur, en in de door  het aanrecht vrijge-
maakte ruimt e de trap geplaatst, die nu een wel wat 
groote plaats inneemt. c geitenstal heeft verder  in dit 
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ontwerp geen voederplaats en geen deur  voor  het uit-

mesten. 

V e s t a. (Platen  en . t kippenhok is ook 

hier  te klein. Een afdakje daarvoor  was gemakkelijk in 

voldoende ruimt e te maken. p stookplaats heeft aan de 

deelzijde geen deur, wel een naar  het kippenhok, wat in 

elk geval gewijzigd moet worden. t hok is veel te 

warm in de onmiddellijk e nabijheid van de stookplaats 

en heeft te weinig licht . Een pomp is niet aanwezig en 

moet derhalve nog aangebracht worden. t ontwei]) is 

overigens heel aardig en eenvoudig uitgevoerd. t ge-

bouw eischt niet veel onderhoud. c voorgevel is bijzon-

zonder  geslaagd, de achter- en zijgevel daarentegen min-

der door  de segment en half-cirkelbogen, die niet bij  het 

karakter  van dit gebouw passen. 

Wat de andere niet bekroonde ontwerpen betreft, zoo 

werden de volgende beslist te duur  in uitvoering geacht 

en daarom aanstonds van verdere beoordeeling uitgesloten: 

 andarbeider. A .V . , Simplicitas, Ccntcnaire Centenarium. 

Veluwzoon, Polderland en . 

()m meerdere gebreken, zoowel wat indeeling als uiter-

lij k betreft, vielen af: 

Oostelijk Brabant. . . en Goed 

Wonen. o ontwerpen Nihi l  Gelderland en de s 

werden vri j  goed geacht, maar  moesten toch om verschil-

lende reden, bij  de bekroonde inzendingen worden ach-

tergesteld. 

e e heeft hiermede aan haar  taak 

voldaaiii en mjoent verder  te mogen verwijzen naar  de 

achter  het verslag opgenomen afdrukken der  bekroonde 

ontwerpen met als bijlagen dc toelichtingen en oen verge-

lijkend e staat der  bouwkosten. 

(Om de voor  deze prijsvraa g ingezonden ontwerpen te 

kunnen vergelijken met de gebruikelijk e inrichtin g van der-

gelijke arbeiderswoningen in de verschillende doelen dos 

lands, werd van de bestaande typen een vrijwe l volledige 

verzameling ontwerpen bijeen gebracht, die mede zeer  be-

langwekkend mag heeten. m hoopt de -

missie. indien eenigszins mogelijk, ook deze teekeningen 

ten toon tekunnen steil,  en naderhand in een afzonderlijk e 

uitgave algemeen bekend te maken. 
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t een plaat.) 

Toen in het jaar  van onze jaartellin g de e 

keizer  Claudius het plan opvatte tot een hernieuwden aan-

val op het eiland der  Britten , had zijn veldheer  Auliu s 

 laotus groote moeite, daarvoor  do benoodigde manschap-

pen bij  elkander  te krijgen . Sedert door  Julius Caesar, 

ongeveer  honderd jaren te voren, een veldtocht in dit 

onherbergzame eiland was ondernomen, waarbij  vele mon-

schenlevens en schepen verloren gegaan en slechts twijfel -

achtige voordeden behaald waren, had zich van do -

meinen in Gal l ië, dio anders wel wat aandurfden, oen ge-

heimzinnige vrees meester  gemaakt voor  het land aan de 

overzijde van het l en zijn bewoners. Allerle i vrcese-

lijk e verhalen waren daaromtrent in omloop en beproefde 

krijgslieden achtten het oen roekelooze onderneming te gaan 

oorlog voeren in zulk oen verafgelegen, onbekend land, 

voor  ben hot einde der  wereld. 

n don loop der  tijden is er  heel wat veranderd, thans 

hebben do bewoners van datzelfde eiland de rol . die de 

n destijds speelden, overgenomen cn beheerschen 

zij  voor  een groot deel den loop dor  wereldsche zaken. 

erwij l hun macht en invloed zich uitstrekt over  oen ge-

 ied, dat. in grootte, de geheele in de oudheid bekende 

wereld verre overtreft . 

e eertijds afgelegen eilanden liggen thans in het een 

tru m der  beschaafde wereld en zijn met hot meeste gemak 

bereiken; er  woont een hoog ontwikkeld volk, dat er 

it h het leven zoo aangenaam mogelijk weet te maken, 

de plichten der  gasvrijheid kent en gaarne don vreemdeling 

een kijkj e gunt in zijn mooi vaderland, waarop het trotsch 

is en welks oude zeden en gebruiken in hooge oor  ge-

houden worden. 

Wel hebben de eilanders eigenaardigheden, die hen van 

de vastelanders onderscheiden, maar  hinderlij k voor  den 

vreemdeling zijn die allerminst. l zij  zijn som-

tijd s interessant als gevolgen van de, nu weliswaar  denk 

beeldig geworden, ge ïso leerde ligging van hel Britsche 

eilandenrijk , waardoor  vreemde invloeden lang niet die uit-

werkin g hebben gehad, die men in andere landen, bijvoor -

beeld in niet geringe mate in de Nederlanden, kan waar-

nomen. 

Engeland en de Engelschcn hebben daardoor  in vele 

dingen iets aparts behouden, dat elders reeds is verloren 

gegaan of dreigt te verdwijnen, zoodat men er  overgaat 

tot het inrichten van openlucht-museums, om het weinige 

tv bewaren, dat er  nog van overgebleven is. 

En toch is or  in die dingen veel, dat ons Nederlanders 

sympathiek moet zijn. omdat wij  in afkomst de Engelschcn 

nader  staan, dan de andere ons omringende volken, om-

dat ons volkskarakter  in vele opzichten mol het hunne 

overeenkomt. 

En toch bestaat er  altijd , naar  het schijnt, nog tets 

van die vrees, oen zekere angstvalligheid bij  velen, die er 

anders wel van houden uitstapjes in het buitenland te 

maken, tegen die zeereis en dat vreemde land en die 

rar e Engelschen. 

e zeereis beteckent niets, zij  is heel wat aangenamer 



dan het zitten in een Parijschen of Berlijnschcn trein. En-
geland is zoo weinig een vreemd land, dat men er  zich 
veel spoediger  tehuis en op zijn gemak gevoelt dan in 
menig ander  land en de Engelschen zijn heel verstandige 
menschen. Al s zij  ons raar  toeschijnen is het meestal, om-
dat wij  op reis ons wel eens vreemd gedragen en dan 
kijke n zij  natuurlij k wel eens raar . 

e zeereis met de nachtbooten der j  Zee-
land, is van hier  uit de kortste cn bovendien de mooiste. 

t aankomen in Engeland is veel mooier  geworden 
sedert die booten op Folkestone inplaats van op Queenbo-
rough varen. s rui m een uur  voor  de aankomst krijg t 
men South-Foreland in het gezicht en vaart men, dicht 
onder  de kust, langs de haven van r  met haar  schil-
derachtige omgeving en de grauw witte, steile krijtrotse n 
tot Folkestone voor  ons ligt als een amphitheater, waarvan 
de haven de arena vormt. Een kleuri g panorama, getem-
perd door  een lichten morgennevel, vertoont zich aan het 
oog. Nog is alles zeer  rustig in de anders levendige bad-
plaats, het is nog geen zes uur  in den morgen, de groote 
hotels langs de strandpromenade staan nog met gesloten 
oogen te dommelen, de winkels in het oude stadsdeel bij 
de haven zijn nog dicht, maar  boven op de begroeide 
clif f in dc bovenstad begint al eenig teeken van leven 
te komen. r  staat een aardig oud kerkje, oorspronkelijk ) 
uit den tij d toen Folkestone blijkbaa r  nog slechts een vis-
schersdorp was, maar  later  verbouwd en nu niet den in-
dru k van een oud gebouw makend, dan alleen door  zijn 
Gothische vormen en lagen dikken toren, te midden van 
moderne huizen en villa's, waarvan de tuinen onmiddellij k 
aan het kerkhof grenzen, zoodat zij  daarmede een park-
aanleg schijnen uit te maken, waarin de grafsteenen een 
eigenaardige stoffeering vormen. 

m dit middelpunt is een kleine stadskern van aan-
eengebouwde huizen en daaromheen een wijder  uitgestrekte 
villastad met prachtige wegen. 

Bij  de kerk ontmoetten wij  de eerste wandelaars, de 
vroege badgasten, die in kleine clubjes, in luchtig mor-
gengewaad en blootshoofds, zich naar  het strand begaven. 

Na het bad gaat men naar  de Playgrounds in -
park , zich een half uurtj e met een of ander  balspel ver-
maken en dan wordt het tijd , om te gaan ontbijten, zeker  een 
gezonde manier, om de eerste uren van den dag door  te 
brengen, een manier, die vrijwe l gewoonte is in alle zee-
plaatsen aan het . 

Overigens verschilt het badleven in die plaatsen niet 
bijster  veel van dat in andere zeebaden, alleen is hier 
regel, wat aan onze kust uitzondering is, vele vri j  groote 
steden liggen onmiddellij k aan zee, zoodat het strandleven 
zich met het stadsleven vermengt op een wijze, zooals men 
dat bij  ons in Schevcningen, niettegenstaande de onmid-
dellijk e nabijheid der  groote stad nog niet ziet. e -
genaar  die van het badleven en van de zee genieten wil , 
moet zich altij d nog naar  Schevcningen begeven, ook al 
duur t de reis maar  tien minuten. e bewoners van Folke-
stone, , Brighton en al die andere plaatsen, te veel 
om t e noemen, hebben de zee bij  zich thuis, voor  de deur 
en zetten zelfs geen pet op, om er  heen te gaan. 

l het ons voorkwam, dat het in Folkestone heel 
goed een paar  dagen zou zijn uit te houden, lag het niet 
in onze bedoeling, daar  lang te verblijven. Wi j  hadden 
die plaats als uitgangspunt gekozen, om eenige merkwaar-
dige steden van t en Sussex te bezoeken en de merk-
waardigste daarvan is ongetwijfeld Canterbury , de hoofd-
stad van het eerstgenoemde graafschap, bij  onze voorva-
deren bekend onder  den naam van . 

Canterbur y wordt door  de Engelschen zelf beschouwd 
als dc moederstad van het Britsche , het is de metro-
polis van de Engelsche kerk . Of het zijn oorsprong dankt 

aan een nederzetting der , dan wel aan de An -
gelen en Saksers, die in de vijfd e eeuw in Engeland kwa-
men, ligt in het duister, miaar  het is als vri j  zeker  aan 
te nemen, dat het reeds in de eerste tijden van de invoering 
van het Christendom eenige beteekenis kreeg; men treft 
er  overblijfselen aan, die naar  die tijden terug wijzen, en 
hoezeer  het in later  eeuwen meer  bepaald in kerkelijk e 
beteekenis is toegenomen, daarop wijst inzonderheid de be-
roemde kathedraal, het voornaamste monulment der  stad. 
misschien zelfs het voornaamste monument van middeleeuw-
sche Engelsche bouwkunst. 

Canterbur y zelf is niet meer  dan een welvarende pro 
vinciestad, hooge huizen vindt men er  niet, wel tal vat? 
oude gebouwen en gebouwtjes, die een zeer  schilderachtig 
aanzien geven aan de overigens vri j  regelmatig aangelegde 
straten. t stadsplan is vrijwe l een cirkel , doorsneden 
door  een vri j  breede hoofdstraat, die niet anders is dan 
een stuk van den ouden heerweg van r  naar -
den. Op deze hoofdstraat komen eenige dwarsstraten uit en 
zij  wordt gesneden door  het riviertj e de Stour  dat gedeel-
telij k overkluisd is. Nu wordt een quadrant van den cir -
kel nagenoeg geheel ingenomen door  de kathedraal en 
de daarbij  behoorende gebouwen. e wij k is een stad op 
zichzelf, gedeeltelijk begrensd door  de oude stadswallen 
en overigens voorzien van poorten, die des avonds op een, 
bepaald uur  gesloten worden. n in deze wij k staat 
de reusachtige kerk, omgeven door  ruim e pleinen met 
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fraaie grasvelden en hoog opgaand geboomte. Aan die 
pleinen grenzen de woningen van geestelijken en kerka-
lijk e beambten met hun weelderige tuinen en hier  en daar 
treft men daartussohen"  de met klimop begroeide bouwvaller; 
ban van vroegere kloostergebouwen. Een en ander  vormt 
een geheel, waarvan het schilderachtig effect met geen 
pen te beschrijven is. Een weldadige rust heerscht hier 
alom, slechts nu en dan verstoord door  eenig levenstee-
ken iudt een der  woningen, door  het krassen van eenige der 
kauwen, die in grooten getale in de boomen en in de vele 
torens nestelen, of door  zeer  gedempte orgeltonen die uit 
de kerk naar  buiten doordringen, maar  storend werken 
deze geluiden eigenlijk niet. t eenige geluid, waarvan 
men dit zou kunnen zeggen was het kloppen van eenige 
steenhouwers in een loods bij  een der  westelijke torens, 
die in restauratie is, doch ook dit geluid viel niet uit den 
toon, omdat men er  aan gewoon is het te hooren in de 
nabijheid van elke kathedraal, die in restauratie is, en welke 
is dat tegenwoordig niet ? 

All e quaesties van restaureeren ter  zijde latend, kan het 
bij  die geweldige bouwwerken der  middeleeuwen niet an-
ders. n is er  nooit aan uitgebouwd en wanneer  men 
denkt aan, een eind klaar  te zijin, doen zich aan een 
ander  eind ouderdomsgebreken voor, die dringend voor-
ziening eischen. 

e kan het ook anders, aan de kathedraal van Can-
terbur y zooals zij  er  nu staat is minstens gedurende vier 
eeuwen gebouwd; men kan er  de Engelsche bouwkunst 
der  middeleeuwen in hare geheele ontwikkelin g aan be-
studeeren. e ontwikkelin g is een zeer  eigenaardige ge-
weest, die in de geschiedenis der  bouwkunst min of meer 
op zichzelf staat. 

e Normandische vorsten, geestelijken en edelen, die 
zich i n de elfde eeuw van het gezag in Engeland hebben 
meester  gemaakt, voerden daar  bij  den bouw hunner  kas-
teelen en kerken de e bouwwijze 
in, d i e gewoonlijk nog als „ N o r m a n Style"  wordt aange-
duid. Uit den Angelsaks'schen tij d is slechts zeer  weinig 
overgebleven, dat weinige herinnert hier  en daar  aan het 
oudste e werk in , maar  is eigen-
lij k van geen beteekenis voor  de geschiedenis der  bouw-
kunst in Engeland, die feitelij k met den inval van Wil -
lem den Veroveraar  begint. 

Van het midden der  elfde eeuw tot het eind der  twaalfde 
is dfe Normandische stij l met verschillende variaties toe-
gepast, somtijds ruw en zwaar  buiten verhouding, maar 
in zijn beste uitingen aan het hem eigen forsche karakter 
een zekere elegaricu parend, die aan zijn F ransche af-
komst herinnert . 

Toen de spitsboog zijn intrede deed in de bouwkunst 
van geheel Europa, begon hij  zich ook in Engeland te ver-
toonen en ooik daar  treft men tegen het einde der  twaalfde 

leeuw een periode van overgang aan, die betrekkelij k van 
korten duur , daarom wellicht dubbel belangrijk genoemd 
mag worden en waaruit zich de Engelsche vroeg-Gotinek. 
kenbaar  aan den lancetboog, ontwikkelde, een stijl door 
de Engelschen gaarne .,Early English"  genoemd, alsof zij 
daarmede wilden te kennen geven, dat hun bouwkunst zich 
van toen af van vreemde invloeden had losgemaakt. Strik t 
genomen was dit natuurlij k niet het geval, maar  in zeke-
ren zin zijn de Engelsche bouwmeesters sindsdien hun eigen 
weg gegaan. Ui t de smalle lancetvensters, tot groepen 
vereenigd, ontstonden de door  traceeringen verdeelde ven-
sters van allengs grootere, tot reusachtige, afmetingen. c 
geometrische vcrdeeling der  venstcrvullingen maakte meer 
em meer  plaats voor  een vrijer e decoratieve, de profilee-

 werden fijner , het ornament meer  naturalistisch, maar 
het meest kenmerkend verschijnsel in de Engelsche Go-
thiek op het toppunt harer  ontwikkelin g is de overheer-
sching van do verticale lijn , waarnaar  de stijl der  dertiende 
ee-uw den naam ..Perpendicular  Style"  heeft ontvangen. 
Van het eigenaardige van dien stijl kan men zich geen 
goed denkbeeld vormen, wanneer  men alleen de Fransche 
en e Gothiek kent, maar  men behoeft slechts eenige 
Engelsche kerken te hebben bezocht, om te gevoelen hoe 
juist de naam gekozen is. 

Ook de gewelfbouw der  Gothiek heeft het in Engeland 
tot prestaties gebracht, die « e r g e ns anders zijn aan te wij -
zen. Na den gewonen constructieven ontwikkelingsgang, die 
men ook elders kan opmerken, daarin te hebben doorge-
maakt, hebben de bouwmeesters zich toegelegd op het ver-
krijge n van decoratieve effecten van grooten rijkdo m en 
hebben die bereikt met hun vaak kunstvol geconstrueerde 
waaier- en stergewelven, die voorkomen in het tijdper k van 
het ,,Perpendicular", de veertiende eeuw en ook nog later. 

j  was het niet om het decoratieve effect alleen te 
doen, maar  openbaart zich ook een streven naar  een meer 
horizontale ruimte-afdekking, waarmede een wijzigin g in den 
boogvorm gepaard ging, die voerde tot de typisch Engel 
sche Tudorboog. 

e combinatie van het perpendiculaire systeem met de 
gedrukte boog- en gewelfvormen geeft ook aan de Engel-
sche laat-Gothiek een eigenaardig karakter , geheel afwij -
kend van hetgeen men in andere landen aantreft. n vele 
monumenten heeft deze combinatie een zeer  gelukkige op-
lossing gevonden, zij  heeft de ruim e toepassing der  Go-
thische vormen, ook op profane bouwwerken, in de hand 
gewerkt en er  het hare toe gedaan, dat dc Gothiek zich 
in Engeland veel langer  dan elders heeft staande gehou-
den, zoodat zij, niet zonder  grond, door  velen als de E n-
gelsche nationale bouwwijze bij  uitnemendheid beschouwd 
wordt . 

(W o r d t v e r v o l g d .] 

R i d e a u. 

t gordij n is gevallen, het laatste bedrij f van een too-
neelstuk, door  sommigen voor  een treurspel aangezien, door 
anderen als een lachwekkende comedie beschouwd, is af 
gespeeld. t eerste bedrij f speelde ongeveer  dertien jaren 
geleden en men eag er  achtereenvolgens een zoo groot 
aantal gewichtige en gewichtig-doende personen in optreden, 

e intrigu e werd zoo gecompliceerd, dat dc toeschouwers 
nu en dan ongeduldig naar  de ontknooping verlangden, 
al begrepen zij  niet, waarop die zou neerkomen. n trad 
c rechter  tij d een grappenmaker  ten tooneele en meende 

, dat alles in een ongehoorde klucht zou eindigen. 
'Vanneer, na een der  lange pauzen, het scherm dan weder 
verd opgehaald, had het publiek nieuwen moed verzameld 

en luisterde het weder  geduldig, naar  de vaak hoogdravende, 
declamatie der  tooneelspelers, bijna van het begin tot het 
einde begeleid door  h/et luiden der  brandklok achter  de 
schermen. 

t laatste behoorde zoo bij  de mise en-scène, waarvan 
in dit stuk ontzagjijk veel werk gemaakt is en waarvoor 
zelfs buitenlandsche specialiteiten zijn te hulp geroepen, 
namelijk voor  het bedrijf , dat naar  de bedoeling der  auteurs 
en acteurs het laatste had moeten zijn en een schitterende 
apotheose bad moeten worden. r  het publiek toonde 
zich, reeds voor  het zoover  kwam. ontevreden en het ge-
heele stuk zou in het water  gevallen zijn. wanneer  men 
er  niet nog een laatste bedrij f aan toegevoegd had en 
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nieuwe acteurs had duen optreden, tefr  vervanging der 
hoofdpersonen uit de eerste bedrijven, die men vervelend 
begon te vinden en begon te verdenken, dat zij  achter 
de schermen af en toe een kaartj e legden en hun rol 
in den steek lieten. 

Ook de souffleur  kreeg nu en dan een veeg uit de pan, 
omdat hij  te hard schreeuwde en te ver  uit zijn hokje 
kwam. r  de nieuwe acteurs gaven hem zijn congé, zij 
kenden hun rol goed en zij  hebben het stuk ten slotte 
gered. t een zucht van verlichtin g is het publiek huis-
waarts gekeerd, want hoe mooi het ook was, op den keper 
beschouwd was het toch wel wat taai. 

e ontknooping is wel niet geweest, zooals velen dat 
hadden verwacht, na de fantastische tooneelen, die men 
aanschouwd had. maar  over  het algemeen is men er  mede 
tevreden. 

t tooneel i n het laatste bedrij f stelde voor  de -
zaal in dc . r  kwam in behandeling het 

V o o r s t e 1-  o e j e n b o s c. s. 

r  de heeren . , de , J. C. Streng, 

A . C. A . van Viururen en J. Ankerman, leden van den Ge-

meenteraad, is voorgesteld: 

l° . den . Schouwburg te "s-Gravenhage te doen ver-
bouwen volgens het door  de commissie van deskundigen op-
gemaakt en gepubliceerde ontwerp van de meerderheid 
dier  commissie, met inachtneming, voor  zooveel noodig 
ter  beoordecling van B. en W., van het rapport van den 
directeur  der  Gemeentewerken van  Juli  en daar-
voor  het noodige krediet beschikbaar  te stellen onder  voor-
behoud van nadere regularisatie; 

2°. dat na bedoelde verbouwing het Schouwburggebouw 

.opnieuw zal wdrden geëxp lo i teerd. 

s had de heer  Couvée een motie gesteld, ten, 
doel (hebbende de zaak voor  de laatste maal nog eens 
in de war  te sturen en het stuk nog langer  te rekken, 
maar  met verpletterende meerderheid werd die poging ver-
ijdeld . 

n 't openbaar  sprak de Voorzitter  een woord van dank 
jegens de vij f deskundigen, die wel zittin g hebben willen 
nemen in de laatste Schouwburg-commissie. (Applaus.) 

t s c.s. werd daarna aangenomen met 

 tegen  stemmen. 

Tegen stemden de heeren , Jurriaa n , Bourdrez, 
van , Couvée, van , Varenkamp, Jansen en 
Verb rock. 

e heer  Van Pallandt bracht ten slotte een woord van 
hulde aan de oude Schouwburgcommissie, in 't bijzonder 
aan de heeren Van n en Van . hoofdpersonen 
uit dc vorige bedrijven. (Applaus.) 

e Voorzitter  sloot zich bij  die hulde aan. 

t de commissie niet geslaagd is, ligt niet aan haar. 
maar  aan de situatie van het vraagstuk. e commissie ver-
da nt den dank van de geheele burgerij . d appl.) 

 i de a u. 

^  Vereenigingen . | 

J T O T G 

. 

e alg. Septembervergadering-excursie de/er  maatschappij 
is  cn  September  gehouden. n eersten dag werd 

m bezocht, waar  onder  leiding van de afd. -
lem cn Omstreken der j  verschillende gebouwen 
bezichtigd werden; o.a. het stadhuis, de viecschhal, waai-
de heer  Gonnet, archivaris, de excursie ontving cn het 
gebouw inwendig geheel liet zien, de < )ude St.-Bavo, het 

s s , waarna de lunch gebruikt werd 
in l . 's s werd een wandeling gemaakt 
door  het , langs het Zuiderbuitenspaame 
naar  (de nieuwe St.-Bavo, op welken tocht voornamelijk 
de nieuwe gebouwen en de St. Bavo in oogenschouw werden 
genomen. 

e excursie eindigde met een gemeenschappelijken maal-
tij d i n het Groote Badhuis te Zandvoort. 

n volgenden dag werd in het gebouw der  maatschappij 
de vergadering van architect-leden onder  leiding van den 
voorzitter , den heer  A . Salm G. Bz., gehouden. Besproken 
werden de volgende onderwerpen: 

r  de Permanente Prijsvraagcommissie voorgestelde wij -
zigingen en aanvullingen in de nationale Pr i jsvraag-régels, 
welke alle werden goedgekeurd; de volgende door  het 
hoofdbestuur  voorgestelde wijzigingen en aanvullingen in 
de programma's van eischen voor  dc examens voor  bouw-
kundig-opzichter, bouwkundig-teekenaar  en uitvoerder  van 
burgerlijk e werken .onderbaas), alle ingesteld door  de 
maatschappij. 

e wijzigingen en aanvullingen zijn : 

Vrijstellin g van een vak wordt alleen verleend, wanneer 
de candidaat in dat vak minstens het waardecijfer  voor 
„ g o e d"  vastgesteld  heeft behaald. 

Art .  van het programma van eischen voor  het examen 
van bouwk. opzichter  te veranderen en te lezen: Uitslui 
tend bekwaamheid in het timmervak wordt vereischt, waar-
van getuigschriften zijn over  te leggen, gewaarmerkt door 
leermeester  of patroon. 

Verder  in art .  van dat programma van eischen te be-
palen : e candidaat moet de schriftelijk e bewijzen leve-
ren, dat hij  gedurende minstens  jaar  bij  bouwwerken op-
zicht heeft gehouden; de wijze waarop dit heeft plaats 
gehad, wordt nader  beoordeeld door  de commissie van 
onderwijs, die de leiding van de examens heeft. e be-
paling treedt eerst in werking in  in dien zin dat 
voor  het examen in  een jaar  practische werkzaam 
heid als bovenbedoeld geë ischt wordt, en voor  het examen 
in  en volgende jaren de volle twree jaar. 

Bepaald werd, dat de candidaat verplicht is, wanneer 
hij  zich aanmeldt voor  het examen, direct het examengeld 
te storten. m wordt dat niet teruggegeven, wanneer  hij 
zich voor  of tijdens het examen terug trekt , behoudens bij -
zondere gevallen. Ten slotte werd besloten de examens 
volledig te splitsen in een schriftelij k en mondeling ge-
deelte, 

n verschillende hoofdplaatsen van Nederland zal dan 
tegelijkertij d schriftelij k examen worden afgenomen. . 
mondeling examen zal daarna te Amsterdam plaats vinden 

a werden de concept-statuten en het huish. regie 
ment voor  de samen te smelten vereenigingen, : 
tot Bevordering der  Bouwkunst en Bond van Nederland-
sche Architecten, opgesteld door  de fusie commissie, ui; 
voerig besproken, in verband met het praeadvies, doo 
het hoofdbestuur  hierover  uitgebracht. 

n hoofdzaak werd dit praeadvies goedgekeurd, en me* 
applaus werd dit resultaat begroet, omdat hierdoor  van d 
zijde der  maatschappij  krachti g werd medegewerkt om n 
door  beide vereenigingen zoo gewenschte doel te bereiken 
één krachtige en groote vakverceniging van architecten. 

Een bezoek aan de Entos besloot deze geslaagde Sep 
tembervergadering-excursie. (N. v. d. ) 

i P r i j s v r a g e n . t! 
I* 

G der  keuringscommissie omtrent de prijs -
vraag voor  ontwerpen van boerderijen op heide 
ontginningen, uitgeschreven door  de e 
Nederlandsche , ter  gele-
genheid van de Nationale en e 

g te 's Gravenhage in 
September

e toenemende belangstelling voor  heideontginning, die 
zich, vooral in de laatste tiental jaren heeft geopenbaard, 
leidde tot den bouw van een groot aantal boerderijen op 
nieuw ontgonnen terreinen. A l spoedig bleek, dat voor  de 
rentabilitei t van dergelijke ontginningen eene doelmatige 
inrichtin g der  bedrijfsgebouwen, maar  vooral lage bouw-
kosten, van groote betedkenis geacht moeten worden. Tal 

van ondernemingen op dit gebied worden gedrukt door 
een te hoog gebouwen-kapitaal, waarvan rente en afschrij -
ving een belangrijk deel der  inkomsten van het bedrij f 
opeischen en daarmede voor  lange jaren zelfs de kans op 
een matige rentabilitei t onmogelijk maken. 

e hooge arbeidsloonen en de dikwijl s onoverkomelijke 
bezwaren om voldoend stalpersoneel te verkrijgen , maken 
verder  een zóódan ige inrichtin g der  gebouwen gewenscht, 
dat de verschillende werkzaamheden met een meer  of min-
der ver  doorgevoerde besparing van handenarbeid kunnen 
geschieden. 

Waar bij  voorbaat moeilijk te bepalen is, tot welke af-
metingen het bedrij f zich op den duur  zal uitbreiden, terwij l 
toch vooral de fout vermeden moet worden om met te 
groote en te kostbare gebouwen te beginnen, dienen deze 
voor  verdere uitbreidin g geschikt te zijn. 

e behoefte aan eene voortdurende krachtige bemesting 
der ontgonnen gronden, vereischt ten slotte eene zorgvuldige 
behandeling van stalmest en gier. Ook in dit opzicht laat 
de inrichtin g van tal van boerderijen op heideontginningen 
te wenschen over  en tracht men wel op den bouw van 
mestvaalt en gierkelder  nog zooveel mogelijk uit te sparen, 
wat tc veel aan de woning of door  minder  oordeelkundige 
keuze der  bouwmaterialen besteed is. 

t landelijk voorkomen van dergelijke nieuwe boerde-
rijen  laat over  het algemeen ook nog veel te wenschen 
over. Een toenemende pronkzucht, gepaard met een ge-
brek aan smaak, en aan gevoel voor  passende verhoudin-
gen, heeft tot de ontsiering van menig fraai landschap 
geleid. — r oordeelkundige voorlichtin g zou hier  be-
sparing van bouwkosten en verbetering van het uitwendig 
voorkomen, hand in hand kunnen gaan. 

Op grond van bovenstaande overwegingen heeft het -
gelijksch Bestuur  der e -
vereeniging op advies van de Commissie voor  de Afdee-
lin g Gebouwen der  Nationale en e -
tentoonstelling  gemeend een prijsvraa g voor  ontwer-
pen van dergelijke boerderijen te moeten uitschrijven. 

j  werd uitgegaan van de overweging, dat men niet 
alleen ontwerpen van reeds uitgevoerde boerderijen moest 
toelaten, maar  bovendien de gelegenheid moest geven om 
plannen in te dienen, die, volgens uitvoerig omschreven 
eischen, eveneens voqr  het gestelde doel geschikt kon-
den zijn. 

Zoodoende zou men eene verzameling van goede ont-
wierpen kunnen verkrijge n en bovendien de gelegenheid 
geven om nieuwe denkbeelden op dit gebied bekend tc 
maken. 

n ieder  geval moesten als hoofdeischen op den 
voorgrond staan: 

d o e l m a t i ge i n r i c h t i n g , go e d k  p e  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 d er  g e b o u w e n. 

n overleg met de Permanente Prijsvraag Commissie der 
Bouwkundige Vereenigingen hier  te lande, werd onderstaand 
programma voor  de Prijsvraag opgesteld cn in het voor-
jaar  van  algemeen bekend gemaakt. 

G voor  ontwerpen van boerderijen op 
heideontginningen, uitgeschreven door  de -
ninklijk e Nederlandsche g 
ter  gelegenheid van de Nationale en -
tionale g te 's-Graven-
hage in September

e prijsvraa g heeft ten doel de aandacht te ves-
tigen op ontwerpen van boerderijen op beide-ontginningen, 
die zoowel in doelmatige inrichtin g als in goedkoope uit-
voering en landelijk voorkomen uitmunten. 

e worden de volgende inzendingen gevraagd: 
e A , Teekeningen van boerderijen op ontginningen 

zooals die in hoofdzaak werkelij k zijn uitgevoerd, maar  die. 
op grond van practisch gebleken verbeteringen of r  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 i n artike l  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 heeren: 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 heeren J. 

, architect te 's-Gravenhage en i , ar-
chitect te Amsterdam, voorgesteld door  de Permanente 
Prijsvraag-Commisie. 

Aanvragen om nadere inlichtingen dienen voor  den isten 
October  schriftelij k gericht te worden aan den Secre-
tari s ,d*er . e antwoorden zullen uitslui-
tend ter  publicatie worden medegedeeld aan de vakbladen. 

 Voor de prijsvraa g is beschikbaar  een bedrag van 
duizend gulden tot toekenning van prijzen aan die inzen-
ders, wier  ontwerpen het mjeest aan het in artike l  ge-
stelde doel beantwoorden. 

6. e inzendingen voor  deze prijsvraa g zullen aan de 
volgende voorwaarden moeten voldoen. 

e boerderij  moet in het bijzonder  voor  eene heide-ont-
ginning geschikt zijn en zal bestaan uit eene woning voor 
een huisgezin met het noodige dienstpersoneel, stalling voor 
koeien, jongvee, paarden en varkens, de noodige berg-
ruimt e voor  den oogst, stalmest, gier, wagens en werktui -
gen. e meeste waarde zal gehecht worden aan eene doel-
matige inrichtin g en aan eene goedkoope, doch degelijke 
uitvoerin g van de boerderij . e woning en de stallingen 
moeten aan redelijk e hyg iën ische eischen voldoen. e ge-
heele inrichtin g van de boerderij  zal zoodanig zijn, dat een! 
gemakkelijk overzicht, voldoende afscheiding der  verschil-
lende bedrijfsruimte n en besparing aan handenarbeid ver-
kregen wordt . t ontwerp dient zich te leenen tot ver-
dere 'uitbreidin g van het bedrijf . n verlangt een aange-
naam landelijk voorkomen van de boerderij , met vermijding , 
van belangrijk e afwijkingen van de hier  te lande gebrui-j 
kelijk e bouwwijzen. 

e inzendingen voor  klasse A moeten geschikt zijn voor 
eene he ide  met  tot . gras- en bouw-
land; die voor  klasse B voor  eene heideontginning met

. grasland cn . bouwland, waartoe in het ge-
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heel een bergruimt e van 3 . npodig is. Verder  dient 
gerekend te worden op stalling van  stuks melkvee,
stuks jongvee.  varkens en  paarden. 

e inzending van de deelnemers aan deze prijsvraa g 

rnpet bestaan uit : 

a. een teekening van de boerderij  .schaal  met 
platten grond en de verschillende doorsneden en gevels; 

b. enkele dctailtcekeningcn. schaal  van de ver-

schillende stallen; 
c. een perspectief teekening 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 fo tograf ieën, minstens  bij  me-
ter  van het uit- en inwendig vioorkomen der  boerderij . 

d. eene beknopte toelichting van de teekeningen. en 
wel vioor  klasse A met vermelding der  volledige bouw-
kosten en van de afwijkingen van het ingezonden ontwerp 
ten opzichte van het ter  aan te geven plaatse uitgevoerde 
oorspronkelijk e ontwerp en van klasse B met een gedetail-
leerde opgave der  benoodigdc bouwmaterialen. 

e volledige inzendingen moeten vrachtvri j  vóór of 
op den ien Januari  onder  duidelijk e vermelding van 
de prijsvraa g worden toegezonden aan het Bureau der -
ninklijk e Nederlandsche , Buitenhof 

 te 's Gravenhage ,voor  klasse A met opgave van dep 
naam en het adres van den inzender, voor  klasse B onder 
vermelding van een motto en met opgave van een corres 
pondtntie-adres in gesloten omslag en van naam en adres 
van ;den inzender  in gesloten omslag met eene verklaring , 
djat hij  inderdaad de ontwerper  is, zoo noodig met ver-
melding zijner  medewerkers. Eerstgenoemde omslag mag 
door  de e geopend worden om met den 
ontwerper  in briefwisseling te treden, laatstgenoemde om-
slag slechts met diens uitdrukkelijk e toestemming. O f 
straffe van uitsluitin g is het den inzenders in deze klasse 
verboden zich vóór de uitspraak der e 
bekend te maken. 

 Ter  beoordeeling van eene inzending in klasse A kan 
de e nadere inlichtingen aan den ontwer-
per  vragen en mtet hem een bezoek brengen aan de boer-
derij  .die volgens het oorspronkelijk e ontwerp is uitge-
voerd. 

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 prijsvraa g hebben voldaan. 

e bekroonde ontwerpen zullen op passende wijze 
op de Nationale en e g 
in  te 's-Gravenhage tentoongesteld worden, terwij l zv 
voorts vanwege de e Nederlandsche -
vereeniging, waartoe deze door  het enkele feit der  inzending 
het recht verkrijgt , geheel of gedeeltelijk gepubliceerd zul-
len worden. Aan deze publicatie worden de namen der 
bekroonden alsmede het verslag der , 
voorzooverre dat op de bekroonde ontwerpen betrekking 
heeft, toegevoegd. 

t verslag der  keurmeesters zal op de tentoonstel-
lin g voor  belanghebbenden ter  inzage zijn ; het wordt, zoo 
mogelijk reeds gedurende de tentoonstelling, in druk ver-
krijgbaa r  gesteld. 

Aldu s vastgesteld in dc vergadering van het -
gelijksch Bestuur  der e Nederlandsche 
sche g op .

(w.g.) Jhr . . G. . . S E , 

 Voorzitter . 
(w.g.) V . . Y . , Secretaris. 

n haar  eerste vergadering van  Apri l  nam de 

e kennis van dc ingekomen ontwerpen. 
t bleek, dat voor  klasse A , teekeningen van werkelij k 

uitgevoerde boerderijen, geen enkele inzending was ont-
vangen, terwij l voor  klasse B de volgende ontwerpen wa-
ren ingezonden: 

„Nebth i " , „A d , „Gl i ic k Auf" , „Economie" ' , „ O o s 
telij k Brabant" , „ E e n v o u d"  en „d e Ontginning" . 

r  de e het ten zeerste betreurde, 
dat voor  de zoo belangrijk e klasse A , geen enkele inzen-
ding was ingekomen, werd besloten, om het h 
Bestuur  der . Ned. . Vereen, te verzoeken, daar-
toe alsnog de gelegenheid open te stellen. t verzoek werd 
ingewilligd en de volgende oproep in het begin van i 

 in meerdere tijdschrifte n openbaar  gemaakt: 
t h Bestuur  der e Nederlandsche 

g maakt bekend, dat alsnog de gelegen-
heid wordt opengesteld tot inzending van ontwerpen voor 
boerderijen voor  ontginningen op zand- en dalgronden vol-
gens e A van de Prijsvraag voor  Ontwerpen van 
Boerderijen op , uitgeschreven door  dc 

e Nederlandsche g in verband 
met 'de Nationale en e -
lin g te 's-Gravenhage in t is voldoende een exem-
plaar  der  Bouwteekening (mits schoon en ongevouwen) in 
te zenden met opgave der  bouwkosten en met een kort e be-
schrijvin g van het landbouwbedrijf , waarvoor  de boerderij 
is uitgevoerd. t kan daarbij  een fotografie van 
'net gebouw worden gevoegd en een opgave der  vvenschelijk 
gebleken veranderingen. 

e keurmeesters voor  deze prijsvraa g stellen zich voor. 
doelmatig gebleken ontwerpen te bekronen met prijzen vat? 
twinti g tot honderd gulden, waartoe een totaal bedrag van 
vij f honderd gulden beschikbaar  is. n het bijzonder  zal gele: 
worden op practische indeeling en goedkoope uitvoering 
der  boerderij . 

e inzending kan uitsluitend geschieden door  den ont-
werper  der  teekening al of niet in samenwerking met den 
gebruiker  der  boerderij  en moot vóór  Juni a.s. met duide-
lijk e vermelding van naam en adres van den afzender 
franco gezonden worden aan de e Nederlandsche 

, Buitenhof n " 

n de vergadering der e van den
Juli  bleek, dat op grond van dezen oproep waren 
ingezonden: zeven ontwerpen, waarvan één als niet wer-
kelij k uitgevoerd, niet voor e A in aanmerking kon 
komen. 

e e besloot, dit ontwerp bij e B 
te beoordeelen, miaar  liet alleen dan voor  een prij s in aan-
merkin g te doen komen, wanneer  van het beschikbare bedrag 
nog gelden over  zouden blijven. 

n deze zelfde vergadering werd overgegaan tot eene. 
beoordecling der  ontwerpen voor  beide klassen en kwanj 
de Commissie tot de volgende overwegingen: 

Voor klasse A werden aangenomen zes ontwerpen. 
r  één dezer  ontwerpen niet op eene ontginning maar 

in een e polder  was uitgevoerd, en du 
tuiten beoordeeling moest blijven, bleven slechts vij f ont-
werpen ter  beoordeeling over. 

Van deze ontwerpen kwamen voor  nadere beschouwing 
in aanmerking:  ontwerpen van den architect A . . i 
nenberg te , benevens  ontwerpen van de;1 

architect C. J. Wicnda te . 

Eene andere inzending, evenals die van den archited 
, eene boerderij  op Groninger  dalgronden be-

treffende, werd mede in overweging genomen, doch moe-
afvallen, omdat de woning uiterst primitie f was en de 
inrichtin g van de schuiur  in geen enkel opzicht uitmunt' " 
hoven de gewone bouwwijlze; bovendien toonde de kap-
constructie meerdere fouten evenals andere onderdeden van 

het gebouw. t uitwendig voorkomen, vooral van de wo-
ning, moest minder  geslaagd genoemd worden. -
over  dient vermeld, dat deze boerderij , die voor . 
bestemd is, ter  stalling van zeven stuks rundvee, het noo-
dige jongvee,  stuks paarden en 8 . bergruimte, 
slechts f — gekost heeft. 

n vergelijkin g met dit ontwerpi, steekt dc inzending van 
den architect , voor  ongeveer  dezelfde bedrijfs-
toestanden, gunstig af, inzonderheid zijn ontwerp voor  den 
heer . , wonende te  Ex loë rmond. 

Na rijpe  overweging meende de e dit 
ontwerp als goed voorbeeld voor  eene boerderij  der  Veen-
ko lon iën te mogen aanbevelen. 

t bouwkosten, ten bedrage van f  voor . 
zijn niet tc hoog; de woning ie geriefelijk ingericht en in 
overeenstemming met de leefwijze in dc betreffende streek. 

e stallingen zijn voldoende, hoewel de plaatsing van het 
vee met de koppen tegen den muur  aan de Commissie 
minder  gewenscht voorkwam, waar  voldoende ruimt e aan-
wezig is om een afzonderlijk e voedergang te maken. r 
hierbi j  mag niet vergeten worden, dat op genoemde gron-
den weinig vee gehouden wordt. 

t uitwendig voorkomen der  boerderij  voldoet aan rede-
lijk e eischen en zou met enkele kleine wijzigingen gemak-
kelij k nog eenigszins verbeterd kunnen worden. d 

d de plaatsing der  ramen en het onderling verschil in 
vormen minder  passend geacht. Ook de sprongen in de 
zijgevels bederven eenigszins het landelijk karakter  van een-
voud en rust. 

t ontwerp kwam volgens de Commissie in aanmerking 
voor  eene bekroning van f  waarbij  in overweging 
wordt genomen, dat het betrekkelij k weinig nieuws be-
vatte. 

Een even groote prij s werd toegekend aan het ontwerp 
van den architect C. J. Wierda, voor  eene 
boerderij , gebouwd te Appelscha. e -
commissie meende dit ontwerp zoowel voor  eene boerderiji 
op heideontginning in de Noordelijk e provinciën, als op 
dalgronden, waarbij  dc aardappel bouw minder  op den voor-
grond treedt dan in de Veenko lon iën, te mogen aanbe-
velen ; toch bevat ook dit ontwerp meerdere fouten. o 
koeien en paardenstal dienen van plaats te verwisselen, ter-
Wij l het uitwendig voorkomen van de boerderij  door  ver-
eenvoudiging aanmerkelijk verbeterd zou kunnen worden. 

n du zijgevels zouden de deuren, niet teruggeplaatst moe-
ten worden en de daklij n zou moeten doorgaan. e wordt 
nu verbroken wat jammer is. 

( S l ot v o l g t .) 

G . 

uitgeschreven door  dc Sociaal Technische Vereeniging van 

e s cn Architecten. 

Vraag

Zij n de straten ten Noord-Oosten van de gevraagde tuin-
stadwijk te beschouwen als uit gewone rijenhuizen bestaande, 
of dragen ze reeds eenigszins het karakter  van tuinstad? 
Antwoord . 

e straten ten Noord-Oosten van de gevraagde tuin-
stadwijk  zijn bebouwd met rijenhuizen, hoog  verdiepingen, 
thuis, één hoog, twee hoog en zolder). 
Vraag

n de l-uin-aanlcg zoo rui m ontworpen worden, dat de 
jaarlijksche netto-huuropbrengst gelijk zal zijn aan
pCt. van de totale aanlcgkosten, dus dan klaarblijkelij k zon-
der  eenige winst voor  het exploitecrende lichaam? 
Antwoord . 

r  het exploitecrend lichaam behoeft inderdaad geen 
winst gemaakt te worden. Van de totale aanleg- en bouw-
kosten wordt per  jaar  aan rente en aflossing gevorderd 

 "/o. Voor de berekening der  brut o huur , ivelke ge-
vraagd wordt, geven artt .  en  onder  alle gegevens. 

. Namens de Jury : 

e Secretaris, 

A . . 

L e e s t a f e l . 

G  No.  O f f i c i e el G e d e e l t e .— 
e Algemeene e . — Algemeene -

e op  en  Septemb-
k S t e d e n s c h o o n, doo . W. i c. i . ) 

. Wijzigingen in het Examen voo g Op-
, doo  E. J. . 

A No. g van de g van 
 Sept.

w van de Ned. j te , . 
- de , met afbeelding. 
E e n i ge m e d e d e e l i n g en ove het Xe l Woning-

, doo  Willem van de . 
t S i l o g e b o uw en pakhuispand «St Job» te , . 

J. J. , met afbeeldingen. 
. e e . 

E  No. t oude s te , 
doo  A . J. , met afbeeldingen. 

W at d en j voo  ons stadsschoon kunnen doen. doo
A . W. Weissman . 

E  No.  L o u i s S  o o t t. t met -
, doo  A . G. de . w. i . 

t g e s c h il tusschen de e g en de e 
, doo . A van Sandick c. i . 

t l in de mechanica, doo  G. J. van 
de Well w. i . ) met afbeelding. 

t van het t de  Technische . 
X l i l d e l s te Stockholm.

. v. T.) No.  Officieel gedeelte. -
e . — n van . — Examens, ingesteld 

doo  de j t. . de . — Eenige beschouwingen 
ove  het . — Ambachtsschool te . — e 

. en zijn . — . — . 
— e aanleg en e van n (slot). — . — 

. — Gemengd. — . — Uit technische bladen en 
. 

E  No. d van n de e 
Technische School voo  de e te . 

e . 
g de Staatscommissie ove de d V. 

e s in het d . 
n — t  Septembe

. — g doo . C'. v. . 

E E E No.  Onze s 
— . — t : . — e n 
aan den . — . — 

T S OU  & W No. n de g van 
d ' t n wij een l aan getiteld: 

t m e doo . . . e t beschei-
denlijk met zijn e gaven te willen , de leemte van kennis en 
belangstelling in het e aau te vullen en t  een 
zee e en i e studie. k vinden j 
de bekende antieke monumenten van , de g en het Thea-
te  een e plaats, maa het l bevat s vele e en 
weinig bekende , l van geschiedkundigen . 

n wij in dit numme aan ee:i e ove Gedenkdamast, 
d. w. z. tafellinnen, met een n van motieven, g hebbende 
op ' e onafhankelijkheid l ten slotte eenige 
goede afbeeldingen n gegeven van mooie oude stoelen. 



i N  ' E  V A N E . 

Voor  driehonderd jaar is op het gebied der  wiskunde 

n uitvindin g gedaan, waarvan de waarde niet kan worden 

overschat en waarvan de uitvinder  niet genoeg geroemd 

kan worden. Over  enkele maanden zal in Schotland, waar 

ile uitvinder  woonde en werkte, de uitvinder  worden her-

dacht. 

Wi j bedoelen de vinding der n door  John. 

Neper, die in  het levenslicht aanschouwde. n

maakte John Neper  zich in één slag beroemd door dc 

ontdekking — of uitvinding , hoe wil men het noemen? -

van di'  z.g. natuurlijk e . die een onontbeerlijk 

hulpmiddel voor de mathematici, dc techici, de physia 

en de astronomen zijn geworden. Zij n uitvindin g publi -

ceerde hij  in zijn hoofdwerk i n Canonis 

. 

Terwij l Schotland zich voor het jubileum opmaakt, wordt 

door de Zwitsersche pers beweerd dat reeds vóór John 

Neper de Zwitser  Joost Burgi uit g de -

rithme n vond. e astronomen van de zestiende cn zeven-

tiende eeuw vermenigvuldigden en deelden groote getallen, 

zij  verhieven deze tot de derde macht of trokken er  den 

derde-machtswortel uit. t gecijfer  kostte natuurlij k enor-

men tijd . Toen kwam l Stifel, een algebraist van 

naam, die langen tij d naar de eenvoudiger  methode van 

vermenigvuldigen, machtsverheffen enz. heeft gezocht, i'rac -

tische resultaten verkreeg echter  het eerst Burgi , die feite-

lij k de c berekening invoerde. 

Industrie - en Handelsadressen . 

Trottoir- , Terrazzo- en Graniettegels, Trottoirbanden, 
, , Tennisbanen, enz. — — — 

 Slooni-Tinimerlabriek 

R.TIM MAN. „ D E A T L A S " . 
— » r ij * o p s a v «  worden op niiiivrnnj r . — 

, . — Tel. 3905. 

8 G  O C T O B E No

. . . " , v/h.

^ P e r s o n a l i a . £ 

t J. . 
n  Septembe d te k J an l ff , op 

bijna n leeftijd. 
i d n te e den io,den Septembe d 

kadet de  genie aan de e Academie, die hij in  als  luite-
nant-ingenieu . n d hij d tot kapitein de  genie 
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sum. Van  was f  de publieke n van Am-

m cn na dien d hij op als , chef van Weg en 
n van de j tot Exploitatie van , uit 

welke g hij in d . n  vestigde hij 
zich te . e , 

Gemeng d Nieuws . 

. VENN, voorh. A. 5INQEL5 flzn., 

J en b 

. J. , Amsterdam. 
l 109*111. — Telef. 1037. -- P.O.Box . 

Handel in Binnen - en Buitenlandsch e fijn e Houtsoorten . 

t  ketels 
r  Uwe E . 

OC T . 
G door 

OURNIQUETdeuren . 
Garnituu r
CRUYFF, AMSTERDAM , N. Z. Voorb.w . 146. Tel. 2701. 

.4. V A N E ,
Fabrikant Cementtegels,

s Noorlander , Rotterdam , 
Natuursteen-Bouwmaterialen. Noordsinge l 132. 

KALKZANDSTEEN . WAAL - EN RIINVORM 

E en v l u c ht h a v en aan s W e s t k u s t. 

Op het e e , onlangs in het 
Amei icanhotel te m gehouden, k de hee E. J. e uil 

m ove «Een vluchlhaven aan de Westkust van »
wees , volgens het g in het » op, dat op het t -

, een afstand van . slechts e kleine havens zijn 

G.  A. TRESTORFF
 - Opgericht 1830.  Telefoon 1551. 

Brandkasten, , , etc. 
Staaldraadwarenfabriek 

" 
Brouwersgrach t 136 te AMSTERDA M 

Tel. Interc . 478. 
,

Fabriek van * en .

j  tot Vervaardiging en g vat-
, voorheen 

de E R V E N H.TRIP, - Utrech t 

yv~, n 1 > > » >

G
 sta  >,a — — ^  ^ a a — ^  a ^  1 

Redacteur : P. H. SCHELTEMA . 
Adres voor de e : Adres voor de Administratie : 
Stephensonstraat 92, 's- . n 65, 's -Gravenhage. 

S per  jaar  (  Jan. — ) voor 
het binnenland . . . . / 

T e voldoen : bij  vooruitbetaling of in twee 

termijnen , elk groot /  waarover op 

 Apr i l en  October  van het abonnementsjaar 

(  Jan.— ) wordt beschikt. 

Voor  Be lg ië . . 

Voor de overige landen der , 

met inbegrip van ë en 

Zuid-Afr ik a 

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

, idem, zonder  plan' >

ja 

l i l ' 

N van  tot en met  regels . . .

het bewijsnummer daaronder  begrepen. 

Voor  eiken regel meer  . . . . . . . . . » o.

5° Annonces van aanbestedingen worden bij  opgave van dri e 

plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 

Tarie f 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. 

J . J . V A N . 

()nder  bijzondèir  groote belangstelling is Woensdag j.1. 

op de begraafplaats Oud-Eik en n ter  aarde besteld, 

het stoffelijk overschot van J. J. van Nieukerken, die 

een paar  dagen tevoren in het ziekenhuis „ B r o n o v o "  te 

's-Gravenhage was overleden. 

Een zeer  bekende figuur is hiermede uit den e hen 

architectenkrin g verdwenen, een persoonlijkheid, die ook 

gezien was in alle andere kringen, waarin hij  zich gedu-

rende zijn werkzaam leven bewogen heeft. 

Johannes Jacobus van Nieukerken, Zeeuw van geboorte, 

was in den loop der  jaren in de e geheel inge-

burgerd, ofschoon hij  nooit r  geworden is. 

s werkzaam op het bureau der n 

voor  onderwijs!, onderscheidde hij  zich reeds door  zijn 

groote werkkracht , die hem in staat stelde, na afloop vin 

zijn dagtaak, nog een tweede dagtaak van studie en ar-

beid at te werken, dikwijl s vruchtbaarder dan de eerste. 

n het geheel niet voor een ambtenaarsloopbaan in de 

wieg gelegd, bereidde hij  zich voor op een onafhanke 
1 ijken werkkrin g en trachtt e hij  particulier e relaties te ver-

krijgen , tot hij  op zekeren dag, misschien nog wel met 

enige bezorgdheid voor de toekomst, maar  zeker met een 

zucht van verlichting , het ambtenaarsleven voor  goed kon 

 aarwei zeggen. 

t geluk dient de stourmoedigen. inzonderheid, wan-

neer zij  bovendien werkezels zijn en niet over één nacht 

ijs gaan. Van Nieukerken wist de aandacht op zich te 

estigen en kwam aardig in het wyrk . Zelfs van regeerings-

wege werden hem opdrachten gegeven en wij  herinneren, 

ons het toenmaals nog uiterst zeldzame geval, dat hem, 

als particulier  architect, het ontwerpen van de uitwendige 

architectuur  van (het gebouw der  Cadettenschool te Alkmaar 

werd toevertrouwd. 

r  is het hem ook vergund aan eene inwendige ver-
bouwing van het Paleis het o zijn krachten te wijden, 

en een zijner laatste groQte werken, het Academisch Zie-

kenhuis te Groningen, waarvoor hem een decoratieve on-

derscheiding ten deel viel, was een , maar het 

liefst was hem de particulier e architcctcnpractijk . waarin 

hij  vrijelij k zijn hooge idealen kon nastreven en waarin 

hij ook zijn beste werken geleverd heeft. 

e behooren om slechts enkele viit de lange reeks 

te noemen, talrijk e woonhuizen en villa's, het s Wit -

tenburg onder  Wassenaar, de , de -

dustrieschool voor s en een Gebouw voor  Eigen 

p te 's Gravenhage, het kasteel - en g hij 

Santpoort, het s te Voorst bij  Zutphen. enz. 

Van Nieukerken's oudere werken kenmerken zich door 

een bepaalde voorliefde voor een vrij e toepassing van 

e , in sommige zijner  latere 

n ook moderne opvattingen met succes gehuldigd, maar 

nl zijn werken hebben niettemin een sterk persoonlijk ca-

chet door de degelijkheid der  samenstelling en d. lief-

devolle verzorging van het détai l. 

e zonen van den overledene zullen ongetwijfeld in vele 

'jpziihte n het voetspoor  huns vaders volden, maar  zeker 



nog dikwijl s den zoo kundigen en in de practij k des le-
vens zoo uitnemend geschoolden raadsman missen, die 
steeds t zijn meening zeide en steeds bereid was, 
anderen met zijn ervaring van dienst te zijn. 

n vele kringen zal de man gemijt worden, die zich, door 
zijn hoog ernstige levensopvatting, zoo veler  achting had 
weten te verwerven en tevens in den gezelligen vrienden-

krin g een opgewekte, vroolijk e gast was, niettegenstaande 
helm het hoofd vol zaken zat en zware beproevingen hem 
niet zijn gespaard. 

r  daarom kan met te meer  recht van zijn leven 
gezegd worden, dat het rij k geweest is in alle opzichten. 

Zij n asch ruste in vrede! 

Indrukke n uit Zuid-Engeland . 
Vervolg. (Zie bladz.

Even eigenaardig als de Engelsche laat Gothiek is de 
daarop gevolgde vermenging van Gothiek en e 
tiaar  te lande. Een fraai vroeg voorbeeld daarvan levert 
Christchurc h gate, de poort, die van dc zijde van het 
stadscentrum toegang geeft tot de "  van de 
kathedraal. c architectuur  dezer  poort is een verfijn d 
Perpendicular, waarin reeds de horizontale lijnen sterk be-
ginnen te spreken en het beeldhouwwerk, hier  en daar. 
voor  zoover  men zien kan. want het is zeer  beschadigd 
dn verweerd, n begint te vertoonen. 

e zware eikenhouten deuren, die de beide poortope-
ningen, een groote en een kleine, afsluiten, vertoonen geen 

 meer  van de Gothische vormen maar  herinneren aan 
Eransche . e poort werd gebouwd op de 
plaats, waar  vroeger  een Normandische poort stond, in 

 de deuren zullen wel van wat later  tij d zijn. t 
is jammer, dat het bovengedeelte van het poortgebouw 
indertij d verknoeid is, toen eenige daartegenover  wonende, 
buirgers zich beklaagd hadden, dat zij  niet op de klok 
Van dc kathedraal konden zien. t is te hopen, dat bij 
de herstellingswerken .die blijken s het steigerwerk, dat voor 
de poort geplaatst is, thans onderhanden genomen worden, 
ook het bovengedeelte goed mogelijk teruggebracht 
zal worden in zijn oorspronkelijken staat, die nog met 
juistheid bekend kan zijn. 

Van de hoofdstraat der  stad loopt men recht op deze 
poort aan, door  een straatje, dalt 'nog vri j  goed zijn middel-
eeuwsch karakter  behouden heeft, de schilderachtige -
cery-lane. e eigenaars der  huizen, allen winkeliers, heb-
ben het mogelijke gedaan om te behouden wat te be-, 
houden was en hoogstens de 'benedenverdiepingen voor 
hun zaken verbouwd. e op elke verdieping overspringende 
bovengevels l)aten slechts een klein stukje van de lucht zicht-
baar. |0ok de vakwerkconstructie van die gevels is zoo-
veel mogelijk behouden of hersteld en het bovenbeschre-
ven poortgebouw, waarboven zich in het verschiet een der 
westelijke torens v|an de kathedraal verheft, vormt een 
prachtige afsluiting. t geheel verdient een eerste plaats 
onder  de beroemde stadsgezichten. 

Wanneer  men Christchurch gate doorgaat (de poort heet 
zoo, omdat de kathedraal aan Christus gewijd is) komt men 
op een van de pleinen van de gewijde stadswijk en staat 
men eensklaps voor  den langen zuidgevel van de kathe-
draal. c indru k is overweldigend, ofschoon men het ge-
bouw nog niet eens in zijn volle lengte overziet, want het 
achterste gedeelte van het koor  verdwijn t achter  den zui-
delijken arm van het .oudste der  beide dwarsschepen. Zoo-
mis uit den plattegrond zichtbaar  is zijn hier  eigenlijk 
twee kerken aan elkander  gebouwd. Wat nu koor  heet 
is een volledige kerk met transept en daaraan is een twee-
de transept met een schip aangebouwd. Op dc geweldige 
kruispijler s van dit tweede transept verheft zich de En-
gelen toren ook „Bel l "  genaamd, naar k 

, die hem bouwen liet. i in verhouding tot het 
geheel verheft zich dit gevaarte tegen een nevelig blauwe 
lucht, mooi contrasteeren de nagenoeg niet onderbroken 
verticale lijnen van dezen toren met de sterk sprekende 

horizontale noklijnen der  daken, mooi in evenwicht is ook 
deze kruistoren mtet de westelijke torens, die veel lager 
un minder  slank van vormen zijn, daarbij  overdreven breed 
aangelegd en van geweldige steunbeeren op de hoeken voor-
zien. e steunbeeren vormen de zijwanden van het wes-
ter- en zuiderportaal. t laatste is als hoofdingang van 
de stadszijdc het rijks t behandeld en wanneer  men daar-
door  het schip der  kerk binnentreedt,, krijg t men opnieuw 
den indru k van twee aan elkander  gebouwde kerken. t 
koor  is toch geheel van het schip afgescheiden, men mist 
don open doorkij k uit (het schip in het koor, zooals men dien 
in vele andere Gothische kerken gewoon is, slechts door 
enkele openingen o.a. in de zijschepen ziet men in het 
koorgedeelte en een nevelachtig perspectief geeft eenigs-
zins een denkbeeld van de groote afmetingen der  gehecla 
ruimte . n het schip treft ons de groote hoogte der  zij-
schepen in verhouding tot die van de middenruimte, die 
men ook reeds buiten kan opmerken. r  vormen 
de zijschepen, meer  dan anders ,een geheel met het mid-
denschip en wordt de ruimte-indru k verhoogd. 

t gemis van het inzicht in het koor  wordt eenigszins 
vergoed daardoor, dat het krui s van het transept licht 
ontvangt door  de onderste vensters van den kruistoren. t 
gewelf van het krui s ligt boven die vensters cn verheft 
zich hoog boven dat van het middenschip, gelijk men kan 
opmerken, wanneer  men de trappen bestijgt die naar  den 
ingang van het koor  voeren. Overziet men van die trap 
pen. zich omkeerend. eerst nog eens het schip met zijn 
sterk perpendiculaire bundelpijlers, zijn spitse bogen en 
stergewelven, dan ziet men zich bij  het betreden van het 
koor  plotseling geplaatst in een geheel ander  interieur , 
cat men dadelijk herkent als het oudere gedeelte, waar 
men den bundelpijler  wel terugvindt , doch in ouderen vorm. 
naast den cilindrischen pijler  met bladkapiteel. Ook treft/ 
men hier, naast den spitsboog, den rondboog nog aan, ter-
wij l 'menig detail ons herinnert , dat wij  hier  met den En-
gelschen overgangsstijl, het Earl y English te doen hebben 
Eenvoudige kruisgewelven met zware ribben dekken deze 
ruimt e af. e trappen voeren naa|r  het altaar  en daar 
naast naar  het achterste gedeelte van het koor  de i 
eenheidskabel die aan dc Oostzijde wordt afgesloten door: 
dc zoogenaamde Corona, een cirkelvormig e kapel, die ge-
heel afzonderlijk tegen de afsluiting van het koor  aanstaat 
en waarvan het gewelf zeer  hang geplaatst is. Van buiten 
inlaakt deze Corona een zeer  eigenaardig effect, ingeslo-
ten tusschen twee vierkante traptorens, maar  het geheel 
schijnt onvoltooid te zijn gebleven en men zou zeggen, 
dat de bedoeling van den bouwmeester  geweest is, de e 
Corona torenvormig op te trekken en te bekronen. 

n zegt, dat de thans bestaande kathedraal de derde 
kerk is, die op dezio zelfde plaats gebouwd werd. e 

eerste moet van n oorsiprong gewei >t 
zijn en .d'aarin moet reeds in  het eerste orgel gcplaa >t 
fcijn,  dat in Engeland gehoord werd, terwijl » toen ook 
reeds een school bij  de kerk gesticht werd. 

n  werd Canterbury door  de Noormannen geplun-1 

derd en in brand gestoken, terwij l de aartsbisschop door  hen 

vermoord werd. r  twaalf jaren later  werd de kerk . die 
bij  de plundering veel geleden had door  koning Canut 
hersteld. n  een jaar  na den inval der  Normand ië rs. 
toen- Wil le m de Veroveraar  bezit nam van het kasteel 
van Canterbury werd de kathedraal andermaal door  brand 
geteisterd en waarschijnlij k onherstelbaar  vernield, althans 
is het bekend, dat de Normandische aartsbisschop een 
algeheelen herbouw! ojndemam, die zeven jaren duurde van 

e bouw. waarvan nog vele deelen over 
zijn , o.a. een groot gedeelte van de crypt , waar  zelfs nog 
resten van den Saxjschen bouw warden aangewezen, werd 
van  belangrijk uitgebreid en verfraaid door 
de prior s Ernul f en Conrad. Na voltooiing werd de nieu-
we kathedraal gewijd in tegenwoordigheid van k 

, koning van Engeland. , kaning van Schotland en 
alle Engelsche bisschappen. n  werd de kerk nog 
eens door  een geweldigen brand grootendeels vernield en 
bleef zij  geruimen tij d gedeeltelijk een bouwval, totdat 
Wil le m van Sens, een Eransch bouwmeester, den wederop-
bouw ter  hand nam. Vij f jaren later  werd deze bouwmees-
ter  het slachtoffer  van een ongeluk. Wille m den Engelsch-' 
man volgde hem op en aan dezen, die den spitsboog in-
voerde naar  het voorbeeld van zijn voorganger, dankt men 
het behoud van vele gedeelten van den Normandischen 
en vroeg-Engelschen bouw. die wellicht, zoo de Eransche 
bouwmeester  in het leven gebleven ware. verdwenen zour 
den zijn. 

(W o r d t v e r v o l g d. \ 

Het Stadhui s te Rotterdam . 

t volgende adres is verzonden: 
 September

Aan den d der  Gemeente m geeft met den 
meesten eerbied te kennen,, het Algem. Bestuur  van het 
Verbond van Ned. . 

dat het met groote belangstelling heeft kennis genomen 
van het resultaat der  Prijsvraag, uitgeschreven voor  den 
boulw van het Stadhuis te , 

dat het in het algemeen ten zeerste gewenscht is alle 
gebouwen, maar  natuurlij k vooral zulke monumentale als 
het e Stadhuis, te doen zijn de uitdrukkin g 
van het gedachtenleven der  cultuurperiod e van hun ontstaan 
en dus als het ware te doen dragen den datum van hun 
bouw, niet door  cijfer s maar  door  het wezen hunner  vor-
men zelve; dat dir  wel in het bijzonder  geldt voor  het 
groeiend en bloeiend , stad bekend om den durf , 
den ondernemingsgeest en de werkkracht harer  burgers 
en bestuurders, en om hare snelle ontwikkeling , waardoor 
zij  een stad der  toekomst bij  uitnemendheid is; 

dat echter, afgezien van de goede hoedanigheden van 
het voor  uitvoering aangewezen project van den bekroonde, 
wel algemeen erkend wordt , dat dit project, wat het uit-
wendige betreft, voor  een groot deel is een navolging 
van e en Vlaamsche bouwkunst, toegepast gedu-
rende de  eeuw terwij l het interieur  ook weinig modern 
genoemd kfan warden; dat het A lg . Bestuur  op grond van 
deze overwegingen het betreurt , dat de omstandigheden 
er  toe geleid hebben, dat een ontwerp bekroond werd, welks 
karakter  weinig van onzen tij d getuigt, en dat het daarom 
l' w college ernstig in overweging geeft, het welbewust 
daar  heen te leiden, dat volgende nieuwe gebouwen meer 
het wezen van eigen tij d zullen weerspiegelen. 

Bovenstaand adres werd met algemeene stemmen goed-

gekeurd, behalve die van het schilderkundig Genootschap 
„Pulchr i Studio" , dat zich met de strekking er  van niet 
kon vereenigen. 

't Welk doende, enz. 
Voor het Alg . Bestuur  van het 

Verbond voornoemd: 
w.g . . Voorzitter , 
w.g.'  \. , Secretaris. 

Tot toelichting dicne. dat het Verbond bevat de volgen 
de : 

Architectur a et Amicitia ; — Art i et ; — Bond 
van Nederl. Architecten; — Genootschap van Nederl. Com 
ponisten; — e ; — j  tot 
Bevordering der  Bouwkunt: — e : — 
Pictur a Veluvensis; — Pulchri Studio; — St. ; — 
Alg . Nederl. Toonkunstenaarsvereeniging; — Vereeniging 
voor  Ambachts- en Nijverheidskunst; — Vereeniging tot 
Eevordering der  Grafische ; Vereeniging van -
terkundigen. 

 *« 
d na den maaltijd ! 

Al s zoodanig zal ongetwijfeld het adres door  den acht-
baren d der  Gemeente m worden terzijde ge-
legd en niemand zal het bij  nieuwe bouwplannen voor 
den dag halen. 

Waarom geen actie gevoerd toen het tij d was? 
Thans slaan de vereenigingen met dit futlooze protest 

een miserabele figuur  en moet men wenschen, dat het 
maar  zoo spoedig mogelijk vergeten wordt. 

Bij  een volgende gelegenheid toch zal het een slechte 
introducti e zijn voor  eeh nieuwe actie, en zal men beter 
doen er  de s maar  niet meer  aan te her-
inneren. 

De Hofkape l gesloopt . 

n de e „Avondpos t "  leest men: 
Achter  de schutting op 't Binnenhof, naast het gebouw-

der  Eerste , wordt een .arbeid verricht , waarvan 
èn audminister t èn minister y de niet te be-
nijden verantwoordelijkheid dragen. 

t l wordt gesloopt. 
Een oud historisch monument wordt definitief vernield. 
n deze kapel lagen vele der e graven cn hun 

familieleden begraven, en ook Oldenbarneveldt is cr  na 
zijn executie ter  aarde besteld. 

n dus te over  om het gebouw, als we een wet ter 
bescherming van historische cn kunstmonumenten bezaten 

— welke we reeds te lang ontberen — dit gebouw te 
classiticeeren onder  de te beschermen monumenten. 

Tot nog toe is dc stem welke om zoon wet riep, die 
geweest van den roepende in de woestijn. 

n  begon men met de vernieling. Van de kapel 
werd archiefbergplaats voor  Waterstaat gemaakt.  de 
gaanderijen werden zolders gelegd, fundeeringen gemaakt 
om die zolders te dragen, en daardoor  ettelijke graven, 
waarin de oude heerschers over d de laatste rust 
hadden genoten, brutaalweg geruimd.  er  toen zerken 
zijn opgeruimd, weten we niet — lang niet alle graven 
waren daarmede gedekt. 
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En nu is 't weer  Waterstaat dat aan deze schennis de-
bet is. 

e wet. waarmede minister t dc verbouwing van 
't Binnenhof doordreef, geeft er  aanleiding toe. want Wa-
terstaat moet uitgebreid worden. 

s moeten kelders worden uitgediept, omgewerkt cn 
tot ambtenaars vertrekken worden veranderd. 

En onder die kelders is dc l gerekend. 

l ze geheel rez de chaussée staat. 
E n zoo zijn de sloopers bezig om de oude gewelven door 

te breken of tc sloopen cn tc vervangen door de zware 
 ijzeren balken. e kolossale hardstcencn zerken, haast 

ongeschonden nog en uitstekend bewaard, zonder uit- of 
afslijting , zijn los gehakt cn opzij  getzet. Naar 't heet worden 
ze overgebracht naar dc kelders van de Grafelijk e zalen. 
Om er  soms de archief stukken te bedekken, welke Wa-
terstaat daar nu bewaart? Om er  tegen den muur gezet 
te worden? 

e graven ? Wat gebeurt daarmede ? 
Ze zouden gespaard worden, zei een opzichter. r  . . . . 

de vertrekken komen een heel eind onder den grond te 
liggen, daar is nog zooveel ovter te doen geweest dat 
er geen voldclende licht zou toetreden enz? t de 
ambtenaar dan soms in zijn kamertj e een afgezonderd heu-
veltje met 't bordje: Graf van vermoedelijk een graaf 
van "  cr  op? 

e graven zullen ook wel verdwijnen. Wat er  na de 
<Soo jaar, welke sinds den graventijd verloopen zijn. nog 
van dc overblijfselen rest, gaat denzelfdcn onbekenden weg 
op. als in  is gebeurd. 

t alles — de vernieling van 't laatste wat aan den 
Graventij d herinnert , aan de prill e jeugd van ons land, 
wordt vernietigd onder de hooge goedkeuring van onze 
regcering. 

't s fraai ! 
Wi l men na  weten hoe die l cr  na de renais-

sance heeft uitgezien, dat moet men gaan naar 't gemeen-
temuseum en naar de Waalsche kerk in 't Noordeinde. 
Op museum kan men dan 't schilderijtj e van C. Behr 
bekijken, waaruit blijkt , dat 't orgel midden op de recht-
sche gaanderij  stond cn het altaar aan den vijverkant . 
tusschen twee ramen in tegen een bedekt raam. 

n 't midden was een groote open ruimt e — waar in 
 de steunpijlers zijn geplaatst onder den archief-

zolder. 
c Waalsche kerk is een copie van dc . o 

laatste was nl. aan e de Coligny afgestaan als kapel, 
en zoodoende de Fransche kerk geworden. Toen k 
Napoleon nu hier als koning resideerde, wilde hij  die kapel 
voor  zijn eigen . . eeredienst als hofkapel terug hebben 
en om de Walen, die op die manier hun kerk zouden 
verliezen, ter  will e te zijn, liet hij  voor hen een getrouwe 
copie van de hofkapel bouwen in het Noordeinde. 

c copie blijft , het origineel, de , wordt ge-
sloopt. 

E n dc duivel van 't noodlot grijnst van vreugde. Want 
de slooper is de rijksbouwmieestcr , d i e . . .. voor-
zitter  is van de afd. n g der . tot bevordering 
van de Bouwkunst"  cn voorzitter  van de „ V e r e e n i g i n g ter 
bescherming van n " 

Tiend e Internationaa l Woningcongres . 

n aansluiting aaji dc vorige mededeelingen omtrent dit 
congres laten wij  thans hier nog een en ander  volgen 
uit de verslagen zooals die zeer  uitvoerig, o.a. door de 
„ N i e u w e . Courant" , zijn gegeven. 

Ter inleidin g van het onderwerp: Verbetering en op-
ruimin g van ongezonde woningen* lichtt e mevrouw Van 
der Pek—Went, als algemeen rapporteur  over dit onder-
werp, haar  rappor t als volgt toe. 

Zi j  constateerde, dat alle rapporteur s het belang in het 
licht stellen van de opheffing van den woningnood en dat in-' 
alle referaten de noodzakelijkheid van een rijkswet ter 
verbetering van de slechte woningen op den voorgrond 
wordt gesteld. Zul k een wet bestaat reeds in Groot-Britan -
nië. , verschillende , Noord-Amerikaanscha 
Staten en Zwitsersche kantons. n andere landen bestaan 
ge ïso lee rde voorschriften, welke echter  niet het gewenschte 
effect sorteeren, doordat vele gemeentebesturen niet vol-
doende medewerken. m dient het optreden der  ge-
meenten wettelijk te worden geregeld. n alle gemeen-
ten dienen de arbeiderswoningen systematisch opgenomen 
te worden, om tot statistieken te komen. Noodig is een 
woning inspectie, een woningbureau, volgens sommigen ook 
een woningbeurs. t onderzoek der  woningen, waartoe 
in  de Engelsche l Government Board werd ver-
plicht , heeft tal van misstanden aan den dag gebracht. 

e onderzoekingen leveren de bouwstoffen voor  vvoon-
verordeningen. Sommigen der  referenten eischen ccn jaar-
lijksche. anderen een driemaandelijksche, enkele zelfs een 
maandcTijk'sche woninginspectie. r  valt de onbil-
lijkhei d weg, dat slechts enkele gebreken van sommige 
huizen worden verbeterd en andere onverbeterd blijven. 

e woninginspectie heeft ook groote sociale beteekenis. 
m is de medewerking van de vrouw daarbij  noodig, 

juist omdat spr. niet aanneemt dat man en vrouw gelijk zijn, 
maar  omdat de vrouw en de man elkander  hebben aan 

te vullen. e vrouw naast den man — ziedaar het ideaal 
n steden waar een woningtoezicht is ingesteld, wordt 

veel meer  gedaan voor  verbetering der  woningen dan waar 
dit ontbreekt. Zeer  moeilijk is de grens te trekken tus-
schen gevallen waarin verbetering nog mogelijk is en die 
"waari n onbcvvoonbaarverklaring zal moeten volgen. t is 
gebleken, dat vaak door het wegnemen van betrekkelij k 
kleine gebreken groote verbetering viel te verkrijgen . Spr 
gaat vervolgens na, hoe dc huiseigenaren kunnen worden 
geholpen door  geldleeningen, vrijstellin g of vermindering 
van belastingen, enz. ter  verbetering van hunne woningen 
Waar nu echter de woningen bezwaarlijk voor  verbetering 
vatbaar  zijn. is het veel moeilijker , tot een oplossing van 
het vraagstuk te geraken. Spr. meent, dat oude gezinswo-
ningen zooveel mogelijk verbeterd moeten worden, alvorens 
tot onbewoonbaarverklaring over te gaan. r de niei 
verbeterde woning moet onverbiddelij k onbewoonbaar  wor-
den verklaard . e huiseigenaar  lijd t op den duur  ander-
slechts schade. Zeker — ook de onbevvoonbaarverklaring 
brengt hem schade. r  waar  groote sociale belangen in 
het spel zijn. daar mag tegen schade aan particulier e be-
hingen niet worden opgezien. 

n denke eens aan dc ontzettende schade die aan de 
gezondheid van de bewoners van die krotten cn aan hui 
kinderen door het verblij f in zulke woningen wordt toegv 
bracht. t leven in dergelijke krotten is menschen
waardig. c absoluut slechte woning moet onbewoonbaa 
verklaar d worden. t is nu de vraag of dit ook mo> 
geschieden als cr  geen woningen beschikbaar  zijn vo< 
de onthuisden. Spr. beantwoordt die vraag bevestigcm 
Want anders komt men niet tot voldoenden nieuwbouw 

e is de onbewoonbaarverklaring in elk geval een 
prikkel . Wat de schadevergoeding aangaat aan den hui> 
eigenaar, deze wordt in d cn Engeland niet gegeve 
als de woningen niet voor  andere doeleinden zijn tc bezigen 

Spr. acht dlit niet onbillijk . Ook de e referent is 
tegen schadevergoeding. Een andere vraag is, of men tot 
onteigening of aankoop moet overgaan om stadswijken met 
krotwoningen te verbeteren. Spr. acht aankoop in de meeste 
gevallen te bezwaarlijk voor de gem: entebest uren of woning-
vereenigingen. n verschillende landen zijn dergelijke wij -
ken opgeruimd alleen ter  -wille van verkeersverbetering, in 
andere landen ook in 'het belang der  volkshuisvesting. Spr. 
acht schadevergoeding die belangrijk hooger is dan de 
werkelijk e waarde in dergelijke gevallen, waarin onteige-
ning noodig is, beslist ongewenscht. 

n verscheidene e steden worden de onbehuisden, 
die een nieuwe woning zoeken, door  woningbeurzen bij 
hun zoeken geholpen. Vind t de onthuisde geen nieuwe wo-
ningen, dan neemt natuurlij k de overbevolking in de be-
staande woningen toe. Wat heeft de gemeente daartegen 
te doen ? e opvattingen daaromtrent verschillen zeer. e 
bevolking der  groote steden nevmt steeds toe, speciaal 
de arme bevolking. Zij n er  nu geen leegstaande woningen 
dan kan men den boiuw van nieuwe, duurdere woningen 
bevorderen, in dc hoop dat zoodoende het opschuivingsys-
teem in werking za'; treden; dan wel den bouw van goed; 
kooper  woningen. Spr. gelooft wel aan de evolutie, maar 
zij  gelooft niet, dat deze zoo snel zal gaan. dat men zich 
kan gerust stellen met den bouw van duurder  woningen. 

e evolutie immers heft dc armoede niet met een toover* 
slag op en de arme lieden moeten geholpen worden. n 
touwe dus goedkoope woningen met subsidie van staat 
of gemeente, cn zorge, dat zich daarin niet meer gegoede 
arbeiders vestigen. t is in l mogelijk gebleken. 

r  zijn uitnemende gemeentelijke woningen gebouwd, met 
het gevolg, dat het .s/terfte- en zicktecijfer  verminderde, de 
misdaden afnamen, netheid en orde toenamen. Waar moe-
ten nu dc nieuwe woningen gebouwd worden? Op de 
plaatsen der  oude of aan den rand der  stad ? 

Spr. beveelt het laatste warm aan. r er  zijn steden 
waar de arbeiders zich door den aard van hun werk niet 
kunnen verplaatsen. e havenstad Napels levert daarvan 
een treffend voorbeeld. e autoriteiten en woningvereeni-
gingen zullen daar  steeds met plaatselijke toestanden moe-
ten rekening houden bij  hun plannen tot aanbouw van nieuwq 
woningen. Spr. eindigde haar  zeer  toegejuicht referaat met 
de woorden van Goethe, toegepast op het woningvraagstuk; 
was du e r e r b t v on d e i n en V ii t e r n h a s t, e r w i r t » 
es u m es z u b e s i t z e n. 

e voorzitter , mr . Fock. dc rapportric e dankend voor 
haar  referaat, meende dat zijzelf het best bewezen had, dat 
dc vrouw naast den man behoort te arbeiden. 

. Emcrich (Straatsburg), een der  rapporteur s over dit 
onderwerp, wees op het verband tusschen het woningvraag-i 
stuk en het grond- cn credictproblecm. e de bouw-
politi e en de woningverbetering neemt d thans 

n der  eerste plaatsen in. r  inzake den bo,u|w van 
kleine woningen staat d bij  Engeland en -
land en B e l g ië ten achter. t is het gevolg van de huur-
kazernen en den hoogen grondprijs . m beveelt spr. 
aan. het toekennen aan de gemeenten van een recht tot 
onteigening per  zone. t bestaat nog slechts in Saksen 
en Wurtembcrg . Of de Pruisische wetgeving dit toelaat, 
is twijfelachtig . Een andere moeilijkheid is het onderbren-
gen der  onthuisde bewoners uit de krotten gepaard gaan 
met daarmede gelijken tred houdenden nieuwbouw. Slechts 
Saksen en Wurtembcr g zorgen daarvoor. Ook staat -
!and ten achter bij  andere landen, speciaal bij  Oostenrijk , 
inzake het verstrekken van crediet voor den bouw van 
volkswoningen, waarvoor  Oostenrijk een garantiefonds bezit. 

. G. Bauimert (Spandau) achtte betaling van schade-
loosstelling aan den eigenaar  billijk . Bovendien achtte hij 
net onjuist gezien, de belasting voor  bouw van arbeiders-

woningen i n het centrum der  stad te verlagen. n het 
centrum der  stad bevindt zich de meest waardevolle grond, 

n bevoordeelt met een dergelijke politiek niet de ar-
beiders, maar dc werkgevers, die er  belang bij  hebben dat 
de 'arbeiders in de buurt van hun fabriek of werkplaats' 
wonen. Ook nth t spr. het ongewenscht. eenig voorrecht te 
verleenen bij  het geldleenen op hypotheek voor  den nieuw-
bouw van arbeiderswoningen. Verder had hij  bezwaar te-
gen 'het verleenen van dergelijke voorrechten in het bel-
lang van woningverecnigingen. Spr. is vóór den bouw van 
goede woningen, maar  evenzeer  voor  rechtvaardigheid. En 
daarom is spr. het oneens met den algemeencn rapporteur , 

 deze had bepleit, op schadevergoeding eenigszins te 
beknibbelen. 

Alderman Wilkcn s , li d van het bestuur van de 
National g and Tower Planning Council, ging de 
oorzaken na van het ontstaan van krotten en ongezonde 
wijken. e autoriteiten moeten inzien dat zij  staan voor 
historisch geworden toestanden, die niet zoo zouden zijn 
geworden als hun voorouders beter hun plicht hadden be-
grepen. Zi j  moeten dus inzien dat het verbeteren der  wo-
ningen geen weldadigheid maar hun plicht is. Zij  moet er» 
tegen lager  rente geld leencn voor  nieuwbouw van wo-
ningen en dc gelden van spaarbanken daarvoor  beschik-
baar  stellen. Al s de gemeente eigenares van de woningen is 
moet het reservefonds voor  vernieuwing enz. niet uit de 
huren maar uit dc belasting gevormd worden. Voorts dient 
men de arbeiders onafhankelijker te maken van de onder-
nemers door hun grootejr  huizen te geven tegen lager  huur 
met een stukje grond. n zullen zij  gemakkelijker hun 
loon kunnen verhoogen door de vakactie en alsdan zal 
ook de huur . die zij  betalen, verhoogd kunnen worden. 

. Wilhel m Walther  ;Berlijn ) was van oordeel dat de 
oplossing van het woningvraagstuk niet zoo eenvoudig is 
als sommigen denken. e quaestie is meer van staathuis-
houdkundigen dan van etischen aard. Een woninghervorming 
moet beginnen met een crediethervorming. e bouwonder-
nemer moet goedkoop aan geld kunnen komen, wil hij 
in staat zijn, goedkoop tc bouwen. e woningen in -

d verouderen daarbij  te snel, omdat de bouwverorde-
ningen telkens gewijzigd worden. Spr. zou daarom een 
algemeene bouwwet wenschen, die minimumeischen stelde, 
waaraan alle woningen moesten voldoen. Ook is de trek 
naar de groote steden een factor die veel moeilijkheden 
in het leven roept bij  den bouw vta  arbeiderswoningen. n 
Berlij n is twee derde der  bevolking van buiten afkomstig 

r  neemt de overbevolking voortdurend weder toe. 

j  komt dat te Berlij n gebleken is. dat dri e vierde 
van de woningen door  slechte bewoning gebreken heb-
ben gekregen. n moet daarom de huurders opvoeden en 
hun leeren, de wonimg goed te behandelen. Spr. achtte 
het onbillij k de huiseigenaars van hun woning te beroo-
ven zonder  schadeloosstelling. 

c heer  Edde lbü t tel ) deed mededeelingen om-
trent het groote werk ter  verbetering der  volkshuisvesting, 
sinds dc cholera van  tc g ondernomen, waarbij 
 groote stadswijken zijn afgebroken en door  andere ver-

vangen. e nieuwe wijken zijn echter  niet op dezelfde 
plaats ontstaan. n heeft dit aanvankelijk te g 
beproefd, doch zonder  resultaat. t woningvraagstuk is 
niet op te lossen zonder het scheppen van nieuwe verkeers-
middelen. n g is bet vraagstuk opgelost door 
middel van den spoorweg, waardoor de arbeiders met de 
stad in verbinding zijn gebracht. e city, het middelpunt 
van de stad. is niet bestemd voor de arbeiderswoningen: 
deze moeten aan den omtrek der  stad of in voorsteden 
gebouwd worden. Een afzonderlijk e tuinstad, los van de 
groote stad, kan niet geschapen worden, omdat men de 
arbeiders niet zonder  verbinding met de stad en haar aan-



(rekkelijkheden kan laten. Bij  de opruimin g der  ongezonde 
stadswijken hebben de belanghebbende burgers met de auto-
riteiten samengewerkt, hetgeen zeer  heeft bijgedragen tot 
het verkrijge n van een goede oplossing. 

e heer  Soenens vBrusselV verklaarde zich een beslist 
voorstander  van het woningtoezicht, dat het leven is van 
elke gezondheidswetgeving. Vóór alles dient het woning-
toezicht verzorgd, anders baat de beste wetgeving niets. 

t is een schande, dat de arme krotbewoners dag) aan dag 
vervolgd worden voor  de kleinste overtredingen, terwij l 
zij  dagelijks voor  zich -zien hoe de grootste overtredingen 
ongestraft begaan worden door  de huiseigenaren. e ge-
meentelijke overheid durf t vaak niet krachti g optreden 
wegens ..electorale overwegingen". m moet zij  het 
woningtoezicht achter  zich hebben, met niet te veel pape-
rasserie, maar  een helderen bli k op de toestanden, en dc 
wet» in de hand. t ziet spr. inspectrices met dit werk 
belast. Wi j  hebben de inspectie noodig. een ernstige en 
doeltreffende inspectie; anders bereiken wij  niets.. 

Spr. bepleitte voorts het aftrekken van de kosten, noo-
dig om het onroerend goed in staat van bewoonbaarheid 
te brengen; van de aan den van zijn eigendom ontzetten 
huiseigenaar  uit te keeren schadeloosstelling. t is èn 
billij k èn grondwettig. t een vurige peroratie ten gunste 
van het streven van het congres om de menschen te ver-
lossen van huisvestingen, slechter  dan de huisvesting van 
dieren, eindigde spr. ( W o r d t v e r v o l g d .) 

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

 T E . 

. Uitreikin g der  prijzen aan de bouwkundigen, welke ge-
durende het tijdva k  hebben deelgenomen 

aan den gevelwedstrijd, uitgeschreven door  het 
gemeentebestuur  van . 

n wordt een wereldstad"  zoo was de titulati e van 
de geestige revue, waaroip, wij s werden ont-
haald, aan den avond van den bekenden  Octoberfeestdag. 
Zóó ver  zal 't nu wel niet komen, doch dat er  hier 
ter  stede een geest van vooruitgang merkbaar  is, bewees 
ook het feit dat deze wedstrijd was uitgeschreven cn voor 
de eerste maal vrijwe l geslaagd mag heeten. 

Aan de uitreikin g flier  preijzen ging vooraf een werke-
lij k gloedvolle rede van onzen wethouder  van fabricati e 
den heer . W . Fischer, oud-genieofficier  van het . 

. - Z % Ed. werd gewezen op het stedenschoon van 
, terloops releveerende een uitspraak van den Fransch-

. die  jaren terug „het "  het mooiste 
plekje der  aarde vond, terwij l een paar  jaar  geleden een 
enthousiast Franschman bij  de sluiting van het Godsdienstig 
congres zeidc, dat n dc mooiste stad was die hij  kende. 
Zeer  zeker  behoeven we dit niet als een vaste waarheid 
te beschouwen, di.w.z. zeker  — het g te n 
is ten alle tijd e een zeer  bijzonderen kij k waard geweest — 
doch buiten dat heeft n toch in 't bijzonder  voor 
vreemdelingen veel aantrekkelijks, juist op 't gebied van 
stedenbouw. Niettegenstaande dat, tracht 't gemeentebstuu: 
met loflijke n ijver  de stad nog steeds meer  te verfraaien, 
getuige de nieuwe Blauwpoortsbrug met daaraanpassende. 
al even sierlijk e Prinscssekade. r  spreker  werd een 
woord van bijzondere waardeering gesproken t»an het adres 
van zijn ambtsvoorganger, den heer , die zeer  vee-
heeft gedaan voor n ook in 't bijzonder  voor  de uil -
voering van voornoemde werken. f 

Vanzelf heeft het toenemend verkeer  ook in onze ge-
meente zijn eischen, en verdwijnen er  successievelijk van 
die typisch oudervvetsche punten die we als s liever 

wilden behouden, doch, het daghet in het oosten, immers, 
ons huidi g gemeentebestuur  toont veel te gevoelen voor 
de verfraaiin g der  stad, en vooral voor  het behoud van 
het oude-mooie. Unaniem hadden de prijswinner s bepaald, 
liever  een cerepenning te ontvangen, dan een geldelijke 
belooning en 't was de heer  Fischer, wien de eer  tebeurt 
viel voor  'r. eetst deze bekroningen uit te reiken. Van 
dc juryleden waren aanwezig de heer  Jan de Quack van 
's'Gravenhage, indertij d als zoodanig afgevaardigd door 
de Vereeniging tot bevordering der  Bouwkunst alhier, be-
nevens den heer  G. . , r  van Gem.-wer-
ken, die door  de gemeente was benoemd. e heer  Ver-
heul, die door  „V reemde l i ngenve rkee r"  was aangewezen, kon 

t laanwezig zijn. Van de bekroonden waren verhinderd 
w Nieuwenhuis. Prof. Nieuwenhuis, en de heer . 

J. Jesse. Wat betreft de Vi l l a van Prof. Nieuwenhuis. 
ontworpen door  diens echtgenoote, werd door  den wethou 
der opgemerkt, dat zoo alle  collega's van dezen hoog 
geleerde zijn voorbeeld volgden, n een ware tuin-
stad zou worden. 

't s dan ook een fraai huis daar  in die omgeving aan 
dc Jan v. Goyenkade door  deze hoogbegaafde dame ont 
worpen, en voorwaar  een teeken des tijds, wat zelfs een 
vrouw op dit gebied kan presteeren. Zoo ontving dan 
allereerst mevrouw Perquin een ien prij s en een eervolle 
vermelding, 't Was mevrouw aan te zien, met welk een 
vreugde zij  deze prijzen ontving, immers waar  de heer 
P J. Perquin op 't oogenblik in ë vertoeft, was het 
een dankbaar  werk, dc prijzen voor  den afwezigen echtge-
noot i n ontvangst te mogen nemen. Ook de heer  W . Fontein, 
arc'hitect. nam den hem toegewezen  prij s in ontvangst, 
't Was goed gezien van het gemeentebestuur  ook de eige-
naars der  perceelen te beloonen, immers, een van de hoofd 
oorzaken van het meer  of minder  slagen van een bouw 
werk. heeft toch ten nauwste verband met de te ver-
strekken bouwsom, en een intens knappe bouwmeester  doet 
toch met al zijn 'kunde niets zoo de portemonnaie te veel 
gesloten blijft . c .aanwezige principalen, de heeren J. J. 
rV. n en v. n (firm a Bicsiot) ontvingen dan ook 
hun gedenkpenning. e penning, ontworpen door  den 
heer  W . van m du Chattel, juwelier  alhier, cn ver 
vaardigd in de fabriek van de firm a v. , geeft een 
fraaie gravure te aanschouwen van het avant-corps van 
ons beroemd raadhuis. Ten slotte dankte de heer  Fischer 
de Jury voor  den omvangrijken arbeid, en de Vereenigin-
gen „To t bevordering van Bouwkunst"  en „V reemde l i ngen 
verkeer"  voor  haren bijstand in dezen wedstrijd. e heer  Jan 
de Quack met den Secretaris van „Bouwkuns t " , genoemde 
vereeniging vertegenwoordigende, herinnerde den wethou 
der aan het adres door  Bouwkunst aan den gemeenteraad 
gezonden, inzake het benoemen van een permanente schoon 
heidscommissie, en beval genoemd adres in de welwillend 
heid des wethouders aan, waarmede deze plechtigheid we 
derom tot het v erleden behoorde. 

. A . , 

Secretaris der  Ver. t. b. der  Bouwkunst. 

te . 

G voor  ontwerpen van boerderijen op 

heideontginningen. uitgeschreven door  de

ninklijk e Nederlandsche n 

ter  gelegenheid van de Nationale en r  -

donate g te 's-Graven-

hage in September

( S l o t .) 

e verhoogingen boven de deuren, die het geheel ont-
sieren, zouden dan vervallen. n de verlichtin g van de g' '-'< 
zou gemakkelijk op andere, niet hinderlijke , wijze voorz » 
kunnen worden. 

e voorgevel zou veel winnen door  het dakje boven den 
erker  weg j e laten en dezen horizontaal af te dekken, en 
dan tevens de lijst minder  zwaar  te maken. r  blijf t 
f r  meer  muurvlakt e zichtbaar  onder  de beide ramen der 
slaapkamers, die dan ook iets zouden kunnen zakken. -
dien dan nog de beide zijramen van de verdieping vervallen 
en ook de houten bekleeding onder  de daklijst , wordt 
een nog beter  geheel verkregen. 

n het licht op de zolders zou voorzien kunnen worden 
door  een paar  dakvensters in de zijgevels. 

Voor  een bedrij f van . A . bedroegen de bouwkosten 
f —, er  is plaats voor  stalling van  stuks rundvee, 
 stuks paarden en een bergruimt e van 3 . Ook bij 

dit ontwerp treft men weer  de minder  doelmatige Friesche 
stalinrichtin g aan. 

t tweede ontwerp van denzelfden architect, voor  eene 
boerderij  te Fochteloo, werd meer  geschikt geacht voor  een 
Friesch greidbedrij f dan voor  een heideontginning. Er 
is aanmerkelijk meer  stalruimt e dan op het andere ont-
werp, maar weer  is dezelfde inrichtin g van den runderstal 
gevolgd, die toch zeker  voor  een bedrij f op heideontgin-
ning, waar  uit den ra^ard der  zaak veel krachtvoer  en groen-
vocdcr  wordt gegeven, heel lastig moet zijn. 

e e besloot de beide bekroonde ont-
werpen van klasse A , zoo mogelijk vergezeld van foto-
grafische opnamen der  boerderijen, in het verslag op te 
nemen. 

Wat klasse B. betreft werd begonnen de ingekomen ont-
werpen te toetsen aan de in het programma op den voor-
grond gestelde eischen; doelmatige inrichting , goedkoope 
uitvoerin g en landelijk voorkomen. t reeds aanstonds 
bij  de beschouwing van eenig ontwerp blijken , dat in ern-
stige mate tegen één van genoemde hoofdeischen werd 
gezondigd, dan moest deze inzending verder  buiten be-
schouwing blijven. 

d kreeg men reeds bij  de eerste kennismaking 
met de ingezonden ontwerpen den indruk , dat het groote 
meerendecl in ernstige mate afweek van één of meer  der 
hoofdeischen. 

Een der  ontwierpen, onder  het motto „ A d , hoe 
fraai geteekend ook, kon wel onmiddellij k ter  zijde worden 
gelegd, omdat de bouwkosten minstens een twintigduizend 
gulden zouden bedragen. Een en ander, genaamd „Oostel i j k 
Brabant" , was zoo onpractisch ingericht, zoo geheel ip 
strij d met de eerste beginselen van hyg iëne voor  mensch 
en dier, dat het zonder  verdere overweging moest afvallen 

Wat betreft de overblijvende ontwerpen bestond bij  do 
e het vermoeden, dat ook deze te duur 

in uitvoering zouden komen. m werd besloten, dar 
allereerst ramingen der  bouwkosten opgesteld zouden wor-
den. n verband daarmee werd de vraag besproken, hoeveel 
eene boerderij , als omschreven voor  klasse B van het pro-
gramma ten hoogste kosten mocht onder  normale omstan-
digheden. e algemeene opvatting was deze, dat bij  eene 
dergelijke grootte van het bedrij f het gebouwenbapitaal 
f  tot ongeveer  f  per . mocht bedragen. 
Al s toelaatbaar  maximum moest dus ongeveer  f  ge-
steld worden. 

c gedetailleerde ramingen der  bouwkosten werden aan 
de hand van gemiddelde eenheidsprijzen, voor  allen even 
hoog, uitgerekend aan het t voor  landbouwwerk-
tuigen en- gebouwen te Wageningen. r  volgen de 
de uitkomsten: 

: „ N e b t h i" . Ontwerp met stalling voor  stuks 
melkvee,  stuks jongvee,  varkenshokken voor  var-
kens totaal,  paarden, één gierkelder  van 3 . inhoud, 
één mestvaalt van 2 . oppervlak en 8 . bergruimt e 
ids maximum. Bouwkosten f  tot f

: „ G l ü c k A u f"  voor  stuks melkvee,  stuks 

jongvee.  kalveren,  tot  varkens,  paarden, met een 
gierkelder  van 3 . inhoud, een mestvaalt van 2 . 
oppervlakte en een bergruimt e van 8 . als maximum. 
Bouwkosten f  tot f

: „ E c on o m i e"  met stalling voor  stuks melk-
vee,  stier,  stuks jongvee,  kalveren,  varkens,
paarden, met 8 . gierkelders, 2 . mestvloer  en een 
bergruimt e van 3 . zou f — tot f  moe-
ten kosten. 

: „ E e n v o u d "  voor  stuks melkvee. stuks 
jongvee,  varkens,  paarden, zonder  mestvaalt met een 
gierkelder  van 3 . inhoud en een bergruimt e van

8 . Bouwkosten f  tot. f
: e O n t g i n n i n g " . t ontwerp bevat weer 

een stalling voor  stuks melkvee,  stuks jongvee,
tot  varkens,  paarden. e gierkelder  heeft een inhoud 
van 8 . , een mestvaalt ontbreekt, de bergruimt e bedraagt 
als maximum 3 . Bouwkosten f  — tot f

l nagekomen ontwerp in klasse A , dat naar  klasse B 
overgebracht werd, had een bekrompen stalruimt e voor 
slechts  stuks melkvee,  stuks jongvee,  kalveren,
tot  varkens en  paarden, (lierkelder  zoowel als mest-
vaalt ontbraken. e bergruimt e bedroeg ten hoogste

3 . Niettemin zouden de bouwkosten nog f  tot 
f — bedragen. 

Waar met de genoemde ontwerpen in zoo ernstige mate 
gezondigd werd tegen een hoofdeisen van het programma, 
heeft de e eenstemmig gemeend, den in-
zenders wel eene vergoeding ten bedrage van f — voor 
de gedane moeite te moeten aanbieden, maar geen enkel 
der ingezonden ontwerpen voor  klasse B te mogen bekronen 
noch tot de Tentoonstelling toe te laten. 

e : 

C. S. v. , . 
). E . 

. . 
G . J. v. . 
J. . 

 E . 
. , Secretaris. 

S G P A . E T A .

V r a a g t terrein wordt ondersteld groot te zijn 
2 . , kan ook een ongeveere lengte- en breedte-

afmeting opgegeven worden, daar  dit van belang kan zijn 
voor  de plaatsing der  gebouwen? 

A n t w o o r d . Zi e antwoord op vraag

V r a a g n de ongeveere oppervlakten der  ge-

hoorzalen elk afzonderlijk opgegeven worden ? 

A n t w o o r d . Neen.

V r a a g 8. n de plattegronden in . inkt gezet 
worden, zooals gebruikelij k is? 

Antwoord . e moeten in pot lood al of niet in 
kleuren. 

V r a a g s het geoorloofd motieven aan historische 
stijlen ontleend voorr  <fe gevels aan te wenden zonder  in. 
wat soms door  sommigen wordt genoemd, stijlnamaak te 
vervallen, daar  toch niet alleen de ouderen, maar  ook 
onder  vele jongeren van de generatie der  architecten et-
gevonden worden, die werkelij k schoone overgeblevene ar-
chitectonische vormen nog niet verwerpen en die meenen) 
dat de toekomst architectuur  zich in de eerste plaats aan-» 
passen moer  |aan het bestaande en daar  geleidelijk uit voort 
moet komen? j  refereerende aan de ideeën van -
matschutz". , ..Nehalennia''  enz. 
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A  t w o or  cl. Geoorloofd is alles wat binnen de grenzen 

van bet begrip gezonde bouwkunst ligt . e Jury . 

 dc beantwoording van deze laatste vraag, sluiten 

. overeenkomstig de bepaling der  prijsvragen, deze
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Indrukke n uit Zuid-Engeland . 

Vervolg (zie bladz.

e ver  de tijden van bouw van verschillende gedeelten 

ook uiteenliggen, hoe groot de verscheidenheid van vor-

men ook is, die men aan de kathedraal van Canterbury 

aantreft, toch is de totaalindru k van een groote bekoring 

en vallen nergens storende overgangen in het oog. t 

geheele monument is. als 't ware. een onafgebroken ge-

schiedenis in steen, waarin wel enkele momenten meer 

oj) den voorgrond treden dan andere, maar die bijn a overal 

even boeiend is. 

Bij een rondwandeling zoo buiten als binnen deze merk-

waardige gebouwencomplex vertoont zich bij  elke schrede, 

een verscheidenheid van tafereelen, waarbij  men telkens 

staan blijft , om de schilderachtigheid te bewonderen van 

composities, die door  kunstenaars van den eersten rang 

in elkander  schijnen gezet en die toch geheel ongezocht ont-

staan zijn, door de samenwerking van natuur en kunst. 

Zoo b.v. geeft de plaat in ons nummer van  October 

j.1. een der  mooiste hoeken van het uitwendige te zien, 

namelijk een gedeelte van den Normandischen klooster-

gang. Behalve deze sluit tegen het laat-Gothische- Schip een 

tweede Gothische kloostergang aan. n liggen 

de kapittelzaal en de bibliotheek, welker  gevels in de af-

beelding zich aan de rechterzijde verheffen. 

Op de plaat ziet men voorts gedeelten van het oud-En-

^clsche transept met dc typische Normandische traptoren 

n het Gothische transept, waarboven zich op den achter-

grond de y verheft. t middelpunt van het ta-

fercel wordt ingenomen door het z.g. s " 

de waschplaats der  monniken, half achthoekig aan de 

kloostergang uitgebouwd in den forschen

maanschen stij l met haar  eenvoudige en toch fijngcvoelde 

versiering. n bevindt zich een Gothische doop-

kapel, waarvan de vloerhoogte overeenkomt met die van 

de kerk hier  ter  plaatse. e vh r r van de crypt ligt wel 

licht nog andcrhalven r  beneden het grasveld van de 

kloostergang. t kan men dus cenigszins nagaan, dat 

hier  voor de crypt een buitengewone hoogte beschikbaar 

was, welke hoogte aan het uiterst einde van bet koor nog 

belangrij k grootcr  wordt . e crypt van Canterbury is dan 

ook de grootste en hoogste van Engeland en wanneer men 

in aanmerking neemt, dat zij  zich onder bet geheele oudere 

gedeelte der  kerk . dus tot den middentoren, uitstrekt kan 

men zich cenigszins een denkbeeld vormen van den indruk , 

die deze enorme ruimt e maakt met hare zware pijler s en 

daartusschcn rijen slanke e zuilen met geva-

rieerde kapiteelen, die de kruisgewelven dragen, waarop 

de kerkvloer  rust. Onder de ! (Trinity -

Chapcl) treft men verhoogde gewelven aan die door  spits-

bogen worden gedragen. Gewoonlijk stelt men zich een 

crypt voor als een een vri j  donkere ruimt» ' en oorspron-

kelij k schijnt ook deze slechts door  kleine lichtopeningen 

te zijn verlicht , fmaar  indertij d moet een bisschop op liet, 

hier  letterlijk , lumineuze idee gekomen zijn de vensters 

te doen vergrooten. zoodat thans overal ruimschoots licht 

doordring t cn het effect der  ruimt e goed tot zijn recht 

komt. 
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n den loop der  eeuwen is van den inwendigen luister  der 
kathedraal veel verloren gegaan, maar  wat nog overbleef 
of later  werd aangebracht is nog zooveel, dat de meest 
beknopte beschrijving reeds de perken onzer  ruimt e zou 
te buiten gaan. Vermelding verdienen de koorafsluitingen 
uit de veertiende en vijftiend e eeuw, benevens overhuivin-
gen van bissclio) sgraven in het koor, uit dezelfde eeuwen 
met hun fij n geacheveerd en goed geconserveerd Gothisch 
beeldhouwwerk, vermelding verdient ook de fraaie kope-
ren lezenaar  met het bekende p.likaanmotief. 

All e aartsbisschoppen van het jaar  nf, waaronder 
verscheidene heiligen van de Engelsche kerk . liggen, op 
een enkele uitzondering na binnen de muren der  kathe-
draal begaven en voorts ook alle Primaten van de Angli -
caansche kerk na de . s vindt men 
cr de graftomben van g k V cn zijn gemalin 
Johanna van Navarre en van een der  Engelsche nationale 
helden Edward, bijgenaamd de Zwart e Prins, die na den 
slag bij  Poitiers in  de kerk bezocht met zijn gevangene, 
den Franschen g en wiens huwelijk met Johanna, ,,the 
fair d of , dochter  van den Graaf van , hier 
voltrokke n werd. Ter  gedachtenis aan deze plechtigheid 
bouwde de Zwart e Prins een fraaie kapel in de crypt van 
de kathedraal, men ziet daar  in een sluitsteen van het ge-
welf de beeltenis zijner  gemalin uitgehouwen. e ka-
pel is later  in gebruik gegeven aan naar  Engeland uitge-
weken n en doet thans nog dienst als kerk voor 
de Fransche Gemeente. Een ander  nationaal held, d 

, had reeds vroeger  de kerk bij  herhaling be-
zocht, twee Engelsche koningen zijn hier  gehuwd en nage-
noeg alle Engelsche souvercinen hebben af en toe of f i 
cieele bezoeken aan Canterbury gebracht en dan natuurlij k 
niet verzuimd den dienst in het nationale heiligdom bij 
te wonen. 

Eenmaal zelfs zijn dc straten van Canterbury het too-
nccl geweest van een processie, waarin een der  machtigste 
koningen van Engeland de hoofdpersoon was, doch als 
boeteling. 

t was in  toen k  zich, om boete te 
doen voor  den moord op den aartsbisschop Thomas a Becket 
in  en zich met den paus te verzoenen, op het graf 
van den inmiddels heilig verklaarden martelaar  in de crypt 
deed geeselen. 

n wijst in het Noord-West transc»pt nauwkeurig de 
pilaats aan, waar  de prelaat van het leven werd beroofd en 
de geleider  der  talrijk e bezoekers van het heiligdom, hangt 
een tafereel op van deze treurig e gebeurtenis, zoo roe-» 
rend, alsof hij  er  zelf getuige van geweest ware. 

j  weet dit op onderhoudende wijze in te vlechten in 
dc overigens zeer  zakelijke toelichting, die hij  op elk 
eenigszins belangrijk punt geeft, van de talrijk e merkwaar-
digheden, die men voor  zich ziet, want behalve de plek, 
die het tooneel van den moord moet zijn geweest, is er 
nog veel meer, dat aan den hoogvercerden martelaar  her-
innert , ofschoon van het prachtige en overdadig rijk  ver-
sierde monument, dat voor  Becket in de -
kapel werd opgericht niets is overgebleven dan de fraaie 
mozaïekv loer en zelfs het gebeente van den heilige ver 
brand en de asch naar  alle windstreken verstrooid werd. 

e ongehoorde heiligschennis werd in  door -
dri k  gepleegd, die zich niet ontzag den naam van 
Thomas a Becket uit dc lijst der  heiligen van de Angli -
caansche ker  k ie schrappen. Evenwel, trot s deze krasse 
en naar  men zeggen zou afdoende maatregelen, wordt St. 
Thomas van Canterbury daar  blijkbaa r  nog heden met 
dezelfde piëteit als voorheen vereerd, al hebben dan ook 
de bedevaarten naar  Canterbury uit alle oorden der  we-
reld, die gedurende vier  eeuwen plaats vonden, met de 

g allengs opgehouden. e bedevaarten brach-

ten jaren achtereen heel wat vertier  in de stad, maar  moe-
ten ten slotte in een soort van nationale pleizierreizen ont-
aard zijn, waarbij  de plechtige stemming geheel ontbrak. 
Tegenwoordig zijn er  zeker  onder  de vele bezoekers ern-
stige pelgrims, die nog met ware devotie, de uitgesleten 
trappen beklimmen en het duidelij k in den vloer  zicht-
bare spoor  volgen, dat voert naar  de plaats, waar  eenmaal 
het monument van den heilige stond cn langs de put, waar-
uit cic vroegere pelgrims nooit verzuimden in eigenaardig 
gevormde kruikjes , de z.g. pilgri m bottles, die men nog 
in Canterbury verkoopt, een weinig water  mede te nemen. 
Aan dit water  werd een wonderdadige kracht toegeschre-
ven: of die er  ook door k  aan ontnemen is 
vermeldt de geschiedenis niet. 

T S J . 
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r  ook al behoort de tij d der  bedevaarten tot het 
verledene, al loopen de meening n omtrent de persoonlijk-
heid en het karakter  van Thomas a Becket uiteen, men 
kan zich voorstellen, dat Canterbury zijn nagedachtenis in 
eere houdt, want zijn geschiedenis is onafscheidelijk aan 
die van de stad en kerk , en zelfs aan die van Engeland 
verbonden. Wi j  kunnen er  een der  eerste ernstige conflic-
ten in zien tusschen kerk en koning, zooals zij  zich later 
meermalen hebben voorgedaan, om ten slotte te leiden 
tot een definitieve afscheiding der  Engelsche kerk van die 
van . 

Thomas a Becket was evenmin als Tolstoi een heilig® 
van huis uit. l i t een Angelsaksische famili e te n 
geboren, werd hij  wel voor  den geestelijken stand bestemd, 
maar gevoelde daarvoor  aanvankelijk weinig roeping. Zij n 
groote bekwaamheden trokken spoedig de aandacht van 
koning k , die hem aan zijn hof ontbood, hem 
de opvoeding van zijn oudsten zoon opdroeg cn wiens 
vriendschap en vertrouwen hij  in die mate wist te winnen, 
dat hij  hem ten slotte tot zijn kanselier  benoemde t 

s dc hoogste waardigheid in het koninkrijk , behalve 
die van den koning zelf en van den aartsbisschop van 
Canterbur y en Becket wist aan die waardigheid den noodigen 
luister  bij  te zetten. j  hield er  zelf een hofhouding op 
na en rustte zelfs op eigen kosten een regiment ruiter s 
uit , waarmede hij  den koning in den oorlog tegen Frankrij k 
ter  zijde stond; ook deed hij  veel voor  de opvoeding van 
jongelieden van aanzienlijken huize. Geen wonder, dat de 
koning in zulk een verdienstelijk man, een beproefd vriend 
en vertrouweling zag. 

Zoo iemand had de koning noodig in zijn strij d tegen 
de macht der  kerk van , die toen ter  tij d op haar 
hoogste punt gekomen was en groot gevaar  voor  het ko-
ninklij k gezag deed vreezen, daar  de bisschoppen zich hoe 
langer  hoe meer  van het bestuur  der  wereldsche zaken 
hadden meester  gemaakt. Toen dus de aartsbisschop van 
Canterbur y stierf, meende k aan den toenemenden 
invloed der  geestelijkheid op geen beter  manier  paal en 
pcr' k te kunnen stellen, dan door  de benoeming van Tho-
mas a Becket in de aartsbisschoppelijke waardigheid. -
waardig moet de verandering geweest zijn, die toen bij 
den ex-lkansclier  werd opgemerkt. . ontzegde zich alle 
weelde en wereldsche vermaken, kleedde zich in een mon-
nikspij , leefde als een boeteling en scheen geheel op te 
gaan in devote meditatie. 

Zij n houding tegenover  den koning veranderde eveneens 
geheel, zijn kanseliersambt had hij  opgegeven als onver-
eenigbaar  met zijn nieuwe waardigheid, maar  hij  sneed 
odk allen vertrouwelijke n omgang met den koning af en in 
plaats van diens belangen met raad en daad voor  te staan, 
trad hij  met allengs grootcr  beslistheid en heftigheid voor 
de belangen der  kerk tegen den koning in 't krijt . 

Zoo moest de koning dan wel tot het inzicht komen, 
dat hij  zich deerlijk in het karakter  van zijn voormaligen 
vriend en gunsteling vergist had en wie zal het onnatuur-
lij k vinden, dat hij  zich eens in mismoedige stemming dc 
Woorden liet ontvallen ,.is er  dan niemand, die mij  van 
dezen lastigen priester  verlost ?" e woorden werden wat 
al te letterlij k opgevat door  vier  ridder s van 's konings 
hofhouding, die in de meening hun meester  een grooten dienst 
te bewijzen, met den mecsten spoed van Bayeux in Norman-
dië, waar  het hof verblij f hield, naar  Engeland reisden, 
vast besloten den wederspannigen prelaat dood of levend 
in handen te krijgen . Te Canterbury aangekomen zochten 
zij  hem eerst in zijn paleis, doch daarna in de kerk op, 
waarheen hij  de.- wijk genomen had en toen zij  hem ge-
vonden hadden en hij  zich niet gevangen wilde geven, ont-
zagen de lafaards zich niet, hem op de trappen van het al-
taar  te vermoorden. 

Groot was de ontsteltenis van den koning, toen hij  be-
rich t kreeg van deze wandaad, die geenszins door  hem be-
doeld was. j  sloot zich dri e dagen achtereen op en wilde 
niemand zien, zoodat men zich ten slotte met geweld toe-
gang tot zijn vertrekken moest verschaffen. Al s zoenof-
fer  voor  het deel van de schuld aan den moord, dat hij 
onwillekeuri g op zich geladen had,, deed hij  de prachtige 
graftombe voor  Thomas a Becket oprichten en trok hij , 
zooals reeds boven vermeld werd als boetvaardig zondaar 
naar  Canterbury . 

Ziehier  in het kor t het verhaal van het drama, dat in de 
kathedraal werd afgespeeld en dat niet nalaat, wanneer  het 
op de plaats zelf wordt voorgedragen, bij  de bezoekers 
een diepen indru k achter  te laten. 

E r zijn weinig oude gebouwen in Engeland, waaraan 
niet een of andere historische roman verbonden is. 

n den Tower van n vertelt bijna ieder  plekje er 
een. elk Engelsch kasteel heeft een gang wiaar  het spookt. 

e en legende zijn hierbij  waarschijnlij k dooreenge-
mengd, maar  er  is in deze oude Engelsche architectuur 

iets, dat ieder, die eenigszins dichterlij k is aangelegd moet 
inspireeren en |iets, dat aan het historische feit een buiten-
gewoon levendigen en kleurigen achtergrond geeft. -
daad, hier  in de omgeving der  kathedraal, in het gedempte 
licht der  kloostergangen, over  de rustige pleinen, omge-
ven door  schilderachtige middcloeuwsche gebouwen, waar-
tusschen hier  en daar  welig begroeide bouwvallen, waren 
nog de geesten rond uit lang vervlogen eeuwen. n ge-
voelt zich hier  terugverplaatst in een dier  middelpunten 
van middelecuwschc cultuur , waarvan wel eens vergeten 
wordt , hoeveel latere eeuwen daaraan te danken hebben, 
en inzonderheid wat bouwkunst betreft wordt men ver-
vuld van diepen eerbied voor  hetgeen door  de menschen 
in die lang vervlogen eeuwen werd bereikt. n gevoelt 
daar. dat er  aan onze hedendaagsche cultuur  iets ontbreekt, 
maar  wat het is blijf t een raadsel, zoolang wij  niet weder 
leeren verstaan de taal, die in een dergelijk milieu dc stee-
nen tot ons spreken. 

Niet alles 's echt, niet alles is oud in deze omgeving, 
maar  de Engelsche bouwmeesters verstaan van ouds de 
kunst ,om het oude voor  veranderde behoeften in te rich-
ten en het nieuwe op harmonische wijze bij  het oude 
te doen aansluiten. n kan dit reeds gewaar  worden aan 
de bibliotheek, waarvan dc gevel gedeeltelijk op onze plaat 
zichtbaar  is, maar  beter  nog is men er  in geslaagd bij  de 
schoolgebouwen aan het groote plein (Green Court ) Noord-
waarts van de kathedraal. 

s in de zevende eeuw werd de zoogenaamde s 
School gesticht, voornamelijk voor  de studie van Grieksche 
taal en wetenschap». k  hervormde, tegelijk met 
de inrichtin g der  kerk , ook die van deze school, welke nog 
heden onder  de scholen van Engeland gunstig bekend 
staat. 

c gebouwen zijn grootendeels nieuw, maar  er  zijn nog 
eenige oude gedeelten uit de twaalfde eeuw o.a. een over-
dekt bordes, dat een juweeltje van Normandische archi-
tectuur  is. 

t dient tot toegang naar  de gerestaureerde aula der 
school, die evenals vele andere gebouwen rondom het plein 
voorheen gebruikt werd tot huisvesting der  talrijk e pel-
grims, die ter  bedevaart naar  Canterbury kwamen. 

Nabij  de school is de westelijke poort der  Precincts, 
die ons weder  in de stad voert, doch voor  wij  het Green 
Court verlaten verzuimen wij  niet den blik nog even zuid-
waarts te wenden waar  de kathedraal in haar  volle lengte 
zichtbaar  is, zij  het oqk hier  en daar  door  gebouwen of 
geboomte gedeeltelijk voor  het  verborgen. 

(W o r d t v e r v o l g d . ) 

l  P r s v r a g e n. 

G " 

V r a a g . s het mogelijk, dat de prij s per 3 . woning 
zoodanig veranderd wordt , dat er  prijsverschil is 
tusschen vrijstaande en aaneengebouwde woningen. B.v. 
prij s per 8 . vrijstaande woning bepalen, voor  dubbele 
woningen zeker  percentage minder, voor  dri e aan elkaar 
gebouwde woningen nog iets minder, totdat zeker  minimum 
bedrag bereikt is. 

A n t w o o r d . Volgens het programma is aan te ne-
men, dat de bouwkosten per 3 . f  bedragen. 

t is een gemiddelde. 

Er mogen woningen gebouwd worden, waarvan de bouw-
kosten meer  dan f  per 3 . bedragen, mits de bouw-
kosten van de geheele bebouwing gemiddeld met hooger 
wwden dan f  per 3 . 
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Tiend e Internationaa l Woningcongres . 
(V e r v o l g ). 

e heer  Wibaut . li d van den gemeenteraad van Amster-

dam, bestreed de stelling van een der  sprekers: een slechte 

woning is beter  dan geen woning. e onbewoonbaarver-

klarin g werkt als prikke l tot nieuwbouw; daarom moet 

me n ermede doorgaan, ook als er  niet voldoende nieuwe 

woningen zijn. Bovendien kan men den ontruimingster-

mij n i n afwachting van den nieuwbouw verlengen. 

Al s men de huuropbrengst tot basis neemt voor  de scha-

devergoeding aan eigenaars van onbewoonbaarverklaarde wo-

ningen, dan betracht men niet de billijkheid , maar geeft 

men den huiseigenaar  een overmatig voordcel, een bevoor-

rechting welke berust op het feit. dat de huiseigenaar 

tengevolge van het plichtsverzuim der  overheid, jarenlang 

een te hooge huur  ;heeft kunnen eischen. n moet den 

huiseigenaar  eenvoudig vergoeden wat men hem ontneemt. 

Welnu, zulk een huiseigenaar  ontneemt men, behalve de 

waarde van den grond, eenvoudig wat half onbruikbar e 

planken en steenen. 

Wat overigens de door  arbeiders te betalen huren be-

treft , deze bedragen een te groot deel van hun loon; vaak 

een vijfde, ja zelfs oen vierde of meer. e staat en de gê  

meente moeten die duurt e der  arbeiderswoningen met alle 

mogelijke middelen tegengaan. Spr. acht dus den wensch 

van ddn heer  Wilkins , dat de arbeider  een wat grooter 

bedrag aan huur  zal kunnen betalen uit zijn loon. wel 

cenigszins voorbarig. 

. G. Saymeester  (Weenen) deed eenige mededeelingen 

omtrent stichting van betere woonwijken in Weenen. 

e gemeente heeft de woningbouwvercenigingen in staat 

gesteld, door  een voorschot tegen lagen rente, op de vri j 

dur e bouwterreinen goedkoope woningen te stichten. 

Prof. g ,Berlijn ) bepleitte het verkenen van het 

onteigeningsrecht aan vereenigingen in het belang de volks-

huisvesting. Spr. bracht voorts een woord van bijzondere 

hulde aan de algemcene-rapportrice voor  haar  wel over-

, met volkomen kennis van zaken samengesteld refe-

raat. Spr. kwam op tegen de stelling van een zijner  land-

genooten op dit congres: gerechtigheid tegenover  dc huis-

eigenaren staat hooger  dan woningverbetering. Wi j  straf-

fen den verkooper  van bedorven vleesch, maar  wat ver-

koopt de huiseigenaar, die zijn huurder  een hol levert? 

Wat is de schadevergoeding, die de huiseigenaar  moet krij -

gen ? Niet de huurwaarde, maar  de waarde van de zaak, 

die men hem ontneemt. n moet niet gelooven dat zijn 

landgenoot, die de gerechtigheid stelde boven de belan-

gen der  huurders, de meerderheid van dc s ver-

tegenwoordigde. 

e meerderheid in ons land staat op hetzelfde humane 

standpunt als alle anderen, hier  aanwezig. 

. r  (Charlottenburg) sloot zich aan bij  het 

betoog, dat verbetering der  verkeersmiddelen en opvoe-

ding der  huurders van het grootste belang zijn ter  ver-

betering der  volkshuisvesting. r  daarnaast moet de staat 

beslist een minimum van hyg iën ische eischen voor  alle. 

woningen stellen en handhaven, in het belang niet alleen 
der individueele bewoners, maar  vooral in 't belang der 

gemeenschap. e quaestie van de huisvesting der  onthuis-

den is niet onoplosbaar. Voor  de armsten kan men „go ; 

zinstoevluchten"  bouwen, waar  zij  tijdelij k een ondjrda k 

vinden, i|otdat in hun woningbehoeften is voorzien. 

. Fuchs | Tubingen) deelde 'mede, dat men te -

bur g te veel betaald heeft bij  de onteigening voor  verbe-

terin g der  volkshuisvesting en die verbetering niet, even-

als , zelf ter  hand heeft genomen, maar  ze aan 

particulier e bouwnijverheid heeft overgelaten. 

t ware gewenscht geweest voor  de dokwerkers enz. 

arbeiderswoningen in de nabijheid van de e 

haven te bouwen. Ook spr. bracht hulde aan het referaat 

van de algemeene ra|pportrice, dat niet alleen voor  haar 

hart . maar tevens voor  haar  hoofd en haar  verstand pleit. 

e heer d (Berlijn ) verdedigde het standpunt 

van de grondbezitters. n staan geenszins vijandi g te-

genover  de woningvorming maar  wenschen, dat het groot 

eigendom, dat zich historisch ontwikkeld heeft, bescher-

mling geniet. n de laatste  jaar  is de e bevolking 

imet  millioen menschen toegenomen; en wie heeft dien 

menschen woningen verschaft? e particulier e bouwnijver 

heid. Goed of slecht, dat 4S n ' e t de hoofdzaak. Zonder 

pns hadden de menschen geen woning. r  wat hebben 

de woninghervormers gedaan ? Zi j  begonnen eerst de laat 

ste jaren cn nebben nog zeer  weinig uitgevoerd. Tot dusver 

is de gansche bouwnijverheid in d een resul-

taat van de werkzaamheid van het privaat kapitaal en de 

privat e eigenaars. Wi j  willen gaarne met u samenwerken, 

rnlaar  verwachten dan practische adviezen van u te hoo-

ren. Tot nu toe hebben wij  die echter  niet vernomen. 

e heer  Classen ) deelde mede hoe men te-

werk is gegaan met de uitgift e van bouwterrein te -

bur g bij  de verbetering der  volkshuisvesting. n heeft 

een belangrijk ) id>ecl van den bouwgrond uitgegeven aan 

vereenigingen in het belang der  volkshuisvesting, die zeer 

goedkoope en goede woningen hebben gebouwd. 

Over  het onderwerp: v e r b e t e r i n g v an w o n i n g t o e-

s t a nd e n op het p l a t t e l a n d , trad als algemeen rap-

porteur  op de heer  W . Thompson, alderman, president van 

den National g and Town Planning Council te h 

mond (bij , die een overzicht gaf van den inhoud 

der rapporten van de heeren Tibauit ^België), n Ny-

rop , dr . Stieger . den National 

g and Town Planning Council (Engeland), dr . Geb-

hard (Finland), Pessard (Prankrijk) , J. r -

garije), J. . Faber  (Nederland), dr . k (Oostenrijk) . 

Elmar S. Forbes (Vereenigde Staten van Amerika) , n 

(Zweden) en F. n (Zwitserland). 

e rapporteur  verklaarde o. a. bezwaar  te hebben tegen 

de toepassing van eischen, welke voor  stadswoningen ge-

schreven zijn, op den bouw van woningen ten platte-

'lande, en wees op hetgeen in Oostenrijk op het 

gebied van woningbouw ten plattelande door  het parti -

culier  initiatie f is tpt stand gebracht. Voorts beval hij  zeer 

aan, de lezing van een rapport van het Engelsche ministerie 

van landbouw omtrent den bouw van cottages in Engeland. 

e eischen, daar  aan een goede arbeiderswoning te plat-

telande gesteld, zijn vri j  hoog. Er  moeten ten minste een 

woonkamer en dri e slaapkamers in zijn, bovendien een 

keuken en andere inrichtingen. 

Uit de rapporten blijkt , dat wat voor  het eene land ge-

schikt is, niet steeds voor  het andere land past. n som-

mige landen wenscht men, dat de bewoners der  huizen 

eigenaars daarvan worden. 

n Engeland daarentegen is men daarop niet gesteld; 

men wenscht zijn spaargeld aan te wenden om zijn per 

soonlijkcn toestand tc verbeteren. Wat de vraag aangaat, 

hoe de woningbouw bevorderd moet worden, en de slechte 

woningtoestanden moeten worden weggenomen, wees spr. 

erop, dat in Engeland bijn a alles is overgelaten aan de 

plaatselijke autoriteiten, en het levert bezwaar  op, dat de 

eigenaars van slechte woningen als kiezers invloed oefe-

nen op dc gemeentebesturen. Spr. zou wenschen, dat evenals 

de verkooper  van bedorven visch ook de verhuurder  van 

slechte woningen werd gestraft. 

Spr. hecht meer  waarde aan een goede wet met hit 

woord „ i m o e t "  er  in dan aan ta)l van wetten, die slechts 

de b e v . o e g d he i d verleenen aan de plaatselijke overheid 

om in te grijpen, gelijk deze in Engeland bestaan. 

E r moet een krachtige centrale autoritei t zijn op het 

gebied van de woningverbetering, die behoorlijk wordt in-

gelicht omtrent de plaatselijke toestanden en. waar  noo-

dig, terstond ingrijpt . Spr. hecht overigens meer  waarde 

aan den bouw van goede nieuwe woningen dan aan af-

braak van de slechte. Want indien er  geen voldoende nieuw-

bouw is. kruipen de uit de slechte woningen verdreven 

lieden in andere huizen, waar  zoodoende overbevolking ont-

staat. n moet geen slechte huizen afbreken zonder iets 

beters er  voor  in de plaats te stellen. n d zijn bij 

de woningverbetering te plattelande, de oude huizen dan 

ook niet afgebroken, voor  dat de nieuwe gereed waren. 

(Op die wijze zijn in de laatste jaren daar  cottages 

gebauwd. Veel goeds is in d gedaan door  dc Small 

g Act. die aan den landarbeider  dc gelegenheid 
geeft een stuik grond te krijge n om er  een cottage op 

te bouwen, indien hij  daarom vraagt. Al s gevolg van deze 

wet zijn tweemaal zooveel arbeiderswoningen te platte-

lande gebouwd als onder  de Engelsche Woningwet. 

Spr. verklaarde voorts, zich volkomen te verecnigen met 

de positieve conclusies der  verschillende rapporten en hoopte 

dat dit congres veel zal bijdragen om aan dc landarbeiders 

betere verblijven te verschaffen, waarin zij  kunnen uitrus-

ten van hun moeizamen dagelijkschen arbeid. 

e voorzitter, mr . . Pock, dankte den heer  Thompson 

hartelij k voor  diens helder  overzicht, waarvan mej. -

tina s op verzoek van het congres vervolgens een 

vertalin g in het Pransch en het Engelsch gaf. 

Vervolgens deelde de voorzitter  mede dat g 

hjatf dri e in de zaal van de huizententoonstclling voor 

volkshuisvesting voordrachten met lichtbeelden zullen wor-

den gehouden. 

j  opende daarop de d iscuss iën. 

Prof. Fuchs (Tubingen) Wees erop. dat de agrarische 

wetgeving dri e verschillende vormen vertoont, naar  gelang 

zij  staat onder  den invloed van de overwegende aanwezig-

heid van het grootbedrij f en het groot grondbezit, onder 

dien van het overwegen van de groote boerenbedrijven 

die ongedeeld vererfd worden of onder  dien van het over-

wegen van het kleinboerenbcdrijf . Bij  den eersten vorm is 

de oplossing van het woningvraagstuk te vinden in het ver-

schaffen van eigen woningen aan de landarbeiders, in de 

„ inwend ig e kolonisatie". Bij  den tweeden vorm is het wo-

ningvraagstuk eigenlijk meer  de vraag van het huisvesten 

van boerenknechts. Bij  den derden vorm is er  geen ar-

beidersvraagstuk maar  is er  een woningvraagstuk voor  do 

kleine boeren zelf, die vaak in veel te kleine woningen 

huizen. r  echter  is de oplossing het moeilijkst . Want we 

kunnen wel de groot industrieelen grootgrondbezitters en 

heerenboeren dwingen, voor  huisvesting van hun arbeiders 

of knechts te zorgen; maar  hoe kunnen wij  zorgen dat de 

kleine boeren betere woningen krijgen ? 

Stellen wij  aan hun woningen de hooge eischen van 

ruimt e per  bewoner, licht en lucht, enz. die terecht voor 

woningen in de steden gesteld worden, omdat men daas 

niet voortdurend in de open t leeft, dan werken wij 

den trek naar  de steden in dc hand. Veel beter  acht spr. het, 

doeltreffende maatregelen te nemen, om de gezondheid der 

landbevolking"  in het algemeen te bevorderen, door  bestrij-

ding van het alcoholisme, en van andere oorzaken van de-

generatie, dan overdreven voorschriften te maken om over-

bevolking der  boerenwoningen tegen te gaan. n zij  dus 

voorzichtig met het stellen van eischen op dit gebied. 

e heer  A . y (Parijs) vvjas van oordeel dat men over-

al het gronddenkbeeld moet doen doordringen, dat elk 

gezin een eigen huis, een eigen tujn t een eigen veld moet 

hebben. Er  is geen afzonderlijk e hyg iëne voor  bet land 

en voor  de stad. Elk e woning moet rechtstreeks door  de 

zon verlicht worden en dat licht moet er  vrije n toegang 

hebben. 

e duisternis is verderfelijk. . e huizen moeten op het 

oosten gebouwd worden. Overvloedig licht is een bron 

van gezondheid en geluk. n alle bouwverordeningen diende 

voorgeschreven te worden, dat alle nieuwe woningen op 

het oosten gebouwd moeten worden. Op .het punt van de 

meest eenvoudige wetten der  gezondheidsleer  verkeeren wij 

echter  in een toestand van barbaarschheid. Wi j  hebben een> 

achterstand van  mjilliar d in te halen dp het gebied van 

den bouw van woningen ten plattelande. r  laat men 

bij  dc lofwaardige pogingen tot inhaling van dien achter-

stand toch gedachtig zijn aan de noodzakelijkheid dat allo 

vertrekken op het oosten moeten zijn bebouwd. Zelfs in 

Engeland, waar  men op het gebied van den woningbouw 

ten plattelande zoo voorbeeldig werkzaam is. heeft men 

tolt dusver  niet acht geslagen op dezen allerbelangrijksten 

eisch der  gezondheidsleer. 

e heer  Perenzci ) wees er  op, dat -

garij e het land is van het groot grondbezit. e 

hangt samen, dat daar  tienduizenden arbeiders geen of 

geen behoorlijk e woning hebben. 

Van dc  millioen inwoners zijn  millioen land-prole-

tariërs . Van het particulie r  kapitaal of van de eigenhulp 

van de arme, weinig ontwikkelde landbevolking viel ter 

verbetering niets te verwachten. Vandaar  een wet van

waarbij ! de landarbeiders de gelegenheid verkregen een 

huisje met een kamer, een keuken en tuintj e in eigen 

tezit tc krijgen . e wet berust op het initiatie f van de 

gemeentebesturen, die den bouw uitvoeren voor  de arbei-

ders die zich voor  de woningen aanmelden en van hun 

groot communaal grondbezit bouwterrein tegen lagen prij s 

beschikbaar  stellen. e staat keurt de plannen goed, ver-

leent  jaar  vrijdo m van belasting en draagt  pet. bij 

voor  de jaarlijksch e aflossing van het geleend kapitaal. 

Op deze wijize zijn de laatste jaren f  cottages ge-

bouwd. e bouw van nieuwe woningen heeft de salarissen 

der arbeiders niet doen dalen. Weleer  zijn deze door  de 

groote emigratie van landarbeiders gestegen. t den 

bouw van nieuwe woningen dient een krachti g woningtoezicht 

gepaard te gaan, aangezien vele gezinnen geneigd zijn in 

één woning bijeen te gaan hokken. Ook is elementair  on-

derrich t in de gezondheidsleer  aan de landbevolking zeer 

gewenscht. 

Zoo bestaat de dwaling, dat het binnendringen van de 
frissche lucht in de woningen ziekte veroorzaakt. En het 
is een feit dat de tuberculose onder  deze bevolking groote. 
verwoestingen aanricht. 

. Cochrane ^ Engeland) betoogde het nut van de 

medewerking der  vrouw om te zorgen voor  een practische 

inrichtin g der  nieuw te bouwen cottages en stelde in het 

licht , dat |men de bewoners niet aanstonds te zware las-

ten moet opleggen, en dat men voor  hun opvoeding in 

hyg iën isch opzicht en in het behoorlijk bewonen van hun 

woningen moet zorgdragen. Zi j  gaf daarop een overzicht 

van inhoud en werking der  Engelsche housing and tower 

planning acts van  die reeds in  districten ten 

plattelande haar  nutti g effect heeft doen gevoelen. n 

deze wet is vooral op de landelijk e districtsraden de plicht 

gelegd om te voorzien in de behoefte aan woningen in 

gemeenten ten plattelande. Toen de wet pas in werking-

trad , werd nog niet veel gebruik ervan gemaakt. r 

in  bedroeg het .aangevraagd crediet voor  den bouw 

van nieuwe woningen reeds  pond sterling, in

 pond, en tot Juni  reeds  pond. Spr. 

bepleitte voorts afschaffing van de schoolbelasting, om 

de landbouwers in staalt te stellen, hun arbeiders hooger 
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loon te betalen, waardoor  het hun gemakkelijker  zal val-
len, zich een betere woning te verschaffen. 

e heer ' (Praag) legde er  den nadruk op, dat, 
de verbetering der  woningtoestanden op het platteland te-
vens bijdraagt tot de oplossing van de moeilijkheden, waar-
toe de opkomst der  groote steden en der  industri e heeft 
geleid. n beeft hierbi j  te doen miet het verschil tus-
schen industri e en akkerbouw en de daarmede samenhan-
gende verschillen in behandeling op fiskaal en ander  ge-
bied. n Oostenrijk wordt in vele plaatsen, die tot het 
platteland gerekend worden, en waar  het eigen huis over-
weegt, een woningbelasting geheven; in andere plaatsen, 
die tot de steden gerekend worden en waar  het huurhui s 
overweegt, een huurbelasting geheven. Om dit verschil op 
te heffen, dient men ojp het platteland evenzeer  huurhui -
zin te bouwen als omgekeerd in de steden ook eigen 
huizen worden gebouwd. n moet echter  het volk aan het 
land binden, door  de landarbeiders niet alleen een huis, 
maar' ook een si uk grond daarbij  te verschaffen. Ook 
handwerkslieden en andere personen, die niet bepaald land-
arbeiders zijn, imaar  op het land leven, zuilen gaarne een 
stukje grond bij  hun woning hebben, om hun inkomsten 
te vergrooten. 

e volgende sprekers kregen slechts  minuten. 
. Baumert ^Spandau) sloot zich aan bij  het betoog 

van prof. Fuchs en wees voorts op de uitstekende regeling 
van het hypotheekwezen in , welke navolging 
verdient, om dt landkolonisatie te bevorderen. Tevens 
dient het /bouwverbod op het platteland te worden opgei 
heven, aangezien dit het bouwen op het platteland be-
moeilijkt . Al l e maatregelen tot woningverbetering dienen 
voorts bezien .van uit dit standpunt: werken zij  den trek 
naak de steden al dan niet in de hand? 

Alles wat den bouw van woningen in de steden verge-
makkelijk t en goedkooper  maakt, werkt helaas den trek 
naa,r  dc steden en de ontvolking van het platteland in de 
hand. n moet daarom in de eerste plaats het woning-
vraagstuk op het platteland oplossen. 

( W o r d t v e r v o l g d .) 

L e e s t a f e l . 

G  No e A l g e m e e ne -
tieve . 

w van de . . t te , . 
A . J.  en J. T. Staal, met afbeeldingen. 

, doo L .  E. van a Vlieg. 
V a n e n en Zweedsche , 

doo . J. van de Ven (slot) met afbeeldingen. 
' 

A No n e het Ge-
nootschap 

g van de g van de Club van . Leden v. h. 
Gen. A . et A . van

1. J. v an . 
O v e  een p a a n n in  doo . . 

met afbeeldingen. 
'n N i e u we g te , met . 

. 

E  No j z e l i n g en aan den n te 
Steenwijk, doo . J. A. van de , met afbeeldingen. 

e b o u w v a k k e n, de handel en de , van n 
in

E en m van Stedenbouw. 
L o s se p l a a t. l van het w de -

e kliniek te . 

E  No  (j e w a p e n d b e t on in den -
bouw doo  V . Jockin c. i . met afbeeldingen. 

t k van . . G. van de Sande n c. i . 
ove  het dalen of n van den bodem van d en de
doo . . J. Lutein Nolthenius c. i . gemaakte , doo . . 

z en . C. Lelij c. i . met afbeelding 
t van de g van u aan een h , 

doo . A . van Sandick c. i . 

. T.)No.  Officieel gedeelte. — -
slagen van . — . — n uit het 
land de . — Snelheidsmete . — s in de . 
— . — Gemengd. — . — Uit technische bladen 
en . — 

E  No n de e . 
t g e d i ng voo  scheidslieden. 

E E  - E No t onstaan van 
de klei, de ligging en g . — . — . 

l en de . — 
. No. e e g 

te Leipzig, doo . A j c. i . — Omwikkeld . e -
n aus m Guszcisen, Systeem . . E. Edle  von 
. — . — . — 

 EN G No. n het  van 
dit kleine t n wij het slot aan van de t van den 
civiel-ingenieu V . d. Steen van n ove Schoonheid in Techniek. 

n t de  o. a. ove  de schoonheid de  windmolens, om 
te besluiten met eenige beschouwingen ove stedenschoon. t t 

j , dat men, om stedenschoon te , niet ve  van 
huis behoeft te gaan en onde mee gewezen op de schoonheid van ve'e 
onze , j dat van (koningen als d t aan-
gehaald. l t op de geslotenheid van dit plein gewezen en j 
gezegd, dat de vele n «e  met t bedoelen op zoodanige 
in uitmonden, dat zij den k van geslotenheid niet . Om dit 
doel te n zijn zij t voo  de uitmonding op het plein geknikt of 
is hun toegang doo een klein gebouw plaatselijk eenigszins » 

Wij n de geslotenheid van het plein als een goede eigenschap 
maa meenen toch. dat de , bevangen doo  Camillo Sitte's denk-
beelden hie  zijn , zonde het te willen, op een dwaalspoo heef: 

. Wij meenen, dat hie  geen e kan zijn van een t 
bedoelen, om een bepaald aesthetisch effect teweeg te , zooals dat 
b. v. wel in m het geval is geweest. e e s 
hebben, zee k s in de middeleeuwen, dc uitmondingen de

n . p het n zoo gemaakt, met de zuive e bedoeling 
de toegangen tot dat plein zoo noodig met weinig moeite te kunnen -

n en . e geschiedenis van n gewaagt van 
veelvuldige , die e n noodig gemaakt kun-
nen hebben en ook s heeft de geslotenheid van het stadsbeeld, meestal 
zijn k in e , die met Camillo Sitte's e 
aesthetische beschouwingen absoluut niets hebben uit te staan en hoege-
naamd genaamd geen d mede houden. 

e schoonheid onze oude steden is juist een gevolg van het onge-
zochte in den aanleg. , om haa in nieuwe steden wede te -
schijn te , falen meestal, wannee men j kunstmiddelen gaat 
toepassen en niet de eenvoudige e n op den d 
stelt. Onze e n zijn vaak zoo hopeloos leelijk. omdat onze 

s zoo hopeloos h zijn. 
t een civiel-ingenieu blijk geeft, wat te gevoelen voo  stedenschoon 

moeten wij zee op s stellen. 
Ove  hetgeen  doo hem in de t ten aanzien van oude 

en nieuwe n t in het midden t zal deze en gene 
met hem van meening ,  wenschen wij niet in debai 
te , doch eene o. i . onjuiste g meenden wij niet onopge 

t te mogen laten. 
Wij meenen, dat e  in hetgeen gezegd t van het oude logement de

n van m op 't n ook een onjuistheid t 
Zee beslist beweett de hee V . d. S. v. O. van dat gebouw : e deu

stond namelijk  in het midden, daa en daa alleen mocht zij staan. -
Ui t een oude teekening, aanwezig op het , die hoogst-

k den n toestand , blijk t dat de than-
gemaakte deu staat op de plaats, waa zij , maa dat een tweed*, 

, met , geheel gelijk aan deze aanwezig was aan de ande
zijde, twee n dus h geplaatst ten opzichte van de middens 
van den gevel. 

Gemeng d Nieuws , 

Egyptische antiquiteiten, mummies en mee van dat spul. t e 
mij aan onze eigen e antiquiteiten, e dezelfde n 

n uitgehaald. 
Zooals bekend is, vindt men in e de hunnebedden, j dikwijl s 

n van de oude s deze n n n : 
steenen, , bijlen, s en e wapens, , enz. 

e n uit het steentijdvak zijn zee in k bij s 
van oudheden. E n soms j hooge n voo  besteed. Voota 
de , n soms nog een beetje vuiligheid, volgens de deskundigen 
de asch t van de e lijken onze e , zijn 
gewild. , dat de e n nog een slaatje 

n te slaan uit de hebbelijkheden hunne . n n 
en n , nagemaakt, en dan voo  goed geld bij de >deskundige« 

s aan den man . 
g gaat het echte niet zoo gemakkelijk . Een van de 

n van dit oud h k (zijn k bestaat uit een 
woonkeet, k weinig minde f dan die van de e 

 plus een oven voo  het bakken van e stoet) e me 
de k . j en een neef van hem hadden e d goede 
zaken mee gedaan. Van de leem uit de esch. n b.v. ook de n 

d , n de n t . e e kunst 
j was. e g voo  te waken, dat ze niet h . 
n ze maa een beetje scheef , dan kon de meest deskundige 
k e  geen e onechtheid in aanwijzen. a n ze inden 

stoetoven gebakken, en dan bleef alleen nog de moeilijkheid , ze een 
oud aanzien te geven. e n ze in den d gestopt en n 
eenige dagen gelaten. Soms d , om eiken twijfel aan de echtheid 

l te , een beetje asch of ook wel een e in 
gedaan. s toog men naa Assen en s naa de bekende n 
van e , en de e »vondsten« n in klinkende 
munt omgezet. 

Soms ook kwamen de s petsoonlijk het n van de « 
bezoeken. Van n n dan de noodige n . Een 
of mee n n vóó  de komst van de n , en dan 
begon men het n om te spitten. Na lang , 't e soms wel 
een halven dag, stootte men dan «toevallig*  op de e n 
aan de e . Gelukkig togen de , belast met hun 

e schatten en ontlast van wat h slijk, . 
Zoo, e me de , hebben we beste tijden gehad. En met 

n s voegde hij n toe. dat het bekende museum van oudheden 
te Assen, voo  een t deel doo hem van zijn kostelijke collectie h 

k was . 

« A n t i q u i t e i t e n«. 
F. A . . t in het Zondagsblad van t Vo lk : 
n de n e onlangs een e ove -

T T . 

t spoorwegnet der  aarde heeft volgens een in het 
„Arch i v fii r  Eisenbahnwesen"  gepubliceerd overzicht 

 een toeneming ondergaan van  kilometer  en 
aan het einde van genoemd jaar  een totale lengte van 

. bereikt, de buurtspoorwegen niet mede ge-
rekend. Van de toeneming komen — in ronde getallen — 
op de Vereenigde Staten van Amerik a , Argen-
tijnsche k , Canada . Europa 

, Afrik a . China , Britsch-

ë , Aust ra l i ë . e toeneming van 
de totale lengte van het spoorwegnet bedraagt tegenover 
den stand van  pet. 

n Europa ïs meer  dan de helft der  spoorwegen staats-
bezit ; de overhand heeft het staatsspoorwegstelsel in -
land, , Oostenrijk . , . ë en 
Bulgarije , terwij l Groot-TBrittanië , Spanje. Griekenland en 
Europeesch-Turkije in het geheel geen staatsspoorwegen 
hebben; ook in Azië bevindt zich een groot deel der 
spoorwegen in staatsbezit, in het bijzonder  in Britsch-Oost-

. Japan. Siaim en . terwij l in China 
staatsspoorwegen nog ontbreken. n Noord Amerik a is slechts 
een klein gedeelte van het Canadeesche spoorwegnet in 
de handen wan den St;aat, de groote netten vain dc Vereenigde 
Staten van Amerik a en o zijn particulier e spoorwe-
gen. n Zui d Amerik a is het staatsspoorwegstelsel meervei-
breid dan in Noord-Amerika ; in Peru en Chil i behoort 

ongeveer  de helft van alle spoorwegen, in Brazi l i ë en de 
Argentijnsche k zeer  aanzienlijke trajecten aan den 
Staat. n Afr ik a is het staatsspoorwegstelsel zeer  ontwikkeld 
in de e en Engcische bezittingen, terwij l de bezittin-
gen van Frankrij k (afgezien van A lger i ë en Tunis). Belg ië, 

ë en Portugal geen staatsspoorwegen hebben. 

t grootste spoorwegnet bezitten de Vereenigde Sta-
ten van Amerik a met ; vervolgens volgen 

d met ; Europeesch d met 
Finland ; ë met ; 
Frankrij k met ; Oostenrijk e met

; Canada met 1 . , Groot Br i tanni ë en -
land met ; Argentijnsche k met

; o met ; Brazi l i ë met ; 
ë met . en Spanje met . e an-

dere landen hebben spoorwegnetten van minder  dan
. Perzië een van slechts 1 . 

e dichtste spoorwegnetten hebben Be lg ië met . 
spoorwegen op 2 - oppervlakte, 't k Saksen 
met . spoorwegen op ioo . oppervlakte, -
bur g met . spoorwegen op too 2 . oppervlakte, 
Groot Br i tann i ë met . spoorwegen op 2 . 
oppervlakte, Zwitserland met . spoorwegen op

2 . oppervlakte, d in het geheel met
. spoorwegen op 2 . oppervlakte. 

e minste spoorwegen bezit onder  de landen van Euro-
pa Turkij e met 2 . en onder  de landen der  aarde 
Perzië met . op 2 . vlakte-inhoud. Van 
de buitcn-Europeesche landen hebben dc Vereenigde Staten 
van Amerik a het dichtste spoorwegnet met . op 

2 oppervlakte. n West- en Zuid-Austral i ë komt 
dp 2 . vlakte-inhoud nog niet . spoorweg. 

n geven deze dunbevolkte landen de gunstigste 
getalverhopding, wanneer  de spoorweglengte met het be-
volkingsgetal vergeleken wordt. Op iedere  inwoners 
vallen aan spoorwegen: in West -Aus t ra l i ë . in 
Zuid-Austral i ë , in Queensland , in de 
Vereenigde Staten van Amerik a . in g 

, in Zwitserland , in Be lg ië , 
in d , in Groot Br i tani ë . in 
Saksen . Op de laatste plaats staat ook bij  deze 
vergelijkin g in Europa Europeesch-Turkije met , 
onder  alle landen der  aarde Perzië met . spoorweg-
op iedere  inwoners. 

Voor  de vijftigjarig e tijdsruimt e  bedraagt de 
toeneming der spoorweglengte over  de geheele aarde
pet. en wel in Afrik a  pet., in Azië  pet., in Austra-
l i ë  pdt., in Amerik a  pet., in Europa  pet. Voor 
de afzonderlijk e landen is de vermeerdering in die tijds-
ruimt e geweest in Belgisch Congo  pet., de e 
bezittingen in Afrik a  pet., de Engcische bezittingen 
in Afrik a  pet., Paraguay  pet.. China  pet.. 
Serv ië  pet.; in Be lg ië ib  pet., in < -
garij e  pot. in d  pet., in Frankrij k  pet. 
in d met Finland  pet., in ë  pet., in Groot-
Br i tanni ë en d  pet. 

t aanlegkapitaal van alle spoorwegen der  aarde wordt 
tot einde  berekend op  millioen gulden. 

E E N E . 

t papyrus is, langen tij d geleden, het eerst in het 
oude Egypte vervaardigd, maar bleef lang een geheim 
van dit land. n 't bijzonder  wijdde de van  v. 
Chr . regeerende koning Ptolemaeus Soter  veel aandacht 
aan de vervaardiging van dit nuttige artikel , en, om de 
wijze van vervaardiging voor  't buitenland geheim tc houden 
cn dit zoo van Egypte afhankelijk te maken, vaardigde 
hij  een uitvoerverbod uit, dat streng gehandhaafd werd. 



t papyrus was echter  reeds toen zoon noodzakelijke 
behoefte geworden, dat andere volken naar een vervan-
gende stof begonnen te zoeken. t had tengevolge, dat 
in Pcrgamon, n Aziii . het perkament uitgevonden werd. 

r  bet gebruik van het perkament, hoe lang het zich 
ook heeft staande gehouden, breidde zich in het begin 
slechts langzaam «ut. e oevers van den Euphraat waren, 
evenals die van den Nijl , sterk met papyrusriet begroeid, 
en spoedig was het den hier  wonenden volkeren gelukt, 
papyrus te \ ervaardigen, al was het ook zoo goed niet 
al- liet Egyptische. Ten tijd e van den ouden Plinius werd 
veel papier uit Syr i ë betrokken; ook n Aziatische vol-
keren vervaardigden het. n ten dage groeit het pa-
pyrus in het wild in S i l i c ië; ook aan de oevers van den 
Jordaan en in Gondar ca Abess in ië. e oude Egyp:enaren 
bezaten groote papyrusplantingen i.i de moerassen, zoowel 
al- op alle plaatsen, waar dc buiten dc oevers getreden 
Nij l het land bespoeldc. e plant diende echter  niet alleen 
tot (le papierfabricage; de hiervoor  niet te gebruiken zijnd? 
wortels, een arm dik . leverden een prachtig brandmateriaal; 
ook tot de vervaardiging van huishoudelijke voorwerpen 
werden zij  gebruikt . Van de in elkaar  gevlochten sten-
gcis bouwde men zeer  sterke en lichte booten, en het 
binnenste diende tot vervaardiging van zeilen, matten .de-
kens, enz. t weeke. eetbare onderste gedeelte 
bevatte overvloedig \een aangenaam sap en het wceke 
vlecsch werd reeds vroeger tot een smakelijk gerecht be-
reid. Een beroemde Fransche ontdekkingsreiziger  maakt 
melding, dat de Egyptenaren in hieroglyphen hun ouder-
dom door ccn papyrusbundcl voorstelden, daar  papyrus hun 
eerste voedsel geweest is. 

e stengels kunnen niet in hun geheel tot de vervaar-
diging van het papier  dienen. n nam vroeger het mid-
dling; di cite, dat bijn a ronde hoeken had. e stengels wer-
den dan in stukken gesneden, zoolang, als het papier dat 
nnn hebben wilde breed moest zijn. n nam men nut 
ten naald alle huidjes weg, die over  elkaar den papyrus-
stengel vormen. t dc buitenste huidjes verkreeg men 
slechts een minderwaardig product, het binnenste gedeelte 
bevatte echter die huidjes, die bet beste voor  mooi pa-
pier  geschikt waien. Ze werden daarna gewasschen en op 
cikaar  gelegd, opdat zij  zich samen verbonden. n legde 
men ze even onder  hoogen druk . legde er  nieuwe dwars 
op cn perste ze weer. tot de gewenschte dikt e verkregen 
was. r in de vlicsjes nog genoeg sap overgebleven was, 
was dit voldoende en bleven de vliesjes op elkaar  'kleven. 
Om daar  echter van verzekerd te zijn en om het papier 
meer  stevigheid te geven, werd het nog zeer dun gelijmd. 

n verkreeg deze lij m uit weitenmeel, dat in licht ge-
zuurd water  gekookt werd; elders gebruikte men de brood-
kruimel s die men in kokend water  weckte en dan op een 
paardenharen zeef bracht. Volgens Plinius mocht de hier-
voor te gebruiken lij m slechts één dag oud zijn. Nadat 
het papier  voor het eerst gegomd was. werd het met een 
hamer geslagen, opnieuw gegomd, voor de tweede maai 
geperst en geslagen, opdat het glad werd. s wreef 
men, om het gladder tc maken en zoo meer  aanzien 
te geven, het met een paarlemoeren of ivoren etaaf. maar 
dit was niet aan te bevelen, daar dan op den duur de 
letters er  af weekten. 

n onderscheidde in dien tij d negen soorten papyrus. 
t beste papyrus, dat ongeveer  13 duim breed was. werd 

oorspronkelij k door de Egyptenaren slechts voor de hei-
lige boeken gebruikt ; slechts op dit papier  mochten de 
namen der  goden neergeschreven worden. Toen de -
meinen Egypte overheerschten, werden de keizers voor de 
goden in de plaats geschoven en spoedig hadden de hove-
lingen aan dat soort papier den naam Augustus gegeven. 
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Victo r de Stuers . 

Er is dezer  dagen zooveel gesproken en geschreven over 
den man. wiens naam hierboven staat, dat wij  slechts aar-
telend d( pen opnemen, de pen. die wij  wel eens als wa-
pen tegen hem gebruikt hebben, om ook onzerzijds blij k 
it geven van belangstelling in de welverdiende hulde, die 
'iem uil alle oorden des lands cn uit het buiten] ind ge-
dacht is. ter  gelegenheid van zijn zeventigsten geboorte-

Ida op  October  j. l . 

e ooren moeten hem wel tuiten van het geschetter  der 
loftrompetten, die gestoken zijn. de oogen wel pij n doen 

u het J'engaalsch vuur, dat ontstoken is op zijn feest, 
i de jubilari s zal toch hebben moeten erkennen, dat 
aangenamer lis. met rozen te worden bestrooid, dan 

î' t slijk gesmeten, verkieslijker , om in de hoogte te wor-
iilen -estoken dan onderste boxen geloopen, tc meer., daar 
' !l verheffing op een ho>g voetstuk hier  geen gevaar  voor 
*fcdir  naar  beneden tuimelen oplevert, wint de heer de 

n heeft dit voetstuk zelf gebouwd op een breede fun-
S tm ; ,o en niemand denkt er  thans meer aan, het te onder-
?r<ivi  of cr  mijnen onder te leggen. 

i  vaak is dit niet tijdens den bouw beproefd, met 
1' denkbare- middelen, eerlijk e en gemcene. Gelijk wel-

f er de n hun vestingen bouwden, de spade in eene 
r»d . het zwaard in dc andere, moest hier  gewerkt worden. 
^ a r ten slotte kwam het bouwwerk tot stand. 
 En dc bouwmeester, die aanvankelijk bij  herhaling moest 

ï t V ; i n u. hoe weinig een profeet in zijn vaderland geëe rd 
^"e t thans, dunkt ons. een vreemde gewaarwording heb-

ben ondervonden, toen hij  zelfs zijn tegenstanders zag nu-
dc-helpcn. om hem op zijn voetstuk te verheffen. 

Op zeventigjarigen leeftijd kent men gewoonlijk zijn Pap-
penheimers. Weinigen zijn z<v> in de gelegenheid geweest, 
de menschen te leeren kennen, als de heer de Stuers in 
zijn actieve loopbaan. Zij n scherpe blik . die hem reeds 
vroeg in de kunst bet wir e van het valsche deed onder-
scheiden, heeft hem zonder  twijfe l ook op elk ander ge-
bied daartoe in staat gesteld. 

j w.is nimmer gewoon, zich iets wij> te laten maken. 
Wi' "  dit eenmaal beproefd had deed hel geen tweeden 
keer. Zij n eerlijk e tegenstanders achtten hein daardoor  hooi 
ger als man van karakter , tic minder  eerlijk e werden zijn 
vijanden. 

Evenwel is deze verdeeling niet correct, want de heer de 
Stuers heeft  vijanden, wier eerlijkheid allerminst i
twijfe l getrokken mag worden, dat zijn degenen, die hem 
en zijn bedoelingen nooit begrepen hebben e.t nooit begrij-
pen zullen. 

t deze categorie geenszins als quantitc n é g l i g e a l le mag 
worden beschouwd ,ook hiervan zal de jubilari s menigmaal 
de onaangename ondervinding hebben opgedaan, maar  eer-
bied moet bij  elk eerlijk man gewikt zijn do 
harding, waarmede hij  den strij d heeft volgchoudi 
het tijdsti p der  overwinning. 

t 'weldenkend Nederland heeft terecht een grool man 
gehuldigd, die gewoekerd heeft met de talenten, die hem 
waren toebedeeld, ten bate van zijn vaderland, die niet 

ten tot 
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versaagde in het nastreven van een schoon ideaal, trot s 
alle tegenwerking, die niet met woorden alleen, maar  met 
daden de zaak steunde, die hij  voorstond. Bevoorrecht door" 
geboorte cn fortui n kon hij  dat doen. stonden hem middelen 
ten dienste, waarover  niet iedereen beschikken kan, maar 
hoevelen in overeenkomstige positie brengen tot stand, wat 
hij  deed? Ook in de meest bevoorrechte positie is 't dagclijksch 
leven niet altij d couleur  de rose, maar wisselen de zonnige en 
de sombere dagen elkander  af. t het klimmen der  jaren 
vervliegen de illusies, verflauwt de belangstelling in zoo-
veel, waar  men zich vroeger  warm voor  maakte en het 
verwondert ons niet, dat wij  bij  vooraanstaande persoonlijk-
heden de energie zien verminderen en zij, op een zeker 
oogenblik, zich uit het openbare leven terugtrekken. 

r  in alle levensomstandigheden heeft deze merkwaar-
dige persoonlijkheid den strij d voor  het ideaal gevoerd, met 
inspanning van alle krachten en dat de energie nog niet 
is uitgebluscht. is nog betrekkelij k kor t geleden duidelijk ' 
gebleken. 

Victor  de Stuers behoort tot die naturen, die zichzelf 
gelijk bljjve n tot het einde, die zich niet laten sloopen, 
al gevoelen zij. dat zij  zelf langzamerhand een oud monu-
ment geworden zijn. Wanneer  zij  eenmaal den tol aan de 
natuur  moeten betalen, dan verrast hen de onverbidde
lijk e deurwaarder  te midden van hun arbeid, vaak zonder  een 
waarschuwing en aanmaning aan zijn dwangbevel te doen 
voorafgegaan. Er  is altij d iets hero ïeks in het sneuvelen 
met dc wapenen in dc hand ter  verdediging van het vaandel, 
waaraan men trouw gezworen heeft. 

r  met dit al is een levende held meer  waard dan een 
doode en hoezeer  de heer  de Stuers een rust moge hebben 
verdiend, waarin hij  met voldoening op zijn levensarbeid 
kan terugzien, hij  zal ongetwijfeld gaarne dien arbeid, die 
immers geen einde heeft, liever  voortzetten zoolang hij  kan.-

Wi j  zullen dan ook de vraag laten rusten dezer  dagen 
gedaan, wie eenmaal zulk een man vervangen moet. 

e vraag is ontijdi g en ongepast. A l is het verklaarbaar , 
dat men haar  deed, een figuur  als die van de Stuers kan niet 
en behoeft niet vervangen te worden, 't Eenige, waarop men 
bedacht moet zijn, wanneer  eenmaal de verdediger  onzer  na-
tionale kunstbelangen van het tooneel zijner  werkzaamheid 
zal zijn afgetreden, is, dat het door  hem opgerichte bouw-
werk niet afbrokkele en in verval gerake. s de beste 
wijze, waarop een natie hare groote mannen eeren kan, 
is het voortzetten van de door  hen begonnen arbeid, in 
hun geest. 

Toen de heer  de Stuers zijn taak aanvaardde moet hij 
wei spoedig tot het besef gekomen zijn van haren om-
vang en bij  vele gelegenheden wel getwijfeld hebben of 
hij  ooit iets bereiken zou. e uitkomst heeft zeker  de ver-
wachting verre overtroffen, maar  wie zal beweren, dat nu 
de tij d gekomen is, om op de behaalde lauweren te gaan 
rusten ? 

Wi j  mogen helpen den oogst binnen te halen en dc 
vruchten te plukken, mits wij  beloven daarna opnieuw te 
gaan ploegen en zaaien, naar  het voorbeeld van den zaaier, 
die het vruchtbaar  veld. dat door  vcrwaarloozing en on-
verse lulligheid een wilderni s geworden was, opnieuw voor 
ons ontgonnen en in cultuur  gebracht heeft. 

t wij  hem daarvoor  dankbaar  zijn en onze hulde 
brengen, is niet meer  dan plichtmatig , het zou schande zijn, 
als wij  het niet deden. 

Ongevoelig zal de jubilari s voor  dit huldebetoon, wij 
willen niet zeggen vertoon, zeker  niet zijn ; hij  zal het op 
zijn juiste waarde weten te schatten. r  de grootste vol-
doening, die wij  hem geven, de schoonste hulde, die wij 
hem brengen kinnen, zal daarin bestaan, dat wij  hem in dc 
jaren, dat het hem nog vergund zal zijn. in ons midden 

tc arbeiden, door  daden toonen, te hebben ter  harte ge> 
nomen, wat hij  ons geleerd heeft. 

Wanneer  er  gesproken kan worden van een herleving van 
ons nationaal bewustzijn in onzen tijd , dan hebben wij  die, 
waar  het onze kunst betreft, zeker  voor  een zeer  groot 
deel te danken aan Victor  de Stuers. 

* P r i j s v r a g e n . | 
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P V O O  E E N . 

Gevraagd wordt het ontwerp van een dorpskerk met bij -
gelegen, eventueel aangebouwde, predikantswoning. t ge-
heel moet op den beschikbaren bouwgrond zóó geprojecteerd 
worden, dat aan de hoofdstraat een gedeelte van het ter-
rein als plein vri j  blijft , ten einde hinder  van het straat-
verkeer  te vermijden. 

t ligt in de bedoeling dezer  opgave, dat, m et de 
gevraagde gebouwen, de aanleg van dit plein als intiem 
dorpsplein en tuinen om kerk en woning mede worden 
ontworpen; bij  de beoordeeling zal bijzondere aandacht ge-
schonken worden aan de aansluiting van deze niet bebouwde 
gedeelten, hetzij  door  beplanting of anderszins met de te 
stichten gebouwen tot een harmonisch geheel. 

t kerkgebouw moet bevatten: 

ie. kelder: 
onder  een gedeelte van het gebouw met ruimten voor 
centrale verwarming cn kolenbergplaats. 

 begane grond: 
a. ruim e tochtvrij e ingang. 
b.  vaste zitplaatsen 1 ) waarvan 

een gedeelte op galerijen kan worden ondergebracht. 
c. galerij  voor  orgel. 
d. consistoriekamer 2 . ) , tevens ontvangkamer 

kerkelijk e plechtigheden (als doop of huwelijk ) met 
aparten uitgang, toilet en kasten. 

e. een kleedkamer voor  den predikant met kasten 
(deze ruimt e kan vervallen indien dc predikants-
woning d >r een overdekte ruimt e met het kerk-
gebouw in verbinding is gebracht. 

f. een toren met uurwerk en gelui. 
e predikantswoning moet bevatten: 

Entree, salon, eet-huiskamer,  slaapkamers, logeerkamer, 
werkkamer, badkamer, keuken en bijkeuken, minstens
W.C . ' s , kasten, enz.; provisie- en brandstoffenkelder. 

e werk-, bad- en slaapkamers kunnen op eene verdieping 
en ook gedeeltelijk in de kap worden ontworpen. 

Gevraagd wordt te teekenen: 
t plan der  gebouwen en omgevende tuinen en dorp-

plein met plans van kelder  en verdiepingen op schaal  e 
s  gevels van het complex met lengte- en 

breedte-doorsnede van het kerkgebouw op dezelfde schaal 
Een perspectiefteekening van het geheel, overgebracht van 
deze schaal. 

e teekeningen kunnen — met uitzondering van de plat-
tegronden — schetsmatig behandeld zijn. 

Uitgeloofd worden: 
Een eerste prijs : Zilveren e met Getuigschrift, be-

nevens f

Een tweede prijs : Bronzen e met Getuigschrift, be-
nevens f

Een derde prijs : Getuigschrift benevens f
Een vierde prijs : Getuigschrift. 

 e P r ij  s v r a a g. 

P V A N E E N C O T T A G E . 

Gevraagd wordt het ontwerp van een Cottage (tijdelij k 
buitenverblijfje ) in baksteen of hout-architectuur  of een 
combinatie daarvan. Toepassing van natuursteen is uitge-
sleten met uitzondering van traptreden en deurdorpels. 

e begane grond, die twee treden boven den tuingrond 
gelegen zal zijn, moet bevatten: een ingang met tochtafslui-
ting, kleine hal met cauzy-corner  en trap naar  de verdie-
ping, i/oilet met privaat , keuken groot 4̂ 2 . met zij-
ingang en keldertoegang, bijkeuken groot ^ 6 2 . , woon-
oetkamer groot ^ 2 . . een kleine serre en een groote 
veranda. e verdieping, die gedeeltelijk in de kap kan 
worden gebouwd, zal vier  slaapkamers bevatten van ver-
schillende grootte, een badkamer, een privaat en een dienst-
bodenkamertje, hetwelk ook op den zolder  gelegen kan 
zijn . n het laatste geval moet de verdieping een afsluitbaar 
zoldertrapj e bevatten. 

Gevraagd wordt te teekenen minstens twee plattegronden, 
twee gevels en eene doorsnede. Op schaal van i a

Uitgeloofd worden: 
Een eerste prijs : Zilveren e met Getuigschrift, be-

nevens f
Een tweede prijs : Bronzen e met Getuigschrift, be-

nevens f

Een derde prijs: . Getuigschrift. 

E . 

e behandeling der  teekeningen is vrij , doch moet dui-
delij k en nauwkeurig zijn. Zi j  mogen op carton opgezet, 
doch n i et i n h o u t en l i j s t e n g e s p a n n en zijn. 

All e stukken ter  beantwoording dezer  prijsvragen wor-
den vóór of op r  vrachtvri j  ingewacht 
aan het adres van den isten Secretaris, Nicuwehaven 
N.Z .  Zij  mogen niet in k i s t en of op andere wijze 
in h o ut verpakt worden. 

Ontwerpen na dien datum ingezonden, blijven buiten be-
oordeeling, tenzij  aan het Bestuur  afdoend kan aangetoond 
worden, dat dit buiten de schuld van den inzender  mocht 
zijn geschied. 

e teekeningen moeten met een motto gemerkt zijn en 

verder  vergezeld gaan van een gesloten brief, waarin naam 
kwalitei t en woonplaats van den Ontwerper  en van een 
tweeden dito, waarin een correspondentie-adres vermeld is. 

Op beide brieven en couverts moet het motto der  tee-
kening voorkomen. 

e ontwerper  van eenig antwoord mag zich als zoodanig 
niet bekend maken vóór de uitspraak der  Jury . 

e Jury vooir  deze prijsvragen bestaat uit de ; 

G. , , Architect te . 
Jac. v. Gils, Architect te . 

. A . , Architect te . 

A . P Smits, Architect te. 's-Gravenhage. 
G. Versteeg, Architect , r  van Gemeente-

tew erken te Arnhem. 

J. P. Stok Wz.. Architect te , (plaatsvervangend). 
Wanneer geen antwoord ter  volle bekroning kan wor-

den voorgedragen, heeft de Jury het recht om het Be-
stuur  van ..Bouwkunst en Vriendschap"  voor  te stellen de 
uitgeloofde prijzen op andere dan bovenstaande wijze te 
verdeden. 

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 toe-
stemming van „Bouwkuns t cn Vriendschap". 

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. 

e uitspraak der  Jury zal door  het Bestuur  door  middel 
van de , .N. . Ct."  en de bouwkundige bladen bekend ge-
maakt 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 in de A l -
gemeene Vergadering der  Vereeniging, die in Januari
zal worden gehouden. 

e deelna me aan de beantwoording der  prijsvragen is 
voor  ieder  opengesteld. 

Namens het Bestuur. 

. O T T E N . Voorzitter . 

J. N E . Secretaris. 

, October

Tiend e Internationaa l Woningcongres . 

(V e r v o 1 g.) 

e heer  Aldridg e ) betoogde, dat niet gebrek 
aan geld, maar  gebrek aan lust om goede woningen ten 
plattciande te bouwen, oorzaak is, dat op vele plaatsen 
niet genoeg op dit gebied gedaan wordt. Voor  oorlogs-
uitgaven is steeds geld genoeg beschikbaar. Spr. keurde 
scherp af, dat in vele gemeenteraden personen gekozen 
worden die gekant zijn tegen de verbetering van woningi 
toestanden ten plattciande. Voort s zette spr. uiteen, dat 
het particulie r  initiatie f in gebreke is gebleven in de be* 
boeften op dit gebied te voorzien. Al s men den menschen 
betere woningen geeft, verheft men het peil der  indivi j 

duen en daardoor  dat der  natie. t de salarissen dienten-
gevolge dalen, is onjuist. t bouwen van goede woningen 
kost ongetwijfeld veel. r  de nalatigheid op dit gebied 
kost veel meer; want we hebben de armen toch te ver-
zorgen, te voeden en te kleeden. r  dit internationaal 

probleem op te lossen, verricht men een zegenrijk werk. 
e heer  Badtka (Charlottenburg) achtte het zeer  ge-

wenscht, dat ook in het Oosten van , waar  liet 
groot-grondbezit overweegt, woningverbetering op groote 
schaal zou plaats hebben. n moet de landarbeiders zoo 
opvoeden dat zij  hooger  eischen stellen aan hun woningen, 
dan zullen de arbeiders in do stad evenzeer  aan hun wo-
ningen hooger  eischen gaan stellen. 

e heer  Wïhaut (Amsterdam) kwam op tegen de laatste 
stelling van het rappor t van den beer  Faber, dat het op 
het platteland geen bezwaar  oplevert als de ondernemer 
eigenaar  is der  arbeiderswoningen. Spr. achtte het bezwaar 
daarvan evengroot als in de steden. r  wordt een 
nieuwe band gelegd tusschen den ondernemer en den ar-
beider  en worden de landarbeiders verzwikt in hun strij d 
vo: (- hooger  salaris en lotsverbetering. r  wordt de 



versterking der  thans nog zwakke landarbeidcrsorganisa-
tie tegengewerkt. s dan kan de patroon den land-
arbeider, die hem door  zijn organisatie tegenwerkt, uit zijn 
woning zetten. Spr. was het voorts oneens met den heer 
Baumert, die op maatregelen scheen te zinnen om een econo-
misch verschijnsel als dc trek naar  de steden tegen te 
glaan. n wij  ons bepalen tot de verbetering der  platte-
landswoningen, zonder  bijovcrwegingen. 

e heer  Costinesco ) betoogde, dat in zijn 
land elke boer  met eigen materiaal zijn eigen huis bouwt, 
men kent ten plattelande geen huurwoningen. All e boeren-
woningen worden naar  den zonnekant gebouwd. Boven-
dien zijn tlie woningen zeer  zindelijk . Spr. protesteert er 
tegen dat onzindelijkheid een uitvloeisel van armoede zou 
zijn . l is veeleer  een uitvloeisel van gewoonte, slechte 
opvoeding en slechte voorbeelden. Vandaar dat ook in de 
steden de woningen van kleine ambtenaren nimmer zoo 
onzindelijk zijn als van werklieden. Op het platteland slaapt 
de bewoner  meestal buiten dc woning in een open veranda. 

e inrichtin g der  woning is ten plattelande van minder 
beteekenis dan de omgeving; de aanwezigheid van een 
boomgaard, van een zindelijk erf, van goed drinkwater , 
enz. n t den plattelandsbewoners door  goed onderwijs 
betere hyg iën ische begrippen bijbrengen. t is beter  dan 
het bouwen van enkele nieuwe woningen ten plattelande. 

e algemeene rapporteur , dc heer  Thompson, >ag van 
repliek'  (a.f. 

Aan de orde was daarop het derde onderwerp: o v e r-
b e v o l k i n g v an w o n i n g e n. 

Algemeen rapporteur  was dc heer  Neuschler  (Stuttgart) . 
j  gaf een overzicht van de rapporten der  heeren Soc-

nens, . Van Billocn ( B e l g i ë ); dr . , dr . 
Seydcl ; National g and Town Plan-
ning Council (Engeland); n (Finland); Wibaut (Ne-
derland); Svane (Noorwegen); dr . g (Oostenrijk)) ; dr . 
Virgi n (Zweden); n (Zwitserland). 

e algemeene rapporteur  legde er  den nadruk op dat 
van overbevolking alleen kan gesproken worden wanneer 
er naar  de evenredigheid van de beschikbare woonruimte 
te veel personen in die ruimt e aanwezig zijn, in verband 
met de behoefte ,i.an ruimt e van ieder  der  aanwezige per-
sonen. Wanneer  dus in een ruimt e twee personen van 
verschillend geslacht of een zieke en een gezonde samen 
moeten slapen, kan men dit wel uit zedelijkheids- of ge-
zondheidsoogpunt afkeuren, doch men kan niet van over-
bevolking spreken. t maakt ook veel verschil of de 
personen, in 'zekere ruimt e bijeen, zindelijk zijn, niet roo-t 
ken, enz. Ook de leeftijd maakt veel verschil. n kan 
dus niet met 'n ellemaat uitmeten of er  al dan niet sprake 
kan zijn 'van overbevolking; de grenzen zijn moeilijk te 
trekken. Vast 'staat alleen dat wanneer  de aanwezige lucht-
ruimt e voldoende is voor  de physiologische behoeften der 
daarin aanwezigen, overbevolking aanwezig is. r  dit 
hangt weder  samen met de vraag of de beschikbare hoe-
veelheid zuurstof voldoende is, hetgeen afhangt van do 
ventilatie, de vraag, hoelang de woonruimte gebruikt wordt, 
of erin 'gek(¥>kt wordt of geslapen enz. e kubieke inhoud 
op zichzelf 'is dust niet beslissend. r  wel is beslissend de 
vraag of de bewoner  nog zooveel bewegingsvrijheid heeft, 
dat hij  zich in rijn  woning behageliik kan gevoelen. Spr. 
hecht daarom niet zoo bijzonder  aan een groote hoogte 
van de kamers. Een hoogte boven de  meter  biedt 
voor  de minder-bemiddelden geen bijzondere voordeden. 

l i t de rapporten blijk t dat in geen enkel land een wet-
telijk e definiti e of omgrenzing is gegeven van het begrip 
„ove rbevo l k in g van woningen", dat voor  het geheele lana 
geldt, met uitzondering in zekeren zin van Oostenrijk , waar 
in de wet minimum-imaten voor  woonruimten zijn gesteld. 
n enkele Zwitsersche kantons is hetzelfde geschied. 

"Ook in enkele e bondsstaten bestaan dergelijke 
woningwetten, maar  niet in Pruisen, laat staan in het ge-
heele e . 

e Nederlandsche Woningwet draagt in art .  de vast-
stelling van voorschriften nopens behoorlijk e bewoning aar 
de gemeenteraden op en bepaailt in art .  dat de bedoelde 
voorschriften eischen kunnen (niet moeten) inhouden om-
trent het aantal bewoners in verband met de ruimt e dei-
vertrekken. e gemeente den g is in Nederland di 
eenige der  groote steden, die . per  bewoner  verlangt 
Spr. geeft vervolgens een beknopt overzicht van het rap-
port van den heer  Wibaut over  overbevolking van wo-
ningen. t is gewenscht, dat, evenals in verschillende Ne-
derlandsche gemeenten en in Wurtemberg, ook eischen 
gesteld worden omtrent het aantal personen in een slaap-
plaats ; want de „bedden -nood"  is overal groot. 

Vervolgens gaat spr. na, wat in dc verschillende Staten 
is gedaan op het gebied der  woning-telling en woning-
opname, ten einde betrouwbare woningstatistieken te ver-
krijgen . 

n verschillende landen heeft men dc volkstellingen tevens-
aan dit doel dienstbaar  gemaakt, o. a. bij  dc volkstel-
lingen i n Nederland. e statistiek in verschillende landen 
heeft een andere opvatting gehuldigd va|h het begrip .over-
bevolking"  dan de bouw- en woomverordeningen. Zi j  gaat 
in vele gevallen niet na, hoe groot de kubieke ruimte-
inhoud der  woonruimte is, maar  alleen, hoeveel personen 
in een bepaalde woonruimte te zamen huizen. Een inter 
nationale statistische vergelijkin g der  overbevolking blijk t 
zoodoende vrijwe l onmogelijk. 

Verder  blijkt , dat de overbevolking en andere misstanden 
op het gebied der  volkshuisvesting vaak zeer  onvoldoende 
onderzocht zijn. r  wat op dit gebied bekend is ge-
worden is in elk gevfcil voldoende om ieder  te overtuigen 
van de noodzakelijkheid, den strij d tegen dit euvel aan 
te binden. Welke nu zijn de middelen om deze overbevol-
kin g tegen te gaan? 

e woningnood en woningovcrvullin g zijn ongetwijfeld 
een deel van de algemeene armoede, welke ook tot gebrek 
op ander  gebied, met name op dat van voeding en klee-
ding leidt. r  dit mag geen reden voor  ons zijn, de 
handen in den schoot te leggen tegenover  dit euvel, te-
meer  waar  woning-imisstanden en ep idemieën zoo nauw sa-
menhangen. Nieuwe woningen van overheidswege te bouwen 
voor  de allerarmsten, waarin zij  gratis of bijn a kosteloos 
gehuisvest worden, levert echter  het bezwaar  op, dat deze 
lieden, die toch reeds geneigd zijn, op; de weldadigheid te 
drijven , zedelijk nog dieper  zinken. Veeleer  dient men een 
goed woningtoezicht uit te oefenen. Spr. beveelt deze dri e 
middelen aan: 'statistiek, woningtoezicht, politie. Zonder 
een algemeen overzicht aangaande eenigen misstand en een 
inzicht in de oorzaken daarvan, kan m<en daartegen niet 
optreden mjet die gelijkmatigheid, welke het optreden der 
overheid behoort te kenmerken. m dient de statistiek, 
die dit inzicht verschaft, vooropgesteld te worden. -
naast en daarna komen dan het toezicht en de politiezorg, 
tot het tegengaan der  geconstateerde misstanden. t bou-
wen van nieuwe goedkoope woningen baat op zichzelf niets. 

e ervaring heeft geleerd, dat daardoor  het luieren, het 
liegen en bedriegen, en andere ondeugden bij  de aldus 
beweldadigden in de hand wordt gewerkt. e menschen 
moeten den Staat onderhouden, niet de Staat de menschen 
Spr. is dus tegen weldadigheid op het gebied van woning-
bouw, tenzij  ten hoogste als overgangsstadium, dat spoedig 
verlaten wordt. n het verhuren van woniingen tegen een 
huur  die met de draagkracht verband houdt, gelijk de 
Amsterdamsche Vereeniging tot verschaffing van arbeiders-
woningen doet, ziet spr. iets kunstmatigs, dat misschien past 
in een communistischen staat, maar  niet in de tegenwoor-
dige maatschappij. 

Gezinnen met veel kinderen moeten stellig een grooter 
woning betrekken, welke uit den aard der  zaak duurder  is; 
maar  spr. is er  tegen, dat men door  weldaden en geschen-
ken zulke woningen verschaft. t leidt slechts tot onbillijk -
heid. 

n tegenstelling tot de weldadigheid beveelt spr. het op-
treden van de politi e aan. dat gelijkmatiger  en daardoor 
billijke r  werkt . Spr. is ongetwijfeld voor  de persoonlijke 
vrijheid , doch vernacht blijvender  vooruitgang van  politie-
rnjaatregelen dan van weldadigheid. Vóór alles is noodig 
een omschrijving van het begrip „overbevo lk ing" , waarbij 
op den voorgrond dient gesteld een scheiding van slaap 
en woonruimten. t begrip van overbevolking moet noch 
te eng, noch te rui m gesteld worden. n moet echten 
de overbevolking niet maken tot een onderwerp van on-
middellijk e strafwetgeving, maar  veeleer  aan de politi e de 
bevoegdheid verleenen, aan de overbevolking door  haar 
optreden een einde te maken. s dergelijks bestaat reeds 
in.' . n het rappor t van den heer  Wibaut leest 
men web: „deze voorschriften worden niet gehandhaafd", 
maar  men moet het de politic-autoriteite n tot plicht stellen, 
de voorschriften na te leven, cn daarbij  is een krachti g wo-
ningtoezicht het beste hulpmiddel om de politi e daartoe 
in staat te stellen. e Staat moet daarbij  de gemeenten in 
haar  toezicht behulpzaam zijn door  een centrale inspectie. 
Op iedere woning diende voorts, na ambtelijk onderzoek, te 
worden aangegeven hoeveel bewoners daarin ten hoogstu 
mogen verblijven. 

Ten slotte betoogde spr., dat vele gezinnen beter  zou-
den kunnen wonen, indien zij  hun inkomen beter  wisten 
te besteden en minder  uitgaven voor  weelde-artikelen en 
alcohol. Spr. erkent de behoefte aan weelde-uitgavcn ook 
bij  de arbeiders, maar  deze mogen niet onevenredig hoog 
zijn in verhouding tot hun totaal-uitgaven. Goed volkson-
derwij s k'an hier  veel nut stichten. 

e heer  Ferenczi ) kwam op tegen de opvat-
tin g van den algemeenen rapporteur , dat men alles heeft 
te verwachten van de eigen-hulp der  belanghebbenden om 
aan de overbevolking een einde te maken. e reusach-
tige overbevolking in Boedapest en de daaruit voort-
vloeiende sociale gevaren hebben den Staat gedwongen, ir . 
te grijpen om aan die overbevolking een einde te maken, 
door  in ieiotS in de nabijheid van Boedapest een tuinstad 
te stichten van  woningen voor  bewoners en 
de gemeente te verplichten om kleine woningen te stichten. 
A l deze woningen zijn vrijgesteld van belasting. Zoo zijn 
in de laatste  jaar  iboco woningen gesticht, die  pet. 
goedkooper  zijn, dan de particulier e woningen in de om-
geving; zoowel doordat zij  belastingvrij  zijn als doordat 
de grond, waarop zij  gebouwd zijn, zeer  goedkoop is. 

e woningen zijn nog niet als ideaal-woningen te be-
-choiuwen, mtaar  zij  hebben een eind gemaakt aan den erg-
sten woningnood en hebben de overbevolking in Boedapest 
doen afnemen. Tal van gezinnen met  tot  kinderen 
hebben in die woningen hun toevlucht gevonden. Waar 
overbevolking aanwezig is, welke voor  de gemeenschap ge-
vaarlij k is, moeten derhalve staat en gemeente in eigen 
beheer  woningen bouwen. |Overigens verwacht spr. het 
m eest van het wegnemen van belemmeringen voor  de par-
ticulier e bouwnijverheid. 

e heer  Wibaut (Amsterdam) zou niet trachten syste-
matisch of wetenschappelijk te zijn, maar  wenschte alleen 
tegenover  den algemeenen rapporteur  zijn eigen conc lus iën 

i «e onderstreepen. e eerste conclusie is deze: 
dat alle maatregelen tegen de overbevolking een doode let-
ter  blijven zoolang niet gezorgd is voor  voldoende wonin-
g n voor  de groote gezinnen. e algemeene rapporteur  acht 
dit alleen in een communistische maatschappij  mogelijk. 

s te erger  voor  de kapitalistische maatschappij! c 

algemeene rapporteur  vreest voor  demoraliseering dier  ge-
zinnen, door  hun gdoedkoope woningen te geven. r  de 
tegenwoordige wijze, waarop deze lieden gehuisvest zijn, 
is veel demoralisecrcnder. t wordt door  aller  ervaring 
gestaafd. Spr. zegt dus: óf uw maatregelen zullen scheur-
papier  blijven, óf gij  zult uw huizen beschikbaar  hebben 
te stellen tegen een prijs , welke zich beweegt binnen dd 
grenzen van de loonen die deze gezinnen verdienen. Spr. 
gelooft aan de oprechtheid van den algemeenen rappor-
teur, maar  afs hij  geen rekening met de werkelijkhei d 
houdt, komt van zijn idealen niets terecht. e algemeene 
rapporteur  heeft als panacee de p o l i t i e aangeprezen. 

r  alle politi e ter  wereld baat niets, zoolang deze lie-
den geen voldoende gelegenheid tot huisvesting hebben. 

e huiseigenaren willen thans geen groote gezinnen huis-
vesten. Goed. r  waar  moeten die menschen dan blij -
ven? Al s men ze niet in de open lucht wil laten huizen, 
dan moet de gemeenschap wel zorgen dat er  voldoende 
woongelegenheid voor  hen beschikbaar  is, die hun niet 
dubbel zoo duur  kost als de woningen waarin zij  thans 
moeten verblijven ? Si|w. bepleit noch groote, noch kleine 
gezinnen. r  hebben de ouders te beslissen. r 
hij  houdt rekening met de werkelijkheid . Al s men voor 
dc bestaande groote gezinnen woningen wil bouwen met 
afgescheiden slaapgelegenheid voor  beide geslachten, dan 
wordt de huurprij s zóó hoog, dat het loon der  armen 
niet toereikend is om die woningen te huren. Vandaar 
dat in Nederland alle bepalingen en voorschriften tegen 
overbevolking een doode letter  blijven, zoolang in deze 
behoeften niet is voorzien. t dilemma blijf t dus: óf 
politi e die niets uitwerkt , óf woningbouw door  de ge-
meenschap in het belang van menschclijkheid en gezondheid. 

Prof. g (Berlijn ) meende, dat de heer  Wibaut 
bij  zijn betoog wel wat te veel het oog had gehad op de 
allerellendigste woningtoestanden tc Amsterdam, met haar 
overtalrijk e vochtige kelderwoningen. n andere plaatsen 
dient nog tc worden onderzocht, in hoeverre er  overbe-, 
volkin g bestaat. e overbevolking is zeker  een groot euvel; 
maar  men grijp c niet te energiek in. waar  dit niet noodig 
is. Zeer  vaak kan het woningtoezicht door  vredelievende, 
inmenging aan missqanden op dit gebied een einde maken. 
Alleen 'vvlaar  andere middelen falen, dient de staat in te 
grijpen . t is geoorloofd, wfant de woningverbetering is in 
het belang van den staat. e heeft alleen te walden, 
tegen demoralisatie van de menschen, doo,V hun weldadig-
heid te bewijzen. r  het is een feit, dat men degrootei 
lasten der  moderne sociale verzekeringswetgeving belang-
rij k zou» kunnen doen verminderen, als men zorgde voor 
betere woningen. e staat en de gemeente maken dus in-
derdaad goede zaken door  een dergelijk preventief'  op-
treden. n en door  de woning wordt invloed geoefend op 
de geestkracht, den werklust en de moralitei t der  inwoners, 
Geen goede zaken kan men maken zonder  moraal; en 
de moraal! is altij d een goede zaak. 

. s r  | ) was van oordeel, 
dat zonder  systematisch ingrijpe n van staat en gemeente 
de overbevolking niet kan worden opgeheven. Want de 
overbevolking van woningen ontstaat door  de groote ge-
zinnen, die geen geld hebben am een ruimer woning td 
huren. n men niet in de huur  van zulke woningen, 
op welke wijze dan ook. bijdraagt , kunnen de bedoelde 
gezinnen hun woningtoestand nimmer verbeteren. Spr. hoopte, 
dat men het op dit gebied niet bij  woorden zal laten, 
maar  tot daden zal overgaan. 

e heer  Nijpels, li d van den gemeenteraad te 's-Gra-
venhage, was in het bijzonder  getroffen door  de conclusie 
van het rappor t van den heer  Wibaut , waarmede de alge-
meene rapporteur  zich niet had vereenigd. e achtte 
de verwezenlijking van die conclusie slechts mogelijk in 



ecu oemmnnistische maatschappij. Spr. nu is noch com-

munist, noch socialist, maar  meent, dat men voor  de per-

sonen, die niet kapitaalkrachti g zijn, voor  de dakioozen, 

voor  de weezen, de zwakken en ouden van dagen, voor  de 

armen, di c geen woning hebben, welke den naam van 

woning kan dragen, andere middelen moet toepassen dan 

voor  de meer gegoeden, kapitaalkrachtiger  personen. n 

moet arme lieden met een gezin, dat vij f kamers noodig heeft, 

vij f kamers geven voor  denzelfden prijs , waarvoor  een am 

der  gezin mei minder  kinderen slechts twee of dri e ka-

mers krijgt . t stelsel moet men in onze hedendaagsche 

maatschappij  reeds trachten te verwezenlijken en niet wach-

ten o]) de komst van een toekomststaat. 

e heer  Wilken s , ) verklaarde zich bereid aan 

diegenen der  Congressisten, die dit mochten wenschen. 

eenige statistische gegevens ter  beschikking te stellen om-

trent overbevolking in Engeland, speciaal in n en 

verschillende graafschappen. E r  waren in  wo-

ningen met  millioen inwoners, of  procent van dc 

bevolking, overbevolkt. Thans is de overbevolking cenigs-

zins verminderd: in de  jaar. sinds  vcrloopcn. is 

het aantal woningen met  of meer  kamers toegenomen. 

r  wij n nog heel veel doen. voordat iedereen 

de noodige frissche lucht en zonneschijn zal genieten. 

e heer  A . y (Parijs) gaf eenige statistische cijfer s 

ten betooge. dat in Prankrij k de overbevolking niet min-

der  groot is aan etaers. t name in Parij s is er  een 

overbevolking van  pet. of  inwoners. t eenige 

geneesmiddel ziet spr. in de beschikbaarstelling van ter-

rein tegen lagen prijs . r  daartoe dient de bouwgron-

aan alle speculatie onttrokken te worden en door  Staat en 

gemeente angstvallig verdedigd tegen de winzucht van par-

ticulier e maatschappijen. t bouwgrondvraagstuk dient wet-

telij k geregeld te worden. n d wordt grond, 

die in handen der  gemeenschap is. niet verkocht, maar 

in erfpacht uitgegeven. 

e gemeenschap moet zooveel mogelijk eigenares van 

den grond worden. n moet met name de gemeenten in 

het bezit daarvan stellen en oen beroep doen op het „lo -

caal patriotisme"  der  gemeentenaren om te zorgen voor 

de behoorlijk e aanwending en bebouwing van den bouw-

grond. n moet voorts het aantal bewoners, welke op een 

bepaalde oppervlakte mogen wonen, limiteeren doorvoor-

schriften van wet en verordening. Zoo alleen kan men 

het vraagstuk der  overbevolking oplossen. 

e heer d (Berlijn ) stelde evenals de vorige 

spreker  vast. dat de overbevolking van woningen een in-

ternationaal verschijnsel is. Bij  de behandeling van dit 

vraagstuk moet men twee zaken uiteen houden: of de 

overbevolking veroorzaakt wordt door  slechte gewoonten 

der  bewoners (waar  dezen hun geld uitgeven voor  nut-

teloozc zaken), dan wel door  armoede. e woninginspectie 

moet uitmaken, welke in een bepaald geval de oorzaak 

is van de geconstateerde overbevolking. j  is de hulp 

en steun van de politi e zeer  nuttig , o.a. ih, dfoe gevallen, 

Waarbi j  de man. die een groot deel van zijn loon verdrink i 

en zijn vrouw niet genoeg geld geeft om dc huur  van 

een ruimer e woning te kunnen betalen, slechts door  dwang 

aan zijn plicht kan worden herinnerd. Waar echter  armoede 

tot overbevolking leidt, dient men. naar  plaatselijke om-

standigheden op verschillende wijze, in dc behoefte aan 

woningen te voorzien. t is gewenscht, te zoeken naar 

een goedkoop woningtype voor  arbeiderswoningen en zoi 

gen dat het terrein niet te vieel kost in verhouding tot 

de totaalkosten. 

e heer  Seydel (Charlottcnburg) . deelde mede dat in 

Charlottenbur g de toestand inzake de overbevolking verre 

van schitterend is, ondanks de uitnemende woninginspectie 

en de eisch van 2 . oppervlakte per  volwassen persoon. 

Spr. meende dan ook dat het materiaal dat ten grond-

slag had gelegen aan het rapport van den algemeenen 

rapporteur  onvoldoende was om diens conclusies te rao-

tiveeren. t name is dc statistiek op biet oogenblik niet 

voldoende om vast tc stellen of en in hoeverre overbc 

volkin g aanwezig is. n moet komen tot uniform e vast-

stelling volgens een bepaalde methode van statistische ge-

gevens over  een groot gebied. Spr. acht overigens een 

goed woningregis'er  het beste middel ter  oplossing vat. 

het vraagstuk der  overbevolking. 

(W o r d t v e r v o l g d .) 

L. A. Sanders . 

Naar aanleiding van de onderscheiding, dezer  dagen ten 

deel gevallen aan een onzer  meest eminente beton tech-

nici, schrijf ; de heer . A . van Sandick in de " 

het volgende: 

Voor  zoovel ons bekend is, is het nog nimmer geschied, 

dat een Nederlandsen technicus aan een buitenlandsche 

Technische l benoemd is tot r  honoris 

causa. Nu deze zeldzame eer  is te beurt gevallen aan onzen 

landgenoot g Adria n Sanders, meenen wij  hier  niet 

te kui. i en volstaan met een b:cote vermelding van bei 

feit. m laten wij  allereerst eenige biografische bijzon-

derheden volgen. 

i technisch leven van Sanders ging niet langs den 

gebruikciijke n gebaanden weg: e Burgerschool, Poly-

technische School, civiel-ingenieur. practijk . 

j  werd geboren te , den  sten Augustus 

 en ontving zijn technische opleiding aan de Ambachts-

school te 's-Gravenhage. Na het verlaten dezer  inrichting , 

de eenige 1 echnische school, die hij  ooit bezocht heeft, 

kwam hij  gedurende korten tij d op een bouwkundig bureau 

en werkte vervolgens aan de Pletterij  Enthovcn &  Co. 

te 's-Gravenhage. Na zijn militair e plichten te hebben vol-

daan, trad hij  in  in dienst van de Nieuwe Afrikaansche 

p en vertrok naar  de Congo voor  het 

maken van gebouwen en het in elkaar  zetten van booten. 

Na een -jarig e werkzaamheid bleek het. dat er  op dit 

gebied in Afrik a niets meer  voor  hem te doen was. i 

keerde naar  het vaderland terug. 

 was een jaar  van beteéken is voor  Sanders. j  trad 

toen in dienstbetrekking bij  de gemeente 's-Gravenhage als 

teekenaar  opzichter. Al s zoodanig werd hij  te werk gesteld 

onder  den toenmaligen ingenieur  bij  de gemeentewerken 

A . . . Stoffels c. i„  thans directeur  van het Bouw en 

Woningtoezicht aldaar. Stoffels was getroffen door  den bui 

tengewonen aanleg van Sanders en raadde hem aan zich toe 

te leggen op de studie der  toegepaste mechanica. j  b 

paalde zich itot een platonisehen raad, doch hij  heeft een 

grooten invloed uitgeoefend op Sanders' verdere technische 

ontwikkelin g door  hem persoonlijk les te geven in dat

later  speciaal in de grafostatica. 

n  'werd Sanders benoemd tot technisch ambtenaar 

bij  de Amsterdamsche fabriek van cement-ijzerw erken sy-

steem r , later  Amsterdamsche Cementijzerfabriek „V i it-

tenburg") . alwaar  hij  jaar  als ingenieur  werkzaam wat 

tot hij  in  optrad als directeur  der  Naamlooze Ven-

nootschap Nederlandsche w te Amsterdam-

Ui t deze kort e opsomming blijkt , dat Sanders uitsluitend 

een particulieren practischen werkkrin g heeft gehad:  11 

hij , zuiver  autodidact, zonder  academische voorbereiding 1 1 1 

zonder  officieele titel of betrekking in geen enkel opzi'ht 

voorbestemd scheen een wetenschappelijke reputatie te ver-

werven. 
n  echter  verschenen in e "  van zijn 

hand studiën getiteld: „Onderzoek naar  de theorie der  be-

ton- en cement i jzerconstruct iën", die eensklaps de aandacht 

van de technische wereld op hem vestigden. Zij  werden 

gevolgd door  een reeks van artikelen in e , 

en wel:  „Emp i r i sch e gegevens betrekkelij k de toe-

passing van cementbetonijzer  voor  vloeren en balken" ;

Systeem ; e  in de cementijzerconstruc-

tie" ;  „Cement i jzerconst ruc t ies" ;  „Theor i e van 

cementijzerconstructies"; g van cement-

ijzeren platen" ; , „Elast ic i te i ts-cocf f ic ient voor  druk bij 

betonijzer-berekeningen"; t Zuiderzeevraagstuk uit 

technisch-, economisch- en nijverheidsoogpunt". n hetzelfde 

jaar  verscheen een boek van hem getiteld: t cement-

ijzer  in theorie en praktijk" , en in c toekomst van 

cementijzeren putten en-platen". 

n had de studie van  in e " 

tuiten de grenzen van Nederland in hooge mate de aan-

dacht getrokken van deskundigen op het gebied van ge-

wapend beton. j  werd een getrouw medewerker  aan het 

bekende e tijdschrif t „ B e t o n und Eisen", dat onder 

redactie staat van . . P. Edlcr  von Emperger. e 

deskundige schreef in  een reeks artikelen onder  den 

titel „Zu r Geschichte des Verbundes von Beton und Eisen". 

j  behandelde deze geschiedenis landsgewijze en er  ver-

se heen dan ook een opstel onder  den titel e Entwicklun g 

des Eisenbetonbaucs in . e hoog Sanders toen 

reeds in d werd geschat, moge blijke n uit het 

feit, dat deze geschiedenis van de ontwikkelin g van het ge-

wapend beton in Nederland hoofdzakelijk bestaat uit San-

ders' biografie met een portret . e schrijver  wijst vooral 

op de groote be teéken is van het reeds meermalen genoemde 

artike l in e "  P'it Von Emperger's opstel 

vertalen wij  het volgende: 

Van de werkzaamheid van Sanders (bij  de Amsterdamsche 

firma , in zake proefnemingen) wist dc buitenwereld weinig 

of in het geheel niets, tot Sanders in  opgewekt door 

de s tud iën van Bach, zijn eerste studie in e " 

deed verschijnen. Toch vermoedde men toen nog niet, wat 

de be teéken is daarvan was, omdat Sanders destijds nog 

niet de vergunning had bekomen om ook de proeven tc 

pubiiceeren, op grond waarvan hij  tot zijn beschouwingen 

was gekomen. e studie zelf, die thans als algemeen bekend 

mag worden verondersteld, bestond in een poging om de 

berekening eerst nauwkeurig op de wet van Bach-Schiilo 

op te bouwen en dan tot een benadering te komen, die re-

kening houdt met de medewerking van de trekspanning 

van het beton. e terughouding, die aan Sanders door  de 

directeuren van zijn fabriek werd opgelegd, is zeer  be-

grijpelij k en helaas in het gebied van 't gewapend beton een 

algemeene regel. n Nederland werd zij  daarenboven nog 

vereischt door  de omstandigheid, dat in dat land geen 

patenten bestonden, zoodat er  daar  te lande geen mogelijk-

heid bestond om zijn intellectueelen eigendom te bescher-

men. n vreesde door  een ontijdig e openbaarmaking niet 

slechts zich bloot te stellen aan ongerechtvaardigde aan-

vallen, maar  ook aan den roofbouw van concurrenten, die 

zonder  moeite zich de vruchten van langjarige en kostbare 

werkzaamheid zouden kunnen toeë igenen. 

Von Emperger  merkt dan verder  op dat Sanders zijn 

weg alleen gezocht en gevonden heeft, en hij  roemt de 

buitengewoon goede hoedanigheid van de onder  diens lei-

ding uitgevoerde werken. Bovendien legt hij  er  den nadruk 

op, dat de proefnemingen, te Amsterdam verricht , op een 

sehaal zijn uitgevoerd, waarvan destijds nog weinig sprake 

was. t zijn geen laboratoriumproeven, maar belast ing-

proeven van geheele bouwconstructies tot aan de breuk. Von 

Emperger  verklaar t verder, dat hij  eigenlijk eerst vertrou-

wen heeft gekregen in het gewapend beton als bouwcon̂  

structi e door  de onder  Sanders' leiding uitgevoerde wer-

ken en proefnemingen. 

Wi j  citecren het volgende uit. het opstel van Von Em-

perger  : 

n kann es einer  kritischen Ader, wie ich sie ja leider 

besitze, nicht verübeln, wenn ich sage dass ich erst nach 

dem Studium dicser  Baitten jedes Bedenken beiseite setzte 

und ein unbegrenztes Vertrauen zu der  Armicrun g auch 

mit nicht selbsttragenden pormen von Eisen fasste und mich 

verpflichtet fühle. d als die Wiege dieser  Erkenntniss 

zu bezeichnen. 

e Technische l te n heeft, ter  gelegen-

heid van de inwijdin g der  nieuwe gebouwen van die -

school. het ecre-doctoraat uitgereikt aan Sanders. 

e doctorsbul luidt als volgt: 

e h Siichsischc Technische e in -

den unter  dem t seiner z des Geh. -

raten Prof. x Poerster  verleiht auf einstimmigen Antra g 

der  Bauingenieur-Abteilung 'und durch Beschluss von i 

und Se nat 

n r g Adria n Sanders. 

d des h n s der -

nicurc. r  der  Amsterdamcr  Eisenbetonwerkc. dem 

tahnbrechenden und hervorragendetn Pionier  in Wissenschaft 

und s aus der  Entwickelungszeit des Eisenbetonbautcs, 

die W ü r d e eines s Ehrenhalber. 

, am  October

r  und Senat der . S. e 

. . 

t feit op zichzelf, dat een Nederlander  het eere-docto-
raat verkrijg t van een zoo beroemde buitenlandsche Tech-
nische l als die van , is zeker  merk-
waardig te noemen. t wordt echter  een feit van beteé-
kenis, omdat deze onderscheiding werd verleend op een-
stemmig initiatie f van de Bauingenieur-Abteilung. die onder 
haar  leden mannen telt van Europeesche vermaardheid, zoo-
als Foerster  en Engels. e waardeerende bewoordingen, 
waarin de doctorsbul gesteld is, maken de onderscheiding 
bijzonder  eervol. 

G  No.  J u b i l e um C. . 
t , doo  F. J. z b . i. met afbeeldingen. 

 a u b e r a t u n g, doo  J- N. . 
t n e g e n de s voo g en Ventilatie van 

Juni—  Juli te n en in , doo  L . . s e. i . 
Gemeen tel ij  ke woningbouw. 

. g tot vaststelling eene nieuwe A. V. doo
\V . J. de . 

A No. . . Victo  de , geschetst doo . 
J. . , . J. . . J. Six, Jan , C. L . , . . e 
Nzn., Jac. van Gils, E. A . von , ]. l ; met . 

n e het Genootschap. 

E  No. e b o u w v a k k e n, de l en de 
Fabrikati e van n in  (Slot.) 

e . . 

E  No. g de e Com-
missie voo k te .  Augustus

. . h. c. L . A . S a n de  s. doo . A . van Sandick met . 
E en e gemeenschap tusschen d en 

h ë doo . C. L . van de t c. i . met afbeeldin-
gen en . 



c e de e e Commissie te , 
i—6 Septembe

g de afdeeling voo - en Scheepsbouw en van 
<ie afdeeling voo k van het k t van s 
op  Octobe

n s t u k k e n. g doo e doo  |. A . 
Schouten c. i . , met afbeeldingen. 

 (li . v. T.) No.  Officieel gedeelte  VV. 
|. des c . — n van . — n — -
tische wenken. — . — . — Een nieuwe Technische 

. — Gemengd. — . — l i t technische bladen en 
. — s ove de beteekenis van het dak in de bouwkunst. — 

E  No.  E en . 
E en n a d e  e toelichting. 

t a al . 
O f f i c i e e 1 e . 
1 . L. A. S a n d e s. 

E E l E No.  liet ontstaan van 
de klei. de ligging en de g . — . — 

n van machines. — 

 No. e . 
w met e en l de . .

te . t  afb.) 
e Engelsche Woning. . 
t f in a ) 

. 

E , Uitgavi van J. G. e te t bevat in . i o: 
E en k w g  u s e u m : C. g . — s o v e

! . A. . W. E. van de Veen. — e : . E. 
. —  E eu wsc h e ' a p i e i f a b  i c a g e: . . — O v e

G e o b i o n t e n: . l van Oye. — g van homo-
g e ne n en het u v i o 1-f i 1 t e . — e e 

.  u s c i c a p i a g  i s o 1 a. J. . t 

.  E en-A.G. A - l i c h t en het Z o n oe v e n t i e l:
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Indrukke n uit Zuid-Engeland . 
Vervolg (Zie bladz. J. 

(_ anterbury zou een stad van zeer  weinig beteekenis
wanneer  het zijn kathedraal  al wat daarbij  behoort

e stad is lief gelegen  van golvend
met vele groene weiden en verspreide groepen  oude 

 maar  de ligging is niets bijzonders en
in dit opzicht ver  achter  bij  de onmiddellij k  ge-
legen steden van de Zuidkust . n dc Precincts,
gebied van dc kerk . vindt men er  b.v. lang niet zoovee] 
belangrijk e  bouwwerken als in t of -

 maar  bezoeker, die  eenmaal is. komt er
zelf toe iun de stad nog verder  rond  kijke n en al zijn 
het  allemaal wonderwerken van bouwkunst, die hij 
daar  vindt , hij  'kfcin er  tal van aardige oude huizen en 
huisjes opmerken, aardige doorkijkjes , schilderachtige hoek-
jes,  men  zitten om ze na te teckenen, 

 men er  den tijd  had. n doet het niet, 
omdat men er  niet den tij d voor  heeft, doch zet zijn wan-
deling voort en 'honderd schreden verder  blijf t men we-
der  met een: kijk , dat is nog aardiger! 

t moolist zijn wel de meestal nog uit de vijftiend e 
eeuw dateerende half  (vakwerk) huizen met hun over-
geboulwde verdiepingen, uitpuilende erkervensters  over-
stekende daken, meestal gedekt met roode min of meer 
bemoste leipannetjes, want t bezit wel leem, maar geen 
leigroeven. 

iOok de gevels zijn hier  en daar  somtijds met die pan 
netjes bekleed. t is wel jammer, dat de onderpuien 

dezer  huizen veelal verdwenen zijn, om plaats te maken 
voor  modern werk, maar  op enkele plaatsen zijn zij
aanwezig, hetzij  eveneens in vakwerk of in massief metsel-
werk en sommige nieuwe onderpuien, weinig opzichtig of 
met tact aangebracht zijn inderdaad ook weinig hinderlijk . 

t oude Engelsche eikenhout, waarvan de vakwerken zijn 
samengesteld, schijnt wel onaantastbaar  voor  den tands des 
tijds, meestal (is het blank, d.w.z. ongeverfd, gelaten, want 
blank is het jniet meer  en zelfs eerder  zwart dan brui n te 
noemen. Somtijds is bet met dc vullingen, die meestal 
bepleisterd zijn, mede overgekalkt. 

Een 'waarborg voor  de duurzaamheid der  constructie van 
deze gevels, is blijkbaa r gelegen in het overbouw-systeem, 
waardoor  zij  in den regel ook bij  regen grootendeels droog 
blijven .maar tevens in de wijze van aanbrengen van de 
vulling , die altij d minstens in hetzelfde vlak mei het re-
gelwerk gemetseld is, in sommige oude voorbeelden een 
paar  centimeter  voor  het regelwerk uitsteekt, zooals wij 
dit opmerkten bij  een der mooiste voorbeelden van deza 
bouwwijze, de welbewaarde Wevershuizen, die langs t 
riviertj e de Stotur  onmiddellij k uit bet water  oprijzen en 
met een gevel aan St. Petersstreet. zoo heet het Noord-
westelijk deel der  hoofdstraat, uitkomen. 

e weverij  van zijde, fluweel en brocaat. alsmede van 
linnen en wollen stoffen werd door  Eransche en Vlaamsche 
réfug iés in Canterbury ingevoerd en op bet eind d.r  ze-, 
ventiende eeuw moeten er  wel O weefgetouwen in ge-



347 

brui k zijn geweest. e industri e is later  weer  teniet gegaan, 
maar  in  is men op het denkbeeld gekomen, de hand-
weverij  i n eere te herstellen cn thans kan men in de Wevers-
huizen, de getouwen weder  in 'werkin g zien en wordt daar 
inzonderheid een soort van linnen geweven, dat een zeer 
mooi materiaal voor  stoffeering oplevert. 

Een ander  zeer  mooi voorbeeld van vakwerkbouw is de 
poort van het St. Johns hospitaal, een soort van oude man-
nen- en vrouwenhofje voor  een vijfentwintigta l verpleeg-
den. e stichting dagteekent reeds uit het laatst der  elfde 
eeuw, maar  de tegenwoordige gebouwen, inwendig ook zeer 
bezienswaardig, om het typische van de interieur s en bet 
vele antieke huishoudgerei, dat er  bewaard gebleven is. 
moeten in dc vijftiend e en zestiende eeuw gesticht zijn. 

n houdt dc oude vakwerkgebouwen zooveel mogelijk 
in stand, zooals hei l en Falstaffs . 
beide van uuds herbergen, en nog tot huisvesting van den 
vreemdeling ingericht. 

Eerstgenoemd gebouw is nog gedeeltelijk middeleeuwsch 
het laatstgenoemde staat buiten de oude stadswallen in 
de voorstad buiten de Westpoort, de eenig overgeblevene 
van de vij f poorten, een uitstekend bewaard voorbeeld van 
militair e bouwkunst van  een verdedigingswerk, dat er 
uitziet, tegen alle aanvalsmiddelen van dien tij d volkomen 
bestand te zijn geweest. 

e poort werd gebouwd of ten minste voltooid door 
den aartsbisschop Simon van Sudbury, in een onrustiger! 
tijd . toen bet wel noodig scheen, dat de kerkvorsten, tot 
behoud van hun overwicht in de wereldsche zaken, alle 
maatregelen te baat namen, om zich tegen de steeds toe-
nemende macht der  burgers te weer  te stellen. 

Sudbury, die evenals Thomas a Becket het ambt van 
kanselier  vervulde, had van den toenmaals elfjarigen ko-
ning d 11 vergunning gekregen de wallen en poor-
ten van zijn stad, welke min of meer  in verval schijnen te-

zijn geweest, weder  in goeden staat te brengen. 

Geld was echter  schaarsch, maar  Sudbury wist wel raad. 
j  voerde een belasting in, ccn soort van hoofdclijken 

omslag, van twaalf stuivers van ieder  persoon boven den 
vijftienjarige n leeftijd. 

j  had wel kunnen voorzien, dat zulk een krasse maat-
regel gereedelijk aanleiding tot verzet of oproer  zou geven, 
maar  schijnt zich de gevolgen toch niet te hebben voor-
gesteld, zooals zij  later  uitkwamen. Te d had een 
der deurwaarders, met de invorderin g belast, de onvoor-
zichtigheid gehad, dc belasting te eischen voor  een meisje 
onder  de vijftie n jaren oud. e beleedigde vader  van het 
kin d sloeg de on gelukkigen ambtenaar  op de plaats dood 
en d|ie vader  droeg den naam van Wat the Tyler  of kort -
weg Wat Tyler , 's s buren namen de parti j  voor  hem 
op, wapenden zich en in weinige dagen was de geheele 
landelijk e bevolking' van Zuid-Oost-Engeland in openlijken 
opstand. 

e valdeur  van de Westpoort werd door  de burgers neer̂  
gelaten en zij  verschansten zich achter  de wallen van de 
bisschoppelijke vesting, tegen hun eigen heer  en meester, 
die ze bad laten herstellen, om hen in bedwang te houden. 

t was dus anders uitgekomen, dan dc aartsbisschop ver-
wacht had. Canterbury was de vesting der  rebellen gewor-
den, die het stadsbestuur  hadden gedwongen hun zijde te 
kiezen, maar  erger  dingen stonden nog te gebeuren. 

Vele burgers trokken met Wat Tyler  cn John Ball , een 
uitgeworpen priester, en hun aanhangers, een ongeregeld 
leger  van een honderdduizend man, naar  men zegt, naar 

. 
r  plunderden zij  des nachts het , het 

h verblij f van den aartsbisschop en een paar  an* 
dere gebouwen aan den rechteroever  van de Theems. n 
volgenden morgen trok de woeste bende over n 

G V A N St. S J T E . 

Bridge, verwoestte Newgate, stak het paleis van den hertog 
van r  en de gebouwen van den Temple in brand 
en vermoordde ieder, die haar  in den weg trad. Wat Tyler 
drong met zijn volgelingen zelfs in den Tower door  en 
vond daar  de n moeder  Johanna, die niemand an-
ders was dan de reeds vroeger  genoemde „fai r  maid of 

, maar  het was niet op deze dame, dat zij  het gemunt 
hadden Zi j  zochten den aartsbisschop-kanselier  Simon van 
Sudbury en 's s thesaurier  Sir t , die-
zij  als uitvinder s der  gehate belasting beschouwden. Zij 
vonden hen en onthoofdden hen op staanden voet op Tower-

. a wilde Wat Tyler  den koning zelf te lij f gaan. 
doch deze verregaande stoutmoedigheid kostte hem het 
leven en de jonge d  wist van de verslagenheid 
der opstandelingen over  den dood van hun aanvoerder 
op handige wijze gebruik te maken, oan een oproer  te be-
dwingen, waarbij  ternauwernood aan het lot van zijn kan-
selier  ontkomen was. 

e geschiedenis van Engeland is in sommige tijdperke n 
een aaneenschakeling van dergelijke dramatische episodes, 
waaraan men telkens door  een of ander  monument herin 
nerd wordt. 

Gelukki g zijn het niet altij d geschiedenissen van roof cn 
moord, maar heeft ook de vreedzame beschavingsgeschie-
denis nog hare zichtbare sporen achtergelaten. 

Wanneer  men door  de Westpoort de stad weder  ingaat, 
en de hoofdstraat geheel ten einde loopt, ontwaart men 
oostwaarts aan een zijstraat de gebouwen der  St. Augustinus-
abdij , thans gedeeltelijk gerestaureerd en tot een school 
voor  zendelingen ingericht. e gebouwen beslaan een 
groot terrein, dat aan de naar  de de stadswal gekeerde 
zijde afgesloten is door  een muur, waarin twee groote poor-

ten, i n hoofdaanleg gelijk , doch in détai ls eenigszins van) 
elkaar  verschillend. Een dezer  poorten is dichtgemetseld 
en j n min of meer  verwaarloosden staat, maar  daardoor 
schilderachtiger  dan de andere die gerestaureerd is en 
thans tot hoofdingang der  school dient. Beide zijn fraaie 
voorbeelden van half-profane Engelsche gothiek. Van de 
hoofdpoort is bekend, dat zij  in  werd gebouwd en 
dat dc toenmalige abt in  van den koning vergunning 
kreeg, om haar  van kanteelen en wachttorentjes te voorzien. 
Blijkbaa r  is dadelijk van die vergunning gebruik gemaakt 
en ziet men de paqrt thans voor  zich, zooals zij  er  in het 
begin der  veertiende eeuw uitzag. Nog in het begin dier 

negentiende eeuw was zij  betrekkelij k weinig vervallen, zoo-
als uit oude afbeeldingen blijk t en de herstelling leverde' 
dus geen groote moeilijkheden op. 

Geheel anders is het met het gebouwencomplex, waartoe; 
de poort toegang geeft. Bij  een enkel bezoek krijg t men 
wel een oppervlakkig denkbeeld, van hetgeen deze abdij  in 
welstand geweest moet zijn, maar'een klar e voorstelling 
zou slechts door  langdurige bestudeering der  bouwvallen 
verkregen kunnen worden en men is nog steeds met
gravingen op het (uitgestrekte terrein bezig, die wel veel, 
maar  toch nog lang niet alles, hebben opgehelderd. 

 (W o r d t v e r v o l g d. 1 

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

N T E N , 

. 

 e P r ij  s v r a a g. 

O n t w e r p v o or  e en , enz. 

e volgende vragen kwamen in ; de antwoorden worden 

er  onder  gegeven: 

Vraag n de zijden van  en . beslist 

aangebouwd worden of mag de kerk met annexe gebou-

wen verrijzen midden op het beschikbaar  terrein? 

Antwoord : e ontwerper  is vri j  in de plaatsing van het 

gevraagde complex op het aangegeven „besch ikbaar ter-

rein" . 

Vraag  Zij n dc gearceerde perceèlen langs de straten 
bebouwd, of moeten die nog worden bebouwd ? 

Antwoord : e gearceerde contour  langs de aangegeven 
straten moet worden opgevat als bestaande gesloten be-
bouwing. 

Vraa g  Zoo ja, moet deze bebouwing ook worden 
aangegeven ? 

Antwoord : Van deze bebouwing behoeft niets anders te 
worden aangegeven dan de gegeven begrenzingen, ter  be-
paling van „he t beschikbaar  terrein in de gevraagde platte-
gronden" . 

! Vraag s de bebouwing langs de. op de situatie 
aangegeven straten een gesloten bebouwing ? 

Antwoord : Zie antwoord op vraag

' Wi j  geven hieronder  de situatieschets van het beschik-
baar  terrein , behoorende bij  de iste der  bovengenoemde 

Prijsvragen ..Ontwerp voor  een . 

(Op deze schets is geen Noordpij l aangegeven, zoodat 
men veronderstellen moet. dat de bovenzijde der  teekening* 
de Noordzijde is. . 

Tiend e Internationaa l Woningcongres . 
(Slot.) 

o h'eer  Walther  (Berlijn ) achtte het beste middel tegen 
overbevolking niet den bouw van nieuwe woningen, maar 
de zorg, dat die woningen ook inderdaad betrokken wor-
den. En dan blijk t dat dit vraagstuk inderdaad ook een 
vraagstuk van opvoeding is. 

n kan daarbij  de hulp der  politi e niet missen. t 
emphase heeft de heer  Wibaut uitgeroepen; in welk land 
ter  wereld heeft oojt dc pojlitii e haar  taak vervuld? r 
dan kan men evengoed het vangen van misdadigers naPa-
ten, omdat de politi e et wel eens niet in slaagt, een mis-
dadiger  op te spofren. Spr. verzekert, dat in Berlij n da 
politi e ook meermalen onwillige huiseigenaren tot hun plicht 
heeft gebracht. 

e heer  Bloch (St. Petersburg) verklaarde, dat d 
aan hetzelfde euvel leidt als andere landen op het ge-
t ied van overbevolking van de woningen, ja. dat die over-
bevolking in u en St. Petersburg grooter  is dan in 

, Parijs, Berlij n of Weenen. Zoo leven in St. Pe-
tersburg gemiddeld 8 personen in een woning. 

e woningtoestand in d zijn zoo slecht, dat men 
eigenlijk niet van woningen kan spreken. e menschen 
hokken er  bijeen in ellendige krotten, in kamers, waarin 
geleefd, gekookt en geslapen wordt . Onwetendheid is do 
hoofdoorzaak van deze slechte woningtoestanden. Want het 
land is vruchtbaar , cr  is zon en fjrissche lucht in over-
vloed, de bouwgrond is in onbeperkte hoeveelheid voor-
handen. n gaat echter  in d vooruit . n leert 
speciaal van Engeland het aanleggen van tuinsteden en 
het maken van uitbreidingsplannen. Spr. vertrouwde, dat 
de n op dit congres nog veel zouden leeren. 

e heer  prof . n ) betoogde, dat persoon-
lijk e belangen bij  het vraagstuk der  overbevolking geen 
ro l mogen spelen. t is niet voldoende, particulier e be-
langen te behartigen om te geraken tot de gewenschte. 
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harmonic. c wón inghervorming, de oplossing van het 
vraagstuk van de overbevolking dient onafhankelijk tc zijn 
van de particulier e belangen. e particulier e belangen moe-
ten ondergeschikt gemaakt worden aan het algemeen belang. 

c heer e Thivet (Parijs) drong aan op voldoende 
huisvesting voor  de dienstboden, bedienden en boerenknechts, 
die thans vaak moeten slapen op den hooizolder  of in 
een hoekje van de schuur. e dienstmeisjes geraken door 
de onvoldoende huisvesting cn slaapgelegenheid op den 
slechten weg. Vele winkelbedienden moeten op de toon-
bank slapen. Spr. zou wenschen, dat bij  gemeentelijke ver̂  
ordening de huisvesting van dc bedienden beter  geregeld 
werd. en dat een beroep werd gedaan op het hart der  ar-
chitecten om bij  het maken van hun woningontwerpen re-
kening te houden met de behoeften der  dienstbodenklassc. 

e algemeene rapporteur , dc heer  Neussler, diende verr 
volgens van repliek. Een groot deel der  door  hem ondèi* 
vonden bestrijdin g schreef hij  toe aan misverstand. j 
zeide, bij  zijn referaat vooral het oog gehad tc hebben op 
de iti zijn land bestaande betrekkelij k gunstige woning-
toestanden. e toestanden tc Amsterdam waren hem niet 
bekend. t was ook zijn bedoeling niet. een oordeel over 
bepaalde ondernemingen ter  verbetering van woningtoestan-
den uit te spreken. Spr. heeft niet wallen zeggen dat wel-
dadigheid op dit gebied steeds verwerpelijk is, doch alleen 
dat men steeds moet nagaan of aan die weldadigheid niet 
ook tevens slechte gevolgen verbonden zullen zijn. 

Aan de orde was daarop het onderwerp: w e t te 1 ij  k o 
r e g e l i n g de r s t a d s u i t b r e i d i n g. Algemeen rappor-
teur  zou daarover  geweest zijn mr . . W . F. Treub, maar 
wegens diens benoeming tot minister  van landbouw, nij
Verheid en handel, werd hij  vervangen door  mr . J. P. 
Foc'kema Andreae, wethouder  van Utrecht. 

j  gaf een overzicht van dc rapporten der  heeren Velghe 
( B e l g i ë ); Philipscn , S tübben -
Aldridg e (Engeland), g (Finland), r  (Frankrijk) , 

r , Gambigliani-Zoccoli , mr . Nie-
toer  en jhr . mr . van Berensteyn (Xcderland), Svanc (Noor-
wegen), prof. Brockhausen en prof. Sith (Oostenrijk) , Co-
stinesco , g (Zweden), en n (Zwit -
serland). 

Spr. constateerde, dat van de best bedoelde wettelijk a 
bepalingen op dit gebied vaak niets terecht komt door 
plaatselijke omstandigheden, b.v. onverwacht, snelle stads-
uitbreiding , (onwil der  gemeentebesturen of nog niet vol-
doende inzicht in het nut dier  bepalingen. Anderzijd s — 
getuige , Parij s en verschillende e ste-
den — is zeer  veel tot stand gekomen op dit gebied, on-
danks een gebrekkige wettelijke regeling. Ook de Engel-
sche tuinsteden getuigen hiervan. 

n moet dus de beteekenis der  wettelijke regeling wel-
iswaar  niet tc hoog, maar  evenmin te laag aanslaan. Een 
vergelijkin g «var. de toestanden b.v. hier  te lande vóór 
en na de totstandkoming der  Woningwet is in dit opzicht 
zeer  leerzaam en bewijst den gunstigen invloed der  wet-
geving op de stadsuitbreiding. Spr. achtte het zeer  nuttig, 
dat dit congres dit onderwerp op zijn agenda had geplaatst. 

e beraadslagingen ten congresse kunnen bijdragen tot 
het verkrijge n van wenschelijke wijzigingen in de wetge-
ving der  verschillende landen. e verschillende wetgevin-
gen  f.ïet gebied der  stadsuitbreiding ver tóonen thans 
een veelkleurig beeld, samenhangende met dc economische, 
staatkundige en ethische verschillen tusschen dc bevolking 
der verschillende landen. 

Zoo is er  ook ia de verschillende e staten de 
meest bonte verscheidenheid op dit gebied. 

a overal zijn de gemeenten bevoegd, uitbreidings-
plannen vast te stellen, maar  in vele landen zijn deze aan 
hoogere goedkeuring onderworpen. 

n vele landen zijn zijl verplicht tot die vaststelling, maar 
daaraan wordt vaak niet de hand gehouden. Wat den in-
houd betreft der  uitbreidingsplannen, deze bevatten tegen-
woordig, onder  de nieuwere wetgeving, veel meer  dan in 
vroegere jaren. e bouwverordeningen geven de gemeenten 
een krachti g wapen tot handhaving van haar  plannen. Bo-
s'cndien kan men met met dc eigenaren overeenkomsten 
treffen om een bepaalde wijze van bebouwing te verzeke-
ren. r n kan de gemeente beletten dat 
gebouwd of herbouwd wordt op terrein, voor  nieuwe stra-
ten of wijken bestemd. r  positief kan de gemeente 
slechts optreden om de exploitatie van nieuwe terreinen 
te verzekeren door  middel van onteigening. Slechts in 
enkele landen hebben de gemeenten dit recht. 

Tegen de particulier e eigenaars moeten de gemeenten 
kunnen optreden zojndcr  daarin te veel door  de wet gehin-
derd te worden. Spr. wijst op den aankoop van groote ter-
reinen in Finland voor  stadsuitbreiding die men in erfpacht 
kan uitgeven. , 

Welke rechtsregeling is nu op dit gebied het meest ge-
wenscht ? Spr. constateert in de verschillende wetgevingen 
een tendenz i n dezelfde richting : ter  verzekering van goede 
en gezonde woningen. n wenscht in , Frank -
rijk , e de verplichtin g aan groote ge-
meenten op te leggen om uitbreidingsplannen vast te stel-
len die op gezette tijden herzien worden. Ook wordt al-
lerwegen de wensch vernomen naar  ruilverkavelin g en 
krachtiger , doeltreffender  bevoegdheid tot onteigening. Waar 
die bevoegdheid al reeds bestaat — als in Nederland — 
dring t men aan op onteigening van alle terreinen, in het 
uitbreidingsplan begrepen. 

Voort s wenscht men overal verband te zien gelegd tusJ 
schen bouwverordening en uitbreidingsplan en de gemeen-
ten de bevoegdheid te zien toegekend om dé wijze van 
bebouwing in verschillende wijken of deelen der  gemeente. 
Vast te stellen. Ook valt een algemeene wensch waar  te; 
nemen om den eigenaar  te doen bijdragen in de kosten 
Voor stratenaanleg e.d.; om de gronden uit te geven in 
erfpacht en om de rechten van den eigenaar  tegenover  die-
van de gemeenschap scherper  af te bakenen. n verschil-
lende rapporten wordt aangedrongen op eenige matiging 
in het recht van bouiwverbod, najaar  algemeen is men van 
oordeel, dat de gemeenten het recht moeten hebben aan 
de vroegere onregelmatige en wanordelijk e wijze van bou<-
wen een eind te maken. Spr. begroet in dit alles de 
uitin g van een algemeene stroaming in dfc goede richting . 

t Congres heeft tot taak deze denkbeelden gemeen 
goed te maken. ( 

e voorzitter  deelde mede, dat verschillende sprekers 
na dit heldere, volledige rappor t van het woord hebben 
afgezien. j  bracht den algemeenen rapporteur  hartelij k 
dank voor  diens uitnemend rapport . 

n de sluitingszitting van het Congres werd de discussie 
geopend over  het vierde onderwerp van behandeling: wet 
t e l i j k c r e g e l i n g v an de s t a d s u i t b r e i d i n g . 

. Pribam (Weenen) deelde mee, dat Oostenrijk nog 
geen voorschriften bezit tot onteigening van terreinen in 
het belang van dc uitbreidin g van steden. Spr. meende 
dat men bij  bebouwde terreinen veel voorzichtiger  moei 
zijn met onteigening dan bij  onbebouwde. Bij  de laatstbe-
doelde onteigening onderscheidt spr. onteigening ten be-
hoeve i*  van straten (waarbij  hij  onteigening per  zóne be-
pleit);  van openbare parken (waarbij  een bouwverboe 
alleen vaak onvoldoende is),  van openbare gebouwen 
(alleen waar  het beslist noodig is, dat op een bepaald 
punt zulk een gebouw wordt gesticht);  van kleine wonin-
gen. Spr. acht een onteigening in het belang van den. 
touw van kleine woningen beslist noodig, wanneer  in een 
stad woningnood bestaat, alsmede wanneer  men een ge-

meente verplichten wil , woningen te stichten voor  personen, 
die uit onbewoonbaar  verklaarde woningen gezet zijn. 

< )nteigening van bebouwde terreinen is noodig, wanneer 
men een geheele wij k wil opruimen. e onteigening moet 
kunnen worden aangevraagd door  den staat, de gemeenten 
en openbare vereenigingen. n het uitbreidingsplan der  ge-
meenten moet de onteigening van bepaalde terreinen, welke 
de gemeente noodig heeft voor  de uitvoering van haar 
plan, worden opgenomen. e schadevergoeding voor  dc ter-
reinen mag niet hooger  zijn dan hun werkelijk e waarde. 
n elk geval moet de onteigening steeds de ultim a rati o 

blijven . 

. r  (Boedapest) was van oordeel, dat de alge-
meene strooming de richtin g uitgaat, aan de groote ste-
den de v e r p l i c h t i n g tc willen opleggen om een uit-
breidingsplan vast te stellen. e gemeente mag echter  niet 
door  particulieren gedwongen kunnen worden, haar  plain 
vast tc stellen of uit tc voeren op een oogenblik, waarop 
zij  dit minder  geschikt acht. e uitbreidingsplannen mo-
gen zich niet beperken tot de hoofdlijnen van de straten, 
doch moeten in déta i ls afdalen. e gevallen, waarin ont-
eigening mogelijk is, dienen uitgebreid te worden, maar 
aan den anderen kant dienen die gevallen niet te algemeen 
te worden omschreven, daar  dit in de practij k vaa.k aan-
leiding geeft tot beperking van het onteigeningsrecht. 

Bij  de bepaling van de schadevergoeding dient de even-
tueele waardevermeerdering van het overblijvende terrein 
te worden afgetrokken van het toe te kennen bedrag. E n 
wanneer  de gemeente door  haar  uitbreidingsplan de waarde 
van terreinen verhoogt, dient zij  terstond door  verordenin-
gen te zorgen, dat die meerdere waarde als b e t t e r m e nt 
aan de gemeenschap ten goede komt. e gemeente moet 
odk' de beschikking zien te verkrijge n over  de tusschen 
gelegen perceelen, die bij  den aanleg of het doorbreken 
van straten vrijkomen , daar  deze een groote waarde krijgen . 
Wi j  moeten zorgen, dat de meerwaarde, die door  de stads-
verbetering ontstaat, aan de steden ten goede komt. 

e heer  Aldridg e ) wees er  op, dat de oude 
steden gebouwd werden ter  verdediging tegen de vijanden 
van buiten. Thans echter  gaat de strij d tegen de vijanden 
van binnen, de sloppen en krotten. c tweede periode) 
van stedenbouw was die van vorstelijk e mildheid, toen del 
vorsten groote parken om hu,n paleizen aanlegden; de derde 
periode die van de rijk e burgerij , die vooir  mooie groote 
huizen voor  zichzelf zorgde. r  de tegenwoordige periodd 
is dc periode, waarin men voor  allen wil zorgen, en men 
de beperking van het aantal woningen per  hectare be-
schouwt als het eerst noodige. e z.g. tuinsteden moeten 
het normale type worden van alle gemeenten, waai1 men 
de arbeiders op behoorlijk e wijze wil huisvesten. n dq 

e uitbreidingsplannen is een kolossale fout gemaakt: 
de architecten hechten daar  vetel te veel waarde aan den 
gevel van het huis en verwaarloozen dc gezondheid der 
inwoners. c dri e fundamentccle voorwaarden voor  een 
gezonde stadsuitbreiding zijn : i" . de beperking van het 
aantal huizen per  hectare. 

t kan in strij d zijn met particulier e belangen. r 
spr. is er  verontwaardigd over, dat op dit congres personen 
komen om particulier e belangen te verdedigen instede van 
de belangen der  menschheid;  de stichting van een juist 
soort van gezinswoning;  een gezonder  straataanleg, waar-
bij  in dc woonstraten niet keienbestrating, maar  groen de 
hoofdrol speelt, hetgeen ook veel goedkoopcr  uitkomt . 

Prof. Fuchs (Tubingen) achtte hoofdzaak, dat in de uit-
breidingsplannen een onderscheid gemaakt worde tusschen 
woonstraten met lage huizen en breede verkeerswegen. 
Voort s moet de Staat meer  dan tot dusver  tot de vast-
stelling van uitbreidingsplannen medewerken en het rechr 
bezitten, de gemeenten desnoods daartoe te dwingen. Ten 

onrechte wordt dit denkbeeld bestreden uit  de 
autonomie der  gemeenten. e autonomie der  gemeenten, 
die uit Engeland is overgenomen, beteeken t alleen, dat de 
inwoners het rechti hebben, hun eigen zaken zelf te regelen 
in het belang der  gemeenschap, niet  bepaalde 
klasse. 

Sipt. legt cr  den nadruk op, dat dit congres, waarop; 
zooveel vertegenwoordigers van privat e belangen zijn op» 
getreden, een congres is van woninghervormers,  dat 
het tot niets  leiden de argumenten van die vertegent 
woordigers van particulier e belangen, die reeds zoo vaak! 
weerlegd zijn, hier  nogmaals te gaan bestrijden.  hei* 
ren, die zich als  bij l uitstek practisch voordoen
ons theoretici noemen, zijn, practit i van den geldzak; zij 
vertegenwoordigen privat e  klassebelangen; hun plato-
nische liefde voor  de woninghervorming kan niet krachti g 

 want een platonische liefde is meestal ongelukkig. 
Trouwens, de woninghervorming moet op hun kosten worden 
uitgevoerd. Wi j  vertegenwoordigen geen particulie r  belang, 
maar  het algemeen belang, het staatsbelang, dat nimmer 
identiek kan zijn  het belang van één klasse, maar 
de resultaten trachten wij  onpartijdi g te vinden door  krach-
tige samenwerking van theoretici  practici van de wo» 
ninghervorming.  moet het blijven. 

. F"uchs (Weenen) deelde mee, dat alleen vereenigin-
gen, die het ministerie van arbeid erkend heeft als te wer/ 
ken ;i,n het algemeen belang en wier  statuten door  dit 
ministeri e zijn goedgekeurd, in Oostenrijk crediet kunnen 
krijge n voor  woningbouw uit het garantiefonds van den; 
Staat. 

Toekenning van het onteigeningsrecht aan dergelijke ver-
eenigingen zou ongetwijfeld een indirecten dwang tot ver-* 
betering opleveren. Zonder  dit recht zal in vele gevallen 
een gezonde rationcele stadsuitbreiding onmogelijk blijken . 

e heer  Elgood ) deelde mee, wat op het ge 
bied van stadsuitbreiding wordt gedaan in een der  voon 
steden van , in het distric t Northwood. E r  is daarl 
een tuinstad ontworpen. r  onderhandeling en overreding 
weet men jdaar  de belangen van de gemeenschap cn van 
den grondeigenaar  met elkander  in overeenstemming te 
brengen. 

 worden thans arbeiderswoningen gebouwd tot een 
aantal  niet meer  dan  per  hectare. Eerst worden 
wegen aangelegd, dan spoorwegen; zorg wordt gedragen 
voor  voldoende groen tusschen de woningen  voor  een 
niet te dichte bebouwing. e normale breedte der  straten 
is  meter; de breedste wegen zijn r  meter; maar  er 
zijn ook smalle wegen tusschen de woningen, van
meter. t maximum aantal woningen bedraagt  per 
hectare. 

 heer  Abbott ) gaf eenige financicele bijzon 
derheden betreffende het zooeven medegedeelde plan. e 
gemeente Northwood draagt ccn bedrag van  pond 
sterling bij  in de kosten daarvan. t is niet veel. maar 
vooreerst is de gemeente arm ;  bovendien is met de 
grondeigenaars vrijwe l volledige overeenstemming verkre-
gen omtrent de uitvoering van het plan; schadevergoeding 
wordt hun niet gegeven, waartegenover  de gemeente zich 
verbond' van de grondeigenaars de meerwaarde die de, 
grond verkrijg t door  de uitvoering van hot plan. niet in 
te vorderen. 

Zoodoende heeft dc gemeente gratis . weten tu 
verkrijge n voor  openbare parken;  de meest gunstige 
voorwaarden bedongen voor  den aanleg van de nieuwe tuin-
stad, waarvan hij  een overzicht gfaf. Slechts twee van de 
driehonderd eigenaars hadden bezwaar tegen de voorge-
stelde bepalingen. n heeft op deze wijze door  samen-
werkin g van dc gemeente en de particulier e eigenaars de 
gunstigste resultaten weten tc verkrijgen . 



e heer  Bartack (Weenen) deelde mee. hoe de stad 
Weenen thans haar  grond in erfpacht uitgeeft, na dc 
laatste jaren voor  millioen kronen nieuwe terreinen te 
hebben aangekocht. r  de uitgift e van den grond in erfc 
pacht wordt het voor  fabrikanten veel gemakkelijker  en 
goedkoopcr, groote fabrieksgebouwen op te richten dan 
indien zij  den grond hadden moeten koopen. En hetzelfde 
geldt natuurlij k bij  den bouw van arbeiderswoningen. - Spr. 
rekende een en ander  in bijzonderheden voo,r. 

j  kan de gemeente tegen lager  rente crediet ver-
schaffen dan eenige bank. 

. s r  (Berlijn ) meende, dat na den 
stadsingenieur, die mooie straten weet aan te ieggen en 
na den stads-architect die fraaie gevels weet te ontwerpen, 
thans ook de stadsbouwhuishoudkundige aan het woord 
behoorde te komen. n moet de bouwkosten zooveel mo-
gelijk zien te verminderen, zonder  daarbij  de hyg iëne te 
schaden. r  de leus: „ l ich t en ljufdht "  heeft vaak geleid 
tot veel te breede straten, veel te duren bouw. En hetzelfde 
geldt ' de vootr  'het platteland te dure rioleering. Wi j  wo-
ninghervormers kennen behalve de waterclosets nog andere 
idealen (gelach). Sipr. zou wenschen dat op een volgend 
congres de quaestie van den stratenaanleg en de rioleering 
eens uit staathuishoudkundig oogpunt zou worden bezien. 

e heer  Sagmeister  (Weenen) stelde vast, dat te Wee-
nen de samenwerking van het ambtelijk en het burgerlij k 
element bij  de stadsuitbreiding de gunstigste resultaten 
heeft gehad. 

e laatste dri e jaar  heeft Weenen daarbij  voor  mik 
lioen kronen grond aangekocht, speciaal gronden die gie»-
v.aar  opleverden voor  bouwspeculatie. Bij  den  van 
nieuwe woningen heeft Weenen het goede voorbeeld ge-
geven ter  bestrijdin g van slechte „bomvzeden" . e archie 
tectcn moeten leeren dat rechtstreeks verlichte kamers en 
keukens zeer  goed te bouwen zijn. e laatste  jaar  heeft-
Weenen  goede woningen gebouwd voor  millioen 
kronen en daardoor  op de particulier e bouwnijverheid een 
gunstigen prikke l uitgeoefend. 

e was de discussie over  het vierde vraagpunt 
afgeloopen. 

'Over  het vijfd e onderwerp der  agenda: de ontwikkelin g 
op woninggebied gedurende de laatste jaren, werd niet 
beraadslaagd. Alleen werden nog enkele punten besproken, 
die met de behandelde onderwerpen geen direct verband 
hielden. Wi j  laten die dus onvermeld, evenals de bijzon-
derheden van de excursies en feestelijkheden, die tijdens 
het congres plaats hadden. 

e voorzitter  mr . Fock hield een kort e sluitingsrede. 
e eere-president. de hoer , dankte den voor-

zitter  voor  diens uitnemende, krachtige, maar tevens hof-
felijk e leiding van het congres. Wat het resultaat van dit 
congres is geweest, zal de toekotmst leeren. Wi j  hebben 
getracht eenig licht te werpen op gewichtige vraagstukken. 

Onze taak voor  heden is geë ind igd, een nieuwe taak 
vangt aan. Spr. verzekerde den voorzitter, dat de leden 
van het Permanente Comi t é een aangename herinnering 
zullen behouden aan zijn persoon en zijn leiding. 

t congres werd daarop gesloten. 

Uittrekse l uit de Staatsbegrootin g 

voo r 1914. 
k s d e . 

e g van t L o o t snelle dan t . e 
kosten zullen de aanvankelijke g n met  f

n  zal zijn uitgegeven in totaal
s de totaalkosten thans n d op  a

t voo  het d g ad . 

k V ( Ju s t i t i e ). 
e hoofdingenieu voo  de gevangenissen en n heeft het 

n te kennen gegeven met 1 i l ontslag uit den 
dienst te . 

Voo  zijn , die den titel van  zal , is 
een s van . 

e gemeente Te  Neuzen heeft thans voo  den bouw van een kantonge-
t kosteloos een goed gelegen n aangeboden in het midden de

stad, en de ministe stelt zich , dat n voo  bedoelden bouw te 
bestemmen. 

j de beide n te 's e zullen nog e ambts-
woningen n gebouwd. 

k V . aken). 

e posten voo  stichting van gebouwen moesten zelfs bij de e 
d met pl.m. f n , omdat e  nog geen 

uitzicht bestaat op spoedige g van de plannen tot het nemen 
van n in den geest van wat als een bouwfonds pleegt te n 
aangeduid. Voo  het s is m f  mee . 

Voo  de g van he l -
g e b o uw te n met s t i c h t i ng v an een n ieuw 

w t een e n d van 
f  Totale kosten f  behalve f  in d met een 
bij deze zaak n . 

Voo  het f bij het l w te  aas-
i c h t t een l aangekocht; kosten 1 : voo e 

g van het w aldaa f
Een tweede n van f  is n voo  de kosten van een 

- en geologisch k voo  eene e g 
voo n d ; een subsidie van f  voo  de g 
Ons g te n g tot g de Volkshuisvesting); 
een subsidie voo  éénmaal van f  voo  de g Eiladelfia 
te n ten behoeve van de stichting eene tuinbouwkolonie voo

, , n enz., een subsidie van f  voo  de 
. Jan g te m g met ongevee

gelijk doel). 

. L e i d e n. d t een e 
n van f  voo  den bouw van een n i e uw m 

v o o e s c h e i k u n de (totaal kosten f ; en 
eveneens als e n f  van een totaal van f  voo

g v an de . 
Voo  de g van het g m en 

bouw van een loods t f : voo g van het 
G  o o t- m f

. e g v a n h et T a n d h e e l k u n d ig 
t t g een t , en een 

g van f  voo g van . 
. Een som vau f  is n om het oude gebouw 

van de e te doen n doo  de philologische instituten. 

T e c h n i s c he l te . e gelden n aan 
d : ie. een  in de toegepaste mechanica, om -

wijs te geven in de , ventilatie en g ; g 
van de e van den buitengewoon  tn de . 

. Voo  den bouw van een nieuwe s 
e l te G ou da t als e m ij n 

f . 

d t het subsidie voo  de e T e c h n i s c he 
S c h o ol te t te g en met f ; en voo  de school 
te t met f  en voo  de afdeeling l de
academie a te n met f

A m b a c h t s s c h o l e n. Voo  de volgende ambachtsscholen t 
g van het e . 

t met f m e ambachtsschool de . voo
den n Stand) met f ; m (St. -
eenigin) met n met f  Appingedam met f  ;
met f m met f t met f  Eindhoven 
met f m met f m met f d met 
f n met f n met f t met f  Leeu-

n met f  Leiden met f t met f  ; . 
met f s met d met f g me 

t met f  Wtndschoten met f k nu: 
 en Zwolle met f

T e e k en s c h o l e n. g van het e t vo 
gesteld voo  de scholen te : 

,  Av. Teekensch. . W. S. met f  ; m -
teeken- en . v. m. met f ; d met f ; e

g met f n met  Eindhoven met f
Enschede, gem. amb. av. school met f  Gennep met f ; -
hage, . Vincentius van o met f  Gulpen met f , : v 

Jozefs Gez. , . . V . met j ; 1 leusden met f
t met f t met f ; e met f  ; Leek met t

Lemme n met k met k met 
f ; m s en ) met f ; n met 
f g met f n met f

N i e u we s u b d i d i es n d voo  de scholen te : 
.  Av. Amb. school : W. S. f z f  ; Ede 

f d f  ; Leidschendtm f  : n  ; Ouden-
bosch f ;  f ; St. Annaland f  en St. Anna e 
f n t nog d aan de volgende scholen ove

 een e voo  eens in de n uit te n : z 
f  Ede f d f  Leidschendan f ; n
Oudenbosch f ;  f ; St. Anna e  en Steen-

n f
Voo n voo s f . 
N i e u we s u b s i d i ë n n d o.a. voo  de : 

n voo  de n te g  en vak-
school voo  de j te t f

n en w e t e n s c h a p p e n. j de opsomming van de alsnog 
te besteden n van voo g van monumenten toegestane 
subsidiën. t doo  den ministe , dat voo  de algeheele vol-
tooiing van de g de  Ned. . k te Goes, ten behoeve 

n in het loopende jaa  de laatste n van de toegestane e 
was , het noodig zal zijn, het e nog e 
enkele n  maal f t te zetten. 

n is een g van f  tot f  pe jaa
voo e van de Ned. . te Zutpben. 

Voo e van de Ned. . k te g e volgens 
den ministe een e van f  te . te n ove

. Al s e n t f . 
Voo e van de s te Enkluizen is n 

f  als e som van e . 
Voo  de n aan de k te . e naa

"s s meening een c te n van f  te n 
ove n Voo  een e , t f

 is voo n aan de . . k te n
aan het s te e p f  en aan de k te t f

. 
d t een g tot f  van den post voo  het 

s tot het doen van aankoopen en tot f  voo  het -
kabinet. 

d t het subsidie van het . t te e voo
geschiedkundig en h , thans definitief te bepalen 
op f  zoodat deze post met f  is . 

g met f  is n voo  de school voo  kunst-
d te . 

Een tweede n ad f  is n voo g van 
den z.g. . m te ) 

Voo  aanstelling van twee technische beambten voo  de e 
installaties, een in het Chemisch m de Tech. l te 

t en een in het Leidsche ziekenhuis, t  X f , 
Ook t d den  voo  de gebouwen te 

n een vaste aanstelling te , eveneens op een aanvangs-
wedde van f

k V ) 

Een g van f t d voo  de e -
lichting van magazijnen te d en m en een gelijk be-

g voo  een accumulatoren werkplaats te . 
d t de bouw van een e voo  den t te 

Nieuwediep. 
Voo  dien bouw en voo  de g van het n is 

een totaal g noodig van f n een e , t 
f  op deze g t . 

Een som van f óo.ooc t d voo  de g de  ma-
e te , en een som van f  voo  de g 

van een seinpoot op het commandementsgebouw te . 
d t de g van het hospitaalgebouw te Willems-

, kosten f  Thans t als e n d
k . 

Voo g en g de g is evenals ten n 
e wede een g van f , welk g e te 

besteden als volgt: 
f  als laatste n voo  den bouw van de e te m ; 

f  als laatste n voo  den bouw van het t te Apel-
n ; f  als laatste n voo  den bouw van de e te 

; f  als laatste n voo  den bouw van eene e te 
Veen wouden ; f  voo  aankoop van d en den bouw van eene 

e te Veghel; f  voo  den bouw van eene e te Zeven 
, en f  voo  aankoop van d en als lste n voo  den 

bouw voo s te n en te l 
s is een g van f n voo  den aankoop van 

d en als lste n voo  den bouw van twee s nabij Am-
. 

e totale kosten voo p en den noodig geachten -
bouw nabij . e en , n d 
op t

t n bestaat te t een te t aan e van 
ongevee  standplaatsen, l onk de - en hoefsmidschool zee
noodig g behoeft en e n van het e 
ment voo n wapens dienen te n . s is g 
van het t noodig om gevolg te geven aan het n het 
geele n n te t in n te . e totale 
kosten n d op f

e g van de e en de e te m 
t t n in vele opzichten d . e totale 

kosten de noodige g n d op f  welke uit-
gaven echte ove e n kunnen n . Thans 

t d f
Een e n is n voo  het bouwen van een o 

met meelmolen op een n bij de . e totale kosten voo
dien bouw n d op f

e e e te h is zee
slecht. l te  plaatse e t om de vooi dat -
zoen bestemde g daa onde te . e ' minst 

e oplossing t geacht het bouwen van een nieuw t 
voo  twee bataljons e op het t a en het bestemmen van 
de St. e en de e t Tuighuis voo  de e 
en de . e totale kosten de voo  deze oplossing noodige 

n n d op f

k X (W a t e  s t a a t.) 
e uitgaven n voo d c p f p 

f  in g moet w  den t wegens bijdiagen van 
gemeenten of n in e , zuodat als eindcijfe  blijf t 
f  alzoo f  voo  hooge dan voo

Voo  voltooiing van de g van de Waal moet een g 
van  ton n besteed. 

t het oog op de mogelijkheid, dat nog e n op 
de Waal zullen kunnen , is f n voo  de 
instandhouding de l op die  doo  eveutueel uit te n 

. 
Voo  de g van de g van den l t de vijfde 

n ad  ton , en voo k voo  den d in 
de e enz. f

e g van de e zal met het e 
g van f  in  kunnen n voltooid. 

Voo g van de e n is wede f . 
g van k in de d is d op f  welke 

som ove  twee n zal kunnen n . 
Voo  een g in de behoefte aan mee e bij t 

is d f  te n ove . 
Evenals in het loopende jaa t ook nu een g en wel van 

f  noodig geacht tot d de diepte van den g 
tusschen n en k van , welk g k in 
hoofdzaak zal moeten n besteed voo  het d de diepte in 
het k »het Zuiden*. Voo g van den leidam aan het 

d is f . 
Wat de n van de Vecht in l , t 

f d voo  afbouw eene stuw tusschen g en 
Ommen, l voo n van het k tusschen 
Ommen en n f t . t ligt in de bedoeling 

s f  aan te , totdat deze n voltooid 
zullen zijn. 

(Slot volgt.) 

G  No.  O f f i c i e el e d e el te. 
Jubileums n en Victo  de . 

J. J. v an N i e uk . t doo  Joh. s . met 
, afbeeldingen en losse plaat. 

k doo  J. . Victo  de . 
, doo  J. . E. van a Vlieg 11. 

e V o l k s h u i s v e s t i ng -Tentoonstelling te Scheveningen, doo J. 
. Schaad. 

a , doo  J. . . 
g van het Xe l s te Scheveningen 
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A No. t van het e te
Gewone g van



G No

t g de 33 - g van  Octobe
n ove n van lood- en k en van . 

O v e  een paa , n in 9 3 doo . n 
, met afbeeldingen. 

t G e m e e n t e h u is te . . A. . . b. i . cn 
A . A. . met afbeeldingen. 

1'  1.. A S a n d e  s. 
. Een huisstand, doo . a 

E  No. , dou J. van de

"'eggen c. i . 
 > e E x n .« e n s de j t g de bouwkunst. 
E  No. n ove de e 

bepaling van het voo  een e  of een g vak 
van zoodanige  passend . met toepassing op h<-t deel 
van de s tusschen Venlo en . doo  c. i . , met 
afbeeldingen. 

\ e  voo , doo
C. . de Vos w. i . . met afbeeldingen. 

e e  in de vlakte van a in . 
e , doo  A. L . n Sint-Voost de . 

. v. T.) No.  gedeelte. — 
. — n in den nood. enz. — n van -

. — . L. A. . — . — .
. — lets ove de beteekenis van het dak in de bouwkunst (slot). — 

Gemengd. — . 
 )E  No.  N a b e t  a c h t i n g. 

e -Commissie. 
U i t het . 
[ n d i v i d u e e le t en e . 

E E E No. t schmauchen 
met lucht. — . — Toezicht in de j en de

. — Een . — Vijfde s aan de Steen-
l te Lauban. — . 

mmm 

L V a r i a 

T E . 

Aan dc ..Nieuwe . Courant"  ontleenen wij  het vol-

gende : 

Al s men. met den trein van t komende, zich 
in  onmiddellijk e nabijheid bevindt van de eerste -
terdanische huizenrijen, stoomt men door den Yarkcnoord -
schen polder, die zich aan weerszijden van de -spoorbaan 
uitstrekt . Xjaar de linkerzijd e ligt dan achter de-
zen polder, tegen den Groenen llilledij k aan. het r 
nemelksland, en daar  waar de Groene llilledij k den -
schen Straatweg begint te naderen, moet in het land van 
dien naam het eerste e tuindor p verrijzen. 

Tot verwezenlijking van dit plan is de Naamlooze Ven-
nootschap Eerste e Tuindor p opgericht en het 
het bericht hiervan komt juist in een tijd . dat het vraag-, 
stuk der  volkshuisvesting aan de orde is gesteld. Ook het 

 van  vennootschap toch is art .  van haar  statu-
ten): „het stichten en exploiteeren van een  meer  tuindor -
pen, bijzonderlij k ten behoeve der  minder  gegoede bevoU 
kingsklasse dier  gemeente , cn al hetgeen meta. 
dit doel verband houdt" . — t is,"  zoo lezen wij  nog 
in d'en prospectus, ..wellicht niet uitgesloten, dat ook en-

 woningen van hoogeren huurprijs , bijvoorbeeld voor 
ambtenaren of onderwijzers, zullen worden gebouwd naast 

 aantal woningen van eenigszins lageren prijs , dooreen-: 
genomen zal de gemiddelde huur  echter f  per  week 
naderen." l dus met de stichting van dit tuindor p 
niet voorzien zal worden in de meest dringende behoeft̂  
aan woningen tegen een huurprij s van f  of minder, 
waaraan juist hier  ter  stede groot gebrek bestaat, zal ook 
mei den aanbouw van goede woningen van hoogere huur-
waarde een nutti g werk verricht kunnen worden. Ter  sta-
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Indrukke n uit Zuid-Engeland . 
Vervolg (Zie bladz.

t vri j  groote zekerheid kan worden aangenomen, dat 
men zich hier  bevindt op het terrein , waar het Christen-
dom in Engeland het eerst vasten voet heeft gekregen. Wel 
was het reeds in de laatste eeuwen der e over-
heersching daaf ingevoerd, maar na het vertrek der -
nen stond Engeland aan alle zijden bloot aan de invallen 
en strooptochten van verschillende barbaarsche volksstam 
men cn toen de Britte n zelf daartegen de hulp der  Saksers 
hadden ingeroepen en deze met kracht van wapenen, het 
geheele land aan hun gezag onderwierpen, werd het Chris-
tendom er  weder zoo goed als uitgeroeid. 

r  en meer  werd dc oorspronkelijk e bevolking west-
waarts gedreven en een gedeelte nam zelfs de wijk naar 
Xoord-Frankrijk , waar het zich nederzette in de streek, 
die nog heden Bretagne heet. 

e Saksers verdeelden het land in zeven vorstendommen, 
waarvan t er  een was, dat door  zijn ligging nabij  de 
kusten van het vasteland een zeker  overwicht over de 
andere verkreeg. Omstreeks het jaar  was Ethelbert 
koning van t en deze was gehuwd met een christenvrouw. 
Bertha, de dochter  van een Erankischcn koning. e omstan-
digheid was gunstig voor een poging om het bekeerings-
uerk der  Saksers in Engeland ter  hand te nemen en de 
tpostel Augustinus maakte daarvan dan ook gebruik, om 
met een veertigtal volgelingen het l over tc steken. 

k zij  den invloed der  koningin slaagde Augustinus in 
zijn onderneming, Ethelbert liet zich doopen en bevorderde 

de stichting van een klooster  nabij  de plaats, waar  toen 
reeds een 'kerkj e stond aan St. Pancratius gewijd. 

Van dit 'kerkj e zijn nog overblijfsels te vinden aan 
de oostelijke grens van het terrein en van den hoogen 
ouderdom dezer  fragmenten spreken de sporen van -
sche techniek, tli e men hier en daar nog in het metsel-
werk kan opmerken. 

n dit kerkj e moet Augustinus aanvankelijk voor den 
koning en zijne hofhouding tien dienst hebben gehouden, 
doch de overlevering verhaalt, dat Ethelbert ook begon-
nen is met den bouw van een grootere abdijkerk , tie kern 
van die, 'welker  ligging en omvang men uit de bestaande 
bouwvallen nog duidelij k kan waarnemen. Vergrooting van 
abdij  en kerk moet nog voor  hebben plaats gevonden 
en andermaal tusschen  en  toen een nieuw pries-
terkoor  gebouwd werd met een crypt aan de . l 
gewijd beneden en het grafmonument van St. Augustinus 
daarboven, waarschijnlij k voor het altaar. 

Van deze kerk staat de Noordelijk e muur van het hoofd-
schip en het onderstuk van een toren nog grootendeels 
overeind, overigens zijn de fundamenten aanwezig, terwij l 
men de crypt heeft ontgraven. 

e kerk bestond blijkbaa r uit een drieschepig koo  niet 
omgang en dri e cirkelvormig e kapellen, alles boven de 
crypt , verder een central? toren op het kruis , een dwars-
schip zonder  zijschepen en een drieschepig rui m van tien 
t raveeën met twee westelijke torens. 
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n dezen vorm is de kerk in wezen gebleven tot
toen de abdij , die eenmaal tot dc rijkst e stichtingen der 
Benedictijner  orde had behoord en waar  meermalen vor-
selijke personen als gasten verblij f hadden gehouden, het 
lot van alle geestelijke goederen in Engeland deelde en 
aan den koning verviel. 

e voornaamste gebouwen cn daaronder  ook de kerk, 
werden van hun looden daken beroofd en al naar  men de 
materialen elders meende te kunnen gebruiken, gedeeltelijk 
afgebroken. n gespaard bleef, werd door  den koning 
tot een paleis voor  eigen gebruik ingericht en ofschoon 
het daarna in leen gegeven werd aan verschillende edellie-
den, hield koningin Elisabeth er  in  haar  hof en ver-
toefden cr  ook later  de Engelsche koningen af en toq 
voor  korter  of langer  tijd . n de zeventiende eeuw ging de 
bezitting achtereenvolgens in verschillende handen over, 
maar geen der  opvolgende eigenaars liet zich veel aan het 
behoud der  historische gebouwen gelegen liggen. Sommi-
gen zetten zelfs het slooperswerk voort met een niets ont-
zienden ijver , om alles weg tu halen wat eenige waarde had 
en zoo was de eerwaardige oude abdij  in het begin der 
negentiende eeuw gedegradeerd tot een theetuin, die de:n 
naam droeg van „O l d Palace Tea Gardens". n herin-
nerde zich dus blijkbaa r  niet eens meer  de oorspronkelijk e 
bestemming. e groote hoofdpoort diende tot ingang van 
een brouwerij ; op de kamer boven dc poort, waar  dq 
vorstelijk e gasten der  abdij  eertijds logeerden, stonden de 
groote koelvaten. e groote hal voor  andere gasten, thans 
weder  ingericht fi'l s eetzaal voor  de studenten, was een dans-
lokaal, waar  ook hanengevechten werden gehouden, in de 
keukens werd bier  geschonken en in den tuin werden pu-
blieke vermakelijkheden gegeven af en toe door  vuurwerk 
opgeluisterd. j 

e torens der  abdijker k stonden nog gedeeltelijk overeind, 
maar  werden in  zoodanig door  storm geteisterd, dat 
men veiligheidshalve genoodzaakt was, ze op enkele brok-
stukken na omver  te halen. 

Zoo was deze stichting allengs in een staat geraakt, dat 
men er  over  dacht het geheele ru ïnenve ld voor  bouwterrein 
te verkoopen. 

t zou natuurlij k algehec!e verdwijnin g van alle over-
blijfselen ten gevolge hebben gehad, maar  gelukkig begon 
er  toen eenige belangstelling te ontwaken en een schit-
terend bewijs daarvan werd gegeven door  het parlements-
li d A . J. B. . die in  het geheele terrein met dq 
bouwvallen kocht voor  gulden voor  een combinatie 
van belangstellenden, waarvan o.a. d Northbourn e en 
dc burgemeester  van Canterbury deel uitmaakten. e 
nieuwe eigenaars droegen het later  over  aan dc Zcndclin-
genschool, onder  bepalingen, waardoor  het behoud van 
alle historische overblijfselen gewaarborgd is en de stad 
Canterbur y zich den eigendom verzekerd heeft in geval! 
het terrein van bestemming of van eigenaren mocht ver-
anderen. 

Voor de zendelingenschool heeft men van dc gebot» 
wen weder  bruikbaar  gemaakt, wat nog te gebruiken was 
en dit is in hoofdzaak de mooie ingangspoort met de reeds 
genoemde eetzaal der  studenten en de crypt onder  de vroe-
gere hal der  abten, die tot museum is ingericht. Overigens 
zijn de schoolgebouwen en de woongebouwen nieuw, maar 
in zeer  passend karakter  ontworpen en op schilderach-
tige wijze gegroepeerd  bet groote voorplein der  voor-
malige abdij , zoodat zij  met dc bouwvallen en de tus-
schcngelegcn hoven en tuinen een zeer  aantrekkelij k ge-
heel uitmaken, belangrijk zoowel voor  de studie der  mid-
deleeuwschc als voor  moderne Engelsche architectuur . 

Ofschoon het oude in vele opzichten van allen luister 
beroofd is, biedt het toch op vele punten ruimschoots stof 
tot studie, o.a. wat betreft de structuur  der  oude bouwkunst. 

n vindt i n deze bouwvallen b.v. zeer  oud betonwerk, 
baksteen-metselwerk, dat wellicht nog uit den n 
tij d afkomstig is en verder  dri e soorten van metselwerk, 
die men alom in t bij  afwisseling aan oude gebouwen 
aantreft, namelijk werk in „Fl int" , "  en „Ash la r 
blocks" . 

Flin t is dc gewone vuursteen, die zooals bekend is zeer 
veelvuldig in de natuur  voorkomt, doch inzonderheid in 
het kalkgesteente, waaruit de bodem van Zuid-Engeland 
over  een groote uitgestrektheid bestaat. n dit gesteente, 
komt de vuursteen echter  niet anders voor  dan in grooterc 
of kleinere, onregelmatige brokken of knollen. t mate-
riaal is zeer  hard en moeilijk te bewerken, verweert aan de 
lucht in het geheel niet, doch kan alleen geen groote hitte 
verdragen. e kleur  varieert van witgrijs , en brui n tot 
zwart. Al s bouwmateriaal is het in ons land geheel onbe-
kend, maar  in Engeland speelt het van ouds een groote rol 
voor  een duurzame bekleeding van buitenmuren, waartoe 
de onregelmatige stukken, zoo goed mogelijk samengevoegd, 
in de metselspecie worden gedrukt. Zij  vormen dan een 
zeer  ruwe, maar  zeer  sterke bekleeding. daar  de onregel-
matige vorm het goed hechten in de specie bevordert en 
de kleur  brengt ook veelal een zeer  eigenaardig effect, 
teweeg. Wi j  zagen dit werk aan zeer  oude bouwwerken 
als de Normandische kasteden nog in uitstekenden staat 
en konden aan splinternieuwe cottages gewaar  worden, dat 
de hedendaagsche bouwmeesters deze techniek niet ver-
smaden en ook dc metselaars haar  nog verstaan. n de 
St. Augustincs-abdij  zagen wij  evenwel Flintwer k uit de 
veertiende eeuw, dat bestond uit zeer  zuiver, in den vorm 
van kleine baksteentjes, behakte vuursteen, zeer  merkwaardig 
als proeve van het geduld cn dc vaardigheid van den steen 
houwer, maar  toch hoeveel eerbied wij  gevoelden voor 
den middclecuwschcn gildebrocdcr, w'-ij  tmoestcn erkennen, 
dat hij  in zijn ijver  toch tiet materiaal wel eenig geweld 
had aangedaan. 

t mooist komt het vuursteenwerk tot zijn recht, wan 
neer  men donkerkleuri g materiaal toepast in verband met 
witt e Caen- of grauwe Portlandsteen voor  hoekstukken en 
construetiedeelen. 

e diepe kleur  en de schclpachtigc breuk geven iets bij -
zonder  levendigs aan de opppervlakte, dat bij  andere soor-
ten van brute-werk niet bereikt wordt, althans zeer  spoe-
dig verloren gaat. 

e is de gewone breuksteen, onregelmatig in de 
dikte, zooals men die in alle landen, welke natuurlijk e 
bouwsteen opleveren, veelvuldig vindt toegepast aan oude 
en nieuwe bouwwerken. Ook deze techniek is feitelij k in 
ons land onbekend; zij  heeft voor  ons Nederlanders, die 
reeds zooveel eeuwen lang gewend zijn met regelmatig 
gevormde baksteentjes te werken, iets barbaarsch. maar  in 
Engeland vindt men 'haar  ook in de ïa te re middeleeuwen 
zeer  veelvuldig toegepast en geheele gebouwen in breuk 
steen opgetrokken met een tot het uiterste gedreven spaar-
zaamheid in bewerkte onderdeden. 

n dit opzicht heeft het uiterlij k der  oude Engelsche 
kasteden veel overeenkomst met dat van de burchten langs 
den n cn de werking van Germaansche invloeden is 
hier  o.i. dan ook in geenen deele uitgesloten. Ashlar-work 
is het metselwerk van regelmatig behakte blokken, dat in 
Frankrijk , waar  de antieke tradi t ië n nog voortleefde! 
nooit geheel buiten gebruik geraakt is cn in de middel 
eeuwsche bouwkunst reeds vroeg tot een hoogen graad 
van volmaking kwam. e Normandische vorsten brachten 
de Fransche werkwijze naar  Engeland over, lieten meer-
malen Fransche bouwmeesters cn werklieden overkomen 
en gebruikten zelfs, daar  zij  in Zuid-'Engeland geen voer 
de hand liggend bouwmateriaal van goede qualiteit von-
den, dikwijl s dc Fransche steen van Caen, die eerst later 

meer  door  de Portlandsteen verdrongen schijnt te zijn. 
 Wanneer  men zich een denkbeeld van de ontwikkelin g 
der Engelsche bouwkunst wil maken en een verklarin g 
wil vinden voor  haar  eigenaardig karakter , dan dient men 
wel terdege rekening te houden met de vreemde invloe-
den, die van verschillende zijden en in verschillende tijden 
op de Engelsche beschaving hebben ingewerkt, maar  men 
zou zich toch vergissen, wanneer  men in de Engelsche 
kunst alleen een resultaat van de vermenging van Germaan-
sche en e beginselen wilde zien.. Een dergelijke 
samenvloeiing van twee of meer  stroomingen heeft ook 
elders plaats gehad, 'b.v. in Spanje, maar  zoowel hier  als 
in Engeland  men tot verkeerde opvattingen komen, 
wanneer  men geen acht sloeg op sommige eigenaardigheden, 
die door  geen vieemde invloeden te verklaren zijn en toch 
duidelij k aan den dag treden. e originccle karak-
tertrekken zijn doorgaans zeer  oud, zij  hebben zich in den 
regel reeds bij  de oudste bewoners van een land, bij  een 
cenigszins langdurig ongestoord verblijf , onder  den invloed 
van ligging, klimaat cn levensvoorwaarden, ontwikkeld in 
hun meest primitieven vorm en zij  zijn in later  tijden nooit 
geheel uitgewischt. 

t is vooral de ge ïso lee rde ligging geweest, die de 
bevolking der  Britsche eilanden in voorhistorische tijden 
gevrijwaard heeft voor  velerlei onaangename ervaringen, 
'waaraan de bewoners van het vasteland bloot stonden. 

n heeft later  de gemakkelijke toegankelijkheid 
van de zeezijde, de invallen van zeevarende volken in de 
hand gewerkt. t de n er  na een langdurig ver-
blij f toch niet bereikten, wat in Gal l i ë verkregen was, maar 
in zekeren zin het land verlieten in den toestand, waarin zij 
het bij  hun komst gevonden hadden, moet zeker  voor  een 
groot deel aan het volkskarakter  der  oorspronkelijk e be-
woners worden toegeschreven en nu wordt van de 
Saksers wel bericht, dat zij  die oorspronkelijk e be-
woners grootendeels hebben uitgeroeid, maar  het is de 
vraag hoe men die berichten moet opvatten. Een volk. 
dat de n aanvankelijk wist te weerstaan en dat 
door  Caesar  beschreven wordt als dapper  en moeilijk te 
bedwingen, moet al zeer  gedemoraliseerd geweest zijn, dat 
de Saksers bij  machte geweest zouden zijn, alle sporen van 
zijn bestaan te doen verdwijnen. 

Wi j  zullen ons niet verder  verdiepen in raadsels, die slechts 
door  langdurig wetenschappelijk onderzoek nader  tot de 
oplossing kunnen worden gebracht en ook niet trachten te 
definieeren, waarin het specifiek Engelsche bestaat, da,t 
men telkens in de bouwkunst van dit land aantreft, maar 
waarvan de oorsprong ons ontgaat. 

Voor  wij  Canterbury verlaten, dat in zoovele opzichten 
specifiek Engelsen is, mogen wij  niet verzuimen nog een 
bezoek te brengen aain de oude St. , een kwar-
tiertje , buiten de stad gelegen, die er, naast de kerk van 
het kasteel te , aanspraak op maakt, de oudste, nog 
in wezen en in gebruik zijnde. Christenkerk van Engeland 
te zijn. Ook te haren opzichte beroepen de archeologen 
zich op het voorkomen van metselwerk van ontwijfelbaar 

n oorsprong in een gedeelte der  muren, als 
bewijs van hoogen ouderdom. n meent dan ook, dat hier 
reeds voor  den komst van Augustinus een kleine gemeente 
vergaderde en de overlevering verhaalt, dat koningin Ber-
tha en later  Ethelbert, in deze kerk begraven zijn. n ver-
toont er  ook een zeer  oude doopvont waarin, naar  men 
zegt, Ethelbert gedoopt zou zijn. 

t kleine gebouw heeft meer  oudheidkundige dan ar-
chitectonische waarde, maar  om zijn ligging alleen is het 
reeds een bezoek waard. 

t zijn stompen vierkanten toren, grootendeels met klim -
op begroeid, staat het oude bescheiden gebouwtje midden 
op een weelderig begroeid kerkhof , aangelegd op een heu-

vel, vanwaar  men een fraai uitzicht op de stad en de to-
rens van de kathedraal heeft. Een typische zoogenaamde 

, een overdekte poort waarin bij  begrafenissen de 
baar  wordt nedergezet, waarop de lijkkis t grafwaarts wordt 
gedragen, geeft tot het kerkhof toegang. c poort is in 
eikenhout geconstrueerd en wellicht af en toe gedeeltelijk 
vernieuwd, maar  zij  heeft volkomen haar  middelcuwsch 
cachet behouden. t kerkhof zelf is een grooten bloementuin 
met fraaie boomgroepen hier  cn daar; het t in 
pace"  spreekt hier  wel in zijn meest liefelijken vorm tot 
den bezoeker, te meer, daar  dc grafmonumenten over  het 
algemeen zeer  eenvoudig van vorm zijn, alleen de opschrif-
ten wel eens wat wijdloopig. maar  die behoeft men niet 
te lezen, wranneer  men niet wil . 

Een oud-model grafsteenen, in den regel zonder  op-
schrift trok hier  onze aandacht door  zijn vorm, die min 
of meer  herinnert aan het deksel van een Egyptische mum-
miekist. 

'Ongetwijfel d heeft men hier  met een zeer  ouden vorm 
te doen, wellicht niet zonder  belang voor  de studie der 
grafkunst, waarvoor  men misschien nergens dan in Enge-
land een zoo groote verscheidenheid van materiaal aantreft. 

(W o r d t v e r v o l g d.) 

( P r i j s v r a g e n . $ 

A E T . 

G e n o o t s c h a p s p r i j s v r a g en  i . 

t der  Jury . 

. O n t w e r p v a n e e n e A m b ts w o n i n g m et  e p r e 

s e n t a t i ez a l en v o or  d en B u r g e m e e s t er 

e e n e r G r o o t e G e m e e n t e. 

Uitgeloofd zijn een eerste prij s ad f  en een tweede 

ad f  ; beide met het diploma van het Genootschap. 

n zijn  antwoorden, t.w.: 

"  bestaande uit  teekeningen. 

o Vivere"  bestaande uit  teekeningen. 
 „Arch i tec tuu r v. d. "  bestaande uit

teekeningen. 

 „V i ta "  bestaande uit 1  teekeningen. 

 „A . W . "  (monogram) bestaande uit  teekeningen. 
 „)  bestaande uit  teekeningen. 
 „S tud ie "  bestaande uit 8 teekeningen. 

Na een globaal overzicht over  de geheele inzending kwam 
de Jury overeen de ontwerpen te beoordeelen in  hoofd--
zaken met toepassing eener  waardeschaal, die zich beweegt 
tusschen de cijfer s i en  in welke schaal i slecht.  on-
voldoende,  middelmatig,  voldoende.  goed en  zeer 
goed voorstelt. e vij f hoofdzaken werden aangeduid door 
i ° . plattegronden-indeeling,  buitenarchitectuur,  bin-
nenarchitectuur,  constructie en  teekenwerk. 

e voor  elk ontwerp in 't bijzonder  geldende overwegin-
gen zijn als volgt samen te vatten. 

. . n 't plan is het woongedeelte te stiefmoe-
derlij k behandeld tegenover  het representatief gedeelte de 
hal verlichtin g is onvoldoende, verschillende vertrekken zijn 
ongunstig gelegen (zie boudoir  en toiletten). e architec-
tuur  vertoont een te overvloedige en ongebreidelde fantasie 
zich uitende in een meer  decoratief dan architectonisch ka/ 
rakter  (zie ide verscheidenheid van venstertypen b.v ; waar-
door  de teekeningen noodzakelijk meer  aan plaatjes dan aan 
een gebouw ontwerp doen denken. 

c uit het geheel sprekende goede wil verdunt appre-
ciatie. n de genoemde volgorde werden aan dit ontwerp 
de volgende cijfer s toegekend:  en



o Vivere" . Ten opzichte van het plan werd 
opgemerkt dat de balzaal te klein is, en dat in 't algemeen 
te veel muren op balken zijn opgetrokken, waaruit valt 
af te leiden dat de ontwerper  zich tc gemakkelijk van da 
indeeling heeft afgemaakt. 

e (architectuur  vertolk t een matige kracht , 't zwakst 
in het idé ta i l ; terwij l het interieur  beter  is dan het exte-
rieur . Toegekend werden de cijfer s

 „Arch i tectuu r van de . c neiging naar 
het isoleeren van het woongedeelte van het representatief 
gedeelte heeft hier  tot zeer  bedenkelijke gevolgen geffcid. 
(Zie de dsitributie) . e architectuur  is zwak; inzonderheid 
die van den achtergevel. n dc waardeschaal kon dit ont-
werp niet boven  gebracht worden. 

 „Vi ta" . t plan vertoont meerdere gebreken. e 
groote cn kleine eetzaal zijn bijn a even groot. Verschillende 
kamcrafmetingen zijn slecht. e architectuur  is beter  ge-
schikt voor  een café-chantant dan voor  dit representatief 
gebouw!. e waardeschaal vertoont dc cijfer s
en

 „ A . W . " . t ontwerp bevat veel goeds, 
zoowel in plan als in opstand; doch vooral in de plans; 
echter  is 't niet geheel zonder  bedenkingen. e kinder-
slaapkamer boven dc balzaal is b.v. niet gelukkig gelegen. 

e zaai munt niet uit door  fraaiheid. e architectuur  ver-
toont eenige zwakheden. e topgevels, in 't algemeen de( 
bekroningen, zijn niet mooi te noemen. 

e waardeschaal bestaat hier  in  vieren. 

6.  is een in bijna alle opzichten uitmuntend 

ontwerp. c ontwerper  is klaarblijkelij k op gezonde over-

wegingen begonnen cn is daardoor  tot een zeer  bevredigend 

resultaat gekomen. 
e ge ïso lee rde ligging van d^ groote zaal is een zeer 

gelukkige. Eveneens bezit de verdeeling en de ligging va*n 
het representatief gedeelte tegenover  het woongedeelte zeer 
te waardeeren eigenschappen. e architectuur  in den tuin 
is het uitvloeisel eener  gelukkige inventie. 

e architectuur , zoowel uit- als inwendig, is veel goeds 
te waardeeren. t teekenwerk getuigt van bijzondere ge-
oefendheid. Aan deze inzending kende de Jury de volgende 
cijfer s toe:

 „Stud ie" . t plan van deze studie vertoont veel 
ongunstigs, is alles behalve een organisch in elkaar  gezet 
geheel. e afmetingen van verschillende kamers zijn zeer 
slecht en niet in overeenstemming met hun doel. Blijkbaa r 
heeft de ontwerper  geen duidelij k beeld van den opzet gehad, 
waaraan ook 'moet worden toegeschreven dat er  geen har-
monie ontstaan is tusschen plan en opstand, welke 'laatste 
bovendien een 'zeer  armoedig aanzien vertoont. 

C o n c l u s i e. 

Al s het beste en zonder  bedenking voor  den eersten prij s 
in aanmerking komende ontwerp is No. 6, motto „ y V ; 
terwij l voor  den tweeden werd aangewezen No.  motto 
„ A . W . "  (monogram). r  van het eerstgenoemde ont-
werp bleekte zijn de heer s Plate, die van het tweede 
de heer  T h . Philippi . beiden te Amsterdam. 

. O n t w e r p v an een O n t v a n g g c b o  w v o or 

e e ne B 1 o e m e n t e n t o o n s t e l l i n g. 

Uitgeloofd zijn een eerste prij s ad f  en ccn tweede 
ad f , beide met bet diploma van het Genootschap. 

n zijn  antwoorden, t. w.: 

 „Zonneb loem" . .  ,,Flora'' .  Sneeuwklokje". 
..Zonnebloem"  beeft behalve door  zijn smaakvolle tee-

kening. verschillende goede eigenschappen. t bezit het 
kiarakter : ..tentoonstellingsgebouw"  en heeft iets onmis-
kenbaar  feestelijks. r  gelukkig geslaagd zijn echter 

de bekroningen. Een perspectivisch aanzicht zou boven-
dien wel eenige minder  goede dingen in de uiterlijk e distri -
butie aan 't licht gebracht hebben. 

"  heeft een geheel ander, doch niettemin een goed 
plan. t denkbeeld van een middenterrein is zelfs zeer 
goed. e toegangen zijn echter  minder  geslaagd. e archi-
tectuur  is niet die voor  een gebouw met deze bestemming. 
Ze is te zwaarmoedig. j  zijn eenige motieven niet 
opgelost; zooals de bogenrecks, die geen bewust einde ge-
kregen hebben. t teekenwerk getuigt van een gemak-
kelijk e vaardigheid. 

„F lo ra "  is een onvolledig plan. t ontbreken eener 
kort e doorsnede (er  zijn twee lange) bemoeilijkt de beoor-
dccling, maakt zelfs onmogelijk te zien hoe dc ontwerper 
de overkappingen gedacht heeft. t plan heeft zekerej 
verdienste. c hal ligt echter  te ver  van den voorgevel 
verwijderd . 

„Sneeuwk lok je"  toont de onmacht van den ontwerper 
al te zeer. j  late zich hierdoor  niet ontmoedigen. Papio-
en potlood zijn o zoo gewillig, doch slechts voor  de ge-
oefende hand heeft deze willigheid waarde. 

e Jury aarzelde niet den eersten prij s toe te kenner, 
aan „Zonneb loem" , den tweeden aan . Ontwerper  van 
het eerstgenoemde plan bleek te zijn dc heer  N. , 
die 'van het tweede was nog niet bekend wegens het ont-
breken van den naambrief. 

. O n t w e r p v an e en g m et aan-
s 1 uj  i t e n d e d é t a i l s v o or  e en d e f t i g 

. 

Uitgeloofd zijn een eerste prij s ad f — en een tweede 
ad f —, beide met het diploma van het Genootschap 

n zijn  antwoorden t. w.: 

 „Februar i e  „Aquar ius" .  „Studie ' ' ,  „Es -
pcrancc" ,  „Pog ing " . 

„Februar i e  heeft iets aantrekkelijks ; doch daar-
tegenover  onmiskenbaar  bedenkelijke elementen (b.v. lec-
lijk e consoles). e wil de ontwerper  de zware markies 
maken en van welk materiaal ? Profielen als de getcekende 
in graniet zou menig protest van den bewerker  uitlokken. 

„Aquar ius "  vertoont op eenvoudige wijze zeer  te waar-
deeren hoedanigheden. e behandeling van den binnen-
wand in verband met de buitenverdeeling is bijzonder  goed 

e slecht gekozen kleur  op het buitenaanzicht werkt zeer 
ongunstig, de behandeling der  teekeningen laat te wen-
schen over. 

„S tud ie "  en „ E s p e r a n c c"  zijn beide van zoodanige kwa-
liteiten dat nadere bespreking beter  achterwege tc laten 
is. e ontwerpers mogen dit als een aansporing beschou-
wen voor  een volgende gelegenheid !

„ P o g i n g "  heeft het karakter  goed vertolkt ; echter  ent-
breekt de onmisbare samenhang tusschen onder- en boven 
gedeelte, 't geen zich vooral in het binnen aanzicht sterk1 

demonstreert. e rechthoekige ramen boven de ge toogdö 
schilden hier  zeer. n ontwerper  komt een bijzondere lef 
toe voor  de wijze waarop hij  het vraagstuk in déta i ls be-
handelde, 't geen hem bracht tot een respectable quantum 
arbeid. Eenparig kwam de Jury tot dc overtuiging daf 
de eerste prij s toekwam aan „Aquar ius" , dc tweede aan 
„Pog ing " . Ontwerpers bicken tc zijn respectievelijk de hee-
ren C J. Blaauw en C. A . C. , beiden te Amster-
dam. 

. O n t w e r p v an e en G 1 a s - i n -1 o o d - V e n s t < '' 

v o or  e en T r a p p e n h u i s. 

Uitgeloofd zijn een eerste prij s ad f — met het dn 
ploma en een tweede prij s bestaande uit het diploma van 
het Genootschap. 

n zijn  antwoorden, t. w.: 

 „Ade laar" ,  „ P r i m u m . 

e Jury achtte termen aanwezig om geenerlei bekroning 

toe te kennen. 

V . O n t w e r p v an e en p a t r o o n v o or 
B e h a n g s e l p a p i e r. 

Uitgeloofd zijn ccn eerste prij s ad f — met het di-

ploma en een tweede prij s bestaande uit het diploma. 

n zijn  antwoorden, t. w.: 

c Brug" , .  „Zigzag" . . 

e Brug" . t ornament is saai. het kleurverschil tus-

schen de twee groenen te groot. 

, ornament en teekening zijn mooier  en beter 
dan de gekozen kleuren. Ook hier  is het verschil tc groot 
om het gewenschte effect te verkrijgen . 

„Z igzag "  is mooi van kleur , fij n en gevoelig, het orna-

ment is goed; do(ch dreigt in de fijn e deelen wat slap 

te worden. 

, verdeeling noch klru r  zijn geslaagd tc beschou-

wen. t ornament doet te mager  op het fond. waartoe 

dc kleur  meewerkt. 

e eerste prij s wordt toegekend aan het ontwerp „Zig -
zag", de .tweede aan , die beide blijke n te zijn 
van den heer  W . Bogtman, te . 

c Jury : 

. P. E Nzn. 

J A N . 

Amsterdam, Apri l

N a s c h r i f t . 

Bij  het buitensporig laat verschijnen van bovenstaand 
Juryrappor t merkt 'het Bestuur  op dat gebleken is dat het 
concept niet lang na de beoordeeling werd opgesteld. t 
werd goedgekeurd en ondertcekend door  twee der  dri e 
leden van de Jury ; terwij l de heer  Baanders, het derde lid , 
er  het volgende onder  aantcekende: k ben niet heel ge-
rust over  dit [uryrappor t cn voel zekeren drang om het 
aan de 'hand der  teekeningen nog eens na tc gaan. r 
indien mijn e collega's er  tevreden meje zijn, dan leg ik 
mij  er  bij  neer." 

e aan teekën ing gaf het toenmalig Bestuur  aanleiding 
de publicatie uit tc stellen, terwij l den heer  Baanders het 
rappor t werd ter  hand gesteld. 

Ui t latere, veel latere, correspondentie blijk t dat dc heer 
Paanders zich met den vorm van het rapport niet heeft 
kunnen vereenigen, al droeg de gepubliceerde conclusie 
geheel zijne goedkeuring weg. „Aa n mij n voornemen, schrijf t 
de heer  B., om het Juryrappor t om te werken, waarbij  ik 
vooral meerdere uitvoerigheid en nauwkeurige detaillcering 
der  motieven die de Jury leidden, beoogde, heb ik niet 
meer  dan een begin van uitvoering kunnen geven. n het 
volvoeren van mij n plan werd ik verhinderd, doordat mijn e 
omgeving mij , meer  dan ik had kunnen vermoeden, noopte 
een mij  verstre'kJt medisch advies op te volgen. Nu ik 
mij  eenigen tij d geleden wederom er  toe zette het rapport 
te voltooien, bleeken mijn e indrukke n te veel vervaagd, 
zoodat i'k mij  t.hans — hoewel noode — gedwongen zie 
U het rappor t in zijn oorspronkelijken vorm in handen, te 
stellen. t spijt mij  zjeer  dat door  mij n toedoen de publi -
catie zooveel vertraagd is geworden cn ik hoop dat U bij 
het beoordeelen van mijne houding, behalve mij n goeden 
wil tot beter  doen, ook mijne omstandigheden in aanmer-
kin g zult brengen." 

T . 

Uittrekse l uit de Staatsbegrootin g 
voo r 1914. 

 is g f n voo g van het 
k tusschen de k en de e ; f  voo

g van de haven te e ; f  voo  de g van het 
l onde de gemeente . Voo  het Wilhelminakanaal is

mee . e bedoeling is de n zoo g aan te pakken 
en t te zetten, dat deze in  zullen kunnen zijn voltooid, l 
het gedeelte , met zijkanaal naa de . behoudens 

e omstandigheden één jaa d zal kunnen zijn. 
V io  een e g van het buiten toeleidingskanaal te 

n met p van den bouw van een nieuwen steige voo  beton-
blokken met , t d op f n een g 
van f t toch noodig zou zijn voo . e uit 

g zal ove n kunnen n d ; in d e 
op de g een g v..n  ton t . s zijn 
gelden n voo g vam n de e schutsluis te 

: voo g van de l buiten de e sluizen : voo
n ten behoeve van de n te ; voo

aanschaffing van toestellen voo  automatischen vischafslag ; voo  aanleg van 
n aan de N.-O. zijde van die . zoomede voo

spoedigen afbouw van een nieuwe vischhal en g van de haven-
kom :  voo e haven- en n enz. te Te  Neuzen, 
zoomede voo  aanlegplaatsen voo  diepgaande zeeschepen dea te  plaatse. 

Laatstbedoeld plan beoogt het maken van een havencmplacement. n 
twee havenbossins. in de gemeente Neuzen, gelegen tusschen het stations-

t aldaa en de , aan de oostzijde van het kanaal. 
e g van het geheele k t f

n p ten behoeve de g van het algemeen nut van 
het k zal n ingediend. 

t het oog op de mogelijkheid, dat in  met den aankoop van de 
benoodigde n zal kunnen n aangevangen, is een g van 
f . 

e . Zeeland heeft een e in de kosten toegezegd van f
e . e e n die e zal in n 

betaald. 
t de j  Neuzen is eene t 

gesloten, volgens welke deze de exploitatie de kaden, s en e 
n op zich neemt. 

 zijn gelden n voo  den bouw van e schutsluizen 
voo  het kanaal doo d ; voo g van de beschoeiing 
langs den k te Vlissingen; voo g van de  ducdalven 
in de schutkolk aan de e schutsluis te t in 

; voo g enz. van de e - en n 
en beschoeiing te Assen. 

n g van f  is n als g van de -
e aan de commissie in zake den aanleg van n in n

in de kosten van n van a ove n en m 
pascum naa e Veld en van e ove Angelsloo en 

t naa . 
s zijn gelden n voo e aan de e g 

in de kosten van g aan den g de  klasse van n 
naa . en wel t d een e te n van 
f e is '/, gedeelte of f  op deze g -
ken, van welk g alleen k zal n gemaakt, als doo  de 

e belanghebbenden aan de doo  de e gestelde n 
t voldaan. 

n zijn o.m.  gelden voo  een e aan d in 
de kosten van aanleg van een g ove de t aldaa : 
voo  een e aan e in de kosten van het n van 
den westelijken havendijk : voo e aan k in de 
kosten van aanleg van wegen van Lintum naa de s en ven 
genoemden weg naa de halte van de . te e 
voo  een e aan k in de kosten van g zoo-
mede aan de gemeenten e en o in de kosten van aanleg 
van een kunstweg van e doo  de p Zieuwent naa

; voo  een e aan de commissie van belanghebbenden bij 
den aanleg van een g van Ansen naa l lïelte; voo e aan 

g voo  het maken van een aanlegplaats en wegenaanleg: 
 voo g tusschen y en Oploo. 

Nog zijn gelden n voo , l en g van 
de landsgebouwen te .  valt een g van f
wegens de g van n op de n in het 
gebouw van het dep. van financiën. Voo  de s in de zittingzaal van 
de e  is geen g in de n som , aan-
gevien in deze aangelegenheid nog geen oplossing is n en het , 
den ministe bete t geacht de noodige gelden bij suppl. g 
aan te , zoodia de zaak p is. 



. Voo  gebouwen ten dienste de n is  mee
n dan in

e onteigening van n aan de Coolvest te m e 
stichting van een stadhuis en een post- en
heeft plaats gehad, en tevens de aauwijzing van het , dat voo
laatstbedoelden bouw t bestemd. e t van l met de 
gemeente zal aan de g de n . e 

g van den bouw is nog niet ve  genoeg d om
thans s een g van gelden te kunnen doen, zegt de . 

k X ; l . a n d bo uw, N ij d en ) 
t eindcijfe  van de g wijst op een k s van 

f

O. a. t dit acces t doo e g van : 
een g van f  als e gedeelte van de s t i c h t i n g s k o s t en 
v an een t voo  het k van vee 

n te Wageningen ; de uitgaven van hel f met 
f  de uitgaven voo  het tweede gedeelte van het subsidie tot 
een g van ten hoogste f  aan de e commissie voo  de 

e tentoonstelling te San o in  met f

A f d e e l i ng N ij v e  h e i d. 

Op 't gebied van het n is voo  woningbouw in 't geheel ge-
d f s is n f  voo n tot 

g van het Staatsmijngebied en f  voo . 
e e g in  zal geschieden ten behoeve van de 

vijfde Staatsmijn. 
Voo  is voo  aanleg (Staatsmijn Wilhelmina) f . 

n de e e van Staatsmijn Emma zal het aantal s 
met ëén van  kilowatt n . 

Al s nieuwe post komt voo  een g van f  voo  cokesovens. 
Een g van f  is onde het hoofd e staatsmijn» 

n voo  aankoop van n voo g en 
mijnemplacement en f  voo  aanleg koolvvinning. 

e g van ontvangsten van het f geeft een t 
van f

Een g van  is hooge n voo  het veiligheidsmusëum-

k X , 
Op dit hoofdstuk is f  mee n voo  eene g van 

de inkomsten van het technisch l bij het Technisch u aan 
het , welke kosten eveneens aan de g n 

. t l diende in de n van , technisch 
ambtenaa of , heeft een op zuive  technisch gebied liggenden 

, welke in d t met dien van de technici, -
e onde e n van algemeen . 

Waa voo  de bezoldiging en g van de laatstbedoelde technici 
e n zijn , afwijkende van die, welke voo  de 

e n de n zijn vastgesteld, komt het 
den ministe gewenscht voo  om denzelfden weg in te slaan voo  de 
technici voo  het dep. van koloniën en te hunnen aanzien n te stellen, 
die zich zooveel mogelijk aansluiten aan die voo  hunne vakgenooten van 
de e . 

t ligt in de bedoeling de nieuwe g voo  het Technisch u 
op i  in g te doen n en dan tevens aan  adjunct-

,  technisch ambtenaa  kl . en  epzichte ie kl . -
g toe te kennen en  thans in tijdelijken dienst zijnde s 

t)t ingenieu  klasse te benoemen. 

De restaurati e van de Nieuw e Kerk 
te Amsterdam . 

Een schrijver, die zich "  noemt, gaf dezer  dagen 
in het „ N i e u w s van den "  een aantal historische bij -
zonderheden over  dit gebouw, welke wel grootendeels be-
kend zijn, doch die, in dit overzicht samengevoegd, voor 
onze lezers waarschijnlij k niet onbelangrijk zijn. 

c zijde van de Nieuwe k aan den Voorburgwal , 
Waar  tot dusve r niemand aangetrokken werd door  den 
somberen, loodkleurigen muur , die het gebouw aan den 
westkant afsloot, verheugt zioh dezer  dagen in een ongel-
wonc belangstelling. Velen, die uit de - en Paleis-
straten komen, of uit het Postkantoor, of die daar  op een 
der  trams staan te wachten, kijke n nieuwsgierig naar  boven, 
om te zien, hoe langzaam aan een heldere spitse gevel door 
torentjes geflankeerd, oprijst boven de nog donkere massa 
aan den voet, dit toch reeds aantrekkelijk e stadsgezicht 
nog verlevendigend. t is de restauratie van het westfront 

der  Nieuwe , waarmede de kerk architect Posthumus 
, hiertoe in staat gesteld door  een aanzienlijke gif; 

van anonyme stadgenooten, sinds eenigentijd bezig is. 

Amsterdammers kennen hun Nieuwe k gemeenlijk 
slechts van binnen, waar  de beroemde praalgraven oók 
den vreemdeling trekken. t is hun niet kwalij k te nemen 
dat zij  weinig weten van, en ook weinig belangstelling 
toonen lin de ordonnatie en het uitwendige van het bouw-
werk zelf, want — gelijk met zoovele belangrijk e kerken 
ten onzent (en ook in 't buitenland) het geval is — : de 
Nieuwe k i s dicht bezet met onoogelijkc bouwsels, half 
verscholen achter  winkels en nog ingeklemd tusschen hooge 
huizen aan twee ,of dri e kanten, zoodat slechts de -
zijde behoorlijk te zien is, en men nergens een goed over-
zicht krijg t van hare structuur , tenzij  dan van een uitkij k 
punt van boven af. 

e kerk zelve cn hare geschiedenis zijn echter  merkwaar-
dig genoeg. t gebouw is een gedenkteeken uit den tij d 
van Amsterdam's snelle opkomst, en hoewel geen schit-
terend product van Gothischen kerkbouw — ons land bezit 
die helaas niet: zelfs de St. Janskcrk in n Bosch mag 
ternauwernood op dien titel aanspraak maken — toch een 
der  zeldzame vertegenwoordigers van den laat-middeleeuw-
schen bouwtrant. 

Tot in het begin der  eeuw bezat Amsterdam slechts 
één groote kerk (dc St. Nicolaas- of Oude , benevens 
een aantal kapellen, waarvan de e Stede de beroemd 
ste was. 

n November  bewilligde de l'trcchtsche bisschop 
in de vorming van een zelfstandig kerspel; de kerk , die 
daar  opgericht zou worden, werd aan de . d gewijd. 

t den boiuiw moet men kor t na  in elk geval vóór 
 aangevangen zijn. e maker  van het plan is onbe-

kend : het is trouwens bijn a regel, dat de ontwerpers en 
architecten van de ontzagwekkende monumenten uit de mid-
deleeuwen — waaronder  er  zijn die tot de grootste kun-
stenaars behooren — onbekend gebleven zijn, of dat - lechts 
hun naam aan het nageslacht werd overgeleverd. Wat be-
teekenden in dien tijd . behalve de geestelijke en wereld-
lijk e vorsten, de individuen ? En vooral voor  deze grootsche 
architectuur  geldt, dat zc de uitdrukkin g was van de vroom-
heid en het onbewuste kunstbesef van een volk; echte ge-
meenschapskunst deze, waarbij  ook in de eeuw of eeuwen, 
dat de bouw duurde, het oorspronkelijk e plan zelden strik t 
gevolgd werd, en genera t iën van kunstenaars elkaar  op-
volgden, zoodat een betrekkelijk e mate van eenheid slechts 
bewaard kon blijven, zoolang dc kunstsmaak der intelligente 
massa zich zoo ongeveer  aan dezelfde normen hield. 

e eeuwen lang. nadat die wondere opbloei van den 
spitsbogenstijl op mysterieusc wijze was ontstaan in Frank-
rijk' s noorden en midden, en totdat een minder  geloovig. 
minder  zelfstandig, minder  artistiek voelend geslacht den 
vreemden schimpnaam „Go th i sch "  overnam en bleef toe-
passen op de oorspronkelijkste kunstuitin g die het noorden 
heeft voortgebracht — dri e eeuwen achtereen heersebte 
deze stij l oppermachtig, zich verspreidende over d 
en tot in , Spanje en Schotland, en ook in ons land. 

h hier  blijk t weer, welk een jonge volksgemeenschap 
die van het eigenlijke d toch is. g en Gel-
derland bezitten zéér oude monumenten, maar toen d 
oprees uit een onbeduidend bestaan en machtig werd, toen 
was de grootste bloei der  Gothiek reeds voorbij . e kathe-
draal van Amiens stond al meer  dan een eeuw en was zelfs 
voorzien van haar  massieve torens, toen men te Amsterdam 
dc hand aan het werk sloeg om naar  't voorbeeld van dat 
pronkstuk der  Gothiek, een „n ieuw e kerk "  te laten ver 
rijzen. 

Naar  het voorbeeld van Amiens — maar slechts uit de 
verte, minder  rij k aan versiering en heel wat minder  groot 

ook1). Toch toont het zestiende-ceuwsche schilderij , dat 
nog in de kerkeraadskamer bewaard wordt en dat zeer 
waarschijnlij k de bedoelingen der bouwmeesters uit de
eeuw weergeeft, dat het oorspronkelijk e plan was, de kerk 
aan de westzijde van het kruispand langer  te maken dan 
ze thans is; het grondplan zou dus inderdaad veel over-
eenkomst gehad hebben met dat van Picard ië 's hoofdkerk. 
Natuurlij k werd bij  den bouw de Gothische stijl gevolgd, 
een bouwtrant welks oorsprong misschien wortelt in de 
„g roen e kerk" , het woud met hoogopgaandc stammen waar 
de oude Germanen hun goden vereerden: 

t Woud moest de eerste tempel zijn, 
En straks, toen Christenkunst den n geest 

bezielde. 
Wat anders werd haar  kathedraal, 
n 't Woud, verhoogd tot ? 

, het scheppen van een grootsch monument lie-
ten de nog vri j  geringe rijkdom  en offervaardigheid dezer 
landen niet toe. Wel werd de Nieuwe k van binnen rij k 
verzorgd en in de  eeuw moet het inwendige met zijn 

 altaren een schitterenden aanblik vertoond hebben, maar 
het grootste deel van dien rijkdo m is na dc g 
verdwenen. Opmerkelij k is het dat de nissen in de steun-
beeren wel voor  beelden plaats geven, maar  dat er 
waarschijnlij k nooit één op zijn console heeft gestaan. Zelfs 
de balustrade met pinakcltjes, die de groote lijnen van het 
bouwwerk zoo goed versiert, dagteekent van de restauratie 
der  eeuw. 

Evenals nagenoeg alle groote kerken, heeft de Nieuwe 
k 'zijn lotgevallen gehad. s in  werd hetgeen 

wat er  toen reeds gereed was, grootendeels vernield bij 
den grooten brand,, die de stad in asch legde: in
volgde een nieuwe dergelijke ramp. Bij  den wederopbouw 
werd de kerk aan de . Catharina gewijd. Wat er  thans 
van het oorspronkelijk e over  is, werd in hoofdzaak in de 
laatste helft der  eeuw, dus naar  de laat-Gothischc 
opvattingen, gebouwd, ook de kapellen die den koortran s 
omringen,-) maar  de later  (ie helft  eeuw) vergrooto 
noorder-kruisbeuk vertoont reeds dé ta i ls uit de renais-
sance, niet alleen de karakteristiek e schelpen, maar  ook 

e zuilen op voetstukken, welke in dc nissen 
der  zware steunbeeren zeer  misplaatst zijn, want ze dra-
gen niets. 

e ramen hebben natuurlij k laat-Gothische tracceringen, 
maar  dit ornament is nergens bijzonder  mooi. n de hooge 
vensters der  kruisbeuk-gcvels is de middenzuil zeer  zwaar, 
en vertakt zich naar  boven rechtstreeks tot in de zijden 
van den grooten spitsboog, hetgeen aan 't luchtige van dq 
boogversicring schade doet en de losse tracceringen der 
rijker e periode belet. 

(Slot volgt.) 

e l van Amiens is . lang en . d ove  het 
; de Nieuwe k meet  bij . e o te m 

is veel : . 

 Toen eenige n geleden het hoekhuis van t en Egge
t n was, heelt Wenckebach voo  de f van  e

N i e u w s: ' een teekening van de e gemaakt, 
zooals men die s nooit zien kan (pg.  Een e vindt men in 
de . Oudheden", pg.

G  No. g van -
Leden de . t. b. d. . van  Octobe

g van de g op

n van een e , doo  Willem C. , me 
afbeeldingen. t 

, doo  J. . é (Slot). 
e n i e u we g te , doo  Jan Stuijt. met 

afbeelding. 
t , dooi . A . . 

. Ove  de g de  abdij te , doo . 
von n . 

A No. n e het Ge 
nootschap. 

t g van een buitengewone g van den d 
t van  Octobe  te . 

e e ontwikkeling van het denkbeeld de Open-Lucht 
, doo . J. van de Ven. met afbeeldingen. 

E , No. e n te d en de -
loozing van e , doo  -G.J. , met afbeeldingen. 

t n i e u we  e 1 i o p  1 i s, doo  Willem van de . met 
afbeeldingen. 

E  No.  S t a t i s t i e k van n in 
d voo

t p van wet inhoudende g in zake -
, doo  E. Flesseman . w. e. i . 

n ove  de e bepaling van het voo  een 
e  of een g vak van zoodanige  pas-

send , met toepassing op het deel van de s tus-
schen Venlo en , doo .  c. i . ) met afbeeldingen. 

g van de Afdeeling voo w en -
exploitatie v. h. . . v. . van

. v. T. No.  Officieel gedeelte. — 
n van . — . — Wenken voo  den utiliteits-

bouw. — . — Gemengd. — . — e e 
van de e p van den d van Technici. — Uit tech-
nische bladen en . — 

E  No.  J. V i s s c h e d ij k. . 
!j  de  A . V . 

d van . 
E e n i ge s uit de e . 
A f d e e 1 i n g s v e  s 1 a g e n. n  Octobe

E E E No. e gasoven in de 
e . — t maken van een dichte, matglanzende, e 

deklaag op . — Cementsyndicaat. — . — -
deelingen. 

 No.  Otficieele . 
Woonhuis te Aalsmee t  afb.) 

e Engelsche Woning . 
t f in . g en Slot.) 

. 

E T UN N No n het -
numme van Alexande s t vinden wij na een aantal 

n van e t van zee gemengd gehalte, eenige 
n van e van woonhuizen doo den n mode-

kunstenaa l . n zou het tuinkunst, toegepast op binnendeco 
e kunnen noemen. t t de huizen met e klim-

planten en laat in zijn s ook echte planten, in bakken geplaatst, 
tegen k , een e combinatie, j dan 
nog met - en spiegeleffecten gewelkt t en t o. i . alleen 
blijkt , dat d niet het eenige land is. waa s zijn. die 
niet mee weten, waa zij het moeten zoeken. 

Gelukkig komt een s k van . von Seidel. s s 
te . bewijzen, dat e  toch ook nog k van mee e ge-
maakt . 

Een aantal kijkjes in de Weene g geeft een 
denkbeeld van de handige wijze, p men daa in het -
museum met dit in zeke opzicht lastige l toch een goed geheel 
heeft weten te . n heeft een systeem van g de be-

e toegepast, j een e van s met veel 
wandvlak n is. welke s alle met e n 
behangen zijn.  en daa zijn in die s enkele bijpassende 
meubelen geplaatst. 

e volgende n handelen ove de e k te 
n en »enige van e jongste , ove  nieuwe poppen voo

het  gemaakt doo d Teschne en ove  Ex-libii s 
van Wil l i , l ten slotte nog afbeeldingen n gegeven van 

t en . Aan d t het dus niet en 
deze maakt zeke dit t voo  velen . 

E E doo  E. F. . n 
h , uitgave van V an t gem & e s 

te . 



G

t lijvi g boekdeel van m  bladzijden tekst met n is het 
e deel van e e S c h o o l, een k in

deelen, doo e s , dat nu s zijn n 
k beleeft. e s en n n in dit deel in al 

hun n g behandeld.  bestaan wel e 
buitenlandsche , doch in de meeste gevallen behandelen deze, gelijk 
de  in zijn d , slechts een enkel gedeelte van het 
zee e , l zij bovendien buiten het k vallen 
van vele e technici, die zich een algemeene kennis op het 
gebied de e e willen eigen maken. e beschou-
wingen vindt men in de e deelen van de . t hie  be-

e beweegt zich uitsluitend op h n en de gegevens-
t het is opgebouwd, zijn aan de k ontleend.  kan 

het ook voo  hen, die buiten het vak de k staan, doch zich 
van het een of , d e , op de hoogte willen 
tellen, een nuttige k zijn. 

V a r i a . 

T E E . 

( S l a t .) 

Ter verzekering nu van betere woningtoestanden hebben 
dc oprichters van de Naamlooze Yennootschap Eerste -
terdanische Tuindor p zich allereerst afgevraagd, welke de 
voorwaarden zijn. die vervuld moeten worden, om een tuin-
dorp tc kunnen bouwen en met succes te exploiteeren. Zi j 
meenden toen als resultaat van die overweging te moe-
ien zoeken naar  een terrein, dat uit de stad gemakkelijk 
genoeg te bereiken is. om den gang van huis naar  het 
werk niet bezwaarlijk te maken, en dat tevens ver  genoeg 
af ligt , om aan het hoofddoel van het tuindorp , het leven 
buiten tc beantwoorden. Zij  waren van oordeel, dat men 
niet reden moest kunnen verwachten, dat het wonen in 
een tuindor p door  de daarvoor  in aanmerking komende 
klassen in onze stad zeer  zal worden begeerd. E n eindelijk 
moest het plan behoorlijk financieel opgezet kunnen worden. 

Zij n zij  hierin geslaagd ? Aan den eisch van een schoone. 
ligging en van het „bu i ten "  zijn is redelijk wel voldaan. 
Wi j  hebben onszelf daarvan aan den Groenen k 
nog eens overtuigd, omdat wij  bevreesd waren, dat de 
spoorlijnen het terrein een weinig beklemmen zouden en het 
uitzicht bederven. r  dat viel zeer  mee. t is werkelij k 
wel een aardige streek en men voelt er  zich ook ..buiten" . 

c huisjes langs den n Straatweg zijn niet 
fraai , maar  zij  gaan gelukkig nogal schuil achter  geboomte. 
n dit opzicht dus geen ongelukkige keuze. 

Alleen zijn dc oprichters in hun prospectus wel wat op-
timistisch met betrekking tot de ,,zeer  centrale ligging voor 
de verschillende bedrijven aan den , zoo-
wel boven als beneden de , zooals het daar 
heet, cn ils ook het voordeel van de aanwezige verkeers-
middelen gering. n kan trouwens in dit opzicht voor  een 
buitenaf aan te leggen tuindor p niet zooveel verwachten. 

e stoomtram der . T . . zal hier  weinig kunnen bieden, 
en lij n  der . E . T . . en het spoorwegstation -
monde nog minder. n zou dus naar  verbetering van de 
verkeersomstandigheden moeten streven, een punt, dat blij -
kens het jongste praeadvies van burgemeester  en wethoun 
ders in het algemeen de aandacht van het college heeft 
voorzoover  het juist de tramaanleg en het tramverkeer  in 
verhand met de behoefte van de arbeiders betreft. 

Van het plan deelen wij  nog mede. dat het terrein voor 
dil tuindor p rui m . groot is — zoo groot als Park-1, 
Si. Jobs- en Schiehaven bij  elkaar  — en dat men den 
grona voor  een billijke n prij s heeft kunnen verkrijgen . Cui-
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T e voldoen : bij  vooruitbetaling of in twee 
termijnen , elk groot /  waarover  op 

 Apr i l en  October  van het abonnementsjaar 
(  Jan.— ) wordt beschikt. 

Voor  Be lg ië . . 

Voor  de overige landen der  Post-Unie, 
met inbegrip van ë en 
Zuid-Afr ik a l i g 

 -
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Indrukke n uit Zuid-Engeland . 
Vervolg (Zie bladz.

e Zuidkust van Engeland heeft, vooral daar, waar  het 
l zich vernauwt, altij d veel van de elementen te lij -

den gehad. Sterke stroomen schuren voortdurend langs den 
voet der  krijtrotse n en bij  Zudd-Wester  stormen kan dc 
zee hier  geducht te keer  gaan. al is het gevaar  van ver 
landwaarts inbreken hier  dan ook gering. 

Overal waar  de rots onmiddellij k uit zee oprijst , zoo-
als bij  de Shakspeare-clitf bij r  en bij d 
k|;m men duidelij k zien, hoe hier  voortdurend aan het 
zachte gesteente geknabbeld wordt , hoe de zee voortdu-
rend bezig is de rots te ondermijnen. Afschuivingen be-
hooren clan ook niet tot de zeldzaamheden en niet ten 
onrechte worden sommige punten als gevaarlijk aangeduid. 
Bovenop toch staat men bloot aan het gevaar  den grond 
onder  zijn voeten te zien wegzinken, beneden maken de 
afgeschoven massa's de kust ongeiia.akb.iar  voor  vaartui-
gen en hier  en daar  vormen zij  smalle strookjes strand, die 
veelal slechts bij  laag water  begaanbaar  zijn voor  hen. 
die niet opzien tegen een wandeling over  steenbrokken en 
vuursteenknollen en miet bevreesd zijn voor  mogelijk neer-
vallende stukken van den verweerden rotswand. 

Op vele plaatsen wijken de cliff s landwaarts in lenig 
en vindt men natuurlijk e havens of bochten. r  is het 
strand breeder  en gemakkelijker  te genaken, da,a,r  moet 
men dan ook de landingsplaatsen zoeken, waar  de -
meinen voet aan ivval gezet hebben en later  menigmaal, 
van het vasteland uit. vijandelijk e invallen zijn beproefd. 

Nabij  deze landingsplaatsen bleken het allereerst ver-
dedigingswerken noodig en onder  bescherming d n 
ontstonden nederzettingen, 'waarui t de oudste havenplaat-
sen van Engeland ontstaan zijn. e oude havenplaatsen 
Vtan t en Sussex hebben een bijzondere beteekenis voo
de omwikkeling van het Brifsche rij k als zeemogendheid 
gehad en 'wel met name die. welke het dit lust bij  de 
Eransche kust gelegen zijn. namelijk Sandwich. , 

. y en . e vij f plaatsen werden 
reeds door  Eduard den Belijder  tot vrij e steden gemaakt, 
miaar  Wille m de Veroveraar  scheidde ze geheel van de 
graafschappen t en Sussex af en maakte van de vij f 
havens met de geheele kuststreek onder  den naam van 
„Ch iqu e Ports"  een afzonderlijk e jurisdicti e onder  zijn on-
middellij k oppergezag en onder  beheer  van een bev\ a n-
der of „warden" , die op het kasteel te r  resideerde. 

s te voren in den Saksischen tij d was er  een kustgraaf 
g ö w c e st die voorn imelij k mei de bewaking van de kust 
belast was. t was ook een der  voornaamste zorgen van 
den lord-vvarden der  Cinque Ports, die overigens, behou-
dens het oppergezag des konings, in zijn gebied te land 
en ter  zee heer  en meester  was. e vij l steden genoten 
groote voorrechten, hare vertegenwoordigers in het par-
lement voerden den titel van baronnen en deze voorrechten 

ell 
[VYinchclsca. Noordwestw'aarts van s gelegen. i 
tegenover  stond de verplichting , aan de Cinque Ports

http://ongeiia.akb.iar
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gelegd, om schepen te leveren en uit te rusten ten dienste 
van den Staat, zoo dikwijl s dit noodig was. want voor  dc 
regeering van k  had de koning van Engeland 
geen geregelde vloot tot zijn beschikking. Eduard  bij -
voorbeeld cischte eenmaal niet minder  dan  schepen, 
geheel uitgerust en bemand op kosten der  Cinque Ports, 
maair  matigde zijn eisch in zooverre, dit deze vloot slechts 
i'5 dagen zonder  vergoeding dienst zou doen. l spreekt 
vanzelf, dat deze verplichtin g medebracht, dat de betrok-
ken havensteden op het uitrusten van schepen voor  oorlogs-
doeleinden werden ingericht enbijna geregeld oorlogssche-
pen onderhielden. r  van hun kracht bewust ge-
worden, ondernamen de Cinque Ports niet alleen af en 
toe rooftochten ter  zee voor  eigen rekening, maar  ont-
zagen zij  zich niet, ook op eigen gezag oorlog te voeren 
en verdragen te sluiten. e lord-warden benoemde boven-
dien eigenmachtig de vertegenwoordigers in het parlement, 
niet minder  dan zestien. n de zeventiende eeuw werd even-
wel definitief aan deze misbruiken een einde gemaakt cn 
sedert  is het bestuur  der  vij f havensteden geschoeid 

 dezelfde leest als dat van alle andere Engelsche gemeen-
ten. Wel is er  nog een lord-warden, die thans op bet kasteel 
te l woont, maar  deze waardigheid is een eerebaantje 
en van de oude voorrechten der  baronnen van de Cinque 
Piorts is niet veel anders overgebleven, dan dat zij  bij 
de kronin g (van een koning van Engeland den troonhemel 
boven diens hoofd mogen dragen. 

Wanneer  men van Canterbury naar s spoort volgt 
de lij n tot Asfaford de vallei van de Stour, aan weers-
zijden door  hooge heuvels begrensd, maar  voorbij  Ashford 
daalt het land aan de linkerzijd e tot een uitgestrekte vlakte, 
waardoor  het riviertj e de r  stroomt. Aan de uitmon-
ding van dit riviertj e in een delta, welke zich gevormd heeft 
in een inham, die vroeger  door  de zee besnoeid werd, 
ligt op een heuvel de reeds getto, inde oude st id . 
vroeger  een belangrijk e havenplaats, maar  thans eenige ki -
lometers van de zee verwijder d en geheel d gewor-
den. Wel vormt een der  geulen in ds dolt  nog een soort 
van haven, maar  zeeschepen kunnen niet meer  nabij  de 
stad komen. 

(n de vroege middeleeuwen moet zij  door  Eduard den 
Belijder  aan de abdij  van Fécamp in Normand i ë in leen 
zijn gegeven, doch k  meende in hel midden 
der dertiende eeuw de rechten der  abdij  weder  te moeten 
overnemen en de stad beter  mede te kunnen laten bij -
dragen in het onderhouden zijner  oorlogsschepen, terwij l 
hij  eveneens overwoog dat e en het meer  zuidvvestwaarts 
gelegen Winchelsea twee belangrijk e punten waren voor 
de bescherming der  kust tegen vreemde invallen. n 
had van ouds deze landstreek blootgestaan. e overleve-
rin g verhaalt o.a. dat de n in  met  schepen de 

r  zijn opgevaren. n de veertiende eeuw hebben de 
Franschen de stad menigmaal geteisterd en in  nage-
noeg geheel verbrand. n de vijftiend e eeuw vinden wij 
nogmaals een grooten brand vermeld en in de zestiende 
is het vooral de post geweest, waarvan de stad bij  herha-
ling veel te lijden heeft gehad. 

Omstreeks de veertiende eeuw moet reeds de verzandeing 
Van de baai en haven van e begonnen zijn en dit is 
wel de voornaamste oorzaak van den achteruitgang in de 
welvaart der  stad geweest, maaV toch was zij  tol in het 
begin tier  negentiende eeuw nog  garnizoensplaats van 
eenige hitcckcnU met kazernes voor  infanteri e en cava-
lerie en een artillerie-arsenaal. n  zijn de kazernes 
afgebroken en is het artillerie-materieel weggevoerd en 
thans is e een „vi l l e motte" , zooiets als den Brie] of 

, met glorieuze historische herinneringen, een 
groot aantal oude gebouwen, bet een al schilderachtiger 
vim het .inden-, na  elkander  geschaard in nauwe straatjes, 

waar  het gras tusschen de puntige keitjes groeit, muren 
en daken met mos cn klimplanten hier  en daar  welig over-
togen. een openluchtmuseum vormend, zooals er  misschien 
zelfs in Engeland geen tweede wordt aangetroffen. 

'lo t de oudste gebouwen belmoren de kerk, een paar 
kloostcrkapellen en betgeen van de vestingwerken is over-
gebleven. t is in hoofdzaak de eenig overgebleven stads-
poort aan de landzijde voerend op den weg naar n en 
een kleine bastille aan de zeezijde, bekend als Ypres Castle, 
als observatiepost en ter  bescherming van haven en kust 
gebouwd in c t ' s c c n vierkant gebouw mei ronde 
torens op olken boek. Van de tinnen dezer  torens kan men 
de kust waarnemen van Fairligh t bij s tot de Cliff s 
bij r  en  de ' ransche kust bij  Boulogne sur . 
Van welk een beteekenis deze wachtpost voor  Engeland 
geweest is, kan men nagaan, wanneer  men bedenkt, dal 
eeuwen lang het gevaar  voor  vijandelijk e invallen voorname-
lij k van deze zijde te duchten was. 

n de nabijheid van het kasteel was in een klokken-
stoel de alarmklok opgehangen, waarmede. zoodra de 
torenwacht onraad bemerkte, de bevolking gewaarschuwd 
werd en te wapen liep, om een mogelijken aanval te kunnen 
weerstaan. Aan den voet van de muren van het kasteel 
was een ommuurd terras, dat tot artillerie)),ir k was inge-
nchl en den naam van Gungarden droeg. 

Nog staar  er  een paar  kanonnen, die dreigend hun 
monden zeewaarts ri t hten, maar  de borstwering is ver-
laagd zoodat men thans van dit terras een wijd uitzicht 
heeft over  de brocde strook land. die thans e van de 
zee scheidt en ook v mdaar  in de verte de schepen kan 
waarnemen, die het l passeeren. Er  groeit niet veel 
op hel aangeslibde land. dat in verschillende richtingen 
met geulen en kreken doorsneden is. Wel vertoonen zich 
groene plekken, ïnaar daartusschen ook weder  groote zand-
vlakten. Bij  hooge vloeden wordt zeker  een groot gedeelte-
van deze vlakte overstroomd, maar  sedert  is. naar 
wij  meenen, het zeewater  toch niet meer  gekomen aan den 
voet van den heuvel waarop e gebouwd is. 

Een vri j  breed kanaal, dat nieuwe haven heet. is in 
de achttiende eeuw gegraven, met het dool e weder 
tot een zeestad te maken, maar  reeds spoedig moet toen 
gebleken zijn, dat de voordeden op verre na niet toereikend 
waren, om de kosten van het onderhoud der  nieuwe ba-
ven te dekkiat en thans schijnt men aan dergelijke pogingen, 
om de oude stad Jjat meerder  welvaart te brengen, niet 
meer  te denken, m tar  er  integendeel meer  op uit te zijn 
haar  zooveel mogelijk te conserveeren in den staat, waarin 
zij  zit h bevindt, ils een curiositeit voor  landgenoot en 
vreemdeling, als een zomerv acantieoord voor  liefhebbers 
van schilderachtigheid, als een openlucht-atelier  voor  jonge,-
en oude schilders en architecten, die hier  hun onderwer 
pen overal voor  het grijpen hebben, hun artistieke studiën 
kunnen afwisselen met archeologische en historische en. 
zoo zij  dichterlij k zijn aangelegd, inspirati e te over  voor 
hun verbeelding kunnen vinden. 

Ypres Castle ontleent zijn naam a in zijn stichter  Willem 
van Yperen, graaf van . 

Niet ver  van het kasteel is het kerkhof , een vrij w 1 

vierhoekig plein, het hoogste punt en ook ongeveer
centrum van de oude veste. 

r  slaat de kerk. een groote drieschepige kruisker k 
met rechthoekig gesloten koor, gedeeltelijk met een opet 
houten k i p afgedekt, gedeeltelijk gewelfd. e kerk is rui m 
maar  niet zeer  < )p het krui s start een vierkante,, 
toren, die zich slechts weinig boven de nok verlui ' 

e toren is niet hoog genoeg, om den slinger  van l'.e: 
daarin geplaatste uurwerk te bergen, men heeft daarvoor 
een sleuf in het gewelf moeten maken en zoo beweeg! 
zich nu de slinger  in de kerkruimt e en herinnert den b' 
zoeker  voortdurend, dat de tij d vervliegt. Zoo heelt m< 

de noodzakelijkheid tevens dienstbaar  gemaakt tot stich-
tin g der  gemeente. e kerk is gedeeltelijk van Normandi-
schen oorsprong, maar  in hoofdzaak vroeg-Engelsen van 
stijl . Van binnen levert zij  niet veel merkwaardigs op. van 
buiten is dc koor-afsluitin g gesteund door  een paar  lucht-
bogen, die ontspringen uit een paar  geheel vrijstaande steun-
pijlers , zoodat tusschen deze pijler s en den koormuur  een 
passage open blijft . e luchtbogen, zoo nabij  den beganen 
grond, maken een zeer  eigenaardig effect. 

t kerkhof rondom is een weelderig begroeide bloe-
mentuin ; het ziet er  uit alsof het nog gebruikt wordt, 
maar  dit zal wel niet zoo zijn. 

Aan het kerkhof staat nog een kleine kapel, die voorheen 
tot een Carmelietcnkloostcr  schijnt te hebben behoord, 
overigens is het omzoomd door  oude gevels in baksteen 
ot in vakwerk uitgevoerd, waartusschen ook minder  oude. 
die echter  in het geheel niet uit den toon vallen, omdat 
dc bouwers de oude bouwwijze in eere hebben gehouden. 
Van het kerkplein loopen verscheidene oude straten berg 
afwaarts, een draagt den naam van Watchbell street
de alarmklok , waarvin wij  boven melding maakten,
andere heet t en daar  staat dc oude -

, vroeger  wellicht een der  herbergen, waar  zecroovers 
en smokkelaars te zameii kwamen om den buit te ver 
deden en te verdobbelen. Nog is dit oude vakwerkhuis 
met zijn overgebouwde gevels en typische achterplaats ccn 
toevluchtsoord voor  den vermoeiden  hongerigen reizi-
ger. n k i n er  uitrusten in de antieke drawing-room, 
goed eten in de oude gelagkamer met zijn tot boven op-
gaande eikenhouten betimmering e  balkzoldering, men kan 
er  zich in een ander  vertrek warmen bij  den grooten 
open haard, die een geheele wand in de breedte beslaat, 
men kan er  ook logeeren in aardige, maar  wat meer  van 
modern comfort voorziene slaapkamers. 

Al s vele andere huizen in e heeft n zijn 
geschiedenis. t is thans eigendom van een maatschappij 
en wordt gedirigeerd door  een vriendelijk e dame. moge 
lij k wel een afstammelinge van de zeemeermin, waarnaar 

het huis genoemd is. Blijkbaa r  kent men ook hier  de zee-
mecrminnenlegendc, die in dc geschiedenis van vele oude 
zeesteden een rol speelt. 

t zou ons te ver  voeren al de oude huizen te be-
schrijven die men hier  aantreft, maar  wij  werden in dezelfde 
straat getroffen door  een prachtig bewaard type van ouden 
vakvverkbouvv in het huis bekend als Old , liet 
scheen, ofschoon in goeden staat, onbewoond te zijn. al-
thans er  was geen teeken van leven te bekennen, maar 
dit was. behalve in dc hoofdstraat der  stad. bijna overal 
het geval. 

Behalve eenige schilders en hunne meestal vrouwelijk e 
leerlingen, die er  aan het werk waren, zag men in som-
mige straten totaal niets, in andere een oud vrouwtj e of 
een paar  schamele kindertjes, 'typen van zecrooverskinderen 
meenden wij  er  in te zien. als eenige stoffage. n de 
Gungarden komen oude zeelieden op een bank een pijpj e 
zitten ronken, maar  zij  weten niet meer  te vertellen van 
de betere dagen, die . weleer  gek: nd heelt. Wat zij 
er  van weten is hun slechts bij  overlevering bekend en 
mogen zij  ook de zee bevaren hebben, van het avontuur-
lij k bestaan van den zeeman in een tij d toen het ambacht 
van zeeschuimer  nog als een eerzaam beroep werd be-
schouwd, kunnen zij  zich gein voorstelling meer  maken. 
n dezen tij d is de opkomst der  Cinque Ports te stellen 

en wie wiet hoevele malen in de kerk van e den 
zegen van Cod en de n is afgesmeekt op onder-
nemingen, die niet antlers dan rooftochten waren en hoe 
daar  in diezelfde kerk de vrouwen gebeden hebben voor 
de behouden thuiskomst der  koene roovers en smokke-
laars. , in de zeventiende eeuw, zijn de burgers van 

e fatsoenlijke kooplieden geworden, maar  hij  verschei-
dene was het 't best maar  niet te vragen, hoe hun voor-
vaderen aan het grondk ipitaal voor  hun handelsonderne-
ming waren gekomen, en voor  liefhebberij  liet menigeen 
zich tusschen de gewone zaken n' en dan nog wel eens 
in met een voordeelig smokkelpartijtjc . 

(W o r d t v  r v o 

De restaurati e van de Nieuw e Kerk . 
Slot {Zie bladz.

Ons interesseert thans vooral het westelijke deel van 
kerk . Oorspronkelij k waren daar  de zware torens, die den 
trot s uitmaken van den hoofdingang der  beroemde Gothi-
sche ktthedralen. n i et geprojecteerd. r  in
nicldc een hevige brand — te wijten aan de ook in onze» 
dagen telkens nog voorkomende, achteloosheid van lood-
gieters die hun vuurpot onbeheerd achterlieten in de dak-
goot op het koor  — een groot deel der  kerk . gelukkig niet 
de muren 

t schoon gespan dat ecuwen zou verduren 

Verzinkt , gelijk een heerlijk schil) in 't Y 

klaagde Vondel. En toen men tot den wederopbouw besloot, 
vatte dc toenmalige stadsregcering een grooiseh plan op. 
Op het krui s zou weder  het sierlijk e spitsje komen te staan, 
dat we er  thans nog zien, maar  voor  het westfront moest 
een zware toren verrijzen, wel viermaal zoo hoog als de 
'ketk zelf! , de schatkist was „onvoors ien 
van penningen tot zoodaenigh een groot wcrek verevsoht'"; 
dus werd een financieele commissie aan het werk gezet, 
en op haar  voorstel een extra-belasting geheven o.a. van 
tabak cn fruit . 

e omvangrijk e herstellingen aan de kerk zelf waren reeds 
in  voltooid. r  met den beraamden toren zou het 
minder  vlot gaan. 

n den loop van  en  werden daartoe zesduizend 
palen in den grond geslagen, en voor  den la at sten paal, 
op  Juni  waren er  - zoo kan men bij  Witkam p 
lezen — „een nieniehte van burgers kinderen, so groot als 
kleyn. bijeen, die tot gedachtenisse mede aan de n 
en op  Juni legde een zoon van burgemeester  Backer 
den eersten steen voor  den torenbouw Vij f of'  zes jaren 
later  was men tot den eersten omgang gevorderd, toen 
werd de bouw gestaakt, de opening met plankin . waar  een 
ijzeren leuning omheen liep, overdekt, en zoo bleet'  de 
toestand, totdat men in  den .,< a ikten Toren"  ge-
lij k hij  in den volksmond heette, geheel wegbrak, liet 
gevaarte was als een sta-in-den-weg lastig, te dicht bij  het 
water  (men moet ach den N'. Z. Voorburgwal natuurlijk ! 
nis een gracht denken"). e de westkant der  kerk zich 
in die anderhalve eeuw vertoond had. k  men nog ziein 
op een teckening door  Jan de liever  ong.  gerepro-
duceerd in e Nieuwe . historische overzicht" . 

t Nieuwe Westerfront niet de spitsbogen, gelijk we 
dit in zijn kaalheid tot dusver  kenden de wel aardige plaat 
van g bij  Witkam p is wat fantastisch), dateert van 

Waarom is de. toren der  Nieuwe k altij d onvolmaakt 
gebleven? Voornamelij k omdat de Amsterdammers van
dien tij d van geestdrift voor  groote dingen, te veel hooi op 



hun vork genomen hadden. En dan ook, uit oneenigheid) 

in dje vroedschap. Terzelfder  tij d immers was men met 

het s plan bezig — de eerste steen daarvan werd 

i  gelegd — ; terwij l burgemeester  Backer  voor 

den toren ijverde, wilde burgemeester e Graef het -

huis laten voorgaan. Backer  stierf in  en toen was 

meteen het lot van den toren beslist. e diepere oorzaak 

lag natuurlij k hierin , dat de tij d voor  zulke kerkelijk e praal-

werken niet geschikt meer  was: het jonge, practische calvi-

nistische volk verlangde een monument voor  zijn burgerzin. 

Achteraf beschouwd, mogen wij  ons gelukwenschcn dat 

de toren onvoltooid is gebleven, facob van Campen, aan 

wien het ontwerp was opgedragen heeft cr  twee plannen 

voor  gemaakt: ! ): het eene zoowat in den Palladio stijl , het 

andere. .. quasic . 't Eerste heeft, in weerwil van dei 

overladen ornamenteering in 't middendeel, veel moois, maar 

past niet bij  de kerk cn dat was zeker  ook de reden, dat 

men tot uitvoering van het andere besloot. Ongelukkiger-

wijze begreep v. Campen het wezen der  Gothiek klaarblij -

kelij k volstrekt niet — geen wonder  bij  den man, die, zoo-

hls s zcide: „d e vuyle Gotschc schell"  van de oogen 

der  Nederlandsche bouwkunst had weggenomen, om ..'t stac-

tigh "  cr  voor  in de plaats te stellen — gelijk) 

Wcissman in berinnering brengt. War e zijn ontwerp vol-

tooid, dan zon onze stad ontsierd zijn door  een zonderling 

product van bouwkunst, dat niets Gothisch bezat dan do 

spitsbogen en . 

Van p geeft van de staking van den bovenbouw 

deze vreemde verklaring , dat men wellicht onbewust door 

hooger  invloed geleid werd om aan dc kerk geen feodaal 

cn middelecuwsch karakter  te verleenen. waarbij  zij  op-

gehouden zouden hebben tc zijn. wat zij  was cn blijven; 

moest: dc vertegenwoordigster  der  vrij e burgerij . (1) 

e 't zij, een hooge toren vlak naast 's werelds achtste 

wonder  zou op dat punt ook wel wat te druk gestaan heb-

ben. En al zong Ten : r  toch, daar  faalt iets 

aan uw schoon; Waar. fiere hoofdkerk, bleef uw toren ?" 

— 't lijk t beter  zóó. 

e heer  Posthumus s heeft bij  de thans onderhan-

den genomen restauratie het oude plan gevolgd. e acht-

hoekige torentjes ter  weerzij  van den spitsen gevel ziet men 

niet op de teekening van e Beyer, maar  wèl op het be-

kende schilderij  van Corn. Anthonisz op het Archief . t 

spreekt vanzelf dat dc afwisseling van baksteen met hori -

zontale banden natuursteen ook hier  aangebracht moest wor-

den, als elders aan deze kerk , al is ze eigenlijk in strij d 

met de omhoogstrevende lijnen der  gothiek. Jammer, dat 

het onderstuk, aan den ouden toren herinnerend, is blij -

ven staan. /Voofral van ter  zijde gezien, springt dat zoo, 

ver  tvioorui t dat de gevel geen geheel vormt, en het bo-

venstuk is niet boog genoeg om het aan weerskanten te-

laten afsluiten door  zich naar  boven verjongende steunbec-

ren, gelijk itnen er  boven het massieve portaal v.m som* 

migen 'kathedralen wel aangebracht ziet. n deze omstan-

digheid Was daar  niet veel van te maken. 

e uitwerking , die de voltooide restauratie zal teweeg-

brengen, dient afgewacht. Sommige bouwkundigen vcroor-

dcclcn a prior i elke vernieuwing op deze schaal, maar  de 

zaak kan ook uit een ander  dan strcng-architcctonisch oog-

punt beschouwd worden, en dan schijnt de kerk nu meer 

een geheel, cn zal bovendien dit stadsdeel 'door  den nieu-

wen gevel worden opgevroolijkt en in lijhcnrijkdo m cn kleu-

righeid winnen. '). 
. 

') c  zijn te zien in de
museum; beide zijn afgebeeld in het k m in e 
eeuw, . p.

\ Ziehie  eenige  ove de Nieuwe k : 

(',. van l en A. W. Weissman —  Oudheden, 

, , Ten k en de

A . W. Weissman. . , in m in dc e eeuw. 
n , v. Stockum.

A. J. . — n paa e de 
Nieuwe . 

. . — c Nieuwe . h . m 
.

. . Witkamp. m in schetsen, .

. . 11.  deel. 

J- J. . ten . e Nieuwe , . . . Centen.

A . W. Weissman. Geschiedenis de  Ned. . , v. Looy 

Hervormin g der Rotterdamsch e Academi e tot Middelbar e Technisch e School . 

Omtrent deze belangrijk e aangelegenheid werd onlangs 

in de „N ieuw e . Courant"  het volgende medege-

deeld : 

s sedert enkele jaren, zeggen B. en W . in een 

schrijven aan den gemeenteraad, is het plan aanhangig, 

om van de in deze gemeente bestaande Academie van 

Beeldende n en Technische Wetenschappen, als in-

stelling van onderwijs, partti j  te trekken, ten einde te ko-

men tot de oprichtin g bier  ter  stede van een e 

Technische School, een inrichting , waarvan het onderwijs 

staat tusschen dat van de Technische l cn dat 

hetwelk thans in de avonduren aan de Academie gegeven 

wordt 

ln beginsel ontmoette dit denkbeeld bij  het bestuur  der 

Academie geen bedenking. Vastere vorm kon daaraan in-

tusschen eerst gegeven worden, nadat in de vergadering 

van den gemeenteraad van den t  was 

besloten tot reorganisatie van het vakteekenonderwijs voor 

ftanstaandc ambachtslieden. t doel van die reorganisatie 

was het verkrijge n van een meer  uniform e regeling van 

hel geheele voorbereidende vakteekenonderwijs tc dezer 

stede, opdat voor  de leerlingen, die de verschillende daar-

toe bestaande en gesubsidieerde scholen hebben doorloo-

pen, de gewenschte aansluiting aan het verder  strekkende: 

onderwijs op de Academie kon worden verzekerd. -

toe werden ingevolge die voordracht en het daaraan voor-

rafgegane overleg met het rijkstoezicht dc voorwaarden vast 

gesteld, waaraan de verschillende scholen voor  de verkrij -

ging van subsidie zouden moeten voldoen. Voor  dc Acade-

mie was t gevolg, dat het meer  elementaire theoretische 

onderwijs, hetwelk aldaar  tot dusverre in de dri e eerste 

klassen van de afdeelingen B (bouwkunde) en C. (werk-

tuigkunde) werd gegeven, naar  afzonderlijke, onder  het be-

heer  der  Academie blijvende vakteekcnscholen werd over 

gebracht. Nadat de zaak aldus haar  beslag had gekregen, 

was de tij d aangebroken, om de regeling van het onder 

wij s op de Academie zelve onder  oogen te zien en na te 

gjaan, welke uitbreidin g en wijzigin g noodig waren, ten 

einde tot de hervorming van deze in een e Tech-

nische School te geraken. 

Allereerst was daartoe vereischt, dat het reglement der 

Academie ,zooals dit door  den gemeenteraad is goedge-

keurd, met den beoogden nieuwen toestand in overeen-

stemming werd gebracht. 

B. en W . hebben daartoe van het bestuur  bij  schrijven 

van  Februari  het ontwerp van wijzigin g ontvangen. 

Voor  zooveel de eigenlijke regeling van het onderwijs aan-

gaat, was bij  die wijzigin g uitgangspunt, dat, overeenkom-

stig de besprekingen, welke tc voren tusschen het bestuur 

en den inspecteur  van het middelbaar  onderwijs, den heer 

. J. de Groot, ter  zake hadden plaats gehad, werd voor-

gesteld de hoogere klassen van de meergenoemde afdee-

lingen B ;brouwkunde) en C. (werktuigkunde) in eene -

delbare 'Technische School tc veranderen, zoodanig dat. 

evenals ook thans reeds het geval is. de laagste klasse dier 

school zal aansluiten aan het onderwijs, hetwelk aan de 

Ambachtsschool en aan den -jjarige n cursus der  Vaktee-

kcnscholen wordt gegeven, terwij l daarnaast de afdeelin-

gen A (beeldende kunsten) cn . (decoratieve kunst), zoo-

mede de machinstencursus op den bestaanden voet zouden 

Worden gehandhaafd. Voort s werd overeengekomen, dat de 

cursussen in bouwkunst, welke thans aan de Academie zijn 

verbonden, zouden blijven bestaan. 

.Over  dit onderwerp is tusschen het bestuur  der  Aca-

demie eenerzijds en den minister  van binnenlandsche' za-

ken en B. en W . anderzijds langdurige correspondentie, 

gevoerd. e correspondentie had in . de eerste plaats be-

trekkin g op verschillende' wijzigingen van meer  of min-

der  fo rmeèlc beteekenis, mede' verband houdende met ele: 

voorwaarden, waaronder  de minister  van binnenlandsche 

zaken rijkssubsidie in uitzicht had gesteld. j  kwam 

verder  ter  s'prake de salarisregeling en de wensch van het 

bestuur  om in het reglement een bepaling neer  te leggen 

omtrent de penisonneering van het personeel, ccn bepaling, 

wier  opneming B. en W.. aangezien het hun bekend was, 

dat men van rijkswege meer  algemeen op de regeling 

van deze zaak het oog had gericht, op dit oogenblik niet 

raadzaam oordeelden en waartoe1 in elk geval niet aldus 

terloops kon worden besloten. k was echter  de 

regeling van het onderwijs zelf en de vraag of evenals 

tot dusverre met avondlessen zou kunnen worden volstaan, 

dan wel in hoofdzaak aan dagonderwijs moest worden ge-

dacht. t overleg daarover  leidde tot de uitkomst, elat 

voor  de 'beide eerste leerjaren dc avonduren voor  het geven 

van onderwijs voldoende werden geacht. Voor  de beide 

hoogere leerjaren stond echter  dc inspecteur  van het mid-

delbaar  onderwijs, de heer c Groot, met beslistheid een 

andere' regeling voor, omdat hij  zich overtuigd hield, dat 

men zonder  het benutten van de daguren niet zou kunnen 

komen tot het (bijbrengen van de ruimer e technische ont-

wikkeling , die in onze dagen noodig is en welke de -

delbare Techinsche School zal behooren te geven. 

B. en W . schrijven, dat zij. aangezien doo-r  den des-

kundigen rijksadviseur  aldus werd geoordeeld en men trou-

wens ook elders die richtin g is opgegaan, begrepen heb-

ben, zich t e dien opzichte aan zijn zijde te moeten scharen. 

Zi j  overwogen daarbij , dat. indien het mocht blijken , dat 

een cursus met dig- en avondlessen op den duur  niet 

voldoet en de ervaring alzoo zou leeren, dat de verwach-

tingen van den inspecteur  omtrent de behoefte en doel-

matigheid van een zooveel ruimer  strekkend theoretisch 

onderwijs niet in vervullin g gaan, dei mogelijkheid van andere 

regeling natuurlij k niet zal zijn uitgesloten. e betrokken 

vereeniging heeft zich ten slotte naar  den gestelden eisch 

geschikt cn de- 'daartoe noodig geoordeelde redactie- van 

art .  van het reglement aanvaard, zij  het, dat zij  in 

haar  begeleidend schrijven ccn voorbehoud maakt omtrent 

mogelijke latere wijzigin g in den geest van de zooeven 

reeds medegedeelde beschouwing van B. en W . 

Volgens de voorgestelde wijzigingen zal na de reorga-
nisatie aan de Academie onderwijs worden gegeven in
hoofd-afdcelingen, n.1.: 

Afdeeling A : r  'Technisch Onderwij s voor  bouw-

kundigen en waterbouwkundigen, onderwijs in bouwkunst. 

Afdeeling B : r  'Technisch Onderwij s voor  werk-

tuigkundigen, scheepsbouwkundigen en electro technici. 

Afdeeling C : Onderwij s voor  machinisten ter  koopvaardij . 

Afdeeling : Onderwij s in beeldende kunsten. 

Afdeeling E : Onderwij s voor  kunstnijveren. 

e onder  A en B genoemde afdeelingen (in het tegen-

woordige reglement aangeduid met B en C) zullen hiervan 

vormen de e 'Technische School, terwij l het on-

derwij s aan de overige afdeelingen zal overeenkomen met 

dat, hetwelk aan de thans bestaande afdeelingen A en ) 

en den machinisten-cursus wordt gegeven. 

Ten aanzien van de financiecle gevolgen, welke de voor-

gestelde hervorming van het onderwijs voor  de gemeente 

zal hebben, brengen P. en W . in herinnering, dat de kosten 

van het onderwijs op de Academie tot enkele jaren gele-

den nagenoeg geheel ten laste deir  gemeente' kwamen. n 

hel jaar  voor  het eerst door  rij k en provincie 

subsidie toegekend, terwij l in verbanel met de reorganisatie 

van het vakteekenonderwijs in  een belangrijk e ver-

hooging van die beide subs id iën is verkregen en volgens 

dc gevoerde correspondentie thans bij  de voorgestelde her-

vormin g van het onderwijs op dc Academie zelve' nadere 

regeling deswege te wachten is. 

r  staat, dat de uitbreidin g van het onder-

wij s cn ele toerusting van de inrichtin g met de middelen, 

die zij  zal behoeven voor  ele gemeente nieuwe' uitgaven zal 

brengen. p zal o.m. van invloed zijn de salariecring 

van het personeel, die reeds eerder  door  bet bestuur  der 

Academie was aangevraagd. e het overleg over  de 

inrichtin g van het onderwijs, hebben P. en W . ele beslis-

sing omtrent die regeling nog opgeschort. Wat ele verhoo-

ging van uitgaven betreft, volstaan zij  daarom met de 

mceledccling, dat naar  een aanvankelijke berekening dc dade-

lijk e verhooging van de kosten van het onderwijs voor  de 

Academie en dc onder  haar  beheer  staande vakteekcn-

scholen op omstreeks f  zou zijn te stellen. t cijfer 

vvorelt slechts vermeid, om ccnigermate een beclel van ele 

zaak te geven, doch B. en W . merken nadrukkelij k 

op. dat zij  daaraan geen bindende beteekenis kunnen hech-

ten Van dc zijde van de regcering is bij  de gehouden 

besprekingen het standpunt geweest, dat onze stad door 

haar  ligging en haar  verbindingen met dc omgeving in 

bijzondere mate voor  dc vestiging van een inrichtin g voor 

verder  strekkend technisch onderwijs in aanmerking moest 

komen. Nu als gevolg van het gevoerde overleg is verkre-

gen, dat de gemeente zich op billijke n voet van het mede-

dragen in de lasten door  rij k en provincie verzekerd mag 

achten, meenen B. en W., elat ook harerzijd s tegen het 

doen van de noodige uitgaven niet mag worden opgezien. Bij 

de verkrijgin g van een onderwijsinrichtin g als de bedoelde, 

die op ruimer  schaal clan de tegenwoordige Academie voor 

de technische opleiding zal dienen, is h.i. ongetwijfeld een 

meer  algemeen 'belang betrokken, terwij l zij  zich overtuigd 

houden, dat met de verkrijgin g daarvan de burgeri j  in 

ruimen krin g zal zijn gebaat en elat alzoo die inrichtin g 

tot bevordering van kennis en daardoor  tot verdere ont-

wikkelin g het hare zal bijdragen. 

Onder  medcdeeling. dat het bestuur  zich vleit, de nieuwe 
regeling in haar  geheel op  September  in werking 
te doen treden en onder  overlegging van bet omvangrijk e 
dossier  van de ter  zake gewisselde stukken, doen daar-
om B. en W . het voorstel tot hervorming van dc Academie 
in ccn e Technische School en gocelkcuring van 
het gewijzigde reglement dier  inrichting . 



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

G  E X N V A N 

E J T O T G 

. 

1 Vijfd e Gcvelwcdstrijd. e houden in het begin van 

November  in de gemeenten . -

stede. Bloemendaal. Schoten en r 

liede en Spaarnwoudc. 

e wedstrijd wordt uitgeschreven door  de Afdeeling 
m en Omstreken Van de j  tot Bevor-

dering der  Bouwkunst. e Afdeeling belast zich ook 
niet de regeling en beeft, teneinde eenige tegemoetkoming 
in de e kosten te krijgen , zich gewend tot dc 
besturen van bovengenoemde genieenten .lot de besturen, 
van verschillende vereenigingen. die daarvoor  in aanmer-
kin g komen, terwij l tevens in de bladen een oproep aan 
particulieren werd gericht, om eveneens bun steun te wil-
len verkenen. All e gemeenten hebben bijgedragen, hetzij 
financieel, hetzij  door  medailles beschikbaar  te stellen. Voor 

e moet dc goedkeuring van den d nog vol-
gen. Van de Vereenigingen is tot nog toe „B loemendaa ls 
Bloei"  dc eenige. die een medaille beschikbaar  stelde, 
doch verwacht wordt, dat nog andere vereenigingen en 
particulieren en b.iv. maatschappijen tot exploitatie . van 
bouwterreinen met hunne bijdragen zullen volgen. 

Al s juryleden zullen optreden dc heeren: 
. . . (aangewezen door  den Burgemeester 

van , te 's-Gravenhage. 
A . P. Smits, (aangewezen door  den Bond van Neder-

landsche Architecten) te . 
Alb . Otten, (aangewezen door  de j  tot Be-

vorderin g der  Bouwkunst), te . 
. 1. . Walenkamp, .aangewezen doo.r  het Genoot-

schap Architectur a et Amicitia) . te Amsterdam. 
W . F. C. Schaap, C. B. P, (aangewezen door  de afdeeling 

m en Omstreken van cle j  t. B. d. B.) te Arnhem. 
Beoordeeld zal worden de bouwkundige waarde van allo 

gevels en gebouwen (hetzij  openbaar  gebouw, woonhuis, 
winkelhuis, villa , arbeiderswoning, enz.), voltooid tusschen 
 Januari  en heden. 

Bij  deze beoordecling zal er  tevens op gelet worden, of 

hel gebouw door  zijn vormen, kleur  en materiaal ,past 

in zijn omgeving. 

t doel -diat mei bet uitschrijven van dezen wedstrijd 

beoogd wordt, is: 
t bevorderen der  bouwkunst, als zijnde de kunst bij 

uitnemendheid uit cultuurhistorisch oogpunt. 
liet gevolg van dergelijke wedstrijden is. dat regeeringen 

en p, : tiet lieren gaan inzien, van hoeveel b  mg het ons 
omgevende schoon is |uit een oogpunt van volksontwikkeling. 

Tevens worden de bewoners vin stad en omgeving door 
de uitspraken van een deskundige jur y attent gemaakt op 
werkelijk e schoonheid, terwij l dikwijl s ijdele pronk en op-
schik1 mtet schoonheid verward worden. 

Ten slotte Worden toekomstige eigenaars van gebouwen, 
door  in bet vooruitzicht gestelde bekroningen, er  wellicht 
toegebracht meer  (aandacht te gaan schenken aan de bouw 
kundige waarde hunner  gebouwen. 

Al s hoofdprij s wordt uitgeloofd de groote gouden
daille, geslagen op den stempel van de Afdeeling m 
en Omstreken van de . t. 15. d. B. e medaille valt 
ten deel aan den eigenaar  of eigenares van het gebouw 
door  de(ni schoonste(n) gevel(s) afgesloten. 

r  enkele gemeenten bij  hunne bijdragen den cisch 
stelden, dat cle door  hen uitgeloofde prijzen in de re-
spectieve gemeenten moeten blijven, zullen de verdere 
bekroningen voor  elke gemeente afzonderlijk plaats vinden, 
waarbij  al naair  gelang de bouwkundige waarde der  gebou-
wen, in elke .gemeente een aantal medailles zal toegekend 
worden aan de respectieve eigenaars dier  schoonste ge-
bouwen, zooals de jur y dit zal wenschen. e bouwmeesters 
der  bekroonde perceelen zullen getuigschriften ontvangen. 

,  October

Namens dc Afdeeling . en O. van de . 

tot Bevordering der  Bouwkunst, 

jb . V A N N B A N , Voorzitter . 

J. B. V A N . Secretaris. 

Ingezonde n Stukken . 1 
Monumen t voo r Rotterdam s Handel 

en Scheepvaart . 
Nu er  pogingen zijn gedaan  een der  maquetten 

van de ontwerpen als antwoorden op de prijsvraa g van 
het e s (n.1. het ontwerp Aquariu s 
van de Bazel) eene bestemming te geven als blijvende 
tentoonstelling in bet . afdeeling voor  Ge-
schiedenis en , te Amsterdam, welke pogingen ech-
ter  door  B. en W . van , door  afwijzing van het 
desbetreffend verzoek zijn verijdeld, wil ondergeteekende 
een denkbeeld opperen, dat hem bij  het bezichtigen der 
keur  ontwerpen destijds onmiddellij k voor  den geest stond, 
doch dat hij  tot nu alleen in zich omdroeg. 

k kan. door  dit denkbeeld openbaar  te maken, 
het door  steun van meerderen cn wel door  steun van 
groote handelshuizen en recderijen, die aan de welvaart 
van s handel en scheepvaart ook hunne welvaart 
te danken hebben, werkelijkhei d worden. 

Amsterdam bezit aan den kop van de e een 
gebouw met twee torens, waarin gevestigd een filiaal-in -
richtin g van het k Nederlandsen h 

. 
n  van het weekblad e Prins"  van  October 

j.1. afgebeeld, leest men wat tot de werkzaamheden dezer 
zeer  nuttige instelling behoort, als: het geven van
lichtingen op praktisch wetenschappelijk gebied ten dienste 
van de scheepvaart; verificati e van zeevaartkundige en me-
teorologische instrumenten; verbeteren  zeekaarten ; com 
penseeren  kompassen; opmaken en verkrijgbaa r  stel-
len  weerberichten; het geven van tijdseinen; onder-
zoek  scheepslantaarns, en/.  behoeve  den 
dienst worden 's middags en 's avonds weerkaarten ge-
teckend  ontvingen de Amsterdamsche dagbladen da-
gelijks geschreven overzichten van den weerstoestand. 

Ongeveer  minuten vóór  worden de tijdkleppc n op 
den N. W . toren opgezet  juist ten  ure e 
tij d Amsterdam vallen de kleppen neer; op dit sein rege-
len cle schepen in  haven  tijdmeters, terwij l ook tal 
van andere bedrijven er  gebruik van maken. 

e r  aldaar  is belast met cle leiding van den 
t in Nederland. 

Een soortgelijke inrichtin g zal ook m voor  de 
scheepvaart wel bezitten, doch is die gehuisvest in een 
monumentaal gebouw of toren waaruit de fierheid en de 

macht van s handel en scheepvaart spreken ? 
Wi j  meenen van niet. 

Welnu, het denkbeeld, hierboven aangehaald, bestaat in 
het oprichten van den geniaal ontworpen toren van het 
ontwerp " ) op de westelijke punt 
van het Noordereiland. het Prinseiihoofd; daar, tusschen 
de s en den mond van de n zou bedoelde 
toren, (zoo noodig op cenigszins verkleinde schaal) opge-
richt en dienstbaar  gemaakt voor  bovenomschreven doel-
einden den roem en den trot s van s welvaaii: 
kunnen uitspreken aan de volkeren der  aarde, die de -
terdamsche haven met hunne schepen aandoen: daarmede 
zou m een monument rijke r  worden, dat de zicht-
bare getuigenis zou afleggen van de grootschheid, van dc 
energie en van de welvaart van m als groot we-
reldhandelsstad: een monument dat wellicht bel bekende 
monument van New-Yorks hav enlichttoien met zijn vrij -
heidsbeeld in grootschheid  schoonheid nog verre zou 
overtreffen. 

e dii lol stand komen door  dc vereende krachten 
van de ; hel zou tevens een waardig mo-
nument kunnen worden ter  herinnering aan bet jaar
hel eeuwfeest van Neerlands onafhankelijkheid. 

's-Gravenhage, November

. A . V A N W A  EN 01 J E N , 

. 

L e e s t a f e l . 

G  No.  A f d e el i n g 's e 
de . t. b. d. . g van  Octobe  j . 

A f d e e l i ng m en n de . t. b. d. . . 
, doo  1.. . . van a Vlieg . 

n van een e , doo  Willem C. ) 
met afbeeldingen. 

e a k t u e e le k w e s t i e, doo F. |. z b. i . 
g van het Xe l Woning s tc Scheveningen 

 Septembe  (slot). 
. Een e g van het bouwkundig studieblad, 

gen t Zoeklicht".  Octobe , doo  A . 

A No t g van het e te
 gewone g van  Novembe

e e ontwikkeling van het denkbeeld de -
a doo 1). |. van de Ven ) met afbeeldingen. 

E  No  1. a n d e  ij k e , met afbeeldingen. 
E en e fabel. 

E  No t n van n 
met l n  doo A. e w.i.. met afbeeldingen. 

n ove de e bepaling van het voo  een 
e  of een g vak van zoodanige  pas-

send l , met toepassing op het deel van de s 
tusschen Venlo en , doo  c. i . . met afbeeldingen. 

n S t u k k e n. t p van wet inhoudende g 
in zake , doo . s c. i . — t k 
van . . . G. van de Sande n c. i . ove het dalen of n 
van den bodem van , doo . 1'. J. Tutein Nolthenius e. i . 

. . v. T.) No  Officieel gedeelte. — 
n van . —  — . — Loflied.— 

l'e e van de e p van den d van Technici.— 
Gemengd. — . — e — Uit technische bladen en 

. -

E . No n i n g van den d . 
U i t eigen . 
J u b i l e um de a . . 

. Een . 
E E E No
t schmauchen met lucht. — t lood k in de e 

. — n . — . — Nieuwe 
manie van . — g van ketelslib. — Wijziging 
van de Stoomwet. — . — 

Gemeng d Nisuvv s 

. 

— Naa aanleiding van het n van den n  in de 
zaak van den g e z a n t s c h a p s b o uw t c W a s h i n g t o n. e de 

e » op: 
e geschiedenis van de e e t is opnieuw 

met een buitengewoon s feit . Ove het hoofd van
e n heen. die hadden deelgenomen aan den -
d voo  het te b;>uwen paleis te Washington, is de t aan een 
t gegeven, die in het geheel niet meegedaan heeft aan den . 

e e was s ' g begonnen. t wilde men 
, die het e gezantschapspaleis te g gebouwd 

heeft, ook het paleis te Washington . i s heb-
ben dit belet en men maakte s onschadelijk doo  hem in de v 
te benoemen. e p eindigde nu.-: een , dat algemeen goed-

d . e beste s in d hadden hun k 
ingezonden, en hoewel hun namen geheim n gehouden, «ast men uit 
de n ongevee wie e  aan t hadden. h wat ge-
schiedt thans: » t eenvoudig een p doo  den gewel-
digen d van bijna e s en. een d t 
mei name o . die den n s , t achteloos 

e geschoven, l .nen een , die steeds des s 
gunst genoten heeft, e  met de n bijsleept. 

e man heeft op d van een p thans dc t ontvan 
gen. n wist s lang. dat e  teekeningen voo  dit paleis van zijn hand 
bestonden. j was eigenlijk het spook, dat achte de g stond. 

e uitstekendste e n hebben hun n ingezonden, 
de keuze is op een de  bekwaamsten gevallen, en nu zal het nieuwe

e paleis te Washington een i n van den koude, e 
«Schablone» en de nimme e d van de officieele -
sische hofkunst. 

«Alle n moeten tegen een e g van hun d 
met den meesten k , Wie zijn stem , zal d 

! Op deze daad van absolutisme in de kunst-politiek kan slechts 
één d volgen : dat de g de gelden , om dit nieuwe 
paleis in Washington, volgens «schema X», te laten bouwen.» 

Aan de «Nieuwe » f men nopens deze aangelegen-
heid o. a. nog het volgende : 

t de vele gebouwen, die in d k in n 
stijl gebouwd , lijk t het of een nieuwe e in n zin 
giat beginnen. 

n voelt de beteékenis van dit nieuwe feit zee wel en onde de ge-
zaghebbende n zijn e . die deze beweging 

g steunen. n wil den nieuwen stijl van h , 
n in bouw- en toegepaste kunst ook e doo  het buitenland 

d zien. 
n , zooals in e landen, hebben de oude. e 

koningsstijlen nog zee veel s en het gewicht van deze
blijkt , ook voo  niet e , uit het feit. dat de e 
invoe  de e steeds met millioenen , een t deel van 
dezen t d t doo  zoogen. . 

 als s t d'eigen kunst , als het buitenland 
, en , dat men in deze e beweging het buitenland 

niet . 
Om dezen stijl van den eigen tijd te n heeft men s lang 

op de gezantschapsgebouwen van het e k gewezen, die. in stee 
van nationaal  te toonen. uitmunten in . Van buiten 
een l geheel, van binnen een h milieu. e kan men 
van het buitenland , dat het de e  die zich met 

s in g stellen, , wannee het k zelf voo
de namaak van n stijl a maakt 5 

Onde den n invloed van d n s te n 
is deze g te n ook tot de e s n 
en het beste bewijs, dat men gaat slagen, is wel. dat . s 
het nieuwe ge/.antschipsgebouw te St. g heeft gebouwd, dat van 
binnen en van buiten n kunst en d laat zien. 

Een tweede bewijs is wel. dat men vooi het nieuwe gebouw te Washington 
een g heeft , t . o g als -
winne  te n . Wel vv t . s aangewezen als 

, maa met dien bouwmeeste is iels onaangenaams -
vallen, zoodat men hem als mededinge e doo hem als -

 te kiezen. 
h de hofkliek heeft evenmin stilgezeten en toen de gezant bij de 

e Staten, t . in d , is dezen doo
den , een t ove de stichting van het nieuwe 
gebouw te houden. 



G No.

t t n is ! e g t geheel gene-
d en de  heeft aan den h Geheimen t von 
» den bouw van het nieuwe paleis . e vele titels toonen 

hoe deze t ik de gunst staat: /i i n , de 
bibliotheek en mee e gebouwen te n toonen , hoe 

s zijn k is. 
t loopt zoo in het oog. da! de . die zich s niet m loopt 

vem e belangen, ditmaal het n van den  ten e 
. 

j komt. dat deze e zaak een politiek kantje heeft. n 
t zich af. of een e beslissing zonde g van den 

g mag geschieden ! 

N N

e e Sc h o u w b  g. 

li . en \V. hebben den d d op de -
ting voo  een post te n voo  kosten van g van den 
koninklijken g ad f  te vinden doo geldleening t 

g is het doo  den  de n noodig e 
voo  een g op den g van het t van de d 
de  commissie van deskundigen, me', p van eenige n aan 

. meubilai enz. 
n d met de g van den g en ten einde die 

g met t te kunnen aanvangen en , hebben . en 
W. s , het t van [ l . j goedge-

d . dat een , met de bewaking van het w 
belast, in dat gebouw vvone. te wijzigen in dien zin. dat bedoelde n 
een ande l van de gemeente, in de , als woning 

. opdat hij niet het w zoo spoedig mogelijk kunne 
. 

g van de . 
e ministe van t heeft een commissie ingesteld, die heeft tc 

, welke wijzigingen in de , e in hoofd-
stuk  van het g de Staatscommissie in zake afsluiting en -
making van de e van l  zullen zijn aan te , 
tengevolge van stijging van n en van n van , 
alsmede van toepassing van nieuwe , bij de g van 

e . 
Tot lid en  die  commissie is benoemd de hee . . 

 van den t iste klasse te n 
tot leden de n V. |. V. de Tiloeci van . ingenieu van den 

t 2de klasse te , tevens ; J. . W. van 
Elzelingen. hoofdingenieu van den n , te 's : 
G. A. van , aanneme te : . Volke  Azn.. aanneme te 

. 

l  E . 

. . Van der  Ven geeft in Aard e en haar  Volken het 

vervolg en slot van een interessant opstel over  de -

gerheide. Er  zijn goede afbeeldingen bij . 

j  schrijf t o.m.: 

e . zooals ze daar  ligt tusschen W'eser 

en Elbe, bleet duizenden jaren het onveranderde beeld 

van het oer  landschap, dat na dc gletscher-periode in Noord-

d ontstond, ma  de menschelijke behoefte aan 

brood gaf den mensch machtige wapenen in de hand. om 

di i woeste karakter  te veranderen in een. dal tien stem-

pel zou dragen van menschelijke cultuur . 

e ploeg effende dc zwakke golvingen, die zooveel te 

zeggen hebben voor  hem, die de morphologic van 'iel dilu-

vium verstaat; krui t en dynamiet deden de grootste zwerf-

steenen springen en het verkeer  vond in de uitgestrekte 

heidebanken welkom materiaal voor 

En met deze opruimin g van veel 

van gletscher  eind en stuwmorainc 

men de han'd aan een 

schiedenis der  aarde al 

r  gelukkig is ook bier  de overtui 
dat de mensch bij  brood alleen niet 

straat en landwegen, 
dal  de werking 
leerde kennen, sloeg 

monument, dat ons de levensge-
in een spiegel vertoont. 

ing doorgedrongen, 
en zoo 
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Onafhankelijkheid . 

Onafhankelijkheid , het groote woord, dat in dit jaar  meer 

dan anders op veler  lippen is geweest, uit veler  pen is 

gevloeid, onafhankelijkheid, "t tooverwoord, dat het anders-

niet zoo gemakkelijk in beweging te brengen Nederlandsche 

volk in geestdrift heeft doen ontvlammen en alom met 

opgewektheid eendrachtig heeft doen fedstvieren, wanneer 

wij  de beteekeni's van dit woord eens wal nauwkeuriger 

nagaan er  ons rekenschap trachten te geven van het be-

grip , dat er  door  uitgedrukt weidt, dan bemerken wij 

spoedig, dat hel daarmede gesteld is als met zoovel- andcv 

begrippen, bijvoorbeeld waarheid, schoonheid, vrijheid , die 

niet anders zijn dan ideale voorstellingen, welke met de 

werkelijkhei d om ons heen d zeer  weinig overeenstemmen. 

Onafhankelijkhei d is hetzelfde als anarchie, zeggen de 

rationalisten want in de bestaande wereldorde staat, alles 

met elkaar  in verband en heerscht dus afhankelijkheid. e 

maatschappelijke orde eischt onderwerping; in tijden van 

onkunde is men overgeleverd aan den sterkste en waar 

beschaving; ingang gevonden heeft gehoorzaamt men aan 

het gezond verstand, maar  zoomin er  absolute vrijhei d be-

staat voor  het individu , is absolute onafhankelijkheid denk 

baar  voor  een volk. 

r denkbeeld van onafhankelijkheid is dus zeer  rela-

tief, doch dii neemt niet weg, dat wij  alle reden hadden, 

dit jaar  feest te vieren, ter  herdenking van de groote ge-

beurtenissen, die honderd jaren geleden het begin geweest 

zijn van dc herstelling van eigen nationaliteit , en het doet 

niets |al van de beteekenis dier  gebeurtenissen, dat er  nu 

wellicht pessimisten zijn, die beweren, dat wij  die onafhatv 

kelijkhc-i d slechts herkregen hebben, dank zij  de kracht-

dadige hulp van vreemde legermachten en haar  slechts 

behouden kunnen, door  vreemde diplomaten naar  de oogen 

te zien. 

Zi; . die zulke dingen beweren miskennen ons volksk

rakter . zooals het zich in dagen en jaren van strij d en 

worsteling gevormd heeft en zooals het zich in vele epi-< 

soden uii onze geschiedenis getoond heeft. 

n maakt zich echter  ook een verkeerde voorstelling 

van de zaak, wanneer  men meent, dat cle omwenteling 

van  ons plotseling weder  tot een onafhankelijke natie» 

gemaakt heeft. e mannen, die haar  bewerkten, onder-

namen een stout stuk. een gewaagden slap. niet slechts 

tegenover  de vreemde overheC.st hers, maai'  tegenover  het 

volk zelf', dat hen aanvankelijk alleen liet staan. Eerst lang-

zamerhand hebben wij  begrepen, wat zij  voor  ons gedaan 

hebben, eerst langzamerhand zijn wij  begonnen ons de onaf-

hankelijkheid waardig \c maken, waaraan zij  ons geholpen 

hebben. 

t is wel een halve eeuw noodig geweest en thans 

zijn wii zoover, dat wij  weten, wat wij  waard zijn i n wat 

hei waard is een eervolle positie in de wereld in te ne-

men, al hebben wij  ook onze vooraanstaande van voorheen 

moeten prijsgeven. 

Wi l zijn zoover, dat wij  gelukkig niet meer  uitsluitend 

behoeven te teren op de grootheid van weleer, op onze 

oude adelbrieven, ook daarvan hebben wij  ons in zeke-

ren zin onafhankelijk gemaakt en wat wij  thans als beschaafde 

n;:ti e praesteeren kan de vergelijkin g doorstaan, zoowel met 



vroeger  dagen, als met hetgeen het buitenland te voorschijn 
brengt. Wi j  beleven inderdaad in vele opzichten een gou-
den tij d en als wij  verschijnselen opmerken, die na niet 
juist in overeenstemming zijn met het begrip ..gouden tijd" , 
dan zier. wij  dat die zich ook elders voordoen en een alge-
meen karakter  dragen. 

Voor de kunst en den kunstenaar in het algemeen beweert 
men. dat de tijden niet gunstig zijn, en inzonderheid niet 
voor de bouwkunst en hare beoefenaars. 

r  wij  lubben wereldvermaarde musici, tooneelspelers 
van den eersten rang, schilders die in Amerik a hoogelijk 
gewaardeerd worden, bouwmeesters, wier  namen in verre 
gewesten met eere bekend zijn en onder al die kunstenaars 
zijn er  niét veel. die gebrek lijden, integendeel de musici 
sluiten schitterende contracten af, de tooneelspelars zijn 
er  misschien wat minder aan toe, maar de schilders van 
naam weten daarentegen weder hun arbeid op prij s te 
houden en wie beweren zou. dat ook in de bouwkunst geen 
geld wordt verdiend, zou blij k geven al zeer  slecht op 
dc hoogte t c zijn van de toestanden in dat bedrijf . 

E n toch zijn er  kunstenaars en kunstvrienden, die klagen, 
dat de bouwkunst in de laatste honderd jaren in de ver-
drukkin g is gekomen en alle kans heeft, in onze in zoovele 
opzichten benijdenswaardige eeuw geheel te gronde te gaan 
en . . . . zij  hebben in zekeren zin gelijk cn staan dan ook 
met hun meening niet alleen. Zi j  hebben hun geestverwan-
ten in alh landen, waar  gebouwd wordt, en zij  vinden hun 
meeste aanhangers in die landen, welke op een nationale 

t van vroeger  tij d kunnen wijzen. 
Wat wij  en andere Europcesche volken met het herstel 

hunner  onafhankelijkheid mogen hebben teruggekregen, een 
nationale bouwkunst niet. 

t is te opmerkelijker , omdat men zich gedurende min-
stens een halve eeuw lang voor  niets zooveel moeite heeft 
gegeven, als juist voor (die bouwkunst; maar  alle pogingen 
hebben tot heden gefaald. 

Onzes inziens is er  echter  nog geen reden, om aan een 
herleving onzer  nationale bouwkunst te wanhopen, wanneer 
het ons gelukt, ook daarin ons een onafhankelijk volk te 
toonen, wat wij  blijkbaa r  thans nog niet zijn. 

Wi j  hebben van de achttiende eeuw af, zooveel Eransche 
denkbeelden en Eransche kunst, Eransche modes en manie-
ren ingevoerd, dat de geringe tegenstand, waarmede wij 
ons indertijk l hel geheele' Eransche rég ime hebben laten 
opdringen, gemakkelijk te verklaren is. e lang dc Eran-
sche invloed nog heeft nagewerkt weten de oudoren onder 
ons nog uit hun eigen herinnering. 

Nog tot i n het laatste vierde deel der  negentiende eeuw 
was Parij s het ideaal voor de meeste Nederlandsche architec-
ten, wier  middelen veroorloofden, dat zij  eenige ja re.-1 op 
buitenlanelscbe ateliers konden gaan studeeren  zij, die 
niet zoo gelukkig waren, zij  schaften zich de plaatwerken 
aan door  Eransche architecten uitgegeven, waaruit naar  har-
telust gestudeerd, of juister  gezegd, gecop iëerd werd. Toen 
kwam de e oorlog, die allengs een wijzigin g 
in de t oestanden op velerlei gebied teweegbracht. -
land begon ons land met zijn producten te overstroomeni 
en die producten waren, voor  zoover het ons hier  aangaat, 
ser ieën van plaatwerken, die men zich op gemakkelijke voor-
waarden verschaffen kon. e stroom hield jaren achtereen 
aan, onze boekenkasten vulden zich, er  was geen houden aan. 
gewoonweg cn slechts met geweld kon men zich ten slotte 
losmake-n van de' tyranni e der  uitgevers, die voortgingen 

jaar op jaar hun colporteurs met kisten vol nieuwe uit-
gaven op de weerlooze architecten af te zenden. 

e gevolgen bleven niet uit . Zooals men vroeger uit 
de Eransche plaatwerken copieerde, deed men het toen 
uit de . n had zich ja, van de Eransche over-
heersching losgemaakt, maar was van den regen in den 
drop gekomen, volgens veler  meening van kwaad tot erger. 

E r waren echter  enkele bouwmeesters, die wel inzagen, 
dat men op deze wijze niet tot een herleving der  natio-
nale 'bouwkunst zou geraken en het is wel eigenaardig, 
dat het tiwee s en een Belg waren, die ons cr 
aan herinnerd hebben, dat wij  in vroeger  eeuwen een eigen 
nationale bouwkunst van beteekenis hadden gehad. Galland 
maakte hier  te lande zijn studiën, Ewerbeck reisde met 
zijn leerlingen en van k met zijn photograaf het 
land af, toen nog maar  zeer  enkele Nederlanders zich 
bezighielden met opmeten en teekenen van Nederlandsche 
monumenten. Toen de regeering zich die monumenten be-
gon aan te trekken, werd een , r 
met het opmeten belast. 

a is de periode gevolgd, waarin men zich ver-
beeldde, de sleutel van het raadsel te hebben gevonden 
en Waarin ieder  rechtgeaard Nederlandsch architect zich 
geroepen voelde, te gaan bouwen in Ouddlollandschcn stijl , 
maar bij  de meeste was de hand nog zoo gewend aan de 
Fransche en e krullen , dat in hun werken het na-
tionaal cachet ver  te zoeken is. 

e mest begaafden brachten het tot een min of meer 
perseon'ijk cachet, m iar  slechts bij  hooge uitzondering was 
ook hun werk geheel van vreemde smetten vrij . 

n 'werden onze kunstenaars door  nieuwe theo-
rieën, (uit het buitenland geïmpor teerd, weder  langzamerhand' 
van hun nationaal streven afgeleid. Wat het
neel scheen vond het gereedelijkst navolging en ieder  koos 
zijn eigen stokpaardje,  dit gevolg, dat  nu
onze nationale' bouwkunst nog precies even ver  zijn als 
in  laatste jaren der  negentiende eeuw. 

n behoeft de bouwwerken en ontwerpen van
laatsten tij d slechts oppervlakkig te beschouwen, om
volslagen gemis aan eenheid op te merken  streven 
onzer  hcdcndaagsc.be  Ziet men iets, dat daarop 
schijnt te (wijzen, dan bemerkt men bij  ondcrzeick spoedig, 
dat men te doen heeft met navolging in uiterlijkhede n en 
"waar dit hi  geval is en men werkelij k onafhankelijke 
uitingen voor  zich meent te hebben, daar  blijk t  onaf-
hankelijkheid inderdaad niet anders  zijn  anarchie. 

Zi j  die zich onafhankelijken. futuristen, cubisten e>f
ook noemen kunnen gerust  algemeenen naam
anarchisten bestempeld worden. 

n de bouwkunst kan men met anarchistische beginselen 
niet veel uitrichten , maar  wellicht kan de anarchie,
ten taak stelt al het bestaande af te breken  te vernieti-
gen, onze bouwkunst zuiveren  de vreemde smetten, 
waarmede wij  haar  beeld bezoedeld hebben en zoo dit 
gechieden kan, zonder dat met het badwater ook het 
kin d wordt weggeworpen, zoo wij  tot het besef komen, 
dat orde en regel in de bouwkunst tot hare levensvoetr-
w aard en behooren, zullen wij  wellicht tegelijkertij d tot het 
inzicht zijn gekomen van de noodzakelijkheid om ons
vreemde invloeden vri j  te houden. 

t ons blij k geven werkelij k onafhankelijk te zijn ge-
worden in d ï t g e n c, waarin ook een klein volk onafhankelijk 
kan zijn, zijn nationale kunst. 

Scoriae-bricks . 
t debat over dc voor en nadeden van de Scoriae 

bricks, heeft een aantal jaren geleden vele pennen in be-
weging gebracht, zonder tot een positief resultaat te heb-» 

ben geleid. t was wel voornamelijk '  daaraan toe te schrij-
ven, dat het een concurrentiestrij d was. e fabrikanten var» 
het toenmaals nieuwe bestratingsmateriaal deden

hun uiterste' best, de voortreffelijk e eigenschappen daarvan 
in het licht te stellen en de steenfabrikanten en eigenaars 
van keiengroeven spanden al hun krachten in om de invoe-
rin g tegen te werken. Van beide kanten werd natuurlij k 
sterk overdreven, en van een beslissende overwinning van 
het nieuwe op het oude. of omgekeerd, was dan ook geen 
sprake. t kwam tot een soort van vergelijk en zoo werd 
o.a. in de e een vri j  rui m gebruik gemaakt van 
Scoriae-bricks  straten met niet al te zwaar  wagenver-
keer. waarvoor men het materiaal, dat belangrijk goedkoo 
per was dan keien, niet ongeschikt achtte. 

e tijden zijn evenwel veranderd. n weinige jaren is het 
verkeer  zeer  toegenomen; het aantal motor-rijtuige n is groo-
telijk s vermeerderd en daaronder  zijn er  zeer  zware, terwij l 
de veel grootcr  snelheid van beweging gevaren schept, dia 
vroeger  niet bestonden. Een en ander  heeft aanleiding 
gegeven tot een wederopvattcn van den strij d tegen de 
Scoriae-bricks, waarin de handclsconcurrcntie misschien nog 
wel eenigszins de hand heeft, maar dat anders uitgaat van 
personen, die daar  buiten staan en gesteund worden door 
anderen die als geheel onpartijdig e tcgenstande/rs kunnen 
worden beschouwd. 

t volgende adres is aan den gemeenteraad van den 
g gevonden. 

Geven eerbiedig te kennen: 

P. W . r en A . W . C. de Greef, voorzitter  en 
secretaris van de k goedgekeurde 's - ( ï ravenhaagsche 
Stalhouders Vcreeniging. secretariaat Beztiidenheiut

dat zij  de vrijhei d nemen om met den meesten nadruk 
onder uwe aandacht te brengen, dat het verkeer  hier  ter 
stede, zoowel met rijtuigen , vrachtwagens, als het verkeek' 
te paard, zeer  veel last ondervindt van de aanwezigheid 
van het bestratings-frnateriaal scoriae-bricks; 

dal de- reden hiervan uitsluitend gelegen is in de 
groote gladheid van deze scoriae-bricks; 

dat het voor  paarden zeer  moeilijk is op deze bestra-
tin g staande te blijven, daar zij  e)p scoriae-bricks bij  het 
uitglijde n geen tegenstand ondervinden en doorgaans ge-
heel onderuil schuiven; 

dat. dientengevolge ongelukken ontstaan, waaronder van 
zeer  ernstigen aard, zoowel voor  menschen als dieren e)i 
zeer  aanzienlijke schade aan paarden, tuigen en vervoer-
middelen wordt geleden, zóódanig, dat de paarden sterk 
nan waarde verliezen; in die mate zelfs, dat het vaak 
voorkomt, dat een paard na één val, meer dan de helft in 
waarde achteruitgaat en verder dat groote herstellingskos-
ten voor het materiaal gevorderd worden; 

dat al onze leden, de een meer, de ander  minder, jaar-
lijk s een paar  honderd gulden schade hebben te boeken 
welke te wijten is aan de scoriae-bricks bestrating; 

dat het eenvoudig onmogelijk is om paarden op derge-
lijk e bestrating behoorlijk te besturen, temeer  daar hef. 
verkeer, vooral van auto's en trams, steeds drukker en snel-
ler  wordt, zoodat een plotseling ingrijpe n door den koetsier, 
wat dikwijl s noodig is, niet kan plaats hebben; 

dat zelfs straten met scoriae->bricks zijn aan te wij -
zen, die bijkan s als onberijdbaar  moeten worden beschouwd, 
met name: de Parkstraat, de . de , 
de n van . de Javastraat en de -
gracht ; 

dat het Staldepartement van e t de n 
steeds met angst en vreeze vervuld is, wanneer zij e 

t door oen dezer  straten moet vervoeren, welk feit 
j  van r s Opperstalmeester, baron Bentinck, 

mochten vernemen; 

dat dit zelfs in die mate het geval is, dat naar wij  van 
het Staldepartement van e t de -
der vernamen, dit departement de verantwoordelijkheid niet 
op zich durf t nemen e t door de Parkstra.it te 

vervoeren en dat het dus zelfs zoover is gekomen, dat l lar a 
t per  rijtui g achterwegen moet volgen, teneinde de-

sen gevaarlijken hoofdverkeersweg te ontgaan; 
dat overigens algemeen mag worden genoemd de. vrees 

van rijtuig - en equipage-houders, voor  scoriae-bricks-bcstra-
ting ; 

dat wij  o.a. ten bewijze daarvan zelfs kunnen vermelden, 
van den r Burgemeester, jhr . mr . dr . . A . van -
beek, te hebben vernomen, dat het Z. E . A . ten volle be-
kend wias, hoe gevaarlijk de scoriae-bricks-bestrating is; 

dat wij  verder o.a. kunnen noemen dc onderstaande heef 
ren. bekend met het gebruik van paard en rijtuig , waarvan 
wij  weten, dat zij  volkomen instemmen met het streven, om 
de scoriae brick s uit het wegennet der  gemeente te verwij -
deren; tc weten: baron C. A . Bentinck, opperstalmeester 
Van . . de ; jhr . van g Versluys, op 
pcrstalmeester  van . . de ; jhr . |. < de 
Beaufort, ordonnance-officier  van . . de . 
mr .  E . W . van Weede, op]>erstalmeestcr  van . . de 

; mr . J. A . N. baron van Zuylen van 
Nyevelt, j i d van den gemeenteraad, li d van de commissie 
van Plaatselijke Werken; 

 alle zeven en veertig stalhouders hier  ter  stede; 
dat ruiter s zich niet wagen op een scoriae-bricks-bestra-

tin g en daarom eveneens zeer  tegen die bestrating gekant 
zijn ; wij  noemen o.a. de volgende namen van personen, 
die ons mededeelden, als ruiter s ernstige bezwaren tegen 
het gebruik der  riooriae-brick s te ondervinden: N. Bos-
boom, minister  van Oorlog; W . A . E . de , luit. -
gcneraal. commandant van het veldleger; A . van Seters, 
generaal-majoor, inspecteur der  bereden artillerie ; . -
thon, generaal majoor, inspecteur der  cavalerie; . . Punt, 
generaal-majoor, directeur van het remonte-wezen; Tvvis, 
kolonel, cemunandant van het  regiment huzaren; baron 
van Tuyl l van Serooskerken, voorzitter  van dc 's-Graven-
haagsche vereeniging ter  beoefening van het jachtrijden ; ele 
directeuren van alle 's-Gravenhaagsche m a n é g e s: 

dat de klachten over  scoriae-bricks overigens algemeen 
zijn ; 

dat het toch niet behoort voor te komen, dat de straten niet 
bruikbaa r  zijn, of aan het gebruik daarvan groot gevaar 
verbonden is. omdat de aard der  verharding niet geschikt is; 

dat, naar wij  vernamen, scoriae brieks óók verwerpelijk 
moeten worden geacht uit een oogpunt van reinheid, tech-
niek, financiecle en economische overwegingen; 

dat wij  ons ten aanzien van het eerste beroepen op ele 
Openbare g hier  ter  stede; 

dat dus van de voornaamste zijden bezien, de scoriae* 
bricks-bestrating verwerpelijk is; 

redenen, waarom wij  uwen d beleefdelijk doch met 
aandrang verzoeken, de onderwerpelijke aangelegenheid bij 
de behandeling van de gemeente-begrooting voor  telr 
sprake te brengen en het daarheen te willen leiden, die we-
gen, welke met scoriae brick s zijn voorzien te verbctefen 
in dier  voege; 

dat de scoriae brick s in de Parkstraat nog in den loop 
Van het jaar  door een geschiktere bestrating worden 
vervangen cn vervolgens zoodanig te handelen met de scoriae 
bricks-bestrating in de , . n v in 

, Javastraat. t 'i i in de an-
dere hoofd verkeerswegen, verder hel gebruik in de andere 
straten van lieverlede in te krimpen, om op den duur tot 
een geheele opruimin g van scoriae-bricks te geraken en 
dienovereenkomstig, noch voor  nieuwe werken en  bes-
eindiging van het loopende desbetreffende contract, noch 
voor  onderhoudswerken, scoriae-nricks meer te bezigen. 

* * 

Welke waarde aan de argumenten der  adressanten moet 
worden toegekend is vooralsnog moeilijk uit te maken, wan-

http://hcdcndaagsc.be
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neer  zij  hun beweringen niet wat uitvoeriger toelichten. 
t alle respect voor  de groote namen, in het adres ge-

noemd, zal ccn Gemeentebestuur  in onzen tijd , enkel op 
grond van dergelijke klachten, niet overgaan tot ingrijpende-
en kostbare maatregelen, maar  tot een onderzoek zal allicht 
moeten worden besloten en dan verwachten wij  een zakelijk 
onderzoek, volgens een methode, welke berust op feiten. 

n toch zal moeten worden nagegaan, of de ongeval-
len, die door  adressanten als een der  gewichtigste bezwa-
ren van de bestrating met scoriae-bricks worden gereleveerd, 
werkelij k op die soort bestrating meer  voorkomen, dan op 
andere soorten en dit kan niet anders worden aangetoond, 
dan door  een, zich over  een zoo groot mogelijk aantal ja-
ren uitstrekkende verkeersstatistiek, waarin ook aan de on-
gevallen op de verschillende soorten van bestratingen voor-
gekomen, de noodige aandacht is gewijd. 

r  adressanten wordt geen dergelijke statistiek over-
gelegd en wij  weten niet. of zij  van gemeentewege geprodu-
ceerd  zal kunnen worden. Zoo niet, dan bestaat er  ook 
nu nog weinig kans, dat de quaestie, omtrent het al of 

niet doelmatige van de bestrating met scoriae-bricks, uitge-
maakt zal kunnen worden en voorzien wij  van een eventueele 
behandeling van het adres niet anders dan tijdroovende 
discussies met herhaling over  en weer  van oude argumen-
ten op onvoldoende gegevens berustend. 

Wi j  kunnen ons evenwel vergissen. E r  zijn weinig steden, 
waar  de scoriae-bricks zoo langdurig en op zoo groote 
schaal toepassing hebben gevonden als te 's-Gravenhage. 
dank zij, voor  een deel, de ijver , waarmede indertij d door  de 
fabrikante n en hun vertegenwoordigers gewerkt is om het 
materiaal ingang te doen vinden. n heeft hier  dus ruim -
schoots de gelegenheid gehad, het materiaal in al zijn eigen-
schappen zoo goede, als minder  goede, te leeren kennen en 
wij  kunnen ons niet voorstellen, dat men die gelegenheid 
geheel ongebruikt zou hebben gelaten, en evenmin, dat 
men naar  aanleiding van een adres als het bovenaangehaalde 
ineens zou besluiten tot afschaffing van een bestratingssy-
steem, waarvan, al zijn er  ernstige bezwaren aan verbon-
den, toch ook de goede eigenschappen in den loop der 
jaren wel aan het licht gekomen zijn. 

De steenhouwerswe t en hare gevolge n 

Onder dit hoofd spreekt de Bond van Steenhouwers-
Fatroons vereenigingen in Nederland zijn mecning uit over 
de werking van genoemde wet op de volgende wijzo: 

Zoo ooit een wet in 't leven is geroepen, die door  de> 
moeilijkhei d harer  toepassing bewezen heeft te zijn samen-/ 
gesteld door  mannen, die van het wezen en den aard van 
ons bedrij f niet het minste begrip hadden, dan zeker  is het 
onze nooit volprezen Steenhouwers wet. 

Al s een bewijs hiervoor  kan toch zeker  wel dienen, daf 
voor  de uitvoering der  wet een maatregel van bestuur 
noodig was van niet minder  dan  artikelen, dus nog
artikelen meer  dan de wet zelve. 

r  het in uitzicht stellen van dezen bestuursmaatregel 
tijdens de behandeling der  wet in de Tweede , schoof 
men de moeilijkste punten van zich af met de gedachte: 
ziezoo, de arbeidsinspectie zal dat later  wel met de werk-
gevers uitvechten. 

Niet zonder  reden heeft onze Bond indertij d bij  de -
geering geprotesteerd tegen een dergelijke machtsverlee-
ning aan de arbeidsinspectie, die ons willens of onwillens 
veel moeilijkheden kan berokkenen. 

Toen werden wij  gepaaid met de woorden: „ N u ja. de 
arbeidsinspectie is zoo kwaad niet en kan nog wel met de 
patroons overleggen". 

t overleg kwam dan ook; meermalen is onze Commis-
sie gehoord vóór het vaststellen van den bestuursmaatregel 
(Steenhouwersbesluit) en veel heeft zij  in goede banen weten 
te leiden. r  toch zijn de last en de gevolgen der  wet 
van dien aard, dat wij  hopen dat een voorstel tot wets-
wijzigin g niet tc lang moge uitblijven . 

Onder den last mogen wij  in de eerste plaats wel noe-
men de verschillende opvattingen die heeren inspecteurs 
omtrent de uitvoering van dc wet en het Steenhouwersbe-
sluit cr  op na houden. 

Ten tweede het onmogelijke wetsartikel , dit reuzen-
struikelblok , 't welk aldus luidt : 

„Geen arbeid mag verricht worden vóór een kwartier  voor 
zonsopgang en na een kwartier  na zonsondergang." 

r  dit allerzotste voorschrift heeft men de productie 
van ons bedrij f gedurende de wintermaanden zoodanig aan 
banden gelegd, dat de toestand in de centra, waar  een 
beetje werk aan den winkel is, gewoonweg onhoudbaar  is 
geworden. 

Ook het voorschrift van niet langer  dan  uur  achtereen 

te mogen arbeiden, want alhoewel een onafgebroken werk-
tij d zelden langer  dan  hoogstens  uur  duurde, zijn wij 
thans door  de eigenaardige indeeling onzer  winterdagen ge-
noodzaakt schafttijden in te voeren, geheel afwijkend van de 
schafttijden bij  dc andere bouwvakken gebruikelijk , waardoor 
wij  ook op de bouwwerken last ondervinden, doch niet alleen 
wij , maar  allen die op zoo'n bouwwerk met ons samen-
werken. 

Tot' tdlusver  bespraken wij  slechts enkele der  vele lasten, 
thans de gevolgen. 

n kunnen wij  in de eerste plaats noemen de moeilijk -
heid om nieuwe krachten voor  ons bedrij f aan te kweeken. 
Tengevolge der  behandeling in de Tweede r en de be-
schouwingen in dc dagbladen, waar  met overdreven toe-
lichtin g van voor  een groot deel denkbeeldige gevaren ons 
bedrij f in discrediet werd gebracht, kunnen dc ouders niet 
besluiten hunne kinderen aan zoo'n gevaarlijk (?) bedrij f 
over  te leveren. Verschillende pogingen om jongens bij  het 
vak te krijge n faalden reeds, slechts de Amsterdamsche Pa-
troons-vereeniging mocht er  in slagen een 6-tal jongens 
op de ambachtsschool te krijgen , waarvoor  echter, behalve 
het leergeld, aan de jongen beneden  jaar  één gulden 
en aan de jongens van  jaar  twee gulden per  week 
toelage wordt gegeven uit de kas der  Vereeniging. Voor-
waar  een kostbare vakopleiding, die buiten het bereik van 
vele patroonsv ercenigingen ligt. 

Een tweede cn niet minder  ernstig gevolg is de zucht 
der architecten om, uit vrees voor  hoogere kosten tenge 
volgc lier  wet, zooveel mogelijk de bewerkte zandsteen uil 
het buitenland geheel klaar  te betrekken en, waar  vroege: 
in ons bind met z'n vochtig klimaat bij  uitsluitend solide 
zandsteensoorten werden gebezigd, ziet men er  thans ni> '1 
tegen op, om zelfs belangrijk e bouwwerken van minder 
waardige steensoorten op te bouwen. 

Titan s blijk t bet wat ijdele woorden het waren die -
nister  T ilma tijdens de behandeling der  wet sprak, toen hij 
de noodzakelijkheid erkende van een beschermend recht 
voor  ons bedrijf . v 

En wanneer  nu de officieele lichamen ook den weg op-
gaan door  sommige architecten reeds ingeslagen en de zand-
steenwerken geheel gereed van buiten doen komen, dan 
mogen wij  wel zeggen dat van hoogerhand ons bedrij f aar-
dig in bescherming wordt genomen. 

En dat het dien weg opgaat, doen de geruchten omtren-

den bouw van het nieuwe stadhuis te m ons vreezen. 
Volgens medeeling uit zeer  geloofswaardigc bron is men 

voornemens ook de zandsteen van dat gebouw van eene 
steensoort te nemen, die voor  bewerking in d niet 
in aanmerking kan komen. d men hiervoor  een zachte 
kalksteen op 't oog, dan kon men veronderstellen dat de 
keuze was gedaan met het oog op het voor  de gezond-
heid schadelijke karakter  der  harde steensoorten. h 
de steen die er  voor  genoemd wordt is minstens zoo hard, 
ja, harder  dan de bekende Obenkirchner, terwij l dc steen 

in fraaiheid ver  bij  Oberkirchner  cn andere bekende zand-
en kalkstcensoorten ten achter  staat. 

n wij , dat de e Steenhouwers Patroons-
vereeniging door  tijdig e maatregelen de heeren tot an-
dere gedachten kan brengen en ze zoodoende een mooi 
werk voor  Flolland moge behouden. e bouw toch van 
het Vredespaleis, waar  ongeveer . Oberkirchner 
verwerkt werd door e steenhouwers, heeft be-
wezen, dat ook wij  tot het daarstcllen van dergelijke wer-
ken in staat zijn. 

Tweede Heemschut-Conferentie . 

t Bestuur  van den Bond t tot behoud der 
schoonheid van Nederland heeft de eer, U uit te noodigen 
tot het bijwonen der  T w e e de C en fe-
r e n t i e welke gehouden zal worden op g  en 

g r  in de groote feestzaal van het 
American l te Amsterdam. 

e belangstelling, die de in  gehouden Eerste -
schut-Conferentie mocht ondervinden, doet het Bestuur 
vertrouwen, dat ook thans het getal deelnemers groot zal zijn. 

Evenals bij  de Eerste Conferentie is ook nu het d o e l, 
om op populaire wijze in ruimen krin g propaganda te 
maken voor  de beweging tegen de ontsiering van ons 
land. t de eerste Conferentie zich echter  beperkt 
tot de bouwkunst, thans wenscht het Bestuur  de -
schut-beweging in haar  vollen omvang op het programma 
tc brengen, dat als volgt werd vastgesteld. 

g r
 uur  n.m. O p e n i n g d er  C o n f e r e n t i e door  Prof. 

. . Brugmans, Voorzitter  van den Bond . 
V7 o o r d r a c h t m et n door  den heer 

A . W . Weissman: t in  cn
8 uur  n.m. V o o r d r a c h t door . J. W . Fred?riks: 

„Bestr i jd in g van inbreuken op Natuurschoon en Stads-t 
schoon". 

V o o r d r a c h t m et n dcor  den heer 
Jac. P. Thijsse: t behoud van Natuurmonumenten". 

g r
 uur  v.m. V o o r d r a c h t met n door 

den heer  ƒ. . W . : „Schoonhe idscommiss ies en 
Commissies van Advies" . 

V o o r d r a c h t m et n door  den heer 
. P. C de Bazel: e Bouwkunst en het Onderwijs" . 

 uur  n.m. Voord rach t met n door 
den heer . Jan : n van Bouwwerken". 

V o o r d r a c h t met n door  den heer 
J. Gratama: „Vo lkskuns t en . 

6 uur  n.m. G e m e e n s c h a p p e l i j ke . 
e C o n t r i b u t i e bedraagt: 

Voor s f
Voer  deelnemende Vereenigingen, aangesloten li j  don 

Bond , die het recht hebben, dri e afgevaardig-
den tc zenden f

Voor deelnemende Vereenigingen, niet aangesloten bij 
den Bond t of Corporaties, die het recht hebben, 
dri e afgevaardigden te zenden f

Voor , minstens f

e deelnemers ontvangen een uitvoerig G e ï l l u s t r e e r d 
V e r s l a g der  Conferentie. 

n het bijzonder  wordt gewezen op het nut. dat de Con-
ferentie voor  Bestuurscolleges heeft. 

t Bestuur  is er  van overtuigd, dat het behoud der 
Schoonheid van Nederland velen ter  harte gaat, en dat 
zij  door  het deelnemen aan dc Tweede -
ferentie daartoe zullen willen medewerken. 

s kunnen zich opgeven aan het S e c r d t a r i -

a a t van den Bond , n gr  a c ht
t e A m s t e r d a m . 

. . . S te Amsterdam, Voorzitter . 
. F . G te Naarden, Onder-Voorzitter . 

A . W . N te , ie Secretaris. 
J. . W . N te Amsterdam,  Secretaris. 
G. A . POS te Baarn, Penningmeester. 

. G. A . P. . V A N  A A te Amsterdam. 
. P. C. E B A Z E  te Bussum. 

. W . B. A te . 
W . T W . A . Z . te Amersfoort. 

. A te Arnhem. 
. , F A te Amsterdam. 
. J A N F te 's-Gravenhage. 

C . F . N F te Utrecht. 
. . F. J. J. . V A N

te . 
. P. G. V A N N te . 

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

G T N S T A J . 

V r a g e n en A n t w o o r d e n . 

1. s het de bedoeling dat bet onderhoud van wegen 
en beplantingen komt ten laste van het administreerend 
lichaam. Zoo ja, hoeveel daarvoor  te rekenen? 

A n t w o o r d : t onderhoud van wegen en beplantingen, 
komt ten laste van de Gemeente. 

s de eenheidsprijs van f  per . genoemd in 
Art .  sub  b, bedoeld als gemiddelde van voet- en 
rijwegen ? 

A n t w o o r d : Ja. 

 Uit het vermelden van f i"o.—- waterleiding per  wo-
ning, moet zeker  worden afgeleid, dat deze kosten voor 
het administreerend lichaam zijn. 

A n t w o o r d : Ja. 

L e e s t a f e l . 

 No. g van geschillen 
tusschen t en , doo . G(oseling). 

n van een e . doo  Willem t'. -
volg) met afbeeldingen. 

m of machinale steen? doo  A. W. Weissman. 
1 A No. n e het Genoot-

schap. 
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t g de g van de Club van -
sche Leden van het den. a et Amiciti a van  Nov.

n voo  den bouw van Een-gezins n bij 
t voo  de g «Zuilen» . . J. s met af-

beeldingen. 
e , doo  A . W. Weissman. 

Tweede . 
x de . . 

E  No. e . Alt-Westfalen 
doo  E. von k zu g en . . . met 
losse plaat. 

e k te W o 1 v e g a en e gevallen en n 
aan den n te Steenwijk. 

e m te . 

E  No. e g van . Vie
, gehouden in de g van de Afdeeling voo -

en e van i  en . doo  W. W. . F. s'Jacob 
c. i . niet afbeeldingen. 

E en g ove stoomketelbemetsehngen. doo  J. de
w. i . met afbeeldingen. 

n ove de e bepaling van het voo  een wille-
e  of een g vak van zoodanige  passend 
l , met toepassing op het deel van de s tusschen 

Venlo en , doi .  c. i . (Slot) met afbeeldingen. 

. v. T.) No.  J. J. Limpens. t — Offi -
cieel gedeelte. — . — Commissie . T. O. — n van 

. — Uit de afdeelingen. — . — Wijziging en aan 
vulling van het Stoombesluit. — k naa de k van de. 
ontploffing van een stoomketel op  |uli  te . — Wenken 
voo  den utiliteitsbouw ) — l uit het g van den 
hoofdingenieu voo  het stoomwezen ove het jaa  — Gemengd. — 

E  No. t g de g van het 
 op  Novembe

E en e besteksbepaling. 
g van den d . 

g bestaan de Afdeeling t feestelijk . 
L i t het . 
E en o n d e  h an d s c he besteding. 
A f d e e l i n g s v e s l a g e n. m  Nov.

E E E No. t schmauchen 
met lucht. — . — . — Afschaffing 
van . — g van de . — l 
voo e steenen. — 

 No.  Officieele . — Onze s en de Wegen-
commissie van den A. N. W. , d voo . . — t 
landhuis e e , te . . t 8 afb.) — e Engelsche 
Woning. . — t gevaa van n met . — 

N No . ing. L . A . , doo . A . j 
c. i . — t k van gewapend beton bij e , 
doo . W. . — Gewapend beton in h . — t 

k van puimsteen en puimsteenzand. — n en het n 
van . — . — 

E , uitgave van J. G. e te t bevat in Af l . -
N o g i * t s o v e : A. t . 
— : . . — t p 
. . m i ss a" : . Z. . . — , en b e s t a a n 
zij? . . . — t : 

. S. S. — Af / , o n de g van h o m o g e ne n en het 
u v i o l - f i l t e  (s lo t ). — d d e l en a an d 
v an s c h e p e n: W. . van Zon. — O n l o g i s c he s en t 
j e s : . J- van de Ven. — S t e  e n k u n d i ge  e d e d ee 1 i u g e n 
v o o  d en W i n t e  v an : L . V. — e 
ven. e b o l l e s p i e g e l; e b e e l d e n: . A . J. C. 

. — : — . — 
h t o v e  de maand -

W. van de  Vegt. 

T . 

Naar  aanleiding van de benoeming van een commissie, 
oim het twinti g jaren oude plan voor  droogmaking der  Zui -

derzee in overeenstemming te brengen met de eischen der 
nieuwere techniek, wordt door  den heer  A . . . Obreen 
in de „ A r n h e m s c h e Ct."  de meening uitgesproken, dat twin-
ti g jaren geleden de afsluitdam Wieringen—Pi aam veel te 
goedkoop geraamd en het geheele werk te laag geschat is. 

e grootschc afsluitdam van de e kust 
over  Wieringefi naar  Piaam op den Frieschen oever  der 
Zuiderzee, waartoe dient hij  eigenlijk, en wat zal zijn nut 
zijn ? vraagt de schrijver . 

„Wi j  hebben reeds herhaaldelijk getracht uiteen te zet-
ten, dat die dij k groote schade zal aanrichten aan den Frie-
schen oever. Zij n aanwezigheid zal het Zuiderzeewater  veel 
hoog er  dan lUhans opzetten tegen den Frieschen wal, zoo-
wel ten Noorden als ten Zuiden van Piaam. Voort s bestaat 
er  overgroote kans, dat het r  achter  dien afsluit-
dij k nooit of nimmer een zoetwatermeer  wordt, waarvan 
Frieslands boezem voor  waterverversching dus nooit eenigeri 
dienst zal hebben. 

„ E n ten andere zal dat r  als ingesloten plas 
van bijn a honderd vijfti g duizend hectaren oppervlakte ach-
ter  den afsluitdijk , dat is in den boezem van ons vaderland, 
steeds een zeer  onwelkome gast blijven, waarvan wij  niet 
anders dan sclhade en overlast kunnen hebben. 

„ B e d e n k en wij  nu daarbij , dat die vermaarde afsluitdij k 
minstens zestig of zeventig millioen guldens, maar hoogst 
waarschijnlij k wel honderd millioen guldens zal kosten, dan 
rijs t natuurlij k onwillekeurig dezelfde vraag, welke bij  ieder-
een opwelt, die de pyramiden in Egypte ziet: Waarom 
zullen wii ons eigenlijk te buiten gaan aan het maken van 
zulk een volslagen onnut reuzenwerk ? 

..Willen wij  gedeelten van de Zuiderzee droogmaken, er 
is niets, Wat ons belet om dadelijk aan het werk te tijgen. 

n wij  voorat geen afsluitdij k van Wieringen naar  Piaam 
dan zullen wij  de ringdijke n der  afzonderlijk e polders iets 
zwaarder  moeten maken, ziedaar  het geheele technische 
onderscheid der  beide methoden. r  dan zullen wij  ten 
niinste niet de uitgaven van honderd millioen op onze 
'maag hebben, welke als niet anders dan rein verlies te 
bodken is. omdat wij  ze geheel noodeloos in het water 
werpen." 

t is wel mogelijk,"  schrijf t de heer  Obreen verder, 
„da t er  vooral in Friesland eenige warme voorstanders 
zijn van het plan der  Staatscommissie van  Wellicht 
dat velen aldaar  zich vleien met de gedachte, dat er  door 
den afsluitdij k minder  onderhoudskosten zullen zijn aan dc 
Zeedijken, en dat er  zoetwater  beschikbaar  zal komen voor 
den boezem Welnu, wij  stellen er  prij s op, het met eenigen 
nadruk te zeggen, in de hoop, dat zulks onze Friesche 
vrienden bereike moge: t tegendeel is waar, de afsluitdij k 
zal voor  Friesland een oorzaak zijn van harden achter-
uitgang, van hoogere onderhoudskosten aan zeedijken en 
van geenerlei verbetering van het boezemwater. s die groot-
sche dij k ooit tot stand gekomen, wat wij  betwijfelen dat 
ooit gebeuren zal, dan zullen de Friezen de eersten zijn. 
om te zuchten: „ W a r e n wij  maar  van die ramp ontslagen." 

„ T e n zuiden van Piaam, waar  de ontworpen dam met 
een Noordwaarts gekeerden scherpen hoek zal aansluiten 
aan de Friesdhe kust, zal de Zuidwesten wind het water 
van het r  daarin voortdurend opwaaien, wel twee 
of twee-en-een-halven meter  hoog, en daar  ter  plaatse is 
in den afsluitdam geen uitweg voor  het water  voorzien. 

„ T e n Noorden van Piaam zal het tusschen de eilanden 
binnenstrooinende Noordzee-water  veel hooger  dan thans 
opzetten tegen de Friesche kust, om de goede reden, dat de 
vloedgolf, met dezelfde kracht als voorheen, naar  binnen 
druischende, zich zal moeten bergen op het halve opper-
vlak. Voorheen kon hij  doorgaan tot Urk . Thans zal hij 
moeten stand houden bij  Wieringen. Er  zijn menschen, die 
beweren, dat dit onjuist is, en dat de Noordzee uit beschei-

denheid, om ons niet te benauwen, van zelf zal buiten 
Wijven , maar  helaas, de Noordzee weet niets af van dien 
afsluitdijk , en rol t naar  binnen alsof wij  niets hadden aan-
gelegd. 

„Zo o heeft de Noordzee reeds vele eeuwen gedaan. E r 
dientengevolge een harmonisch verband ontstaan tusschen 
de kracht van de instroomendc vloedgolf, de afmetingen 
van e vier  openingen tusschen de eilanden, waardoor  dat 
water  binnenkomt, en het oppervlak der  Z iderzec, waarin 
dat ingestroomde Noordzeewater  zich tijdelij k bergen moet. 

e dri e cijfer s hangen aan elkaar, maar  de kracht 
van de Noordzee blijf t steeds dezelfde. Gaan wij  dus de 
afmetingen van een der  beide andere factoren moedwil-
li g veranderen, dan zal de natuur  noodzakelijk den vroe-
geren toestand herstellen. Wi j  zullen geen veranderingen aan 
een der  twee laatstgenoemde factoren tot stand kunnen 
brengen, tenzij  wij  ook de openingen tusschen de eilan-
den wijzigen, zoodat minder  Noordzeewater  naar  binnen 
kunne stroomen. 

n wij  de opening tusschen de eilanden nauwer, 
dan zal de Noordzee met verdubbelde woede zich elders 
een jdportocht willen banen, wat door  onderscheidene tech-
nici , de heeren van der  Vecht. Welcker, dr . é reeds 
terdege is uiteengezet. n we dus de openmgen tusschen 
de eilanden geheel dicht, zooals door  ons wordt voorge-
steld, dan moeten wij  een harden aanval van de Noord-
zee afwachten cn ons daartegen wapenen. r  dan hou-
den wij  ten minste het Noordzee-water  huiten, en blijven 
meester  in ons eigen huis. 

„Gaa n wij  daarentegen den derden factor  verkleinen, en 
de Noordzee toch toelaten in een Zuiderzee, welke de 
helft kleiner  gemaakt is, dan veroorloven wij  aan de Noord-
zee haar  woede te koelen op de binnenzijde der  vier  ei-
landen, welke wij  helaas zonder  genade zullen zien weg-
wasschen. En als de eilanden weg zijn, dan liggen de 
Friesche dijken en de afsluitdam het eerst aan de beurt, 
om ook te verdwijnen. Wi j  wenschen met aandrang dat de 
vrienden in Friesland zich van dit alles behoorlijk reken-
schap mogen geven. Wille n wij  de Zuiderzee ooit droog 
krijgen , dan bestaat daartoe slechts één rationeel middel, 
dat is om regelrecht de Noordzee aan te vallen, en haar 
terug te dringen t«ot buiten onze landpalen. A l wat wij 
trachten langs anderen weg. moet noodzakelijk meer  na-
deel dan voordeel geven." 

t zij  verre te beweren, dat het sluiten der  openingen 
tusschen de eilanden een gemakkelijk werk zal wezen. r 
het 'moet toch worden opgemerkt, dat wij  daar  in veel 
gunstiger  omstandigheden zijn. dan om de laatste opening 
dicht te maken van den afsluitdam tusschen Wieringen 
en Piaam. 'Op de eilanden hebben wij  vasten bodem onder 
de 'voeten, hebben wij  zand beschikbaar, zooveel wij  wen-
schen, en voorts al de plaats, om werkvolk en materialen 
bijeen te brengen, zooveel als noodig is. Bij  het dicht-
maken van den afsluitdij k daarentegen, zijn wij  in volle 
zee, en 'wij  mogen den goeden hemel danken, als het water 
niet de twee nog niet aaneengesloten einden van den dam 
wegsleept, waarop wij  werken moeten om ze tot één te 
brengen." 

e schrijver  besluit: 

„ W a n n e er Friesland zich bij  voorbaat vergast heeft op 
het zoete water  van het , dan moet het wel hard 
zijn , op eenmaal te zien aangetoond, dat dit alles niet 
anders is dan een droombeeld, een luchtspiegeling in dc 
woestijn, dat voor  den dorstenden zwerver  nooit te bereiken 
is. r  het ii s toch beter  ten halve gekeerd dan ten heele 
gedwaald, vooral wanneer  honderd millioen op het spel 
staan, zooals hier  het geval is. Waarom te blijven volhar-
den bij  een oud plan. dat door  den drang der  tijden' 
volslagen kaduuk geworden is?" 

N P E . 

Wi j  lezen in de Nieuwe . Courant: 
Eenige maanden geleden hadden wij  aanleiding om te 

schrijven over  de verzameling Sumatraanseh en Javaansch 
koperwerk in het cthnologisch museum aan de Willems-
kade .«Sinds dien tij d zijn daarbij  gekomen een aantal ko-
peren voorwerpen van het eiland Boeton, ten zuidoosten 
van Celebes, tegelijk met ethnogratica van anderen aard, 
afgestaan door . P. Cool, off. v. gez. bij  het X . . . 
ter  hoofdplaats Boeton. 

Zooals Cool in den aanvang van dit jaar  in t Nederl. 
Zeewezen"  mededeelde, is hét eiland rui m 6 jaar  geleden 
aan het onbeperkt gezag van den sultan — terwij l diens, 
gezag in naam bleef bestaan - onttrokken en tot een 
zelfbesturend landschap gemaakt, met eigen rechtspraak. 

e adel en de middenstand, en tot dezen behooren be-
kwame kopersmeden cn timmerlieden, wonen hoofdzake-
lij k in één district , Bolio, om en binnen de meterdikke, 
van kanteelcn voorziene én met kanonnen bewapende kra -
tonmuren. n heeft het thans in het museum aange-
lande 'kanon, dat met een daarop gegoten krokodi l prijkt , 
eenmaal gediend om des sultans kraton te verdedigen. 

t gouvernement hecht niet veel aan deze produkten 
eener  inlandsche nijverheid ; in  zijn met het stoomschip 

g een twintigta l koperen kanonnen, van een halve tot 
 meter  lengte en van i op de Z O . landtong van 

Celebes afkomstig, naar  Soerabaja vervoerd, om versmol-
ten te worden tot metaal, dat ten behoeve van de lands-
kas zou verkocht worden. Te Boeton lag indertij d een 
hoop van deze kanonnen te wachten op hetzelfde lot. 

Van Boeton is veel gered door  den < iviel-gezaghebber 
G. J. van Walraven, die dit ambt bekleedde tijdens de 
Sun da-Expedition onder  le'ding van . Elbert , o.a. an-
tieke opgegraven, bronzen, met draken versierde vazen en 
bronzen lampen uit den kraton . e genoemde Frankfurte r 
expeditie heeft ook zeer  gelukkig gewerkt; men kan daar-
over  nalezen het verslag over  dien tocht, precies nagaan, 
uit beschrijving en afbeeldingen, wat voor  onzen -
schen neus weggehaald is door  een buitcnlandsch reisge-
zelschap, dat weer  eens naar  hartelust aan 't grasduinen 

s op een onzer  nog weinig bekende koloniale eilanden, 
beschermd door  mfilittiir e dekking en op hoog bevel gehol-
pen door  de ambtenaren. 

n moet imaar eens gaan zien hoe in buitenlandsche 
musea onze ko lon iën vertegenwoordigd zijn. en men zal 
zich verbazen over  de vrijgevigheid dezer  instellingen en 
pver  de activiteit harer  correspondenten ter  plaatse. Een 
op Celebes aanwezig Oostenrijksch officier  van gezond-
heid in iNederlandschen dienst had een onbeperkt krediet 
van het . . naturhistorisch m te Weenen 
voor  het verzamelen van ethnografica. Welk Nederlandseh 
museum doet aldus? Een onbeperkt krediet 't is om 
flauw te vallen 1 

Wat . Cool zond, zijn voorwerpen van plaatselijk ge-
wonnen koper  vervaardigd: kalkdoozen. opiumdampjes, vele. 
staande lampen, die in vorm gelijken op onze oudenvetschc 
keukenlampen, onder  den naam snotneuzen bekend, een 
hanglamp, kommen, (waterketels, een groot kanon en ver-
scheidene kleinere. 

Een aanwinstmede uit den laatsten tij d is een voorwerp 
uït een periode toen de gietkunst de glorie van de Ba-
taklanden was, een tabakspijp, geschenk van den heer . 
C. ivan der  Zvvet te , die al meermalen van het m 
een goed vriend bleek te zijn ; een prachtstuk van koper, 
drie-kwar t meter  langer, versierd aan kop en steel door  een 
goed overdacht ornament. Welk een moeite het gekost 
heeft <-— ongerekend de ringgit s — om zulk een zeldzaamheid, 
die stellig meer  dan honderd jaar  oud is, machtig tc wor-
den ginds in het land zelf — bescheiden zwijgt de gever 
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daarover. e verzameling uit deze streek telt thans dri e 
Batakpijpen. die gezamenlijk een groote waarde vertegen-
woordigen. 

Nu kan men in een afzonderlijk e vitrin e zien hoe dit ko 
pergieten 4 n de laras Seengei Poear  , Padangschc Bovenlan-
den) in teijn werk gaat. i koperwerk uk dat landschap is 
even bekend als het goud- en zilverfiligraanwer k van a 
Gedang en van Soengei Poear  zijn de nijveren overal heen-
gezworven. Er  is over  deze industri e heel wat geschreven, 
maar tot het naadje van de kous kwam men niet: óf de 
schrijver  kwam niet zoover, óf de lezer  niet: door des 
schrijvers schuld. 

Ziehier de oude manier, van o Cellini : men 
maak', een binnenkom gereed, van pijpaard e vermengd met 
beenzwart en gemalen steen, boetseert in was op die kern 
het te gieten voorwerp bedekt deze w islaag met een huid 
van dezelfde samenstelling als de kern. „E n dit gedaan 
hebbende, moet de geheele toestel geplaatst worden in een 
steenen fornuis, zoodanig ingericht, dat als men het vuur 
aanmaakt om de was eruit n.1. uit den vorm ie smelten, 
deze was uit openingen kan weglooj.cn en. door een gat 
in den grond kan opgevangen worden."  Nu de was eruit 
is. kan men in de ledige ruimt e bet metaal gieten, en als 
dit hard geworden is. den buitenttiantel en die binnenkem 
verwijderen. 

e 'manier  waarop men in der. Archipel koperen voor-
werpen giet is een andere, oeier  gezegd: er  zijn twee ma-
nieren te onderscheiden. e massieve voorwerpen boet-
seert men geheel in was. en dit wasmodel omkleedt 
men geheel met een mantel van een zacht mengsel 
van zand, leem en aarde, dat hard wordt in het vuur : 
wordt de mantel verwarmd, dan smelt het wasmodel, en de 
was loopt weg langs een daartoe vooraf gemaakte ope-
ning. n de holte- aldus ontstaan, giet men het mei tal en als 
dit bekoeld is si lat men den mantel stuk en vindt van 
binnen het koperen voorwerp. Aldu s zijn de klein"  meu-
beltjes gegoten, stoeltjes en een tafel, die men hier  tentoon» 
gesteld Ziet: men kan het procódw volgen, want de van 
was gemaakte voorwerpen zijn aanwezig, die nog omkleed 
moeten worden, zoomede de gietvormen waarin het ko 
peren voorwerp reeds besloten zit, en de voltooide, uitge-
pelde meubeltjes. 

Een andere methode volgt de geelgieter  bij  het maken 
van schenkkannen, waterketels, kwispedoors en sirihstellen. 
Ziehier het voorwerp d  hij  gieten wil nagebootst van 
massief hout, een ketel b.v. maar  voorloopig zonder  deksel 
tui l en hengsel. j  brengt daarop een laag was aan zoo 
dik als de metalen wand v m den ketel moet worden, en op 
en m die waslaag brengt hij  al de versieringen aan die de 
met tien ketelwand zal vertoonen: dan snijdt hij  de waslaag 
door en neemt haar af van den houten vorm, soldeert de 
naad weder toe met een warm soldeerbout je en ziel dan 
vóór zich staan een ketel van was, even dun van wand 
als later de metalen ketel zal zijn : en deze ketel van was 
was besmeert hij  van binnen en van n met een brei 
ven houtskool en water cn legt daarover, nauw aansluitend, 
een laag van klei en zand, samen vermengd. t overige is 
bekend: drogen, was uitsmelten, vorm bakken, gieten. Tuit , 
hengsel en deksel worden afzonderlijk gegoten, de tuit wordt 
aangesoldeerd. 

e mate van afwerking daarna houdt verband met het 
min of meer  zuivere werk dat voorafging. Onzuiver  werk 
b.v. is het bij  de verzameling aanwezige ovale plaatje, waar-
aan een stuk ontbreekt omdat er  te weinig metaal in de 
giet kroes was. 

r  tusschenkomst van den heer . C. Westenenk, assis-
tent-resident ter  Sumatra's Westkust, is het m in het 
bezit gekomen van deze voorwerpen die het gieten van 
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Indrukke n uit Zuid-Engeland . 

V e r v o l g (Zie bladz.

Ook de dagen, waarin e nog beteekenis had als han-
delshaven zijn voorbij . Wel is er  aan de landzijde nog 
eenig vertier  van automobielen, omdat daar een stuk van 
den grooten weg ligt , die nagenoeg onafgebroken langs 
den geheelen kust van Zuid-Engeland loopt, maar  voor 
het overige ligt het oude sltidje, als een echte „vtlle i 
mortc"  op zijn heuvel te droomen, tusschen de begroeide 
hoogten van het vriendelijk e moderne tuinstadje Plaiden 
en de wijdig e zandige vlakte, die weleer  door de zee over-
spoeld werd. Toeristen en schilders komen en gaan en val-
len op het etensuur de schilderachtige eetkamer van -

. om daarna weder in verschillende richtingen te 
verdwijnen, enkele menschen logeeren cr  eenige dagen, 
eenige weken, anderen bezitten of huren er  een van de oude 
huisjes en richten zich daar in op de gezellige wijze, zoo-
als de Engelschman dat verstaat, ook in zulk een tijdelij k 
optrekje, maar  anders bemerkt men, behalve in de eenige 
winkelstraat, bijn a niet, dat het stadje inwoners heep. Waar 
een idour  openstaat en men, naar het uiterlij k der  woning 
te ocrdeelen, een typisch zeemans- of visschersinterieur  zon 
verwachten, ontwaart men een kleine met smaak en weelde 
aangekleede hall, waar de vrouw des huizes, die er  volstrekt 
niet uitziet als een visschers- of zeemansvrouw, morgen-
bezoek ontvangt van een paar  elegante kennissen. Zoo men 
een weinig vrijposti g is, iets, waaraan de Engelsche gentle-
man terecht een hekel heeft, maar wat hij  den vreemde-
ling, als het niet te ver  gaat vergeeft, en hier en tiaar 

eens voor een half geopend raam blijf t staan, of tus-
schen de gordijntje s tracht naar  binnen te gluren; dan 
verbaast het ons aanvankelijk te bemerken, dat vele ka-
mers in somtijds schijnbaar  vervallen huizen, op- comfor-
tabele wijze met fraaie antieke meubelen gemeubileerd zijn. 

r  wanneer wij  wat scherper het uiterlij k van het huis 
opnemen, dan wordt het ons duidelijk , dat van bouwval-
ligheid geen sprake is en men alleen voor de schilder-
achtigheid en doorgezakte kap met roode pannetjes ge-
dekt, laat in den toestand zooals zij  is en om dezelfde reden, 
een muur , die alle kleuren van de regenboog vertoont, 
niet nieuw bepleistert of opvoegt, om dezelfde reden het 
oude verweerde eikenhout zijn vaal-zvvarte kleur t be-
houden. 

e tegenwoordige bewoners toch zijn in het geheel geen 
aan lager  wal geraakte zeeschuimers of verarmde kooplieden, 
veeleer het omgekeerde, d.w.z. gegoede burgers, die- wel-
licht hun zaken elders hebben of gehad hebben en zich 
de weelde kunnen veroorloven in zulk een schilderachtig 
nest als e een optrek of ook een ruimer e woning te 
hebben en er  een automobiel op na te houden, om als 't noo-
dig is naar  Brighton . r  of n te tuffen voor de 
zaken of om boodschappen te doen. 

Zooiets is alleen in onzen tij d mogelijk en op deze wijze 
profiteer t deze vill e morte, die eenmaal tot algeheele onder-
gang gedoemd scheen, van de ontwikkelin g van het mo-
derne verkeer, die aanvankelijk een der  oorzaken van haar 
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verval was. Zi j  heeft daaraan haar  behoud te danken en 

zal blijven bestaan, zoolang hetzelfde verkeer  in de groote 

centra toestanden schept, die ze als woonsteden hoe lan-

ger  hoe meer  ongeschikt maakt en zoolang er  menschen 

zijn , die 'behoefte gevoelen, pet voorgeslacht na te volgen 

in zijn kalmere levenswijze, ontdaan van de ongemakken 

die daaraan verbonden waren- Aan beide voorwaarden is 

misschiet: nergens beter voldaan dan in het tegelijkertij d 

vooruitstrevende cn conservatieve Engeland, en zoo is hier 

een oplossing gevonden, die een antwoord geeft op de 

vraag: Wat moeten wij  eigenlijk met onze ,,villes mortes" 

uitvoeren ? 

n wij  ze op enkele rrionuimenten na, die zich toe-

valligerwijz e in eenige meerdere belangstelling mogen ver-

heugen, aan een steeds voortwoekerend verval prij s geven; 

moet de Staat ze in haar  geheel onder  zijn bescherming-

nemen en in stand houden, of moet er  op welke wijze clan 

ook nieuw vertier, nieuwe materieelc welvaart in het leven 

geroepen worden ? 

Wanneer  het om behoud van het oude typische stads-

beeld te doen is. dan moet deze drieledige vraag ontken-

nend beantwoord worden. Wi j  kennen voorbeelden genoeg 

van de treurig e gevolgen v.an een algeheel laisser-aller; 

wat is er  bijvoorbeeld van Veert'  overgebleven? l 

is in dil thans bijna vergeten stadje niet ongemerkt ver-

dwenen ? n kan ze bij  tientallen opnoemen, de plaatsen, 

waar, wanneer  men er  af e'1 toe komt. telkens aardige 

oude dingen, die men zich van vroeger  herinnerde, blijke n 

te zijn opgeruimd. Ofschoon cr  in de grootere, meer  aan 

den weg gelegen steden thans wat meer  op gelet wordt, 

bet is eigenlijk overal hetzelfde. s Alt e stürzt het xmde 

zakt in elkaar, maar  meestal bloeit er  geen nieuw leven 

op uit dc ruïnen, doch treedt een of ander  misbaksel 

in de plaats, dat dikwijl s op een allcrmiserabclste manier 

de geheele omgeving bederft-

t de Staat zich de z;,ik aantrekken" '  Ook bij  een 

wet tot bescherming der  monumenten gelooven wij  niet, 

dat dil practisch mogelijk zou zijn en een herschepping 

onzer  oude steden of stadskernen in a 

komt ons zeer  ongewenscht v 0or . En nieuwe materieelc wel-

vaart, waar  wij  die zien optreden, daar  is gewoonlijk het 

lot van al het typisch oude veel spoediger  beslist, in on-

gutistigen zin. dan daar, waar  men alleen de tand des tijd s 

stilletjes laat knabbelen. 

t behoort hier  tot de groote zeldzaamheden, dat een 

vermogend kunstliefhebber, een oud huisje in -en afge-

legen oord koopt, om het voor  ondergang tc bewaren. 

Wi e liet doet heeft bovendien groote kans nog door  zijn 

vriendch uitgelachen te worden, om een zoo zonderlinge 

geldbelegging. r  in Engeland schijnt zooiets meer  voor 

tc komen, daar  vindt men het heelemaal niet dwaas. Zoo 

.zagen wij  in Canterbury een heel oud huisje te koop staan, 

naar  schatting"  uit dc zestiende eeuw, waarvan iets aller-

aardigst te maken zou zijn geweest, zooals men het thans 

niet meer  koopen kan of slechts tegen hoogen prij s kan 

laten maken. t huisje. was voor  weinig geld tc krijgen , 

want het diende maar  voor  meubclpakhuis. maar  het zou 

ons niets vet wonderen, als het spoedig een kooper  ge-

vonden had. die het liet inrichten op de wijze, als waar-

voor  de Engelschcn een bijzonder  orgaan schijnen te heb-

ben, /t|ot een gezellige en gerieflijk: '  woning. t kan zijn. 

dat cr  vroeger  een nijver  handwerksman woonde, cn nu 

een gentleman, die niet met zijn handen behoeft te wer-

ken voojr  den kost. maar  dit doet er  weinig toe; het huisje 

blijf t gespaard, het blijf t bewoond, er  blijf t leven in en 

daardoor  blijf t betzelf een levend element in het stadsbeeld. 

t blijf t wat het was cn wordt niet een dood ding. 

di t er  alleen staat, om het snijwerk aan den gevel of het 

ornament aan de windveeren van cle overstekende kap, alleen 

voor  de vreemdelingen, om even naar  te kijken . Neen, het 

wordt voor  den eigenaar  en voor  menig voorbijganger, wat 

dc Engelschman zoo karakteristiek noemt „ a joy for  ever," 

een cling waar  men zijn leven lang pleizier  van kan heb-

ben En tot zooiiets heeft men blijkbaa r  in e vele hui-

zen gemaakt, tot izooicts is daardoor  het geheele oude stadje 

geworden en hierin ligt , gelooven wij , de beste waarborg 

voor  zijn behoud, ofschoon het ook, dit mag niet verzwe-

gen worden, ongetwijfeld zeer  veel dankt aan een plaatse-

lijk e vereeniging, die op voorbeeldige wijze alles doet, wat 

strekken kan. om de groote aantrekkelijkhei d te behouden, 

die e aan zijn antiek karakter  ontleent. 

n kan nu wejl zeggen, dat dit oude karakter  toch eigen-

lij k voor  een groot deel verloren gegaan is. omdat men de 

oude bewoners niet meer  uit hun graven kan oproepen, 

om ze weder  in hun bedrij f aan het werk te zetten in huis 

en op straat. t moge zoo zijn, maa'r  het tooneel, waarop 

zich het leven en bedrij f der  vroegere bewoners heeft af-

gespeeld is dan toch zooveel mogelijk bewaard, met vele 

der echte, oydc requisiten. r  dan dit tooneel weder 

te bevolken met nagemaakte poorters, zooals men dit ge-

woon is op tentoonstellingen, blijv e aan ieder  overgelaten, 

dit met behulp vajn zijn eigen verbeelding te doen. 

( S l ot v o l g t .) 

De Paleis-Raadhuisquaestie . 
n weet dat de stadsadvocaat mr . J. e van 

de Copellc, in opdracht van fi. en W . rapport heeft uitge-

bracht omtrent dc quaestie of. van juridisc h standpunt be-

zien, cle g tc recht het palcis op den m be-

schouwde als ; „da t niet zonder  meer  aan 

de gemeente kon worden afgestaan." 

Omtrent den inhejud van dat rapport en de conclusies, 

waartoe dc stadsadvocaat komt. vermeldt e Tel."  o.a. 

dat mr. e van meening is, dat niet alleen nergens 

en door  niemand van eigendomsoverdracht (van de zijde 

van de stad gesproken is. doch dat daarenboven blijkt , 

uit verschillende documenten, dal beide partije n alleen heb-

ben gedacht aan ge b r uiOc' - rechten. 

e stadsadvocaat meent, dat Amsterdam onder  de re-

geering van koning k den eigendom van zijn stad-

huis niet heeft verloren, maar  dit, vrijwilli g of gedwongen, 

ak ware bet een , aan den Souvcrein ter 

bewaring heeft afgestaan. Want al léén als zóódanig heeft 

dc g het in bezit genomen en is het geadministreerd. 

E n vast staat z. i . ook dat Amsterdam het Stadhuis van 

den Souvereiinen Vorst terugkreeg. En dit was en terug-

gave van een i n g e b r u i k g e h a d h e b b e nd g e-

m e e n t e l i j k e i g e n d o m. 

r  beide partije n wordt, in de stukken waarnaar  mr . 

e verwijst, uitdrukkelij k erkend: dat de bestem-

ming tot vorstelijk verblij f slechts tijdelijk , immers „pro -

visioneel"  is. en dat het raadhuis „voora lsnog"  in den-

zelfden staat dient ingericht te blijven. 

e vraag zo|u nu reizen, of wellicht het onafgebroken 

bezit der  Oranjevorsten den eigendom d o or  v e r j a r i n g 

heeft doen overgaan. 

Artike l  Burgerlij k Wetboek bepaalt, dat, om door 

middel van verjarin g den eigendom eener  zaak te ver-

krijgen , vcreischt wordt een voortdurend cn onafgebroken, 

ongestoord, openbaar  en niet dubbelzinnig bezit a ls e i g e-

n a a r . 

Aan bijn a alle vereischten, in dit artike l genoemd, vol-

doet het bezit van het paleis; alleen kan niet worden 

aangenomen, dat de opvolgende souvereinen het palcis a 1 s 

e i g e n a a rs hebben bezeten, daar  den Vorsten, aan wie 

het raadhuis als paleis werd opgedragen, slechts g e b r u i k s -

r e c h t e » ! werden toegekend en dat dc aard van hun 

bezit dus al dadelijk dat als eigenaar  uitsluit . 

g k en Wille m  hebben het paleis, ten 

gebruikt - ontvangende, voor  de stad als eigenaars ter  bede 

bezeten, en ook de opvolgende Oranjevorsten moeten ge-

acht worden, dat bezit onder  dcnzelfden titel te hebben 

voortgezet. 

Waar artike l  B. W . uitdrukkelij k voorschrijf t da,t 

men noch door  eigen wil . noch door  enkel tijdsverloop 

voor  zichzelven de oorzaak en het beginsel van zijn bezit 

kan 'veranderen, moet dus worden aangenomen, dat alle 

genoemde souvereinen het paleis ter  bede voor  den eigenaar 

zijn hlijvc n bezitten. n dit niet betwijfeld worden, dan 

staat tevens vast, dat aan eigendoms-verkrijging door  verja-

rin g niet mag worden gedacht omdat deze door  artikel ; 

 B. W . uitdrukkelij k wordt uitgesloten. 

Aritke l  B. W . toch bepaalt, dat zij. die voor  een 

andere bezitten, mitsgaders hunne erfgenamen, nimmer iets 

door  verjarin g kunnen verkrijgen , door  welks tijdsverloop 

zulks ook zou mogen wezen, terwij l in de tweede alinea van 

hetzelfde artike l ter  verduidelijkin g wordt vermeld, dat dus 

de huurder , bewaarder, vruchtgebruiker  en alle anderen, 

oite het goed van den eigenaar  ter  bede onder  zich heb-

ben, hetzelve niet door  verjarin g kunnen verkrijgen . 

Artike l  B. W . bepaalt, dat alle rechtsvorderingen, 

zocwel zakelijke als persoonlijke, door  dertig jaren verjaren, 

zonder  dat hij . die zich op verjarin g beroept, verplicht 

is eenigeii titel te tooncn. of dat men eenige exceptie, 

uit zijn kwade trouw ontleend, kan tegenwerpen. 

p grondt mr . Van Brakel, hoofdcommies ten stad-
httize, in zijn aan den burgemeester  uitgebracht rapport , zijn 
betoog, dat het paleis reeds meer  dan dertig jaren in het 
bezit der  vorstelijk e famili e is geweest. . e meent, 
flat. hoe duidelij k art.  B. W . ook is. al dadelijk dient 
gevraagd, van welk tijdsti p de verjaringstermij n begint te 
loopen. 

Algemeen wordt thans aangenomen, dat dc verjarin g be-

gint te loopen. zoodra, maar  ook eerst wanneer  een rechts-

vorderin g ingesteld kan worden. 

e vraag is dus: welk vorderingsrecht heeft de gemeente 

en (wanneer  had dit kunnen zijn ingesteld? 

Zooals mr . e meent te hebben aangetoond, werd 

bij  dc aanbieding van het paleis op  Jan.  door  de 

stad aan Wille m  het gebruik van het gebouw afgestaan, 

met de kennelijke bedoeling om dit later, als de staat een 

rijksgebouw ter  disposite van den souvcrein zou hebben 

gesteld, als stadhuis terug te ontvangen. 

T e recht werd dan ook uitdrukkelij k van „prov is ioneel" 

gebruik gesproken. 

t stadhuis werd dus in bruikleen gegeven en tusschen 

partije n omstend een overeenkomst van bruiklecning . Ar -

tikel  B. W . definieert de bruiklecnin g als een over-

eenkomst, waarbij  de eene parti j  aan dc andere een zaak 

om niet [ten gebruike geeft onder  voorwaarde, dat degene, 

die deze zaak ontvangt, dezelve, na daarvan gebruik te 

hebben gemaakt, of na bepaalden tijd , zal teruggeven. 

Wat  geschiedde, voldoet aan alle in laatstvcr-

meld wetsartikel opgesomde vereischten. 

r  volgens artike l . \\" . cle uit bruiklecnin g 

voortspruitende verbintenissen overgaan op de erfgenamen 

van de contractecrendc partije n en in elk geval de ver-

1 eendje igebruiksrechten op eiken nieuwen Souverein stil-

zwijgend zijn overgegaan, bestaat thans nog tusschen de -

ningin en dc stad Amsterdam een overeenkomst van 

bruikleen. 

Waar nu bruTkleening altij d slechts een tijdelij k gebruik 

medebrengt, moet worden aangenomen, dat ele uitleener 

door  artike l  B. W . en in het algemeen in zijn recht 

van terugvorderen niet wordt beperkt en dus biertoe be-

voegd lijs, wanneer  het hem behaagt. 

. e concludeert: „da t het Amsterdamsche stad-

huis, van oudsher  stedelijk eigendom, nóch onder  koning 

k Napoleon, nóch onder  keizer  Napoleon, noch onder 

de regeerende vorsten uit het s van Oranje, van etge. 

naar  is veranderd; dat het integendeel, hoewel met gewij-

zigde bestemming en ingericht tot vorstelijk verblij f nog 

steeds behoort tot de stadsgebouwen, en dus ook thans 

nog is het eigendom van de gemeente Amsterdam." 

De Utrechtsch e Schouwburgquaestie . 

 trecht heeft thans ook zijn schouwburgquaestie gekre-

gen en ook een commissie, om haar  op te lossen, alt ba na 

het besluit i s gevallen, een dergelijke commissie in liet le-

ven te roepen, die, naar  men zich schijnt voor  tc stellen, 

in een jaar  tijd s het zaakje wel zal opknappen. 

t de eerste stappen, door  B. en W . op de planken 

gedaan, zijn niet bijzonder  gelukkig geweest en dadelijk 

over  verschillende moeilijkheden gestruikeld. t is clan 

ook een moeilijk terrein voor  dengene, die cr  niet op tehuis 

is, men weet daar  b.v. in n g van mede te spreken 

en de te benoemen commissie zal wijs doen, zich in de 

e eens op de hoogte tc stellen, hoe men dergelijke 

qiuaesties vlug en practisch behandelen moet. Zi j  zal daar  een 

schat van wijsheid kunnen opdoen, maar  wij  zouden er 

niet voor  durven instaan, dat een jaar  tijd s voldoende is, 

om alles wat betrekkelij k de e Sclmuwburgquaestie 

aan het geduldig papier  is toevertrouwd, alleen maar  te 

lezen; en dat zou toch minstens noodig zijn, om te weten 

hoe 'men te Utrecht n i et moet doen. e het zij, wij  meenen 

Utrecht met zijn schouwburgvraagstuk te mogen gcluk-

wenschen. in het bijzonder  de plaatselijke pers. die  er 

geen oorlog meer  is en geen onafhankelijkheidsfecsten cn 

tentoonstellingen, zeker  er  voor  vele kolommen stof in zal 

kunnen vinden. 

n k'an er  lang pleizier  van hebben, dat beeft n 

g (bewezen en dat ook de Utrechtsche quaestie wat be-

looft, 'meenen wij  te mogen opmerken uit het jongste raads-

verslag, dat de „ N i e u w e . Courant"  publiceerde en 

waarin men leest: 

e gisteren gehouden vergadering van den gemeenteraad 

van Utrecht was. na afhandeling van een paar  voorstellen 

van weinig be teéken is .geheel gewijd aan de behandeling van 

het vtjorstel van B. en W . betreffende de verbouwing van 

den schouwburg en den daarbij  door  de gemeente te ver-

lcenen financieelen steun. 

e heer  Van n juicht e het toe. dat 15. en W . mee-

nen de schouwburgplanncn financieel te moeten steunen, 

doch de plannen zelf noemt bij  onbevredigend. n dit vcr-

banci laakte hij  (het, dat bij  de gevels-teekeningen geen tech-

nische voorlichtin g is gegeven, en zelfs d  naam van den 

ontwerper  niet is bekend gemaakt. 

Spr. critiseerde uitvoerig het ontworpen plan. cn meende, 

dat een andere oplossing gezocht had moeten worden, des-

noods door  samenvoeging v.m schouwburg en museum, over 
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welk laatste ook plannen in de luCht hangen. k 
monumentaal getouw zou op het Vreeburg kunnen verrijzen, 
welk'plein dan tevens tui een architectonisch plein gemaakt 
zou kunnen worden. 

Spr. (Oefenuv voorts critiek op de finamcieele zijde van 
het voorstel. j  was van meening-, dat er  waarborgen 
moeten zijn. dat het geld goed besteed wordt en er  con-
tra-praestaties moesten zijn. die nu ontbreken. 

liet allerbeste acht spr.. dat B. cn W . het voorstel te-
rugnemen, om alsnog advies in te winnen van deskundigen 
op het gebied van tooneeltechniek. n andere oplossing 
is. dat de raad uit zijn midden een commissie benoemt, om 
het voorgelegde ontwerp te bestudeeren, en wil men ook 
dit niet, laat men dan het voorstel verwerpen. n het 
voorstel van B. en W . verworpen wordt, zal spr. een voorstel 
indienen om een commissie te benoemen om het schouw-
burgvraagstuk in zijn geheelcn omvang te bestudeeren. 

e beer  Werker  achtte het verkeerd, dat niet onderzocht 
is. of er  voor  f  niets beters zou te bereiken zijn, 
door  dlc bijdragen aan een ander  aan te bieden. n heeft 
hier  niet de vrij e concurrentie laten gelden. Bovendien keurde 
hij  het af. dat men de tegenwoordige cxploitatievvijze van 
het schouwburgbestuur  heeft aanvaard. j  kwam tot dc 
slotsom, dat bij  vrij e mededinging ccn nieuw onderzoek 
der zaak zou moeten plaats hebben. 

e heer  Van k wees op het artikel in de N. t Ct., 
waarin het ontwerp zoodanig is bccritiseerd, dat er  feitelij k 
niets van is overgebleven. Wat den architect betreft, spr. 
twijfeld e cr  niet aan. of deze zou er  heel wat beters van 
terecht gebracht hebben, indien hij  vri j  ware gelaten, maar 
het schouwburgbestuur  heeft zelf aan de plannen medege-
werkt . Spr. wees er  verder  op, dat de architect vermoedelijk 
zelf niet in dc gelegenheid zal zijn den bouw uit te voeren, 
en drong ten slotte aan op het uitschrijven eener  prijs -
vraag, of althans beoordeeling der  plannen door  eenige ar-
chitecten buiten Utrecht. 

e heer  Van Bolhuis wees er  op, dat hetgeen de heer 
Van n betoogd heeft, zeer  juist is, doch voor -
land geldt cn niet voor , waar  de toestanden zo» 
geheel anders zijn. Spr. betoogde voorts, dat steun ge-
wenscht is, en waarschuwde er  voor, het voorstel niet af te 
stemmen, voordat men weet, welken weg men op wil . 

e wethouder, de heer  Van Zijst . gaf dc voorgeschie-
denis der  plannen en wees er  op, dat cr  zich een misver-
stand heeft gevestigd als zouden de voorgelegde plannen 
definitieve plannen zijn, welke niet meer  voor  wijzigin g vat-
baar  koud en zijn. t voorgelegde plan is niet meer  dan 
een avant-projet, zeidc spr... een leidraad, en het voor-
nemen bestaat dan ook, deze plannen aan een deskundig 
onderzoek te onderwerpen, nadat de raad zich over  den 
gemeentelijken financieelen steun heeft uitgesproken. e 
te ontwerpen definitieve plannen zullen dan in dc betrok-
ken commissies komen, ook in de schoonheidscommissie, 
terwij l bovendien tooneeltechnikcrs zullen worden gehoord. 

Spr. zette voorts uiteen, dat de bouw van een nieuwen 
schouwburg te groote kosten met zich zou brengen. waar-
Voor B. en W zijn teruggeschrikt, te meer  waar  door  restau-
rati e ook zeer  bevredigende uitkomsten kunnen worden be-
reikt . e brandweer-commandant acht die veiligheid in dit 
avant-projet zeer  voldoende verzekerd. Wat het aesthetisch 
aanzien betreft, dit gold niet in de eerste plaats. n 
mag een modernen schouwburg wenschen. het Vreeburg is 
daar  niet de plaats voor; de omgeving is er  niet naar. 

Spr. bepleitte' voorts het verleenen van financieelen steun. 
t voorgesteld renteloos voorschot komt neer  op een jaar-

li.jksc.be subsidie van ongeveer  Eigen exploitatie van 
oen nieuwen schouwburg zou veel te duur  komen, terwij l 
verpachting' ook geen voordeel zou bieden. 

Spr. wies er  op, dal in ieder  geval nog adviezen ingewon-

nen zullen worden ter  goedkeuring van  en W., en mocht 
hierui t blijken , dat de verbouwing meer  kosten, dan geraamd, 
met zich zal brengen, dit dan weer  aan den raad ter  beoor-
deeling zal worden overgelegd. 

n de avondzitting verdedigde wethouder  Fockema An-
dreae de aesthetische zijde van het voorstel. Spr. wees er 
op, dat de zaak groote belangstelling heeft opgewekt, zoo-
wel  als buiten de stad, hoewel velen van hen, die zich 
over  dc plannen uitgesproken hebben, sloopers waren. Over 
het denkbeeld om vrij e mededinging open te stellen voor 
den bouw van een nieuwen schouwburg voor  een som van 
f .000, zijn  en W . niet optimistisch gestemd; men is 
dan ook in den raad in gebreke gebleven aan te toonen, 
dat zakenmenschen tot dien bouw bereid zouden zijn. Spr. 
kwam dan ook tot de conclusie, dat men de gedachte om 
een nieuwen schouwburg te bouwen, welke aan de noo-
aigc eischen voldoet voor  nu en later, moet laten varen. 

Spr. wees er  verder  op, dat op vele detailpunten in het 
plan nog verbeteringen kunnen worden aangebracht. Fli j 
kan verzekeren, dat in den aldus verbouwden schouwburg 
tegen het brandgevaar  goed zal zijn gezorgd. r  de ver-
bouwing zal, zoowel binnen als uiterlij k de bestaande toe-
stand aanmerkelijk verbeterd worden. 

t denkbeeld van den heer  Van n om van 
het Vreeburg een aesthetisch mooi plein te maken, achtte 
spr. in de bestaande omstandigheden niet voor  uitvoering 
vatbaar. 

Spr. legde er  ten slotte den nadruk op, dat er  een op-
lossing gevonden moet worden om een beteren schouwburg 
te krijge n zender  storing van het schouwburgbedrijf, cn 
B. ten W . meenen deze gevonden te hebben in hun voorstel. 

 de voorgestelde besprekingen wees de heer  Van -
wen ler  op, dat hem de verdediging van de voorstellen van 

 fen W . door  den heer  Van- Zijst heeft geë rge rd, die z.i. 
tegenover  den raad in hooge mate ongepast was. s het 
voorgelegde plan slechts een avant-projet, dan kan het voor-
stel van  en W . niet aangenomen worden. Spr. diende 
een voorstel in .  ogende dat  en W . zich in verbinding 
zullen stellen met  schouwburgbestuur  om het bestaande 

 voorloopig met een jaar  te verlengen, cn dat de 
raad een commissie zal benoemen om de zaak in haar 
geheelcn omvang  studie te nemen. 

e heer  Werker  kwam ook tot dc conclusie, dat de 
zaak heden onderzocht moet worden. 

e heer z diende een motie in, waarin de raad, 
zich kunnende vereenigen met het aan het voorstel van 

 en W . ten grondslag liggende denkbeeld om met fi -
nancieelen steun der  gemeente een verbouwing van den 
schouwburg mogelij'k te maken, van oordeel, dat over  het 
voer  stel van  en W ; . niet definitief kan worden beslist 
zonder  nader  technisch advies van een deskundige of deskun-
digen, besluite de verdere behandeling van het voorstel 
aan te hojuden en  en Wi. op te dragen een nader  tech-
nisch advies over  het onderwerp in te winnen en dit met 
dc daarbij  behoorende teekeningen aan den raad over  te 
leggen 

c wethouder, de heer  Van Zijst . protesteerde tegen de 
door  den heer  Van n gebezigde woorden naar  aan-
leiding van spr.'s verdediging van het voorstel. j  wees 
er op, dat de behandeling van dit voorstel als door  hem 
geschetst, volstrekt geen novum in dezen raad is. 

Spr. wees cr  op, dat ook bij  deze behandeling van het 
voorstel betreffende de Typografische Vakschool en de 
Openbare l dezelfde methode is gevolgd; bij  deze 
voorstellen werd ook een avant-projet overgelegd, en werd 
bepaald, dat dc definitieve plannen door  en W . zouden 
moeten worden goedgekeurd. s uit de bepaling, dat 
de (plannen en de bestekken dfe goedkeuring van  en W . 
behoeven, blijk t reeds, dat bij  het voorstel overgelegde plan 

een avant-projet is. Wenscht de raad echter  zelf te beslissen 
over  de definitieve plannen, dan is daartegen geen bezwaar 
cn  en W . verklaren zich daarom bereid dc motie van den 
heer z over  te nemen. 

e wethouder, dc heer  Van Engen, wees cr  op. dat de 
gemeente juridisc h aan het schouwburgbestuur  gebonden 
is dooi de overeenkomst van  en daarom dc aanneming 
van de motie van den heer z de voorkeur  verdient 
boven die van den heer  Van . 

Naar  aanleiding van ingebrachte bezwaren wijzigde de 
heer z zijn motie in dien zin, dat het eerste gedeelte 
van den considerans vervalt en dus begint met dc woor-
den „va n oordcel" . 

Ten slotte is met  tegen  stemmen dc motie van den 
heer  Van n aangenomen, waarin de d besluit 
hei voorstel in handen te stellen van een raadscommissie 
en  en W . verzoekt aan de Utrechtsche Schouwburg-
maatschappij  een verlenging der  contractuecle termijnen met 
één jaar  voor  te stellen. e in den loop van den avond 
ingediende motie van de heeren Van k cn Schaap, be-
oogende dat  en W . zich met het schouwburgbestuur  in 
verbindin g zal stellen tot vaststelling van het naastingbedrag 
van den schouwburg, kwam daardoor  niet in verdere be-
handeling. 

Staatsbegrootin g voo r 1914. 
U i t het g . 

Volgens het z.g. g g ove de g voo
zijn in de Afdeelingen de Tweede  doo e leden o. a. 
de volgende n gemaakt, bij de Algemeene . 

 gleden n instelling van een e inspectie voo
het middelbaa technisch . t denkbeeld vond bij n be-

. 
Al s plaatsen, waa eene e t e c h n i s c he s c h o ol 

t nut zou kunnen stichten, n genoemd , , -
ningen en . l echte d de aandacht op de e 
Academie gevestigd, die s n op steun de g wacht. 

Ook zouden e leden e dc g van eene middel-
e technische school te m d zien. 

Van e zijden d een wettelijke g van het v a k-
s bepleit, ook in d met de g de  subsidie en de 

n te n  den. 
Op wettelijke g d ook l n met het oog op 

de g de . 
d , dat de te n wettelijke g ook g 

zal moeten hebben op het . 
Op eenige g van het subsidie voo  de e technische 

school tc t d . 
d d om een wettelijke g tot g van monu-

menten e g d n ove  de g van de 
wandteekeningen in het z.g. » van het Academiegebouw te 
Leiden. 

Eenige leden n 's s t van  te 
nemen n ten einde i ng van stad en land doo  hin-

e e en e aankondigingen tegen te gaan. 
e leden n hun g uit ove de n 

wijze p de  gehandeld had ten aanzien van een k de
s die bij de  in Venetië be-

lang hebben. 
Gewezen d op het feit. dat bij de e van m o n u m e n t en 

niet steeds g t te k gegaan. Al s d d 
d genoemd dat in den gevel van het stadhuis te g  beel-

tenis van onze n met de s zou zijn geplaatst. Voo e 
e e men zich te hoeden. 

n dit' d d de aandacht gevestigd op de n in 
de e slotkapel welke thans bij g van het f 
plaats vinden. 

d d een nieuw subsidie voo  den n te Zaltbommel en 
geldelijke steun voo g van de e de  Ned. . k te 

. 
e g van de e de k te e 

met f n thans f  op de g is geplaatst, ont-
moette bij eenige leden . n wenschle , dat het -
nomen g late  niet tot e sommen uitdijt. 

d g d voo  de e van de Nieuwe 
k te t en van het w de Ned. . k te . 

Opnieuw d n op de stichting van een m u s e u m f o n ds 
e leden, die met ingenomenheid hadden kennisgenomen van het 
n o.n de aan . . Victo  de s aangeboden buste te doen 

plaatsen in het , meenden, dat in het g plaatsing in 
het museum van bustes cn beeltenissen, die te  huldiging van een n 

n aangeboden, moest n . s het m 
is een kunstmuseum en geen n of . n gaf in 

g een besluit te liemen in den geest van den l van de 
National t y te Londen, die een n stelt van ten minste 
tien , welke na den dood moet , t aan de beeltenis 
van den e een plaats t . 

j het k t d o. a. het.vilgende t 
ven d : 

Opnieuw d geklaagd ove  de e afdoening van zaken e 
den . 

Gewezen d op het feit, dat in sommige van den t uitgaande 
bestekken minimum-loonen zijn genoemd, die lage zijn dan de loon-

d in de gemeente waa de n moeten n . 
n was dat de  in de bestekken opgenomen bepalingen tot 
g van het k van loodhoudende n en tot g 

van het k van zinkwit, n niet mee . , g 
t inlichting. 

Opnieuw d n op g van de n 
in d en , in het bijzonde in de . n hoopte 
dat de plannen tot g de e niet ten gevolge zullen 
hebben, dat van die g t afgezien. 

Tot g van de g in het Lindegebied is nog steeds niets 
gedaan. n g of e  nog geen n van de n zijn in-
gekomen en of de ministe d is eventueele n om subsidie te 
steunen. n d op aanleg van een kanaal te g van 
de Linde en de ,  langs den n en goedkoopsten 
weg een g van het e p e met de e 

n van d zou n . 
d d naa e mededeelingen met g tot e 

len te g van de e : of uitzicht bestaat op 
spoedigen aanleg van het kanaal ; naa in-
lichtingen t een vluchthaven op de Zuidhollandsche en Zeeuwsche 

. t wekte g dat  geen t is . 
Opnieuw d n op aanleg van het kanaal doo  de

 vallei. d , of voo  den aanleg van een kanaalTwenthe-
e p op steun van de g d kan n en 

of de ministe financieelen steun wi l n voo g van de 
haven te ; of thans d bestaat t de plaats waa de 

g ove de Waal bij Nijmegen zal n gelegd en of in d met 
de n met de gemeente g is gepleegd ove het in het leven 

n van een sleepdienst. 
n g naa de meening des s t de doo de commis-

sie voo  de g van den l bii  gedane g of de 
g d is aan de i voo  te stellen dat het k een 

g zal bouwen, bedienen en . n meende dat g 
van e met steun van t belanghebbenden aanbeveling . 

t g !ot de g op het eiland n d de 
aandacht van tien ministe op den n toestand van dit eiland ge-
vestigd. 

d d : of het niet wenschelijk is wettelijke bepalingen vast te 
stellen, j voo  het aanleggen van n doo n en 
doo  gemeenten, althans doo  gemeenten met minde dan b. v.
zielen, een e t geeischt : s of de ministe het niet 
noodig acht n te nemen tegen het woeste n met automo-
bielen langs de e wegen. 

Geklaagd d ove het veelvuldig n van n van d 
op tie . Ook bij de j bestaat hie  tegen , omdat 
het d kan leiden tot . 

d d of s s tijdelijk zijn aangesteld, ten 
einde hen na een d van n bij gebleken geschiktheid tot ingenieu

 klasse te benoemen, en welke de e n n zijn. 
n n aan op afschaffing van het n ; zij achtten 

voo  intlienststelling bij den t het bezit van het diploma van 
civiel-ingenieu voldoende en n dat het n het min 
of mee exclusief  van het s s . 

Opnieuw d betoogd, dat f  niet hoog genoeg is voo g 
van huishuu voo  de , voo  wie geen dienstwoning beschikbaa is. 

t g tot den ouden d d d hoe het thans 
staat met de n met de e g t de 
dichting van den t bij Lobith. 

d d welke n genomen n voo  eventueele 
g op de Nieuwe e en of de diepte voldoende is voo

. 
Sommigen leden wenschten de diepte van den g van m 

naa zee op  mete t te zien. s achtte men dit niet 
noodig. aan den k van , dat met m staat d te 

 kunnen de e schepen gelost en geladen . 
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d , of de ministe d is om afdoende n te 
nemen tot g van den toegang naa het Zwolsche , en om 
een p in te dienen, j het d van het , en 
den duinvoet ove  mete bezuiden de e n aan 
het p de e n t . 

n d op g van de zandplaat bij de g te . 
d d of de ministe gevolg wil geven aan het k van 

den d van den g aan de n t om doo wijziging 
de  wet van  luli g van de haven te Scheveningen 
mogelijk te maken : wat gedaan is te g van de n in de 

e : en n d op mee k tot g van 
de haven te . 

Eenige leden wenschten dat aan de t in de nabijheid 
van h een e g d gegeven, zoodat het kanaal 
niet .nee doo de stad zou loopen. 

Opnieuw d geklaagd ove den n gang van den aanleg van het 
Wilhelminakanaal : en n d op g van het kanaal 
van n naa . n wenschte te n hoe het staat met de 

n tusschen het k en het bestuu de e d 
ove  de g van de . 

h kanaal. n d op g van den 
onvoldoenden toestand van de beide s te . 

d . welke de meening des s is t de , 
doo  de staatscommissie tot g van den toegang tot het -
zeekanaal . s de ministe d het noodige te doen n 
bouw van een nieuwe sluis te n g de plannen die
commissie : s s g n met de gemeente Amste
dam ten aanzien van het aandeel die  gemeente in de kosten van den 
bouw die  sluis ? n de indiening de onteigeningswet te  zake van dien 
bouw spoedig n . 

d d naa den stand de n t den -
bindingsweg tusschen t en Zeeland. 

m zijn geen gelden u voo  de g van den 
g m : Zijn plannen n tot g 

van den weg n  aldus d . 
Wannee zullen n ingediend n e de g 

van het gebouw de : Nu t die g g 
tusschen den n ministe en de commissie uit de  was -

n en de n met de gemeente inzake het l -
dens tot een goed einde zijn , schijnt e  geen n mee te zijn, 
lange te wachten met n tot n aankoop of onteigening van. 
de voo  die g benoodigde , 

e aandacht van eenige leden was n doo n vsn . . 
E. van delde in t » van  en . Naa het schijnt 
is bij de g van de n van n en n van d 
niet de piëteit in acht genomen, welke t mocht . n 
wenschte t deze zaak inlichtingen te ontvangen. Ook g men 
of het niet gepast e de gedachtenis aan die n in het leven te 
behouden doo  het n van een gedenksteen binnen het gebouw. 

e n n d tegen het nieuwe Algemeene 
t voo  den dienst op de . 

Van e zijden d geklaagd ove het te laat n en 
aankomen van de meeste . l in den jongsten zome was een 

e p . 
Eenige leden meenden, dat de n mee n 

te doen tot g van de , die voo  sommige gemeenten 
uit de g de bebouwde kom ove n . 

n wees j o.a. op toestanden bij den Schenkweg te , 
den g te , e wegen te m 
en te . 

n g naa het standpunt des s t.a. van de g de
e n in en om m ; op welke wijze 

naa zijn l g moet n t en of hij, en zoo 
ja met «elk , zich te deze zake in g heeft gesteld met 
het gemeentebestuu van . 

Sommigen leden vestigden de aandacht des s op het e 
, dat op vele stations t uit het loopen van de s ove

de lijnen tot het n van hun . n het bijzonde d j 
gewezen op de stations Leiden. t en . 

Ten aanzien van t d betoogd, dat om in de uit plaatsing 
van het n en de beide n e n te 

n en tc n voo  de veiligheid de , het noodig is het 
emplacement van dit station te doen n en voo  den toegang tot -
schillende n tunnels te maken. Naa men meende zouden de kosten 
<le g van het emplacement niet zee d zijn, daa het 

n s hellend is. 
g en g van het station Assen d noodig geacht 

in d met den aanleg van . 
Ten behoeve van de , die van m naa het n 

, d op g van den bestaanden toestand in het -
station te m . Op het e n zijn geen loketten 

voo  het nemen van , geen wachtlokalen en geen ' 
Ook d geklaagd ove  de slechte g van het e , dat 
men daa heeft aangelegd. 

d d of op spoedige g van het n te 
t uitzicht bestaat; en hoe het staat met het plan tot den bouw van 

een nieuw station te ; of aan het bezwaa tegen het maken 
van n op de halte g niet e tegemoet te 
komen doo de uit d komende n doo  te zenden naa
Enschede voo  de n en dan naa g g te 
zenden. Op het maken van e halten d . Ge-
wezen d op de wenschelijkheid van een halte aan den Laan van Nieuw-

ë aan de lij n den . 
e nieuwe lijnen d o.m. opnieuw te e t de aan-

leg de lij n . n g naa het t van het 
k t de beteekenis en de kosten die  lijn . 

Geklaagd d ove  den n gang de e lijnen n 
hoopte dat de g zal n voo  naleving de gemaakte , 
dat de lijnen — Assen. e en e 
vóó  Nov. d zijn. 

e aandacht van de g d t voo  den aanleg van een 
g van n naa , met een zijtak van -

loo naa , s concessie is . Gehoopt d 
dat het k en de e tezamen f  zullen . 

d d of spoedige totstandkoming van een e -
ding tusschen n g en g is te n en hoe het staat 
met de n tusschen een s en de gemeente en 
de gemeente en de wenschelijkheid d betoogd van eene -
binding tusschen w s en van de aansluiting van de 
gemeente te  A .  aan het . 

d d of g t vastgehouden aan de , doo  de 
 benoemde commissie gesteld voo  den bouw van n 

ten platte lande; op welk g de totale kosten van den bouw van een 
n voo - en l te e zijn 

; hoe het staat met den bouw van het nieuwe postkantoo te 
. 

Eenige leden wenschten de , dat bij den bouw de  eeuw 
sche gevel van het muntgebouw behouden zal blijven. n hebben 

, dat zou afgezien zijn van het plan om het kantoo le bouwen op 
het n van het e . s dit zoo? Zoo ja. wat 
is n de n ? 

n , wannee met den bouw van het pakketpost en expeditiege-
bouw op het stationsemplacement te m zal n begonnen en 
welke huu naa schatting d zal zijn voo  het n en voo
het gebouw; of het in de bedoeling ligt voo  het pakketpost- en expeditie-
gebouw te m het zelfde beginsel te huldigen als voo  de stichting 
van k gebouw te m is . 

G  No. n van een e 
, doo  Willem C.  (Slot) met afbeeldingen. 

g d o o  L . . E. van a Vlieg . 
e N i e u we g te , doo  Th. . van Lohuizen. 

E en t . 

A No. n e het Ge-
nootschap. 

t g van het e te  gewone -
g van  Novembe

g van de g van de club van e 
leden van A . et A . van  Novembe

e he t doo A . W. Weissman (slot.) 
. 

E  No. , met afbeelding. 
g de Volkshuisvesting in d . doo .

Schut c. i . 
g en zijn bouwmeeste Elias . 

L a n d h u is aan den Engelweg te . . . A . , met 
afbeeldingen. 

E  No. e g van . 
Vie n gehouden in de g van de Afdeeling voo

- en e van i  111. 
, doo  W. A . de f c. i . , met afbeeldingen. 

. e g van het , doo . Loh
w. i . , met afbeeldingen. 

e opleiding van de . 

. v. T. No.  Officieel gedeelte. — . 
slagen van . — Enschede . — . — Stem 
men uit de s ove het . — Wenken voo  den utiliteits-
bouw . — . — l uit het g van den hoofd' 
ingenieu voo  het stoomwezen ove  het jaa ) — Gemengd-

E  No. k J an Nederho rs t, overlij 
. 

e l o on i n g van den d  (slot). 
C o l l e c t i e ve . 
E en k van den d van p te . 

E E E No.  Welke is de juiste 
ligging van het schmauchkanaal ? — . — 

 E T Z U . 

E e n « . n d e r c m e c n i ng o v er  de a f s l u i t i n g 
d er  Z u i d e r z e e c n d en i n v l o e d d a a r v a n 

o p d en w a t e r s t a a t k u n d i g en t o e s t a nd 
v an F r i e s l a n d . 

n het „F r iesc h Weekblad"  heeft def'heer  T h . van Wei-
deren s nog eens de beteekenis van de afsluiting 
der  Zuiderzee voor  Friesland uiteengezet. 

j  wijst er  in de eerste plaats op, dat Nederlands grond-
gebied met ongeveer - vruchtbaar  land ver-
groot worden zal. Verder  zal onze provincie in dr ieër lei 
opzicht van de afsluiting der  Zuiderzee voordeden genieten: 
ten opzichte van hare v e i l i g h e i d , van den wa ter  af-
v o er  cn van de w a t e r v e r v e r s c h i n g. 

e v e i l i g h e i d . r  de afsluiting van de Zuider -
zee wordt de Friesche kust van af Piaam tot aan Schoter 
zij l van de zee afgesloten. c zeedijken worden over  een 
lengte van rui m . moerdijken, die aanmerkelijk min-
der  watergeweld zullen hebben tc keeren. c kosten van 
het onderhoud dier  dijken zullen aanzienlijk minder  zijn 
en een groot deel der  provincie heeft een dubbele beveili-
ging tegen overstrooming gekregen. 

e Staatscommissie zegt (verslag pag.  dat benoorden 
den afsluitdij k geen beteekenende verhooging van dc storm-
vloedshoogtcn is ftt'  verwachten. Voor alle zekerheid stelt 
zij  echter  een kleine verzwaring van den dij k van af Piaam 
tot Zuric h voor. 

e w a t e r a f v o e r . Voor  den waterafvoer  zal Fries-
land van de afsluiting van de Zuiderzee voordeel genieten. 
Wel is waar  zullen de zeer  lage waterstanden, die nu bij 
aanhoudenden oostelijken wind voorkomen, na 'le afsluiting 
in het r  niet ,in die mate verwacht kunnen worden, 
maar  daar  staat tegenover, dat. waar  de te verwachten stand 
van het water  in het r  gemiddeld lager  zal zijn 
dan de waterstanden in de open Zuiderzee, de zuidelijk e slui-
zen vaker  kunnen stroomen. Toch zullen er  perioden
komen, (misschien zelfs vri j  langdurige, dat het peil in het 

r  zoo hoog wordt opgezet, dat de zuidelijk e slui-
zen onbruikbaar  zijn. t ontworpen gemaal te Tacozijl 
is qok na de afsluiting van de Zuiderzee onmisbaar; maar 
na die afsluiting zal het gemaal minder  dik'w ijl s dienst
ven te doen, omdat de stroomgelegenheid zal toenemen, 
en de kans. dat ooit een tweede gemaal noodig zal zijn, 
wordt door  de Zuiderzee-indijkin g nog geringer  dan zij  nu 
reeds is. 

t peil in het r  is voorloopig vastgesteld op 
. plus Z .P .; maar  hoogstwaarschijnlijk zal er  vooral 

in den winter  geen bezwaar tegen bestaan, om. indien het 
mogelijk is wegens de zeestanden bij  de Wieringer  uitwa-
teringssluizen, iets lager  af te stroomen, wat aan de loo-
sing door  de zuidelijk e sluizen aan de Friesche kust ten 
goede zou komen. 

k de loozingscapaciteit van bet gemaal te Tacozijl 
zal winnen, omdat de waterstand vóór  het gemaal na de 
indijkin g gemiddeld lager  zal worden. 

,,Ofsc'hoon dus bemaling' van den Frieschen boezem ook 
na de afsluiting noodzakelijk zal blijven, mag men toch 
verwachten, dal de waterafvoer  aanmerkelijk voordcel daar-
van zal ondervinden. 

a E en voordeel voor  den Frieschen boezem zal ook zijn, 
dat volgens het plan der  Staatscommissie tusschen de 
Friesche kust en den Noordoostelijken polder  een binnen-
meer  zal ontstaan ter  grootte van , dat in gewone 
omstandigheden in open verbinding zat staan met den Frie-
schen boezem. r  dit voordeel ligt in een zoo ver  ver-
schiet, immers het ontstaat eerst met de laatste inpolde-
ring , dus op zijn vroegst na'  jaar, dat men dit slechts 
pr o memorie op de balans mag zetten. 

e w a t e r v e r v e r s c h i n g. t groote voordeel, dat 
Friesland van de afsluiting van de Zuiderzee zal ondervin-
den, is de mogelijkheid tot inlaten van zoet water. 

Bijn a eiken zomer daalt de boezem beneden het gewenschte 
peil. t Friesche boezemgebied beslaat een oppervlakte 
van ongeveer . A . ; de eigenlijke boezem is op

. plus Z.P., ongeveer . groot. e boezem 
wordt slechts gevoed door  den toevoer  van het overtolli g 
hemelwater, dat op de landerijen valt en aangezien de ont-
wateringsmiddelen telken jar e verbeteren, komt dit overtol-
lige water  .s'teed*  sneller  op den boezem, waaruil hel dan 
weer  door  middel van de zeesluizen moet worden geloosd. 

„V roeger kreeg de boezem tot laat in den zomer voe-
ding door  hel water, dat uit bel hoogere Oosten en Zuid -
oosten der  provincie langzaam door  dc onvoldoende water-
gangen naar  den boezem afvloeide. r  in de laatste 
kwarteeuw zijn in dit deel der  provincie zoowel de hoofd-
afvoerkanalen als de kleinere zoodanig verbeterd, dat nu 
het overtollige water  zeer  snel den boezem bereikt. 

r  de boezem ter  will e van de lagere streken in den 
zomer geen hoog peil mag hebben, wordt in Apri l en i 
vri j  laag afgestroomd; in de hoogere streken is geen aan-
vullingsreserve meer  voorhanden cn het gevolg is in droge 
zomers een d ding van het boezemwater, die aan allerlei' 
belangen groote sfehade toebrengt. 

e schadelijke lage standen van den Frieschen boezem 
komen veel vaker  voor  dan de schadelijk hooge: maar. hoe-
wel de schade, die de lage stand veroorzaakt, ongetwijfeld 
aanmerkelijk grooter  is dan die van het te hooge water, 
hoort men uit landbouwkringen over  de droogte toch min-
der  luide angstkreten. 

t is wel verklaarbaar . n dc eerste plaats gaat de 
lage waterstand gepaard met droog en dus mooi zomerweer 
en de gemoederen zijn dan optimist: hoog water  daarente-
gen !is een gevolg van nat. donker  en neerdrukkend weer. 
n de tweede plaats bederft hoog water, althans in den voor-

zomer  cn zomer, een reeds verkregen vrucht , terwij l gebrek 
aan water  de vruchten belet tc gedijen; verlies nu van het 
reeds verkregene treft toch meer  dan derving van moge-
lij k voordeel. g water  heeft bovendien iets angstwek-
kends en bezorgt sommigen veel persoonlijk ongem ik. 

r  moge de landbouw dan ook minder  luit ! klagen 
over  bet lage water  dan over  het hooge,  langer  hoe 
meer  dring t toch het besef door, dat dc lage boezemstan-
den niet mogen voortduren en in zeer  vele streken van 
ons gewest, met name in de bouwstrcek. heeft men zich 
herhaaldelijk uitgelaten, d it watervoorziening minstens even 
noodig' was als verbetering van den waterafvoer. 

e schadelijk lage waterstanden komen, zooals reeds 
is gezegd, zeer  dikwijl s voor. Van af  dus in  ja-
ren, is de boezemstand slechts in  jaren. n.1. in  en 

 niet beneden Z.P. gedaald, terwij l in deze periode 
in  zomers de boezem daalde beneden . Z 1'. en 



daaronder  maal beneden . — Z.P.. in  zelfs 

tot . — Z.P. 

e laatste stand is de laagste, die nog ooit in den 

Friescben boezem is voorgekomen. t is waarschijnlijk , 

dat dit in verband t met de verkleining van den boe-

zem op Z.P. eenerzijds en de verbetering der  ontwaterings-

middclen aan den anderen kant. Er  is reden om te ver-

onderstellen, dat de boezemstand in droge zomers in de 

toekomst neiging heelt  nog lager  te worden." 

e schrijver  besluit: 

Voor  dri e der  meest belangrijk e takken van volksbe-

staan in Friesland, voor  landbouw, scheepvaart en visscherij. 

zai ele afsluiting der  Zuiderzee van groot belang zijn. 

n kan hier  zonder  nader  onderzoek gerust bijvoe-

gen : h nd.1 en industde. 1 

s ieder  die dc dagbladen leest, weet hoe dik-

wijl s s van l en andere belanghebbenden 

bij  handel en industri e hunne nooden op het gebied van 

.gebrekkig verkeer  te water  in den zomer tot een punt 

van bespreking maken. Pro memorie kan men nog aanstip-

pen kleine ongeriiefelijkheden van den lagen waterstand, zoo-

als vervuilin g van stoomketels door  gebruik van brak water, 

mindere geschiktheid van het water  voor  sommige in-

dustr ieën, enz. 

„Waa r 'bovendien  volksgezondheid niet anders dan 

voordcel kan hebben van de verversching van het water, 

daar  'mag men de mogelijkheid van zoetwaterinleiding in 

Friesland met het volste recht een algemeen blang' va.n 

den eersten rang noemen. 

„ W a n n e er de Zuiderzee wordt afgesloten, zal Friesland 

met (behulp van het te stichten watergemaal, dat voorziet 

in de behoefte der  perioden, gedurende welke de afvoer 

op de Zuiderzee onvoldoende zal wezen, ten opzichte van 

der, waterstaat in een zoodanig gunstigen toestand wor-

den geplaatst, dat de cöonomische gevolgen d i a v i n zeer 

hoog kunnen worden geschat: met grond kan dan ver-

wacht worden, dat t peil in den Frieschen boezem nooit 

lager  dan 4̂ . 4- Z.P. zal dalen en niet hoogorden 

4_- . - j - Z.P. zal rijze-n. 

e productivitei t van een oppervlakte van . 

Friesdhe grond zal zeer  belangrijk worden verhoogd en 

de voorwaarden voor  handel en bedrij f zullen zeer  aan-

merkelij k g- nstiger  worden. Voel ik dus in de eerste plaats 

als Nederlander  de grootste sympathie voor  het grootsche 

ondernemen, dat aan het vaderland de oppervlakte ecner 

twaalfde provincie zal toevoegen, in de tweede plaats spreek 

ik ia]s inwrmer van Friesland den hartelijke n wensch uit, 

oat dit werk binnen afzienbaren tij d moige tot stand ko 

men, omdat de bijkomende voordeden der  afsluiting voor 

onze- provincie van uitnemend belang- zullen zijn." 

Gemeng d Nieuws . 

. 

O n d h e d e n. 

n t uit Oud Vossemee aan de N . . . 
 dagen is men alhie  aangevangen met de e van het oude 

w de . e Gemeente: de s van deze k 
is n te  plaatsing na de . Tot den s n 
een tweetal n , n de een is aangekocht bij e 
de n in  uit de te gelde gemaakte n n 
van het in die dagen te niet gegane e van de s van 
St. , l de e n de volgende e bevat: ,.Jo-
hannes van , in leven schoolmeeste te . zoon van wijlen 
l'iete  van , schoolmeeste en koste te , t dii 
aan en ten e van deze , t den  Octobe  Toen 
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Beroemd e Bouwmeesters . 
. 

Nadruk verboden.) 

Over  Palladia cn zijn kunst bestaat een uitgebreide li-

teratuur , die in de- laatste jaren nog met verscheidene- stu-

dieën is aangevuld. Ook in de „Opmerke r "  is indertij d me-

nig artike l aan dezen bouwmeester  en zijn invloed gewijd, 

omdat die- iinvloed zich ook hier  te lande heeft doen ge-

vcelen, inzonderheid in de- werken van Jacob van Campen. 

A n d r e a P a l l a d i o werd in  te Vicenza gebo-

ren in zijn jeugd legde hij  zich toe op de lette-

ren e-n d.'  wiskunde en vervolgens op dc bouwkunst 

aan de hand van Vitruviu s en Alberti . Ook hij  verzuimde 

niet herhaaldelijk e te bezoeken, waarbij  zijn oudere 

landgenoot, de dichter  Trissino, die tevens dilettant-bouw-

meester  was, hem meermalen vergezelde. 

Zij n werk te e bestond, zooals begrijpelij k is. hoofd-

zakelijk in het opmeten en teekenen der  antieke monumen-

ten, waarvan hij  niet alleen de détai ls bestudeerde maar 

ook vooral den geheelen aanleg der  bouwwerken, in verband 

met de bestemming, die zij  oudtijd s hadden vervuld. 

n zijn vaderstad teruggekeerd was een zijner  eerste be-

langrijk e werken de ombouw van het oude nog middel» 

eettwsche raadhuis, meer  bekend als de Basilica; het was 

een ombouw in letterlijke n zin, want Palladio bouwde rond-

om het oude gebouw een s van grootsche 

verhoudingen in twee verdiepingen beneden met , 

boven met Jonische orde. t werk werd zeer  bewonderd 

en maakte den naam des bouwmeesters bekend, ook bui-

ten Vicenza. Paus Patilus  ontbood hem naar e 

met de- bedoeling, hem de voortzetting van den bouw der 

St. Pieterskerk op tc dragen, doch ele paus stierf, voordal 

Palladio in e was aangekomen e-n deze ke-erele- onverrich-

ter  zake huiswaarts. 

T e Vicenza teruggekomen vond hij  echter  ruimschoots 

vergoeding voor  deze teleurstelling in de lalrijk c opdrach-

ten, die- hem daar  e-n elders in den omtrek ten ele-'l violen. 

Slechts zijn meest be-ke-nele- werken kunnen hier  genoemd 

worden, zij  zijn het Palazzo Tiene, dat in  gebouwd 

werd, het thans tot stedelijk m ingerichte Palazzo 

Chieregati, dat niet ten onrechte voor  een eler  beste wer-

ken van den meester  doorgaat, het Palazzo Valmarano. een 

der meest typische voorbeelden van ele- toepassing der  reu-

zen-pilasterorde, het Palazzo Porto Barbarano, allen in. en 

de beroemde Vi l l a a nabij  de stad. Niet minder  ver-

maard is het Teatro Olimpio . waarin de antieke beginse-

len van theaterbouiw den bouwmeester  tot richtsnoer  heb-

ben gediend, maar  dat toch als een zeer  merkwaardig voor-

beeld van modernen schouwburgbouw te beschouwen is. 

t was het laatste werk waarvoor  Palladio de plannen ge-

leverd heeft, de voltooiing in  heelt hij  niet beleefd. 

T e Vene t ië bouwde hij  ele- kerken St. Georgio e 

cn del n tore en voerde hij  nog meerdere werken 

uit . ook moet hij  een ontwerp voor  de g hebben 

gemaakt, dat niet uitgevoerd is, doch Vicenza en de naaste 
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omgeving zijn het eigenlijk gebied van zijn werkzaamheid 
gebleven en in  is hij  ook' in die stad overleden en in 

k Santa Corona begraven. 
n beweert, en wellicht niet zonder  grond, dat Palladio 

de meeste zijner  bouwwerken niet zelf heeft geleid cn som-
mige- zijner ontwerpen eerst na zijn dood zijn uitgevoerd. 

n verscheidene gevallen kan dit Op goede gronden worden 
aangetoond en men kan het begrijpen, wanneer  men weet, 
dat deze bouwmeester  tevens schrijver  over  bouwkunst als-
oo(k pp archeologisch en litterarisc h gebied was en be-
ter  bekend in de geleerde kringen van zijn tij d dan in dio 
der metselaars en steenhouwers. t den kardinaal Bar-
bara werkte hij  o.a. samen aan een uitgaaf van Vitruvius , 
waarvoor  hij  de figuren toekende en eveneens aan een stu-
die over  de e theaters. j  illustreerde de Com-
mentaren van Cesar  met veertig kopergravures en schreef 
cok een boek over  Polybius. maar  zijn meest bekende werk 
is zijn Architectura , een werk in vier  deelcn. dat in de 
moeste Europeesche talen overgezet is. Onder  zijn nagelaten 
papieren, manuscripten en teekeningen moet nog zeer  veel 
belangrijk s geweest 'zij n over  de antieke theaters, triomf -
bogen thermen en aquaducten en ook over  de versterking 
van steden en zeehavens. t alles is na zijn dood in het 
bezit gekomen van een zijner  Vrienden en beschermers, den 
Senator  Jacopo Contarini . die een fraaie bibliotheek had, 
maar  na diens plotsclingen dood moet deze kostbare ver-
zameling en daarmede ook dc nalatenschap van den bouw-
meester  verspreid geraakt zijn. Een Enge'.sch kunstlief-
hebber. d graaf van Burlingto n is echter  later  zoo 
gelukkig geweest, er  een gedeelte van terug te vinden en te 
kropen, dat voornamelijk betrekking had op de c 
badinrichtingen en waaraan alleen het plan der  Thermen 
van Agripp a ontbrak . t gedeelte is toen afzonderlijk 
uitgegeven. 

Niet alleen op het papier  heeft Palladio de kunst en het 
leven der  oudheid geï l lust reerd, maar  eenmaal moet hij 
zelfs, door  een troep als n gekleede en uitgeruste 
soldaten, een met zorg ingestudeerde voorstelling hebben 
doen geven van verschillende krijgsverrichtingen , zooals die 
in de oudheid werden uitgevoerd; hetzelfde dus, wat on-
langs door  den n r op de Saaiburg bij -
bur g gedaan is. e retrospectieve vertooningen zijn 
dus feitelij k niets nieuws en wij  kunnen ons wel inbeel-
den, dat wij  beter  dan de kunstenaars der  zestiende eeuw 
in staat zijn, ze in elkaar  te zetten en ons veel laten voor-
staan op onze meer  uitgebreide en nauwkeurige kennis, de 
juistheid der  voorstelling blijf t toch steeds twijfelachti g en 
uit een zuiver  artistiek oogpunt stonden wellicht de praesta-
ties der  zestiende eeuw hooger  dan die der  twintigste. 

Zonder  twijfe l is dit ook op het gebied der  bouwkunst 
het geval en wat er  ook op Palladio's opvatting moge zijn 
aan te merken, in grootschheid van uitdrukkin g en schoon-
heid van verhoudingen kunnen weinigen met dezen mees-
ter  op een lij n gesteld worden. Aan deze beide eigenschap-
pen van zijn werk dankt hij  in hoofdzaak den grooten in-
vloed, dien zijn kunst in Noord-Europa en inzonderheid in 
Engeland heeft uitgeoefend. 

Jacob van Campen moet als een zijner  vurigste bewon-
deraars worden beschouwd, Christopher  Wren en o 
lenes volgden hem na en nog telt Engeland onder  zijn 
voornaamste bouwmeesters verklaarde voorstanders der  Pal-

e richting . 

Palladio had dri e zonen Eeonida, die hem in de bouw-
kunst ter  zijde stond, , die de rcehtspractijk koos en 
Silla, die eveneens de bouwkunst beoefende. Alleen de laat-
ste overleefde zijn beroemden vader, doch geen van hen 
schijnt het tot een groote vermaardheid te hebben gebracht 
en dat hun namen ons overgeleverd zijn danken zij  das 
aan huns vaders naam. 

V i n e en zo S c a m o z ï i, de laatste der  groote bouw-
meesters van de Vitruviaansche school, werd in  te 
Vicenza geboren. Zij n vader  Giovanni o moet ook 
ervarin g in de bouwkunst hebben gehad en zijn zoon de 
eerste opleiding daarin hebben gegeven. Vincenzo moet 
wel een begaafd jongmensdh zijn geweest, want, naar  ver-
haald wordt, maakte hij  op zeventienjaiigen leeftijd een 
ontwerp voor  een palcis voor  graaf Oddi, waarmede deze 
zeer  ingenomen was, doclh dat niet tot uitvoering geko-
men is. 

Naar  Vene t ië verhuisd, gevoelde de jonge Scamozzizich 
het meest aangetrokken door  de daar  in uitvoering zijnde 
bouwwerken van Sansovino en Palladio. Vooral den laat-
ste bewonderde hij  en wilde hij  overtreffen. m stu-
deerde hij  Sjvcrig in Vitruviu s en beoefende hij  grondig 
de perspectief, schreef daarover  zelfs een uitvoerige ver-
handeling en wist door  een en ander  in die mate de aan-
dacht op zich te vestigen, dat de kanunniken van San 
Salvatorc den nog slechts twee-cn-twintigjarigen bouwmeester, 
raadpleegden over  de ve bouwing van de koepels hunner 
kerk . Scamozzi begon zich bouwmeester  te gevoelen en 
met een zekere minachting over  oudere collega's te spreken ; 
evenwel was hij  verstandig genoeg om in te zien, dat er  voor 
hem ook buiten de stad zijner  inwoning nog wel wat te 
leeren viel en natuurlij k trok hij  het eerst naar e om 
op zijn beurt de oude monumenten op te meten en te 
teekci.en, waarbij  hij  bijzondere studie maakte van het Col i -
seum en van de Thermen van Antoninus en van -
nus Vervolgens reisde hij  naar  Napels, om ook daar  en in 
de omstreken de overblijfsels der  oudheid te bestudecren. 
n Vene t ië teruggekeerd, vestigde hij  zich daar  voor  goed 

en ontving hij  van den Senator o Barbaro de 
opdracht voor  een graftombe, ter  nagedachtenis van den 
doge Niccolo da Ponte. Belangrijker  evenwel was de voort-
zetting van den bouw der  bekende Bibliotheek van S. , 
begonnen door  Sansovino. Ofschoon als een meesterwerk 
der Venetiaansche e bekend, werd dit bouwwerk 
nog tijdens Sansovino's leven sterk gecritiseerd. Scamozzi's 
aandeel schijnt zich bepaald te hebben tot den vleugel, die 
langs (het pit. n tegen de bibliotheek is aangebouwd, 
de zoogenaamde Procuratie Nuove, welke thans tot -
lij k Paleis dient. 

t Scamozzi inmiddels een man van aanzien was ge-
worden blijk t daaruit , dat hij  deel uitmaakte van een gezant-
schap, door  de Venetiaansche republiek afgevaardigd, om 
Sixtus V met zijn verheffing tot paus geluk te wenschen. 

j  had toen gelegenheid, te e kennis te nemen van de 
maatregelen, die daar  beraamd waren en de werktuigen, 
die men had uitgedacht, om de obelisk van s op 
het St. Pietersplein op te richten. l vernuft hieraan 
ook ten koste gelegd was, zooveel belang stelde hij  in die 
dingen niet. dat hij  vergat nogmaals de oude monumenten 
der Eeuwige stad te gaan bestudeeren. een oogmerk waar-
mede hij  late.- nog eenige malen e bezocht. 

Toen keizerin a van Oostenrijk in  door  Vicenza 
trok , werd Scamozzi andermaal door  de Venetianen met 
een zending belact en hem opgedragen de stad te versieren 
en de feestelijkheden ter  eere der  vorstin te regelen. -
toe behoorde een opvoering van den Oedipos van So-
phocles in het Teatro Olimpico, waarvoor  hij  de monteering 
ontwierp cn waarmede hij  een groot succes inoogstte. Op het 
toppunt dor  glorie wachtten hem evenwel teleurstellingen. 
Geen zijner  beide plannen voor  de g werd aange-
nomen en dat van de k a Caelestia bleef in 
het begin der  uitvoering stekten. t ontwerp voor  deze 
kerk was ge ïnsp i ree rd op het Pantheon. Nauwelijks was met 
den bouw begonnen of, naar  men zegt, tengevolge van de 
intrigues eener  vrouw, moest het gemaakte werk weder  wor-
den afgebroken. Wi e de dame was, die den bouwmeester 

zoozeer  dwarsboomde, vonden wij  niet vermeld, maar  wel 
Staat Scamozzi bekend als een kunstenaar, die bij  zijn 
groote begaafdheid in bedenkelijke mate hoogmoedig en 
ijdel was 'en de ondervonden teleurstellingen als zoovele 
vernederingen beschouwde. j  was echter  te veel kunstenaar 
om niet 'in zijn werk en zijn vele studiereizen vergoeding daar-
voor e vinden. t den bouw der  Venetiaansche vesting 
Palma in Friou l legde hij  weder  eer  in en in Vicenza, Padua, 
en vele andere plaatsen in het gebied der  toenmaals nog 
machtige republiek zijn vele bouwwerken te vinden, die 
ongetwijfeld op zijn naam geschreven moeten worden, of-
schoon besliste aanwijzingen daaromtrent ontbreken. t 

verschillende gezantschappen bereisde hij  Frankrijk , -

ringen, d en zelfs e en de op deze reizen 

opgedane kennis zal hem ongetwijfeld te stade zijn gekomen 

bij  den omvangrijken literaire n arbeid, waarvan zijn boeken 

getuigenis afleggen. Voor  zijn tij d was hij  iemand van 

universeele kennis, maar  zijn verhandelingen dragen ook het 

k van zijn tij d door  een vaak onnoodigen wijdlopig -

heid en gezwollenheid van stijl , hetgeen echter  niet weg-

neemt, dat zij  nog na vier  eeuwen worden gewaardeerd. Zal 

men dat ook van de werken der  schrijvende bouwmeesters 

van onzen tij d kunnen zeggen? 

De Panamakanaal-Tentoonstelling . 
t Publicatie-bureau van de Panama-Pacifictentoonstel-

lin g heeft eenige nadere bijzonderheden  over 
die tentoonstelling, welke van  Februari  tot -
ber van dat jaar  in San Francisco zal gehouden worden. e 
N . . Courant ontleent er  het volgende aan: 

Tct nu toe hebben zeven-en-twintig van de nat iën de uit-
noodiging der  Verecnigde Staten tot deelneming aanvaard, 
en de toegezegde deelneming van vele andere mogend-
heden laat voorzien dat de feestviering aan de hooggestolde 
eischen der  Vereenigde Staten zal voldoen. 

e plek voo."  het gebouw der  Nederlanden werd met 
indrukwekkend e en schilderachtige ceremon iën ingewijd op 

r  Na een revue van de troepen van het 
garnizoen op de e Paradeplaats van het „P res id io ' 
waar  de vertegenwoordigers van Nederland, bestaande uit 
jhr . dr . f. , gevolmachtigd minister  der  Nederlan-
den bij  de Vereenigde Staten, . A . van Coenen Torchiana, 
en anderen, geëscor teerd door  de vice-presidenten' der  ten-
toonstelling, de heeren . B. e en . . de Young, den 
burgemeester  van San Francisco, den heer  Jtmies h 
jr . en officieren der  land en zeemacht der  Vereenigde 
Staten aanwezig waren, ging men over  tot de inwijdin g van 
het Nederlandsche terrein op de tentoonstelling. Bij  het 
aanvaarden van de eigendomsbewijzen van het terrein, uitt e 
dr . n eene welsprekende rede en werd de e 
vlag geheschen door  een jong meisje in de nationale klee-
derdracht. 

A l spoedig gedurende de voorbereidingen tot de tentoon-
stelling werd een bedrag van meer  dan vijfti g millioen gul-
den, het grootste grondkapitaal ooit ingeschreven voor  eene 
algemeene tentoonstelling, door  de ingezetenen van San Fran-
cisco en den staat Cal i forni ë verzekerd. Verscheidene mil -
licenen werden ingeschreven door  de verschillende staten 
der unie en iedere staat der  Unie zal vertegenwoordigd 
worden. e belangrijkste inschrijvin g door  een Amerikaan-
schen staat gedaan is die van den staat New-York.
gulden; s heeft ingeschr-even voor  gal-
den; s  gulden; New-Yersey  gulden: 
Oregon en Washington ieder  gulden. e gemiddelde 
inschrijvin g der  staten is  gulden San Francisco 
schreef n voor  de som van  gulden als een 
voorloopig fonds; dit werd bewerkstelligd in twee uren op 

 Apri l  bijna vier  jaren na de groote ramp waar-
door  meer  dan  gulden in eigendom werd ver-
nietigd. 

t plaatselijk bestuur  der  tentoonstelling is in handen 
van een raad van bestuur, mannen die  grondig op 
de hoogte zijn van den handel, verkeer, bankwezen, nijver -
heid, beroepsbedrijf en het algemeene welzijn van de west-
kust van Amerika . e dertig directeuren, ten volle be-
seffende de belangrijkheid van hunne taak en de omvang-
rijk e verantwoordelijkheid die zij  met zich brengt, wijden 
hun beste krachten en energie aan deze onderneming. t 

opperbestuur  van de tentoonstelling staat onder  toezicht 
van het ministerie van binnenlandsche zaken der  Vereenigde! 
Staten. 

Al l e administratieve afdeelingen, de uitvoerende division 
en departementen der  tentoonstelling staatj. onder  het gezag 
van den president der  expositie. e leden van het uitvoe-
rend comi té der  onderneming en de controleur  der  ten-
toonstelling vormen te ramen de onmiddellijk e raadgevers 
van den president. e uitvoerende staf van den president 
bestaat uit een directeur-generaal, een directeur  van divisie 
van inzendingen, een directeur  van exploitatie, een directeur 
van concessies en toegangen. 

Onder deze hoofd-ambtenaren staan ondergeschikte af-
deelingen voor  het toezicht van inzendingen, voor  construc-
tie en onderhoud, ieder  departement hebbende zijn per 
soon lij k hoofd of chef. 

c president van de Panama-Pacific e Pen-
toonstelling is de heer  Charles Cadwell , president 
van do firm a Charles C. e &  Co.. . -
porated- hij  is eveneens bestuurslid van verscheidene fi 
nancieele instellingen. 

e directeur-generaal der  tentoonstelling is dr . Fred. f. 
V . Skiff , die eveneens directeur  van het field m te 
Chicago is. . Skiff was gedeputeerd directeur-generaal 
van de universeele Columbia-tentoonstelling te Chicago in 

 zooals men zich herinneren zal, vierden de Vereenigde 
Staten door  die tentoonstelling, de ontdekking van Ame-
rik a door  Columbus. . Skiff wis directeur-generaal van 
de inzendiffp  Vereenigde Staten op de Parijsehe tentoon-
stelling in  en directeur  van inzending op de a 
expositie te St. s in

t terrein der  tentoonstelling is door  zijne ligging uit-
stekend geschikt tot eene groote maritieme tentoonspreiding. 

e terreinen der  expositie bevatten  acres  hectaren' 
in een gedeelte van San Francisco dat een natuurlij k amphi-
theatre vormt en een vri j  uitzicht geeft over  de baai en 
haar  uitstrooming in de Stille Zuidzee door  de ,,Gouden 
Poort" . e terreinen strekken zich uit langs de havenka-
den over  een afstand van bijn a dri e mijlen en liggen gedeelte-
lij k tu; schei: twee militair e posten, terwij l zij  een gedeelte van 
een dezer  posten insluiten. 

r  den president der  Vereenigde Staten is eene uit 
noodiging gericht aan de groote mogendheden om bij  de 
opening der  expositie door  vlootafdeelingen zich te iaten 
vertegenwoordigen. Fi t ontvangen officieuse berichten ver-
wacht men dat meer  dan tweehonderd oorlogsschepen der 
zeemacht van alle nat iën der  wereld /oor  het front der  ex 
positie -terreinen vertegenwoordigd zullen zijn. 

t werk op de tentoonstellings-terreinen vordert snel, 
en naai schatting zijn ongeveer  vierduizend man daar  nu 
aan het werk. t getal, zal naar  men verwacht tot tiendui-
zend opgevoerd worden voor  en aleer  het uiterste punt der 
censtruotie bereikt is. All e expositie-gebouwen van de-
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hoofdgroep, ten getale van veertien, zullen voltooid ^ zijn 
en gereed voor  het installeeren der  inzendingen ten minste 
acht maanden voor  den dag der  opening der  tentoonstelling. 

t doel der  tentoonstelling is de krachten in inspannin-
gen der  wereld gedurende de laatste tien jaren te zamen 
te brengen voo- onderzoek en studie door  deskundigen 
cn voor  onderwijs cn inlichtin g van alle klassen der  maat-
schappij. 

t is een treffends gebeurtenis in de geschiedenis der 
Staten. Naar  de schatting van den controleur  der  expositie 
rulle n tweehoncerd millioen gulden voor  de geheele onder-
neming bcnoodigd zijn, niet inbegrepen de belangrijk e be-
dragen door  dc inzenders te bekostigen. 

Voordrachten . 
Tusschen  Nov. en  Apr i l e.k. zullen wekelijks in 

de Academie van Beeldende n te 's-Gravenhage 
wederom voordrachten en tentoonstellingen gehouden wor-
den. Vooreerst een serie van  voordrachten door  den 
hoofdleeraar  aan de e Academie b , 
die dit ook de twee vorige seizoenen tot algemeene vol-
doening heeft gedaan. 

Zaterdag as. heeft hij  tot inleiding gekozen een beant 
woording van de volgende vragen: Waarom zal de kunste-
naar  studie maken van kunstgeschiedenis (verschillende 
vooroordeelen tegen die studie)? hoe zal hij  in verband 
met de algemeene cultuurgeschiedenis zijn stof indeelen ? 
Vervolgens iets over  den oorsprong der  kunsten en mani-
festaties bij  natuurvolken. 

Volgende Zaterdagmiddagen zal de heer s spreken 
over  opvolgende perioden in de bonwkuns', schilderkunst 
en beeldbouwkunst. Tot de bekoring van zijn voordrachten 
werken de lichtbeelden in hooge mate mee. 

e cureus van s zal worden afgewisseld met voor-
drachten van den architect S. de Clercq (de Sint Pieters 
kerk te , . . Jacobsen (het theater  bij  de Grieken 
en , . J. Slothouwer (Egyptische bouwkunst) 
en C- W - h Scheurleer  (Grieksche beeldbouwkunst 
van het einde der  V i l e eeuw tot omstreeks  v. Chr.) . 

e tentoonstellingen zullen gewijd zijn aan het werk 
van de oud-leerlingen der  Academie, aan de tuinbouw-
kunst, de Nederlandsche middel eeuwsche bouwkunst, 
architectuur , schetsen aquarellen enz. van wijlen den stads-
gezichtschilder  Cornelis Springer  en plaatwerken uit de 
rijk e portefeuilles derAcademie. 

e cursussen en tentoonstellingen komen ten bate van 
de leerlingen, maar  ook van de leden der  Academie en 
van het publiek in 't algemeen. 

Ook het bestuur  der e Academie heeft 
besloten gedurende de maanden Januart, Februar i en t 
a.s. opnieuw een serie n a m i d d a g v o o r d r a c h t e n 
te laten houden. Wederom in Boneski 

e volgende heeren zijn bereid bevonden een dier 
voordrachten op zich te nemen : W . , W . Steen-
hoff, . P. A . A . Boeser, Cornelis Veth, J. Gratama, . 
W . , Jan , Jan Toorop en . J. van der  Valk ; 
nog wordt met andere sprekers onderhandeld. n hoofdzaak 
zullen de voordrachten zich weder  bewegen op het gebied 
der beeldende kunst en technische wetenschappen. 

 Vereenigingen .

. T V A N . 

e afdeeling voor - en Waterbouwkunde van het 
k t van s hield dezer  dagen in 

de meubelfabriek >Onder  den Sint *  te m 
een leden vergadering onder  voorzitterschap van den heer 
J . van . 

Ter vervanging van de aftredende en niet dadelijk 
herkiesbare bestuursleden . P. van n en prof A . G . 

a werden als zoodanig benoemd de heeren F . 
. van Ooyen en J. W . T h . van Oijen. 

Al s nleiding voor  het bezoek aan bovengenoemde fa-
briek gaf de heer  J. A . Pool b.i. een overzicht van de 
Engelsche meubelkunst, dat door  een groot aantal licht -
beelden en illustratie s verduidelijk t werd 

Sinds eenige jaren hebben de Engelsche meubelen, nauw 
verwant aan onzen n stijl , de modern 

e verdrongen. e verwantschap der  beide stijlen 
ontstond in het tijfper k van enzen g 
Wil le m , die gehuwd was met een Engelsche prinses. 

t k echtpaar  interesseerde zich warm voor  de 
meubelkunst en Wil le m l i l bracht vele e i d e e ë n, 
ontwerpen en meubelen naar  Engeland over, waar  inmi d 
dels groote architecten als o Jones, , Christopher 
Wren , enz., nieuwe richtingen schiepen en grootsche 
werken volvoerden, ook wat binnenarchitectuur  betrof. 

Zoo ontstond de bloeiperiode van » T h e Age of O a k« : 
op meubelen, schouw en deuren rij k snijwerk, reeds meer 
dan  jaar  te voren in ë toegepast en vandaar  naar 

d overgebracht. n dezen tij d staat vooraan het 
prachtige snijwerk van den bekenden Grinlin g Gibbons 

 dat zooveel latere beeldhouwers g e ï n s p i r e e rd 
heeft. n zijn nog te noemen de rijke , sierlijk e kaarsen-
kronen, in Engeland tot veel grooter  ontwikkelin g gekomen 
dan ten onzent. A l s hoofdmeubel : het Cabinet, een com-
mode op pooten met vele laden en laatjes, waaronder  de 
bekende geheime vakjes ! Voor  versiering wordt van fineer 
gebruik gemaakt voor  inlegwerk in vogel- en arabesken-
motieven. Ook knap draaiwerk komt voor, dat echter  eerst 
tot vollen bloei komt in de volgende periode : » the age 
of wa lnu t», waarin het notenhout al spoedig het eikenhout 
verdringt . n ontwikkel t zich allereerst de stoel uit de 
eenvoudiger  stools, bankjes zonder  rug, die onder  de 
tafel werden opgeborgen. e tafels werden toen ook van 
sierlij k gedraaide pooten voorzien. n deze periode vinden 
wij  ook lakwerk , door  Wil le m uit d ge ïmpor tee rd» 
zwart van fond met decor  van goud en rood. 

Omstreeks  kor t na de regeering van Wil le m , 
verdwijn t het zoo sierlijk e draaiwerk — wel jammer eener-
zijds — en ontstaat een nieuw tijdperk , de Queen Anne 
Periode, gekenmerkt door  de >Gabr io le- leg«, de bokken-
poot. e meubelen meer elegant en verfijnd , minder  massief 
en eenvoudig. t bureau ontwikkel t zich naast de porse-
leinkast, alle voorzien van de karakteristiek e pooten, 
waarbij  — naast vele ontaardingen — de leeuwenklauw-
met-bal-poot dornineerend wordt , Banken ontstaan als de 
vereeniging van meerdere stoelen met smaakvolle versie-
rin g van rug en pooten. Thans is de tij d gekomen voor 
de toepassing van kostbare stoffen, door  Fransche zijde-
wevers overgebracht, naast de prachtvoll e tapestries, door 
Engelsche dames uit de hoogste standen vervaardigd, 
waarvan nog zooveel moois bewaard is gebleven in -
ton Court P lace. Al s dankbare materialen worden ook 
toegepast marmer en spiegelglas. Ook deze periode gaat 
voorbi j  om gevolgd te worden door  » T he age of -
g a n y «, ingeluid door  Thomas Chippendale, die zich inspi-
reerde, behalve op de Gothiek, op Fransch en Chineesch 
werk en dat veelal zoowel in stoffen als in meubelen 
toepaste, b v. in kostbare bespanningen. Boekenkasten 
nemen een voorname plaats in, naast Sidetables, de voor-
loopers der  latere buffetten, en dan speeltafels. 

r  Chippendale, den schrijver  van „  Th e Gentleman's 
Cabinetmakers , zijn vele sierlijk e voorbeelden 

van meubelkunst ontworpen en uitgevoerd. e stoelen 
worden nog rijker  versierd in deze periode en met kost 
baar  beeldhouwwerk voorzien. Naast de typische Queen 
Ann e pooten komen aan rechte voor. Prachtig werk van 
Chippendale is te vinden in de collectie Soanes  te 

, een merkwaardi g intact gebleven verzameling, 
alsook in het Victori a en Alber t m te n 

. 

T en nauwste sluit zich aan deze periode aan die van 
Adam, want Chippendale heeft veel belangrijk werk in 
opdracht van de gebroeders Adam gemaakt. t A d am 
in  tot hofarchitect benoemd, mttoduceerde nieuwe 
vormen, geinspireerd op de klassieken, naar  gegevens, op 
zij n reizen in ë verzameld en door  naar n over-
gekomen e kunstenaars uitgevoerd. 

Een verfijnd e decoratiekunst ontstond aldus in deze sier-
lijkst e aller  Engelsche stijlen, door  Adam gedurende een 

-tal jaren geleid. Naast het koeldefiige werk van Adam 
vinden we individueele uitingen van meubelkunstenaars als 

e &  Sheraton, zich nauw hierbi j  aansluitend. 
n dezen tij d ontstaan lage buffetten, geflankeerd door 

p iëdes ta ls aan weerszijden en die niet als bergiuimte doch 
als dienmeubel fungeeren. 

Voor  de fijn e wanddecoraties werd een uit ë inge-
voerd materiaal, Compo genaamd, gebruikt ; de wanden 
der statige vertrekken werden met vlakke rel iëf s versierd, 
kostbare beelden en marmerwerk naast porcelein en ge-
schilderde ornamenteering, waarbij  we van zelf denken 
aan den kunstvollen arbeid van Angelica , van 
een Pergolesi, een Zucchi en zooveel andere groote deco-
rateurs dier  periode. Adam' s tijdgenoot e werkte 
van  en was de maker  van de lichte, sierlijk e 
meubelen, vooral in stoelen en Settee's tot uitin g g ekomen 
Op deze herleving der  klassieke opvattingen heeft, naast 
den grooten invloed van den bekenden n archi-
tect Piranesi. ook de weder  ontdekking van m en 
Pompei tegen het midden der  emw beslist invloed 
gehad; zoo b. v. op het bekende Wedgwood porcelein. 

, fijn e tinten, osk in de houtsoorten, werden meer 
en meer  voor  de verfijnd e details een eisch. En zoo kwam 
men dan van eikenhout, over  noten en mahonie-hout tot 
Satinwood tegen het einde der  18e eeuw. r  vinden wij 
een rijk e toepassing van fineer  van zeldzame hootsoorten, 
als sycamore, rosewood, kingwood, enz. r  ook op sa-
tinwood versieringen door  klassiek schilderwerk, in de ka-
rakteristiek e Adam Pergolesi wijze, heerlij k toegepast door 
Angelica . 

n volgde de  eeuw met hare langzame deca-
dentie naar  het midden toe en de oplossing naar  het einde 
totdat het tijdper k van heden ons terug heeft gebracht 
tot een opnieuw zorgvuldig bestudeeren van oude voor-
werpen en kunstvormen, waar  het moderne meubel slechts 
zeer  kor t de waardeering van het kunstminnend en koo-
pend publiek vermocht te wekken en een herleving der 
Engelsche stijlen gevraagd wordt . 

Na afloop van de vergadering werd door  de aanwezi-
gen gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid tot 
bezichtiging van de fabriek ,,Onder  den St. . 
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n dc vergadering van architect-leden der j 
tct Bevordering der  Bouwkunst, gehouden  September 

 zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen in de 

examens, bovengenoemd vastgesteld, welke wijzigingen en 
aanvullingen door  den r  van Binnenlandsche Zaken 
zijn goedgekeurd: 

Vrijstellin g van een vak wordt alleen verleend, wanneer 
de candidaat in dat vak minstens het waardecijfer  voor 
„goed" , vastgesteld  heeft behaald- e bepaling treedt in 
werkin g bij  de examens in

Art .  van het Programma van Eischen voor  het Exa-
men van Bouwkundig < )pzichter  te veranderen en te lezen: 
„Uitsluiten d bekwaamheid in het timmervak wordt vereischt, 
waarvan getuigschriften zijn over  te leggen, gewaarmerkt 
dcor  leermeester  of patroon." e bepaling treedt in werking-
bij  de examens in

Verder  in art .  van dii Programma van Eischen tc 
bepalen: 

e candidaat moet de schriftelijk e bewijzen leveren, dat hij 
gedurende minstens  jaar  bij  bouwwerken opzicht heeft 
gehouden, de wijze waarop dit heeft plaats gehad wordt 
nader  beoordeeld dcor  de Commissie van Onderwijs, die de 
leiding over  dc examens heeft. e bepaling treedt in wer-
kin g in  in dien zin, dat voor  hel examen in  één 
jaar  practische werkzaamheid als bovenbedoeld gceischt wordt 
cn voor  het examen in  en volgende j iren, de volk-
twee jaar. 

Bepaald werd, dat de candidaat verplicht is, wanneer  hij 
zich aanmeld- v:;; r  het examen, direct het examengeld te 
stcrteii. m wordt dit niet teruggegeven, wanneer  hij  zich 
vóór of tijdens het examen terugtrekt , behoudens bijzondere 
gevallen. 

Ten slotte werd besloten de examens volledig te splitsen 
in een schriftelijke n een mondeling gedeelte. n verschillende 
hoofdplaatsen van Nederland zal dan tegelijkertij d het schrif-
telij k examc. worden afgenomen. 

t mondeling examen zal daarna te Amsterdam plaats 
vinden. 

( P r i j s v r a 

E , 

gchcuden in November  in de gemeenten , 
, Bloemcndaal, Schoten cn c en 

iSpaarnwoude. en betreffende de gevels van gebouwen, welke 
voltooid zijn tusschen  Januari  en  November

r  de Jury , bestaande uit de architecten, dc heeren: 
J. , B. . (aangewezen door  den burgemeester  van 

, te 's-Gravenhage. A . P. Smits, (aangewezen door 
den Bend van Nederlandsche Architecten  'e , 
Alb . Ottcn (aangewezen door  de . tot Bevordering 
der Bouwkunst), tc Botterdam. . | . Walenkamp, (aan-
gewezen door  het Genootschap ..Architectur a et Amicitia'" , 
te Amsterdam, cn W . F. C. Safhaap C. B. . (aangewezen 
dcor  de afd. m en omstreken van de . tot 
Bevordering der  Bouwkunst) te Arnhem, zijn de volgende 
onderscheidingen toegekend: 

e gouden medaille, uitgeloofd door  de afd. m en 
Omstreken, van de . tot Bevordering der  Bouw-
kunst, voor  den besten gevel van alle gebouwen in boven 
genoemde vij f gemeenten, aan vill a Van n No.
tc e eigenaar  de heer  F. van , architect de 
heet . P. C. de Bazel, te Bussum. 

Vij f zilveren medailles, voor  de beste gevels in de ge-
meente , inplaats van één gouden medaille, door 
de gemeente m uitgeloofd vooir  den besten gevel, als: 

a. een zilveren medaille aan winkelgebouw „ E i g e n l!u!p" . 
Zijlstraat , eigenaar  het distric t m en Omstreken ver-



eeniging Eigen , architect J. van der  Ban, te -
lem. 

b. een zilveren medaille aan woonhuis Van Ecdenstraat 
No  eigenaar  dr . C. Jonges, architect . P. C. dc 
Bazel, tc Bussnm. 

c. een zilveren medaille aan Gereformeerd Weeshuis, 
Olieslagcrslaan, bestuur n Weeshuis, architect J. A . 
G. van der  Steur, te 's-Gravenhage. 

d. een zilveren medaille aan Stationsgebouw, Stations-
plein, eigenaar e n . architect 

 A . N . . tc Amsterdam. 

e. een zilveren medaille, aan schoolgebouw. Parklaan, 
eigenaresse de gemeente , architect 1.. C. . 
te . 

e zilveren medailles voor  de beste gevels in de ge-
meente , uitgeloofd door  de gemeente, als: 

a. een zilveren medaille aan vill a Van n No. 6, 
eigenaresse mevr. . C. de Voogt-Voogd, architect  P. 
C. dc Bazel, te Busstun. 

b. een zilveren medaille aan e ..de Steenhaag", 
Zonnelaan , eigenaar  en architect J. B. 
van . 

c. |een zilveren medaille aan huize „S ingapoor " . Oostcr-
houtlaan. , eigenaar  A . C Verloop, ar-
chitect . B. van , . 

Zes zilveren medailles voor  de beste gevels in de ge-
mecnu Bh emcnda.al. uitgeloofd doir  de gemeente en door 
de vereeniging „B loemendaa l 's Bloei" , als: 

a. een zilveren medaille aan vill a , Blocmen-
daalsc'he Bosch, eigenaar  A . G. Everts, architect . T h . 
Wijdcvclt . te Amsterdam. 

b. een zilveren medaille aan vill a „d e . -
weg, Bloemendaalsche park , eigenaar  C. X . }. , ar-
chitect [os. Cuypers, te Amsterdam. 

c. een zilveren medaille aan vill a , n 
n en , eigenaar  Ch. W . . archi-

tect . J. Baanders, tc Amsterdam. 

d.  zilveren medaille aan vill a 
schclaan hoek , Aerclenhout, 

, architect J . van den Ban, 

e. leen zilveren medaille aan vill a 
eigenaar  E . C. C. , architect 
sterdam. 

if. leen zilveren medaille aan huize 
taan Aerdenhout, eigenaar , architect te Bussum. 

Een zilveren medaille voor  den besten gevel in de ge-
meente Schoten, uitgeloofd door  de gemeente, aan het 

s g C  eigenaar  F. Fr . F. Fuhrop, 
architect . Tuynman. te . 

Een zilveren medaille voor  den besten gevel in de ge-
meente c en Spaarnwoude, uitgeloofd door 
de gemeente, aan vill a „Tur icum" , te , eigenaar 

. Bürkl i , architect Adr . , te Amsterdam. 
n de gemeente m zijn voorts eervol vermeld de 

gevels van: g  eigenaar  Th . . , 
architect J. Wolbers, Bloemendaal; Groote t
eigenaar  T . , architect J. C. v. d. Berg. ; 
Tempelierstraat hoek Stolbergstraat, eigenaar . , 
architect J. J. v. Noppen. : Schotersingel
eigenaar  A . G. v. Waveren, architect J'. Wolbers, Bloe-
mendaal; Sonnenhoeck, .Schotersingel  eigenaar  G .A. 
Ontmar , architect G. , ; Stolbergerstraat 

 eigenaar  S. P. Swart, architect . a te -
stede: Stofbergstraat  en  eigenaar  J. r  Jr. , archi-
tect J. Welsenaar, te . 

St. Tosephschool, Nieuwe Gracht, architect C. . . -
bers, tc ; d  van r  cn 
Paus; w Zuider-Buitenspaarne  Gcbr. -
rens, architect J. v. d. Ban, ; Julianastraat  en

, Zandvoort-

eigenaar  A . j . . 

te . 

n , 

Jan Stuyt. te Am -

„d e Elshof" , Zuid -

eigenaar  P. . Craandijk , ardiitect J. B. v. , -
stede. 

n de gemeente e zijn eervol vermeld 
de gevels van: 

e , architecten Jos. Cuypers cn Jan 
Stuyt, te Amsterdam, en Jac. Etmans. te . Politie-
post Boekenrodestraat  eigenares gemeente, architect J. 
Sdielling, re ; Oranjeplein No.  en t i , eige-
naresse mevr. Brummer van Oosterzee, architect P. -
per  Jr. , te e ; Zomer lusstraat  eigenaar  A . W . 
Torw y , architect A . de , ; Vijver -
laan , eigenaar  W . J. Adr iani , architect J. 
B . v. , ; Wilhelminalaan  eigenaresse 
mevr. van Wjaveren, architect J. B. v. , . 

n de gemeente Bloemendaal zijn eervol vermeld de ge-
vels van: 

Tuinmanswoning J. C. Bunge, Aerdenhout. architect -
berg; „E ikenheuve l " , , eigenaar  N. Buhning, ar-
diitecten r  en v. Asdonk, te Bloemendaal: Stations-
weg , eigenaar  A . J. . architect A . 
Broese v. Groenou, te n ; e , -
park , eigenaar  mr . Tuymelaar, ardhitect J. . , te 
Amsterdam g n en g  en  eigenaren 
Putz en , architect Putz, te Bloemendaal; Potgieters-
weg. g , eigenaar  P. Verschuyl, architect 
E . Vcrschuyl, ; k gesticht "  Over-
veen. architect G. , , „Bui tentwist" , Blce-
mer.daalsdheweg, eigenaar  P. Vuij k Jr „  architect J. van 
den Ban, te . 

n dc gemeente Schoten zijn eervol vermeld de gevels van: 
Portierswoning , , architect A -

ringa, te : Woonhuis, met bollenschuur, -
straatweg (dorp), eigenaar  B. Toeuwen. ardiitect J. C. C. 
Voorvelt , te Schoten. 

n de gemeente c en Spaarnwoude zijn 
eervol vermeld de gevels van het Schaftlokaal, met  .'o 
slaapplaatsen p|p het terrein der  suikerfabriek , 
ae , directeur  A . van s sum, architect j . van 
den Ban. te . 

L e e s t a f e l . 

G  No. g V, doo  L .
E. van a Vlieg (Slot). 

e V o l k s h u i s v e s t i ng te Gennep, dco . van de  Weiden, met 
afbeeldingen. 

s , doo  A . W. C. s c. b. i . 
L a n d h a ü s e van n , boekbeschouwing doo  | f. 

. Oud. met afbeeldingen. 
W i s k u n de — O n d e  w ij s aan e technici doo Van de 

t e en het e element in de . 

A No.  Jubi leumpostzegels, aich. . de t el, 
met afbeeldingen. 

. e het Genootschap. 
t k van . . Victo  de . 

g e . , met afbeel-
dingen. 

e e is . 
. Open f aan den hee A . W. Weissman, doo E. J. 

van Schaick . met t van A . W. W. 

E  No. g de  Volkshuisvesting in 
d , doo  1'.  Schut c.i. . 

e e x a m e ns de j tot g de . 
g en zijn bouwmeeste Elias l met losse plaat. 

E  No. e s in -
n Staatsdienst, doo . A . van Sandick c.i. 

S t e d e n b o u w, een d van den ingenieu , doo  J. 
. E. . 

O n t p l o f f i n g van den stoomketel eene heimachine, tengevolge van 
, doo  A. C. van de Stads w.i., met afbeeldingen. 

n S t u k k e n. g doo , doo . 
. . x w.i. met afbeeldingen. 

. V. TV) No.  Officieel gedeelte. — 
Nog eens  actie«. — Aankondiging van n — n 
van . — Uit de afdeelingen. — t veiligheidsbesluit
— . — n uit het land de . — -
genbus. — l uit het g van den hoofdingenieu voo  het 
stoomwezen ove het jaa . — Gemengd. — . 
— Uit technische bladen en . 

E  No.  C o l l e c t i e ve t  (Slot). 
E en t . 

e g in Engeland. . 

E E E No.  Toestel voo  het 
automatisch stoken van ovens met d . — e 
steenen. — . — m of machinale steen. — d 
van . — . 

 No.  Officieele mededeeling. 
Onze s en de Wegencommissie van den . d 

voo . . 
t Landhuis e e , te . . t  afb.) 
t n van i langs n weg. 

e Engelsche Woning. X . 

O n ze W a t e  s t a a ts . 

e hee A . A . n geeft in het . v. h. . Genoot-
schap wee zijn g uit het g aan de n ove  de open-

e n in het jaa
Al s bijlage van dit g komt o.a. voo  een , aange-

vend den stand de n aan de t op

t is hie  misschien de plaats om het volgende t de g 
van die zoo nuttige en e t op te . 

e t toch begint — het is niet lange te ontkennen — 
voo  sommige deelen des lands  te , voo e ge-
deelten is zij het zelfs s lang. 

Op dit e zijn doo e n aangeduid de 
bladen e met die van de e t
die in k zijn , de e bladen die ook zijn n 
en de e bladen, in g bij den algemeenen dienst van den 

t en bij de e . Nu zou men allicht meenen, 
dat die « bladen niet al te zee d zijn ; maa dan zou 
men k n uitkomen.  zijn b.v. de bladen -
dam, t en , die . dagteekenen van

 en  en p dus het l nog niet -
komt, dat n.b. in  t. N. van de Lek en  t. Z. van de Lek is 
opengesteld. t hoofdkanaal, dat mee dan  jaa  bestaat, is nog niet 
op de t van d te vinden '. 

Op het e blad m  i- s de , laat staan 
de - en de Waalhaven, nog niet geteekend. Nu is dat wat die havens 

t zoo g niet, n t nagenoeg geheel n doo  de bla-
den de e t  :  en  maa bij een -
wedekanaal b.v. n vele e gegevens en het is een 

t gemis dat deze op onze t niet . Gelukkig 
zijn in d met de g van de s in t de 
bladen Willemstad g  en de twee 
westelijke n van h  nog t geleden 

n en .  jamme is het dat blad Te  Neuzen in
n en n is, l het nieuwe ) kanaal (jent 

, dat in d . e  niet op staat. Nu 
zal dit k t ove zee veel n op de t t . 

Van de nog niet e bladen (het e gedeelte) zijn vele stok 
oud! t best zijn n  en g  e
nog aan toe.  o.a. d  dat  jaa  oud is, en de 

n (Steenwijk van  Zwolle van -
tem van  — wat heeft men : Aan de g van 

d is nu begonnen met een d  (maa wannee
zal dan geheel d n zijn ? 

Zeke mag men t n ale deze, die gestadig bijgehouden 
moeten , zijn eischen niet te hoog stellen, wil men niet het onmo-
gelijke .  een t van d met e duf 

zenden n en n e gedeelten  a e
a  jaa  oud zijn, is voo  een t deel althans niet mee

n e wel, dat ik in deze niemand of niets beschuldig. e alge-
meene diensc van den t zou misschien n : Wel mogelijk

 wij hebben voo  een spoedige «bijhouden* geen l mee be-
schikbaa ; onze s hebben nog  dingen te 
doen, enz. 

k constatee alleen het feit. dat onze eenmaal zoo t e 
t zich zelve aan 't n is. en dat e  dus op een e 

wijze aan t zal moeten n om ze te n en
wee  te maken. s gaat ze een geschiedkundige t -
den, p men zien kan hoe d e  in den ouden tijd uitzag. 

Welke n e te nemen te zijn, hebben de bevoegdn -
teiten te bepalen. Al s deze maa inzien dat 't zóó niet lange kan . 

's-G . 

e commissie, die, met het oog op de plannen tot bouw van een nieuw 
gemeente-ziekenhuis hie  te  stede, e buitenlandsche zieken-

n heeft bezocht, en met dat doel te . . n 
en Essen a.d. n is geweest, is alhie . Zij heeft het .plan. 
late  nog eenige e ziekenhuizen in ons land te bezoeken. 

l d o o  de e he v a l l e i . 

Ten e te t is een e g gehouden 
n definitief d t de g e e vallei, 

welke  doel is het n van de totstandkoming van -
te  van den n doo  de Eem naa de , d met afdoende 

n tot g van den . 
d n de n van . -

gen, . , , , , . Veenen-
daal en Wageningen, tal van n uit dit deel des lands, de 
staatscommissie voo  de . de commissie voo  de , 
de g , de g voo -
gen. s van , landbouwgenootschappen, -
gingen, enz., en ook enkele e n woonden de bijeenkomst bij. 

O; statuten n vastgesteld, en e  is een definitief bestuu gekozen, 
dat late  aanwees als . J. C. f Van ,
van ; als . A. C. van . te ; 
als s de hee J. G. Sandbuik, te Veenendaal. en als penningmeeste
de hee . . , . 

 de plannen nauw d houden met de , zal 
de hee A . A . n in de n gemeenten lezingen houden 

n het licht weid ook gesteld, dat het kanaal een einde zal maken aan 
de geschillen tusschen de n en den , dien
de aanwonenden hebben van zee wisselvallige . 

e g i n den m te . 

e Staten de e t deelen aan de Staten van dat 
gewest mede, dat zij nog geen gevolg hebben kunnen geven aan de hun 
in de g gegeven t om een l tot g 
aan het College en n de . . gemeente te t in 
de g de tafel te , wij l de omvang van het e 
nog niet vaststaat. t t na vaststelling de g 
voo d zal bestaan, achten e Staten het noodza-
kelijk de definitieve behandeling de e tot zoolang op te . 

s doet zich de g voo  welke s bij het k — den 
eigenaa van . f en g — bestaan ten aanzien 
van het scheppen van een toestand, die in g is met de 

e e van het geheel. Gebleken is dat g te 
dezen aanzien geen d bestaat. Tot den ministe van binnenlandsche 
zaken hebben e Staten zich gewend met de g om t 
het n de g nade te n ingelicht.  zal moeten 

n afgewacht of de gemeente t zich met de s de
g . 

Om e n stellen e Staten mitsdien voo
bedoeld l tot g te doen indienen in de g 
v.in

 a 1 e i s«  a a d h u i s. 
e »Tel.« t den inhoud vau een geheime missive, doo . en 

W. aan de n gezonden e de . 
n t d dat de  weg eene e -

e zou kunnen n ingeslagen. Afgezien nog van het feit, dat zulk 
een e een definitieve oplossing de kwestie voo  een aantal n 

n en t zou tegemoetkomen aan den , in 
den d k te  bespoediging eene e eindoplossing 
geoefend, achten . cn W. het niet m g cn hoofdstad in 
een s als n tegenove elkaa te stellen. Aan den n kant 
acht het dagelijksch bestuu eveneens noodzakelijk, zulks in het belang 
van de hoofdstad, te , dat de e bezoeken aan Amste
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dam minde k zouden n en het n van e staats, 
hoofden niet mee in de hoofdstad des s zou geschieden. 

. en \V. meenen den weg tot een definitieve oplossing, die zoowel tie 
g als m n zal, te hebben gevonden. 

Zij n den d machtiging g te plegen met de g op 
den volgenden g : 

. dat het s op den m wede aan m t afgestaan, 
opdat het aan zijn e bestemming kan n n ; 

2e. l i . en \V. tevens te machtigen met de g te , om voo
gemeenschappelijke kosten van k en hoofdstad, binnen m een 
nieuw g k s te doen . 

t l t doo . en \Y . gedaan, nadat in n tus-
schen ministe t van de Linden enden  als hoofd de
gemeente , de e ministe van binnenlandsche zaken 
heeft te kennen gegeven, zich in beginsel met deze oplossing te kunnen 

n en , gaat de d met het l van . en \V. mee. 
deze afwikkeling de quaesties te zullen . 

W A T B EZ W A A N T C ' 

V A N E  S A T 1E V A N E . 

c hoofdingenieur  van den provincialen waterstaat van 

Noord-Brabant heelt een rapport uitgebracht omtrent de 

gevolgen  de provincie Noord-Brabant, welke zijn te 

verwachten  eene doortrekkin g  de kanalisatie van 

de rivie r  de  tot bene len Grave en v n eene in uitzicht 

gestolde herziening van het , waarhij  de aftap-

langen van water  uit de s niet onaanzienlijk worden 

vergroot. n een zestal hoofdstukken behandelt de hoofd-

ingenieur  daarin de verschillende belangen, welke

Noord-Brabant aan een e verbonden 

zijn 

A . Bevaarbaarheid van de s boven Grave. 

c voordeden van goede scheepvaartverbinding zullen 

oo'k aan de Noordbrabantsche gemeenten . Vier -

lingsbeek, .Sambeck, Boxmeer, Beugen. Oef feit, Cuyk. -

den. Gassel, Escharen en Grave ten goede komen. 

Voor  de gemeenten Beugen en Boxmeer, die een ge-

meenschappelijke losplaats hebben, zal dit voordeel echter 

eenige |ate wofrden opgewogen door  het nadeel, dat de 

afsnijding, waarin de te bouwen schutsluizen worden ge-

plaatst aan den rechter  of n oever  wordt aan-

gelegd, waardoor  voor  de verbinding van die losplaats 

stroomopwaarts een omweg van ongeveer . zal moe-

ten worden gemaakt. 

Bij  Totstandkoming van het l /uilen Gra-

ve. Gassel cn Escharen als het ware aan den dooden arm 

van de bevaarbare rivier  komen te liggen. 

B. Bevaarbaarheid van de s beneden Grave. Word t 

aan de . die in droge seizoenen beneden t 

ongeveer 3 . water  per  seconde afvoert, nog 1 . 

niter  wjatcr  voor  de bevloeiingen onttrokken en verliest zij 

bovendien nog een deel van de 3 . gereserveerd water, 

voor  hoogere kwel en intrekkin g van water  in de aangren-

zende oeverlanden, dan geschat is, dan is geen nadere uiteen-

zetting noodig om duidelij k te maken, dat de bevaarbaar-

heid der s beneden Grave in die seizoenen wel gei 

heel zal ophouden. 

s thans fus het voorgekomen, dat. o.a. in  in 

enkele riviervakke n beneden Grave schepen van nauwelijks 

. diepgang niet meer  konden varen. 

Bij  een nog te 'verwachten verlaging van de laagste 

standen der s zal de aandacht gevestigd dienen te 

blijven op de veerovergangen, opdat ook het landverkeer 

met Gelderland niet verbroken worde. 
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Brieve n van Piet van Diever . 

Amice ! 

1 >e najaarsstorm giert over  de e heide cn dc 

motregen zweept je in het gezicht, wanneer  je buiten komt. 

E r g gezellig is het er  niet en toch kan ik het hier  in 

de jaarlijk s wederkeerende donkere dagen voor , 

waaraan k altij d min of meer  het land heb gehad, beter 

vinden, dan destijds in , waar  ik wellicht de 

donkerste dagen van heel mij n leven gesleten heb. t is 

al vri j  wat jaren geleden. m had toen nog de 

reputatie, de vuilste stad van Nederland te zijn en het hield 

die repulatie met eere op. Al s het er  een dag geregend had 

zat men er  een week lang in de modder, tot over  zijn 

ren. Sedert de dagen, waarvan ik spreek, is er  veel ver-

beterd en het was ook wel noodig. dat er  verbetering 

kwam. want een zeker  deel der  bevolking begon neiging 

tc gevoelen de geheele stad onbewoonbaar  te verklaren en 

t het niet bij  de verkondiging van deze meening, doch 

verhuisde naar  den , om nooit weerom te komen. 

Toen heeft men dan toch ingezien, dat cr  wat gedaan 

moest worden en cr  is, zooals ik zeide, veel gedaan en 

veel verbeterd, maar  het schijnt nog niet bijster  veel te 

hebben geholpen, om de neiging tot deserteeren bij  vele 

gegoede ingezetenen te keer  te gaan. k zeg dit niet op 

grond van de statistiek, maar  op gezag van eenige mijner 

e kennissen, die 't mis kunnen hebben, maar 

er  toch ook wel iets van weten kunnen. 

m verkeert, zooals U natuurlij k ook bekend is, 

reeds sedert een aantal jaren in het teeken der  groote-

plannen. t is niets buitengewoons, elke stad doorleeft nu 

en dan van die tijdperken , dat plannen smeden, de groot 

6te Jiefhebberij  is. zoowel van het stadsbestuur  als van 

particulieren . n ziulk een tijdper k wordt in de raadsver-

gaderingen over  millioenen gesproken, alsof het peulschil-

letjes waren en wordt er  een wijsheid uitgekraamd, waar-

van de rustige burger  dikwijl s versteld staat. e debatten 

werken aanstekelijk, de zakenmenschen laten hun zaken, 

de winkeliers hun winkels, de dokters hun pat iënten, de 

werkbazen hun klanten in den steek en allen grijpen naar 

de pen, om ingezonden stukken te gaan schrijven en daarin 

nieuwe denkbeelden en nieuwe plannen uiteen te zetten. 

Zelfs architecten laten hun bouwheeren op schetsontwerpen 

en hun aannemers op details wachten, om nog gauw voor 

dc aanstaande raadsvergadering een plannetje op te schrap 

pen en pakkende argumenten, ter  aanbeveling daarvan, bij 

elkaar  te slepen en aan elkaar  te lijmen tot een artikel 

Otf brochure, waarin nu eigenlijk eerst eens recht de spijker 

op den kop wordt geslagen. t algemeen belang staat op 

'het spel, daarvoor  moeten alle particulier e belangen wijken. 

Na zulk een storm- en drangperiode keert dan veetal de 

rustige rust wel weder  terug, maar  men kan er  lang mee 

sukkelen en in m zit men er  nu zoowat midden in. 

n heeft wel niet de geheele oude stad onbewoonbaar 

verklaard , maar  het scheelt toch niet veel. Wanneer  men ziet, 

wat er  reeds begonnen is tusschen den Coolsingcl en het 

e Veer  en op de plannen, die zoo nu en dan publiek 

gemaakt worden, wat men verder  nog wel zou willen doen. 

dan is dit eerste begin nog mfaatr  een op zichzelf staande 



kleinigheid en kan men zich voorstellen, dat er  in het 
vooruitstrevende , waar  men niet voor  een kleintj e 
venaard is. menschen zijn. die meenen, dat het sommigen 
hunner  stadgenooten in het hoofd geslagen is. t heeft 
men jaren lang den boel verwaarloosd, omdat men alleen: 
aandacht had voor  hetgeen aan handel en zeevaart ten 
goede moest komen. Wat men daarvoor  gedaan heeft is 
mooi en bewonderenswaardig cn heeft rijk e vruchten afgewor-
pen maar  velen, die van die vruchten medegeplukt hebben, 
verlieten de stad. omdat het er  zulk naar  wonen is. ' 
men dit intijd s opgemerkt, dan zou men met betrekkelij k 
geringe middelen geleidelijk hebben kunnen tegemoet komen 
aan de eischen en behoeften van een deel der  ingezetenen 
en het verblij f wat prettiger  en gemakkelijker  hebben kunnen 
maken. 

t de verhoogde welvaart zijn die eischen en behoeften 

vergeleken bij  vroeger, ook al op een vri j  wat hooger 

peil gekomen. 

Wat iedereen zich vroeger  liet welgevallen, omdat bet nu 
eenmaal in m zoo was en niet anders, daar  wil 
men nu niet meer  van weten, men ontloopt het, of juister 
gezegd, men ontvlucht het in een auto of elcctrischen 
spoorwagen. 

k herinner  mij  toch nog uit mij n kinderjaren , gij  moet 
weten, dat ik farrtilie|t e m had en er  toen reeds wel 
eens kwam. dat iedereen het drinkwater  uit de havens 
schepte en alleen filtreerde. n was er  tevreden mee, 
omtllat men geen ander  had. Of ieder, die van buiten kwam 
er  de gevreesde "  van kreeg, daar  bekom-
merde men zich weinig om. hoogstens waarschuwde men den 
vreemdeling, zoo weinig mogelijk water  te drinken. 

e zorgzame oude tante, waar  ik 'logeerde was zoo 
vriendelij k het water  voor  mij  te koken; dat schijnt echter 
niet eens afdoend te hebben geholpen, want ik herinner 
mij  een geval, dat ik toch niet vri j  gebleven was van de 
zuiverende werking van het r  en hals over  kop 
naar  buis moest op een telegram van mij n vader. n tele-
gram was een heel ding in die dagen cn ik veronderstel 
dus. dat het geval zich nogal ernstig liet aanzien. 

k herinner  mij  ook. nog. (dat er  toentertij d vermogende 
families woonden nip de Nieuwe n en zelfs op de 
Blaak, in mooie groote huizen, waar  evenwel bij  hoogeri 
vloed, zooials die een paar  malen in het jaar  straten en 
kaden soms een voet hoog. en meer, onder  water  zet, de 
kelderverdiepingen geregeld onderliepen. n zulk een -
terdamsche kelderverdieping zijn dikwijl s woonkamers en zelfsl 
slaapkamers en meestal keukens. n kan zich het onge-
rief voorstellen uit deze periodieke overstroomingen en het 
daarop/volgend weder  uitpompen van water  cn modder  voort-
komend en toch, men dacht niet over  verhuizen, omdat eil 
nog geen nieuwe wijken waren en getroostte zich de onge-
makken, richtt e er  zich zooveel mogelijk op in. omdat het mi 
eenmaal in m niet anders was. Verhuizen naar 
een andere stad, daar  dacht geen rechtgeaard  otterdammer 

aan. daarvoor  zat bij  veet te vast aan de zaak, die met het 
huis. misschien al sedert een paar  eeuwen van vader  op 
zoon was overgegaan. 

r  het is anders geworden, ofschoon een mijner -
damsche kennissen mij  verzekerde, dat er  ook nu nog 
conservatieve stadgenooten zijn. die het gewenschte van 
sommige verbeteringen wel zouden erkennen, maar  groote 
opofferingen van kapitaal daarvoor  toch hoogst bedenkelijk, 
zoo niet onzinnig, zouden vinden. e vinden tegenwoordig 
gelegenheid genoeg zich te ergeren cn het hoofd te schud-
den, want niet alleen willen de plannenmakers de oude 

stad zoowat geheel onderst boven keeren. maar  aan den 
buitenkant ontwerpen zij  allerlei uitwassen in den vorm 
van woonwijken, tuinsteden, bosschen, parken, enz ne al 
die plannen, op de kaart der  stad bijgeteekend, ver tóonen 
dan niet juist een bijzonder  fraai , samenhangend geheel, 
integendeel iets, dat heel weinig heeft van een ideaal stads-
plan. t is dan ook begrijpelijk , dat een paar  raadsleden 
een voorstel hebben ingediend om eindelijk toch eens over 
te gaan tot het samenstellen van een algemeen uitbreidings-
plan. d zou dat zeker  niet kunnen, al zijn mij  reeds 
voorbeelden békend, waaruit men tot het besluit zou komen, 
dat uitbreidingsplannen alleen vastgesteld worden, om er 
van al te wijken. 

n e vrienden zijn niet conservatief, maar 
zij  loopen toch ook n-̂ et weg met al die groote plannen. Zi j 
meenen er  een neiging in te speuren, om ineens te willen 
doen, al wat men jaren lang verzuimd heeft en zij  vermoeden, 
dat dit toch niet gaan zal, hoeveel handigheid sommigen 
alreeds door  oefening hebben gekregen in het redenee-
ren over  verkeerseischen, woningtoestanden cn dergelijke 
onderwerpen en) i n het jongleeren met millioenen alsof 
het sinaasappelen waren. j 

Zi j  meenen en ik geloof, dat zij  gelijk hebben, dat de 
achterstand, die het gevolg is van jarenlange vervvaarloozing, 
slechts door  jarenlangen arbeid kan worden ingehaald. Zij 
wezen mij  op de toestanden, die ontstaan wanneer  zulkei 
reuzenplannen tot uitvoering komen. Wandel maar eens 
langs den Coolsingel en stel je voer  hoe mooi het daar  worden 
kan, maar  zie eens hoe bet er  nu uitziet en bedenk eens, 
hoe lang het er  nog alles behalve fraai en gezellig zal uit-
zien eer  alles weer netjes en ordelij k geworden is. Wan-
neer  wij s er  af komen met een kwart eeuw 
in den rommel te zitten mogen wij  blijd e zijn. Wi j  hebben de> 
VÜaduct over  de Binnenrotte zien bouwen indertij d en weten, 
wat er  aan vast is. Wanneer  men te m milliocner » 
gaat verwerken. 

r  Parij s dan, bracht ik in het midden, daar  heeft 
n toch dingen gedaan, waar  jelui plannen nog 

niet mee te vergelijken zijn. , 

t wisten zij  natuurlij k wel, maar  zij  wilden niet be-
grijpen , hoe ik er  toe komen kon m met Parij s 
te vergelijken, immers Parij s was Parijs. Tegen dit laatste 
argument, hoe sober  ook gemotiveerd, of eigenlijk in het 
geheel niet gemotiveerd, 'kon ik niets inbrengen en ik moest 
hun gelijk geven. 

r  nu ik zie. dat deze brief al weder  een fatsoenlijke 
lengte gekregen heeft bemerk ik eerst, dat ik geheel van 
mij n chapiter  ben afgedwaald. 

k had een g willen houden cn ziet. 
nu heb ik '  misschien verveeld met een verhandeling 
over e dingen, waarin uwe lezers mogelijk 
maar  matig belangstellen. 

n andermaal kom ik wel eens op mij n -
stemming terug, die mij  dezen keer  onwillekeurig naar -
terdam voerde, maar  toch in dit jaar  waarschijnlij k niet 
meer. e dagen van  zijn geteld, over  dri e weken 
is dit gedenkwaardig gedenkjaar  bij  zijn voorgangers ver-
zameld en zijn wij  ook weder  over  het doode punt in de 
natuur . Wanneer  zullen wij  in de bouwkunst toch eens over 
het doode punt komen. 

r

T V A N E . 

Een Dichte r over Arbeiderswoningen . 
„ E e n prachtig geschreven, aardig geï l lus t reerd boekje van r door  het groen langs boven en het groen der 

den reus der  Vlaamschc schrijvers, zoo kondigde het week- bloemen die in potten op de vensterbank staan, valt dc 
blad „Arch i tec tura "  een paar  weken geleden ccn uitgaafje zon toch vlak op de dresse of schapraai die aan den' wand 
aan van . J. V e en tc Amsterdam, namelijk e - tusschen den schoorsteen en het venster  in den voormuur 
s c hc W o n i n g i n V l a a n d e r e n, door  S t i j n S t r e tt- den hoek vervult . e kast bevat het keukengerief, de eet-
v e l s. t deze woorden is het boekje vri j  juist gekarakte- waren en het naaigereedschap en duizend dingen erbij . r 
riseerd; reeds in de inleiding is de dichter  aan het woord boven op het blad der  kast, die halfhoogte de zoldering 
en hij  blijf t aan het woord tot en met de slotregels: kfomt, is het een wemeling, een fonkeling van kleur  en ver-

„ N u komt men de dingen m a k en waar  ze voortijd s guldsel. r  staat het d tusschen de bloemen-
gr o ei d e n. Adieu de schoonheid als dc vakmannen cr  kransen onder  glazen stolp. r  staan de koperen k.mde-
zich mede bemoeien". n die laatste regels ligt de strekking laars tc blinken; de tasjes en kopjes in gicier  of porcelein 
van het geschrift besloten een pleidooi voor  het behoud die nooit gebruikt worden. r  hangen tegen den muur 
der landelijk e woning, zooals de landarbeider  zich die zelf in koperkleurige lijstjes de godsdienstige printje s tusschen 
bouwde en tevens voor  het behoud der  schoonheid van de portretten van den zoon in soldatenklceren en de doch-
het landschap, waarin die woning zoo schilderachtig doet. ters die dienen in de stad." 
waarvan zij  een zoo onmisbaar  onderdeel uitmaakt. r  hebben wij  het. e zoon die soldaat is, en de 

n vreemde streken zijn cr  landschappen met schoonheid dochters die in de stad dienen, zij  brengen de nieuwe 
van anderen aard — bergen en rotsen en oerwouden, van begrippen naar  het land, zij  zijn daar  niet meer  tevreden, 
grandiose, ontzaglijke cn indrukwekkende schoonheid; cn zoo zij  terugkeeren voegen zij  zich niet meer  naar  de 
watervallen, zeeën en meren, kronkelende rivieren, grillig e oude levenswijze. t oude geslacht moge nog zoo daarin 
heuveling en lachend verschiet met boschage en sierplan- vastgegroeid zijn. met hand en tand aan zijn gewoonten 
ten bezet, liefelij k als een tooveroord. - - r  over  heel vasthouden, gehecht zijn aan den grond en aan zijn pri -
de wereld, over  alle streken ontbreekt dat ééne en onmis- mitieve woning, dat alles moet veranderen nu het jongere 
bare dat de opperste schoonheid geeft aan alle landschap; geslacht het betere heeft leeren kennen, 
de mensch, de menschclijke woning, de dichte bevolking e zeer  ook dc vrouwtjes van het Vlaamschc land op 
waarzonder  de schoonste streek doodsch en zielloos lijkt. "  orde cn netheid gesteld zijn, wordt door  den schrijvei in 

„ N e r g e n s is er  een landschap zoo dicht bevolkt, zoo ge- oen kleurrij k beeld geschetst, maar  hoe treft het oiis dan 
lijki g bewoond, zoo vol, zoo levend als het Vlaamsche". onmiddellij k daarna te lezen: 

c liefde tot zijn land is ieder  ingeboren, zong een ander  „Wa t dc slaapkamer en de bedding betreft, daar  schaft 
dichter, en de waarheid van deze uitspraak wordt wel door  men minder  op. n kruip t er  donkerling in en donker-
de bovenaangehaalde woorden van den Vlaamschen schrij- ling uit en 's avonds is men zoo moe gewerkt, di t men 
ver bevestigd. Wi j  gevoelen er  veel voor  en onze sympathie aan zachtheid van wol of reinheid van dekens geen be-
voer  den schrijver  vermindert niet. wanneer  wij  de afbeel- hoeftc heeft. c gedwongene zuinigheid ook en de overge-
dingen beschouwen van de woningen, welker  aanblik hem erfde armoede met de overlevering der  onbeholpenheid 
inspireerde tot zijn, in vele opzichten treffende ontboezeming. uit aartsvaderlijk e tijden, maken dat alles blijf t gelijk men 

Toch zijn niet alle kunstenaars het met hem eens en wij  't altij d gevonden heeft cn men slaapt voort in het nest 
kennen tal van schilders, die een hartgrondigen hekel heb- van kaf en stroo, met brolgoeds cn oude kleeren als de-
ben aan het gestoffeerde, het bevolkte landschap, die de kens, zoo zacht cn zoo gerust als op een bedde van dons." 
natuur  liefst opzoeken, daar, waar  de mensch nog weinig n Vlaanderen een Noord-Nedcrlandsche provincie 
of geen sporen van zijn aanwezigheid heeft achtergelaten was zou deze schilderachtige beschrijving allicht aanleiding 
of waar  die sporen weder  zijn uitgewischt. Zoo verschillen geven tot een interpellati e in dc volksvertegenwoordiging 
de smaken. e n betrokken r  van de Volksgezondheid ter 

Zij , die zich ware beminnaars der  natuur  achten, meenen verantwoording worden geroepen. Wi e weet wat er  dan 
 elk ingrijpe n van den mensch, op hoe primitiev e en misschien nog meer  aan het licht zou komen van dingen, 

weinig storende wijze dan ook, een ontwijdin g te moeten waarover  de dichter  zwijgt. n zouden er  dan. wij  vragen 
zien, of althans een begin van ontwijding , dat onvermijde- het i n gemoede, werkelij k nog stemmen opgaan, pleitende 
lij k voeren moet tot bederf, vernietiging der  schoonheid. voor  het behoud van dergelijke toestanden, omdat zij  bon 

s niets is bestendig in het onderma insche. e derde jaren niet anders geweest zijn? Zou Stijn Streuvels 
vooruitgang, het verkeer, woorden, die den dichter  een zelf er  zich voor  op de bres durven stellen ? Wi j  betwijfelen 
nachtmerri e op 't l i j ï kunnen jagen, het zijn geen woorden, het al schildert bij  de levensopvatting van den landarbeider 
maar  verschijnselen, die zich overal voordoen, waar  men- met zulke mooie kleuren, dat wij  niet kunnen inlaten ei-
schen wonen. t baat niet, of de dichter  al op boeiende nog een stukje van over  te nemen. 

wijze ons doet gevoelen de poëzie van de landelijk e wo- „ E e n begeerte om iets te verbeteren om 't anders te 
ning, haar  groote kunstwaarde, vergeleken bij  de producten hebben komt bij  den landman zelden in 'tgedacht; — 
van den modernen bouwondernemer; het baat niet, of hij  aan rijkdo m of sparen moeten zc nooit denken; maar  an-
ons ai schildert het hoogst eenvoudig leven van den bewo- derzins hebben ze 't gevoel der  levensvolheid, dc geruste ge-
ner, met zijn lief en leed, zijn tevredenheid in den sleur- waarwording en 't genot van tc bestaan, zonder  meer 
gang van arbeid en rust, dat leven, waarvan die woning zonder  eenige andere bijgedachte" 
een zoo stijlvoll e uitdrukkin g is. Wi j  gelooven het wel. t leven is lastig en het weinige geld dat ze verban 

maar wij  weten, dat het zoo niet blijven zal en ook niet delen moeten om land- en huishuur  te betalen en kleeren 
blijven k>.n en wij  meenen, dat de dichter  het zelf ook en huisgerief te koopen, is dikwijl s duur  om te bemachtigen, 
voelen moet, wanneer  wij  bemerken, dat hem een enkele r  tegenspoed en rampen cn de lastige jaren van den 
maal een woord ontvalt dat, misschien zonder  dat hij  het kinderkweck komt men wel dikwijl s nakend in den nood 
bedoelde, de stemming van liefelijkhei d verstoort, geTijk het en van 't hoogdringende  men zich veelal wat ont-
snerpend getoeter  van een automobiel het gezang van den zeggen." 
nachtegaal. r  dc genoegens van dat vrij e en onbekommerde 

Zoo bijvoorbeeld waar  wij  het interieur  van zulk een leven, tusschen dc boo men en vruchten, in de opene lucht, 
hutj e beschreven vinden: zijn ook van h e el bijzonderen aard en met geen andere 



genoegens te vergelijken. Elk e dag ook brengt zijn be-
staan en het léven komt rechtstreeks uit het werk hun-
ner  handen t brood dat er  op tafel komt hebben 
zij  zeil gebakken van de terwe die zij  zaaiden. e aard-
appelen die boven 't heerdvuur  hangen te brutselen hebben 
ze zelf geplant en gekweekt." 

r  is elke maaltij d in het landschc huis als iets 
heiligs, iets als eene godsdienstige plechtigheid, omdat men 
de weerde kent der  dingen die men in den mond steekt, 
omdat men beseft welke moeite en arbeid het gekost heeft 
die vruchten op te brengen. j  komt nog de herinne-
rin g aan de stemming der  uchtenden en avonden dat men 
de dricht deed en het werk op het land van de vruchten 
die nu tot voedsel dienen; — het vreugdegevoel bij  voor-
deelig en groeizaam weer, herinnert men zich nog, gelijk 
de angsten nog herleven in hun gemoed voor  de rampen 
van 't hemelseh geweld, die dreigden heel hun have en 
opbrengst te vcmoozelen en te vernielen. Zij  ondergaan 
het leven door  den gang der  dagen als iets dat onmerke-
lij k voortschuift in een eeuwige begoocheling van jeugd-
herrijzenis." 

., 13ij  elke lente ontwaakt in hen een nieuwe blijhei d alsof 
het leven telkens herbegon en zij  zien de blaren weer 
groeien aan de boomen. alsof 't de volmaking gold van hun 
eigen wezen." 

„ E e n begeerte naar  't onbekende bekoort nooit hun ge-
moed en 't ongewone schrikt hen af als iets dat uit den 
booze is — omdat zij  met 't bekende en 't gewone alleen, 
zoo vertrouwelij k omgaan en er  mede vergroeid zijn." 

Of de schrijver  hier  niet zijn eigen opvatting aan den 
landman toedicht, meer  dan met de werkelijkhei d in over-
eenstemming is, laten wij  in het midden. Al s schoonheids-
zoeker  ziet hij  misschien te veel den mooien kant der  din-
gen. h wij  achten ons gelukkig, dat er  nog zulke men-
schen zijn. die eenvoudig alle begrippen van moderne eco-
nomie, van socialisme, van gezondheidsleer  negeeren en 
onbevangen hun hart luchten over  datgene wat hun aan 
't hart gaat. Verstrik t als wij  zijn in allerlei gecompliceerde 
vraagstukken, die het moderne maatschappelijke leven op 
den voorgrond heeft gebracht, hebben wij  nu en dan wet 
eens een opfrissching noodig en voor  ons is de lezing 
van een boekje als het hier  besprokene een welkome ver-
kwikking . 

Wi j  zien er  uit hoe een dichter  denkt over  her  woning-
vraagstuk, meer  bepaald waar  het dc woning van den 

landarbeider  betreft. Wi j  vinden hier  geen geleerd betoog, 
geen historische studie, geen technische verhandeling, maar 
in hoofdzaak een pleidooi voor  het behoud van schoon-
heid cn een klacht over  het schenden daarvan, als de 
vakmannen zich met de verbetering gaan bemoeien. 

t de schrijver  wat eenzijdig zijn, die klacht, wij  weten 
het maar  al te goed hoeveel grond daarvoor  is. n ons 
welvarend Noord-Nederland misschien nog wel veel meer 
dan in Vlaanderenland. 

Wi j  mogen haar  wel ter  harte nemen en trachten daar, 
waar  oude schoonheid verdwijnen moet er  nieuwe voor  in 
plaats te geven. 

Oude toestanden kunstmatig in 't leven te houden, den 
landman zelf zijn huis te laten bouwen, gelijk hij  het in 
vele streken eeuwenlang deed. is in onze hedendaagsche 
maatschappij  niet mogelijk. 

10p goede gronden hebben wij  het noodig geacht, dat 
het woningvraagstuk juist aan vakmannen ter  behandeling 
zou worden toevertrouwd, maar  het is niet te ontkennen, 
dat zij  het, met hoeveel energie ook, tot heden te eenzijdig 
hebben opgevat. 

Niaast de eischen van het materieele leven vraagt ook 
de schoonheid bescherming, de schoonheid van onze ste 
den, zoo goed als de schoonheid van het landschap. 

r  en meer  dringt het besef van de noodzakelijkheid 
daarvan door  in beperkte kringen weliswaar, waarin mis-
schien ook nog niet iedereen precies het gewicht van de 
aangelegenheid begrijpt , waarin misschien velen worden aan-
getroffen, die door  modezucht gedreven aan de sehoon-
heldsbeweging mededoen. t dit zoo zijn, maar  laten 
wij  ons daarom niet te zeer  bekommeren. Naar  opleving 
van het schoonheidsbegrip in alle kringen moeten wij streven, 
mjaar  van cursussen in aesthetica is niet veel te verwachten. 

. Veel meer  kunnen geschriften als dat van Stijn Streuvels 
uitwerken, omdat de schrijver  zijn lezers doet gevoelen, wat 
hijzelf gevoeld heeft, den lezer  in zijn gedachtengang mede-
voert, ongemerkt en zonder  hem met klemmende argu 
men ten te lij f tie giaan en ten slotte even wijs te laten staan 
als hij  was. 

Wanneer  het op die wijze gelukt het schoonheidsbegrip 
te doen doordringen in alle kringen, dan zullen de vak-
mannen toch zeker  niet de laatsten zijn. die er  weder  wat 
voor  beginnen te gevoelen. 

t ons daarom nog niet wanhopen. 

Bestratingen . 
e discussies in den n Gemeenteraad zijn niet 

altij d zeer  belangrijk , zelfs niet, wanneer  een zoo belang-
rij k onderwerp aan de orde is als de Gemeentcbegrooting. 
Evenwel is hetgeen bij  deze gelegenheid onlangs over 
het onderwerp „Bes t ra t ing "  verhandeld is de aandacht 
waard en de e Courant wijdd e aan deze zaak een 
lezenswaardig hoofdartikel . B. en W . hadden namelijk voor 
gesteld, en de d had zich daarmede bereids vereenigd, 
een groot deel van het belangrijk overschot op de reke-
ning over  te besteden aan uitbreidin g der  asfaltec-
ring , dit gelijk bekend is in de e nog steeds op 
beperkte schaal is toegepast. 

E r werd dan ook in den , door  sommigen eenigs-
zins schamper  opgemerkt, dat den g met z'n asfal-
teering achterstaat bij  tal van steden in het buitenland, 
met name in . zelfs steden met veel geringer 
zielental dan onze stad. 

e burgemeester  maakte toen met grooten nadruk de 
oprr-erk'irig , dat onze stad — al moge zij  dan ook al min-
der asfalt in haar  straten hebben dan de bedoelde buiten 

landsche steden — daarentegen met haar  o v c r i g pla 
veisel voor  den dag mag komen en in dat opzicht de ver-
gelijkin g met de buitenlandsche steden glansrijk kan door-
staan, jia. die steden zelfs „slaat" , oftewel overtreft . 

Voor  zoover  we er  over  kunnen oordeelen — uit eigen 
ordervindin g en op anderer  gezag — zegt de e van 
de e Courant, is die opmerking juist, niet alleen voor 
buitenlandsche maar  ook voor  andere binnenlandsche 
steden. 

Waarlijk , de s behoeven zich met hun plavei-
sel over  't algemeen n i et voor  vreemdeling of landge-
noot tc schamen. Wat er  aan asfalt tot dusver  ontbreekt 
wordt vri j  aardig vergoed door  de hoedanigheden van het 
overig plaveisel, al is er  natuurlij k op menige plaats nog 
hieel wat te verbeteren. e volmaaktheid is ook in dit 
opzicht nog niet bereikt  En het laatste woord nog geens-
zins gesproken

e aTgelooze wandelaar, en nog méér de wielrijder , laat 
met welgevallen het oog rusten op de bestrating met sco-
riaebricks. welke men in verschillende straten met niet te 

rwaar  wagen verkeer  aantreft Wi e b.v. per  fiets enkele 
straten op de welbekende kinderhoofdjeskeien heeft door-
geschud en -geschokt, herademt als hij  op de mooi vlakke, 
gelijkliggende scoriae-bricks aanlandt, waar  hij  zonder  schok-
ken en trille n voortglijd t op de zacht ruischende lucht-
banden 

(Op zoo'n o.genblik kost het eenige moeite, zich voor 
te stellen, dat er  om het vóór en tegen van deze scoriae-
bricks, in vergelijkin g met de keien, een vreedzame strij d 
gaande is. 

E n toch is het zoo. 

t is zelfs de vra ig of de gelden, door  B. en W . 
op de Gemeentebegrooting gebracht voor  uitbreidin g van 
de scoriae-bricks-bestrating, inderdaad voor  d e ze soort pla-
veisel zullen worden besteed. Want de d wist gedaan 
te krijgen , dat B. en W . de resultaten van hun onderzoek 
in te stellen naar  aanleiding van de ingediende klachten der 
's-Cravenhaagsche Stalhoudcrsvereeniging over  de scoriae-
bricks, aan den d zullen mededeelen. opdat dit lichaam 
kunne beoordeclen of al dan niet met de toepassing van 
dit materiaal moet worden voortgegaan. 

* * 
t adres der  Stalhouders hebben wij  in een onzer  vo-

rig e nummers in zijn geheel opgenomen. r  is 
het, zooals de e Courant terecht opmerkt, niet 
meer  dan billijk , ook degenen tc hooren, die vóór de 
scoriae-bricks pleiten. 

Zoo betoogt het dagelijksch bestuur  van den A . N. W . B. 
(den Alg . Ned. Wielrijdersbond) , dat een goede bestrating 
van scoriae-bricks voor  automobielen, motorrijwiele n en ri j 
wielen een bijn a ideale stadsbestrating is en hun vervanging 
door  een ander  materiaal, behalve door  asphilt of hout. 
voor  die voertuigen dus zeer  te betreuren zou zijn. 

e adressant betwijfelt of rij-  en voerituigen met paar-
detrekkracht ten deze den doorslag behooren te geven, 
aangezien op  Januari jl . alhier  reeds niet minder  dan 

 automobielen en motorriijwiele n en ongeveer
rijwiele n aanwezig waren, waarbij  dan nog gerekend kunnen 
worden die, welke te Voorburg , k en Wassenaar  thuis 
behooren, omdat deze vri j  geregeld de e straten 
berijden, en deze getallen, op het oogenblik reeds hooger, 
nog voortdurend toenemen, terwij l den g in deze ook 
het voorbeeld volgt van alle groote steden, waar  het aan-
tal rij - en voertuigen met autotractie gestadig toeneemt en 
het aantal rij - en voertuigen met dierlijk e trekkrach t voort-
durend afneemt. 

e nadeelen, welke paarden ondervinden van de scoriae-
bricks, zouden minder  aan dit materiaal moeten geweten 
worden, dan wel aan de sterke tonrondte van vele straten, 
aan welk bezwaar  bij  herstrating ware tegemoet te komen, 
en aan het nog veelal gebruiken van onoordeelkundig hoef-
beslag. 

e bewering, dat ruiter s zich niet wagen op een bestra-
tin g met scoriae-bricks zou niet geheel juist zijn. aangezien 
men dagelijks het tegendeel kan waarnemen. 

Een goed gelegde bestrating van scoriae-bricks zou niet 
gladder  behoeven te zijn dan een asphaltbestrating. waartegen 
in den beginne ook zeer  groote bezwaren werden ingebracht 
door  eigenaren en gebruikers van paarden. 

Ten slotte zouden uit een financieel oogpunt de scoriae-
brick s een uitstekend materiaal zijn voor  straten, waar  het 
verkeer  te druk is voor  de uit den aard der  zaak zwakkere 
klinkerbestratin g en niet druk genoeg om de veel hoogere 
uitgaven van een kostbaarder  bestrating te rechtvaardigen. 

Zoodat de A . N . W . B. het Gemeentebestuur  verzoekt, 
te doen doorgaan met het gebruik van scoriae-bricks in stra-
ten, waar  het verkeer  zulks gewenscht maakt, waarbij  ech-

ter  gezorgd dient te worden, dat niet meer  dan de nood-

zakelijke tonrondte wordt toegepast. 

Ook een aantal eigenaren van automobielen, woonachtig 
in of nabij  deze Gemeente, en die deze krachtwagens houden 
voor , als middel van vervoer  in hun bed:ij l 
of om uit dc verhurin g daarvan een bestaan te vinden, 
benevens een aantal eigenaren van huizen aan met scoriae-
brick s en klinker s geplaveide straten, in 't geheel  man, 
hebben 't vóór de scoriae-bricks opgenomen. 

Zi j  meenen, dat in de toekomst het vervoer  uitsluitend of 
althans bijn a uitsluitend met mechanisch gedreven voertui-
gen zal geschieden, en hebben opgemerkt, dat bij  onder-
scheidene takken van het Gemeentebedrijf (telefoon, brand-
weer, reiniging' ) vervoer  per  krachtwagon is of wordt in-
gevoerd. 

r  bestrating met keien, gelijk die in een groot deel 
van de Gemeente is, hebben deze adressanten een grootcr 
dan noodzakelijke slijtage van rubber-banden, terwij l ook 
de wagenveer  en en andere onderdeden der  motorisch ge-
dreven voertuigen aan grooter  slijtage onderhevig zijn, waar-
door  velen weerhouden worden automobielen voor  eigen 
gebruik te holuden en zij, die als beroep automobielen ver-
huren, hij  voortdurin g daardoor  groote schade in hun be-
drij f lijden. 

Bewoners van met keien geplaveide straten trekken veelal, 
wegens het overgroote leven en gedruisch, dat het vracht-
verkeer  veroorzaakt, naar  die woonwijken en straten, waar 
bestrating met scoriae-bricks en straatklinker s bestaat, of 
verzoeken althans den huiseigenaren stappen te doen. dat 
op eenigerlei wijze door  wijzigin g der  bestrating aan den 
onhoudbaren toestand een eind worde gemaakt, beweren 
adressanten, die ontkennen, dat voor  het rijtuigvervoe r  eenig 
bezwaar bestaat in andere bestrating clan die met geraas ver-
oorzakende keien, al erkennen zij, dat voor  ruiter s en onder 
den man gereden paarden in bedoelde bestrating eenig 
gevaar  bestaat. 

h het nadeel voor  deze adressanten zou in ieder  ge-
val honderden malen het geringe nadeel der  verhuurstal-
houders overtreffen, en de belangen der  enkele paarden-
sportliefhebbers moeten bij  een algemeen belang van een 
groote meerderheid der  gemeentenaren achterstaan. 

t niet gebruik maken van straten als dc Parkstraat 
door  de n zal, meenen adressanten, toch veeleer  te 
wijten zijn aan de moeilijkheden om de trams voldoende 
te ontwijken en aan de te tonronde bestrating, terwij l voorts 
uit een oogpunt van hyg iëne, bestratingstechniek en alge-
meen belang de voordeden van bestrating met scoriae-bricks 
en straatklinker s voor  pCt. van de bevolking onzer  Ge-
meente de nadeelen zouden overtreffen. 

e adressanten verzoeken nu, de straten met keibestra-
ting, in den loop der  tijden, maar  bij  voorkeur  zoo spoedig 
mogelijk, van een ander  plaveisel te voorzien: voorts de 
bouwgrondmaatschappijen, die tot aanleg van straten over-
gaan, voor  te schrijven het gebruik van scoriae-bricks en 
straatklinkers , welke soorten van plaveisel het minst scha-
delij k zijn voor  op rubberbanden zich voortbewegende kracht-
wagens, voor  de aanwonenden het minste gedruisch veroor-
zaken en voor  het hoofdverkeer  het beste plaveisel opleve-
ren; en tenslotte: n ó ó i t over  te gaan tot bestrating van de 
thans beter  geplaveide hoofdwegen met voor  auto-verkeer, 
aanwoners en voetgangers nadeelige keien, dit alles te meer, 
„daa r i n de groote buitenlandsche centra het gebruik van 
keien onbekend wordt, behalve voor  tijdelijk e straten en 
kers op bijn a alle stedententoonstellingen bijzonder  in den 
reparatiewerk, en daarentegen scoriae-bricks en straatklin -
smaak vallen, terwij l de inzenders daarvan steeds onder-
scheidingen verwierven." 
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O P E N F aan het -

bestuur  der j  tot be-
vorderin g der  Bouwkunst. 

Weled. Geb. . 

t zal bij  U wel geen verwondering wekken, dat wij 

verplicht zijn terug te komen op het tusschen Uw Be-

stuur en onzen Bond verhandelde ter  zake van het ont-

slag van ons li d C. de Wies bij  den bouw van het Vredes-

paleis e 's-Gravenhage. Wi j  zeggen, dat wij  v e r p l i c h t 

zijn op 'de zaak terug te komen, omdat T met ons het 

recht en den plicht zult erkennen van onze organisatie 

om de belangen van ons lid te b 1 ij  v e n behartigen — 

voor een terugkamen op de zaak is te meer  aanleiding, 

daar het door 1'  naar  voren gebrachte op ons. en naar 

wij  niet zeer  goede redenen mogen aannemen, ook op 

anderen, een hoogst onbevrcdigcndi n indru k heeft gemaakt. 

t ons nog eens even in 't kor t het verloop nagaan: 

o lull i  werd ons lid C. de Vries door den 

heer J. A . G . v. d. Steur, architect bij  den bouw van het, 

Vredespaleis — hij  was daar  toen werkzaam vanaf Januari-

 als opzichter  ontslagen. Tot i  liet de 

verstandhouding tusschen architect en opzichter  hoegenaamd 

niets te wenschen over, integendeel: gedurende het maken 

van den onderbouw heersebte de meest wcnschelijkc toe-

stand, die op een werk heerschen kan. de toestand van 

onderling vertrouwen en waardeering van elkanders goede 

eigenschappen. 

t ook die waardeering bestond aan de zijde van den 

heer v. d. Steur  mocht de Vries ondervinden, toen hem 

na  jaar  dienst eene salarisvcrhooging werd toegekend 

van f  — per  jaar . 

Zooals bekend, had in 't laatst van i  de beste-

ding van den bovenbouw plaats, welke werd gegund aan 

den heer . F. Boersma te 's-Gravenhage. met voorbijgaan 

van zeven respectabele, ter  goeder  naam bekende aanne-

mers en voor een som, die niet minder dan f

Was boven de som, van den aannemer, die het laagste 

had ingeschreven. 

Wi j  hebben in onze brochure aan de hand der  stukken, 

-aan de hand van correspondenties, met tal van gegevens 

aangetoond, dat het zeer  beslist onnoodig ware geweest 

deze meerdere f  uit te geven. Wi j  hebben ver-

volgens het vermoeden uitgesproken, dat van stonde af 

aan de bedoeling heeft voorgezeten een bepaalden aannemer 

en dientengevolge bepaalde firma' s te bevoordcelen, dat 

het daardoor  vanzelf spreekt, dat tijdens den bouw de be-

voorrechting is doorgezet geworden ten koste van minder-

waardig werk. 

t i s ons bekend, dat U zich op het standpunt stelt, 

dat de l>eoordeeling van al deze zaken niet is aan den 

Algemeenen Nederlandschen Opzichters- en Teekenaarsbond, 

aan welk gevoelen door U wordt uitin g gegeven in Uw 

schrijven d.d. i j.1. aan ons, waar U zegt, dat het 

was „ o m een schijn van meerdere algemeene beteekenis aan 

dit ontslag te geven, dat kritie k werd uitgeoefend over de 

plaats gehad hebbende aanbesteding en andere onderwer-

pen, die niets met het ontslag te maken hebben." 

n mijne n ligt nu juist een cardinaal ver-

schil tfusschen U en ons. Zeker, het betreft hier  i n 't a l g e-

m e en zaken, die ons niet aangaan, doch dit kan slechts 

in zoover  juist zijn, waar  niet vaststaat, dat de door ons 

gesignaleerde onregelmatigheden de oorzaak zijn van het 

ontslag. En dat is hier  onweersprekelijk het geval! 

Wi j  hebben in onze brochure naar  onze mcening zeer 

duidelij k het verband tusschen oorzaak cn gevolg aange-

toond en het is onze grootste grief tegen l r , dat dit 

verband, wat door elk vakman staande in de praktij k wordt 

gezien, door U zoo ten volle wordt genegeerd. 

k is toch, wanneer op een werk onregelmatigheden 

plaats grijpen, dat er  voor den opzichter  slechts twee we 

gen open staan, óf zich scharen bij  hen. die profitceren 

van die onregelmatigheden óf zich onzijdig houden met 

de zeer  groote kans het slachtoffer  te worden van deze 

onzijdigheid, die een voortdurend gevaar  oplevert voor hen, 

die bij  de onregelmatigheden belang hebben. 

t eerste standpunt wij  twijfelen er  niet aan -

zal door U niet in bescherming worden genomen — het 

tweede, het cenig mogelijke - het is door de Vries ge-

schied met het gevolg, dat hij  inderdaad als slachtoffer 

daarvan viel. 

i is dus onze eerste groote grief tegen U n.m. dat 

U niet kunt komen tot de erkenning, dat er  verband ge-

legd dient te worden tusschen de door ons gepubliceerde 

feiten en het ontslag. 

Er is evenwel meer! 

Waar Uw r gemeend heeft de verdediging 

van den heer v. d Steur op zich te moeten nemen, daar 

is het onze taak na te gaan hoe die verdediging is ge-

voerd en dan moet door ons al dadelijk worden gezegd, da: 

zij ons bitter  heeft teleurgesteld. 

Op onze brochure kwam een schrijven van l' w -

bestuur bij  ons in, dat dc naam van verdediging geenszins 

dragen mag, waar  «.'och door Uw r niet wordt 

.ingegaan op zeer  belangrijk e punten van aanklacht. 

e is b.v. het oordeel van Uw r ter  zake 

van de weigering van den heer v. d. Steur op ons verzoek 

om een onderhoud, een verzoek:, dat in vorm cn inhoud toch 

niets aan verschuldigde beleefdheid overliet? 

e durf t U in Uw schrijven d.d. i j.1. te spreken 

van een „onwaard i g geschrift"  waar U het allereerste, wat 

zoo'n qualificati e wettigen zou, nalaat n.m. aantoonen waarin 

het onwaardige zou gelegen zijn. 

Van kweeën é é n: óf U bent niet in staat om dat aan 

te toonen en dan wordt door U bewust eene insinuatie 

neergeschreven, met de vooropgezette bed- .eüng Uwer -

schappij, stemming tegen ons te maken, daarbij  rekenende 

op het prestige, dat Uwe j bezit, óf U kunt 

dat wel, doch laat het om de een of andere voor ons 

niet duidelijk e reden na. 

Wi j  spreken als onze meening uit, dat het eerste het 

gieval is en gelooven zelfs niet aan een onderzoek, waar 

wij  als aanklagers niet eens zijn gehoord geworden. 

Ziet, waarop ook uwe qualificati e berust, ze is daarom 

al zeer  lichtzinnig , waar  beide partije n niet zijn gehoord 

— de beschuldigde was hier  eigen rechter' Er  is door U 

zelfs geen poging gedaan het licht in deze zaak te ver-

grooten — gij  hadt naar Uwe meening genoeg aan de 

gegevens, die de heer v. d. Steur  verschafte. Zal ook 

dc publieke opinie zóó de zaak zien? Wï j  weten beter, wij 

weten, dat bij  alle weidenkenden de meening postgevat heeft 

en móést post vatten, dat de . tot Bev. der  Bouwkunst 

een zaak verdedigde harer  onwaardig, dat zij  althans ver-

zuimde de partije n te hooren en haren toorn den vrijen 

loop liet, zonder te overwegen, of het zin had vertoornd 

te zijn en bovenal niet overwegende, dat toorn een bij 

uitstek slechten leider is. 

Gij r  van de . t. B. d. , gij  zijt in 

gebreke gebleven uwe beweringen waar te maken, gij  hebt 

den schijn op U geladen een zoo belangrijk e zaak als 

door ons aanhangig gemaakt, te willen afdoen door een 

maximum van oppervlakkigheid en door het naar  varen 

brengen van onbewezen en niet te bewijzen beschuldigingen. 

t gij  niet sterk staat, waaruit zoiu het duidelijker  spre-

ken dan door de niet-aanvaarding van ons voorstel om 

een commissie van onderzoek tc benoemen — wel verschuilt 

ge U achter het voorwendsel, dat het voorstel eerst dan 

in overweging zou zijn genomen, wanneer het uw -

stuur  gedaan was vóór het publiceercn onzer  brochure, doch 

een ieder zal inzien dat zulks een voorwendsel is en nog 

wiel een, waarvan de waarde niet hoog is aan te slaan. 

t is inderdaad al te doorzichtig! 

e nu? vroegen wij  ons af. Ten opzichte van alle 

zaken: Arbeidscontract — Engelsche Zaterdag Vacantia 

in één woord ten opzichte van elke aangelegenheid, lig-

gende op het terrein van de economische verhouding tus-

schen architecten en opzichters en teekenaars, die wij  bij 

U aanhangig maakten, stuurdet gij  ons met een kluitj e in 

het riet — gij  kunt immers Uwe leden nergens tee ver-

plichten, noch liet dc vorm van uwe organisatie toe, dat 

gij  ook maar iets kondt doen voor de belangen der  op-

zichters en tcekenaars, en met dat voor  oogen vergt gij 

van ons. dat wij  onze actie niet zouden voeren en bij V 

bestuur  ware gekomen met ons verzoek om een commissie, 

met de wetenschap voor ons, dat ons verzoek zou wor-

den afgewezen. 

e n gij  zijt al te naïef! 

t georganiseerde opzichters- en teekenaarseorps weet, 

dat het van U niets te verwachten heeft, het weet, dat 

het voor  betere arbeidsvoorwaarden, voor het verkrijge n 

van recht bij  onbillijke , onrechtvaardige bejegening zal moe-

ten strijden, dat het aangewezen is op eigen krachten, dat 

het zich vooral door den schijn van welwillendheid, die 

6teeds en aldoor Uwe houding was. niet moet laten af-

houden van den strij d voor  betere maatschappelijke ver 

houdingen. 

, 

T  V A N N 

A . N . O. en T . B. 

's Gravenhage, r

. 

 No.  O f f i c i e e l g e d e e l t e. -
slag van de g van  Novembe  — Vijfd e 
( , n doo de Afd. m en n van de 

. t. b. d. . 
t Z lid  doo J. . é C.Ezn.. met 

afbeeldingen. 
e F u s i e, doo Jan Stuit. 
e n voj  woningen van s met klein -

, en voo n op heideontginningen. n doo de 
. Ned. . .net afbeeldingen. 

n de . 
t g de g van

St. e  a  dn i - G e  t i ch t te , . l J. de Jongh 
met afbeeldingen. 

Z ou i e m a nd dat gezegd kunnen hebben in  het jaa  de z.g. 
g

. e k te , doo  J. C. , 
met t van  de , t uit het n van den Ned. 
Oudheidk. . 

E e  T e c h n i s c he School 
te t en het  Technisch . t gehou-
den in de e g van de Afdeelingen van -
en Scheepsbouw en voo k op 8 Octobe  dco  de 

t c. i . 

e e . doo A. W. A. |aco-
metti c. i . 

g van de Afdeeling voo - en e 
van het . t van s van  Novembe

g van het k t van  van

n S t u k k e n. e opleiding van genie oflicieien. doo 1'. 
N . . iste Luit. de  Genie N . . L. 

 v. T.) No. n van -
. — e e vakschool v.o  meisjes.— — 

l uit het g van den hoofdingenieu voo  het stoomwezen 
ove  het jaa  (slot). — Een bezoek aan enkele  kalksteen-

. — s — n — Gemengd — — 
. 

E  U i t a 
t n . 

e g in Engeland.  ^Slot). 
A f d e e 1 i n g s v e  s 1 a g e m  Novembe

E E E No.  Onze -
. — t .  van e — 

t legen . — c hoogste n in d 

d v o o n e n G e w a p e n d 
n No. s te e voo  de . Ned. 

j te Leiden, doo  C. . Lugten c. i . — s van 
Gewapend . — Gietijze  in Gewapend . — e

. — . — Aanbestedingen 

N T T E N 

V A X u h E V A N E . 

( S l o t .) 

t nader  blijke n ,dat als gevolg van de -

lisatie van het waterschap N . O. Noord-Brabant, nadeel on-

dervindt en dus de voordeelen, die voor de openstelling 

van dc Belgische s zijn verkregen, grootendeels ver-

loren gaan, dan zou z.i. de billijkhei d vorderen, dat de bij -

drage, door dat waterschap in de kosten der -

werken betaald, geheel of gedeeltelijk worden teruggegriven. 

t met het openzetten der  stuwen eerst wordt be-

gojnnen, nadat het hoog water de Nederlandsche grens 

heeft bereikt. 

n dit geval is een v e r v r j o e g d intreden van de ge-

vaarlijk e hooge n niet te vreezen. en kunnen de 

belanghebbenden bijtijd s voorzorgsmaatregelen nemen, maar 

er  zullen hoogere waterstanden voorkomen dan thans het 

geval is. Zij n door een doelmatige regeling voor het open-

zetten der  stuwen de bezwaren niet op te heffen, dan dient 

z.i. het r:j k op andere wijze de schade, die door de kana-

lisatie ontstaat, te voorkomen of te vergoeden. 

F . Wateraftappingen. Volgens de voorgestelde wijzigin g 

vat: het t zal het maximum van de hoeveelheid 

water, die voo'r  kanalen en bevloeiingen beschikbaar  wordt 

gesteld, worden gebracht op ijh . ten allen tijde, waar-

bij nog is te voegen 8., die aan de rivie r de JekerJ 

mag ontleend worden. t wordt dus ongeveer  verdubbeld. 

l in het oorspronkelijk e t van  was 

bepaald, dat het van de be vloeiingen afkomstige water in 

de kanalen moet teruggevoerd worden en dat beken of wa-

terleidingen door de te maken werken doorsneden, hun 

natuurlijke n loop zullen behouden, is later van dat begin-

sel afgeweken door  mede tc werken tot verbetering van 

de kleine riviertje s in deze provincie, welke d'at water  had-

den af te voeren. 

n de kosten van verbetering van de l en van 

andere waterloopen, waarlangs Belgisch bevloeiingswater zon 

worden afgevoerd, zou door  Be lg ië o.a. een bijdrag e wor-

den verleend van frs.
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' weinige gunstige gevolgen van deze regeling hebben 

zich later  doen gevoelen. 

Welke gevolgen de hoogere wateraftappingen uit s 

en Jeker  voor  deze provincie dus zullen hebben, is niet 

twijfelachtig . En die wateroverlast zal zich over  het grootste 

deel der  provincie doen gevoelen. Aan een verruimin g van 

alle betrokken waterloopen valt niet o- deuken. 

 lijdt , naar  cle meening van den hoofdingenieur, geen 

twijfel , dat voor  de provincie Noord-Brabant zeer  groote 

schade en waterrampen het gevolg zullen zijn van een 

wijzigin g van het i in den zin als wordt voor-

gesteld en dat het eenige middel om dit tc voorkomen, zal 

zijn een terugkeeren tot het beginsel neergelegd in art

van het tractaat van i  met uitbreidin g van den 

in dat artikel g e n o e m ü en termij n ..van den  jden i tot 

den i5den Juli minstens"  tot ..ten allen tijde -' . 

t rapport is ook aan den minister  van waterstaat ge-

zonden met verzoek  tot de uitvoering van kanalisatie-

werken.niet over  te gaan, dan nadat de regeer'.ng zekerheid 

zal hebben gegeven, dat zij  dc in het rapport bedoelde 

bezwaren zal ondervangen. 

J A P A N S C . 

e firm a . en P. van Schaik te m geeft in 

haar "  de volgende belangwekkende inlich-

tingen : 

Japan, voor  een groot deel (ca. 75 pCt.) met bosschen 

bedekt, voert naast Tamo en Sen hoofdzakelijk uit het 

, 1 Noord-Japan 1. Nara-eiken uit. 

Zes jaren geleden werd deze houtsoort voor  het eerst 

aangevoerd en — zooals het gewoonlijk gaat met nieuwe 

soorten — veroordeeld, alvorens men er  al eenige onder-

vindin g mede had opgedaan. t was voor  een groot deel aan 

de afladers zelf te wijten, die door  onbekendheid met de Eu-

ropeesche eischen, gebrek aan ondervinding en de zucht 

huh hout zoo spoedig mogelijk in geld om te zetten, hrx> 

trtcp. op ongeschikte tijden van het jaar  velden. t ge-

volg hiervan was. dat heele scheepsladingen half verstikt 

en verscheurd aankwamen, hetgeen afladers op beduiden-

de verliezen te staan kwam. 

t spreekwoord „doo r schande en schade wordt met 

wijs" , bleek in het verre Oosten ook van toepassing, 

want di- tegenwoordige zendingen laten niets te wenschen 

over. integendeel wordt de kwaliteit door  oordeelkundige 

verzorging steeds boter. 

liet Japanscbe eiken is zeer  zacht, voor  enkele doel-

einden zelfs te zacht, en nu is het een merkwaardig feit, 

dat het reeds genoemde t op denzelfden 

breedtegraad ligt als Slavonic ) en West-Virgi 

nia in Amerika , beide streken bekend om hun zachte eiken-

soorten. 

e boomen groeien dicht op elkaar, doch bereiken geen 

groote hoogte, integendeel is de gewone lengte van het 

uitgevoerde hout vri j  kort , n  tot . enkele iets 

langer. t hout zaagt mcorcndeels goed op (veel beter 

dan het tegenwoordige Slavonische), is zeer  fij n van nerf. 

gewoonlijk 'iets witter  van kleur  dan de zoo even genoemde 

soort, doch komt er  ook veel hout voort met rossige tint , 

dat veel doet denken aan het Virginia-eiken . 

t eischt een zeer  zorgvuldige en oordeelkundige be-

handeling na het zagen, maar  eenmaal goed droog, zouden 

wij  niet weten, waarom het minder  in kwaliteit zou zijn 

dan andere soorten. 

Wat betreft de veelvuldige geuite klacht, dat liet slecht 

rookt , bleek ons bij  onderzoek, dat men dikwijl s Slavo-

nisch of h eiken met Japansch verwerkt had en 
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T e voldoen : bij  vooruitbetaling of in twee 
termijnen , elk groot /  waarover  op 

 Apri l en  October  van het abonnementsjaar 

(i Jan.— ) wordt beschikt. 

Voor  Be lg ië 

Voor  de overige landen der  Post-

met inbegrip van ë en 

 f z o n d e r  1 ij  k e n u m m e r s, u i ts lu i tend bij 

vooruitbetaling : met plaat f

, idem, zonder  plaat >

, f g s 

regels 

 epen. 

— 

Zuid- A frik a 

 van  tot en met
het bewijsnummer daaronder  be:. 

Voor  eiken regel meer  . . . . . . . . . . >

Annonces van aanbestedingen worden bij  opgave van dri e 

plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 

Tarie f voor  Annonces bij  abonnement wordt op banco 

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 Paleis-Raadhuisvraagstu k in de doofpot . 

Volgens het ..Nieuws van den "  is de -

htiisquaestie dood en was zij  ,al dood. nu reeds bijn a twee 

jaren, zonder  dat men zich daarvan rekenschap gaf. 

„Z e overleed op  Februari n  toen, tot verbazing 

cn ontsteltenis van de helft der  vóórs temmers, de meer-

derheid van den d zich vereenigde met het voorstel 

van sociaal-democratische zijde, strekkende om het -

huis terug tc e i s c h e n, zonder  meer. Op dien gedenkwaar-

digen dag had het kwakkelende beestje misschien nog in 

't leven gehouden kunnen worden, indien men den heer 

n van m ware bijgevallen, die aandrong 

op bereidverklarin g om een deel der  kosten te dragen van 

een nieuw koninklij k pileis te Amsterdam. e eenige hou-

ding, die loyaal was." 

r  toen werd 't verschil weer  duidelij k tusschen ware 

geestdrift, niet terugdeinzende voor  een noodzakelijk offer, 

en stroovuur-enthusiasme, dat in de schulp kruip t bij  een 

greep naar  de portemonnaie. e g 

bleek, althans bij  de mieesten vin hen die de beslissing 

moeten geven en de verantwoordelijkheid moeten dragen, 

een enthusiasme te zijn van laatstgenoemde soort." 

n ging niet mee met den heer , maar 

met d;en heer  Vliegen." 

t verwondert ons eigenlijk niet." 

n een tij d waarin de gemeente niet kan rondkomen 

met haar  geldmiddelen zonder  de belastingschroef nog een 

rukjo - toe te draaien, zoodat ze al pijnlijke r  wringt ; in 

zulk een tij d millioen of wlat uit te leggen ter  will e van 

een bedrij f van twijfelachtig e kieschheid: de n te no-

pen tot ontruimin g van een paleis en het gemeentebestuur 

te dwingen dat te betrekken, met tegenzin van beide par-

tijen — dat schijnt, wei-beschouwd, aan eenige bedenking on-

derhevig, als de mot iën verklonken en de persartikelen 

in do papiermand zij'n en het op handelen aankomt." 

e oplossing van den heer n was loyaal 

maar  tc royaal ook. n dubbelen zin royaal: voor  de 

socialisten te koningsgezind, voor  anderen te kwistig." 

e zaak is precies uitgekomen, zooals wij  in ons nummer 

van i  dus rui m i\ jaar  geleden, voorspeld1 

hebben. Toen reeds had een oppositie, die voor  de over-

wegend artistieke zijde van het vraagstuk zeer  weinig ge-

voelde, reeds zooveel terrein gewonnen, dat de /aak o. i. 

vrijwe l hopeloos stond. 

t verwondert ons niet. dat men nu van stroovuur-

enthousiasme durf t te spreken, ofschoon deze qualificatiej 

geenszins mag worden toegepast op het adres, destijds door 

den Bond van .Nederlandsche Architecten ingezonden, noch 

op menig met warmte geschreven pleidooi, afkomstig uil 

den kleinen kring , w/aar  men wel begreep, waarom het 

eigenlijk ging. t groote publiek 'begreep dit niet en in den 

d gevoelden het slechts enkele leden en die weinigen 

is het natuurlij k niet gelukt, dit achtbaar  college warm te 

maken voor  een quaestie van eer. 

e brochure van Victor  de Stucrs „ A m s t e r d a m s en Xe 

derland's eer", heeft hoegenaamd geen uitwerkin g gehad. 

Blijkbaa r  behoort het artike l „eer "  tot de incourante 

fondsen. 

c lijvig e studie van Professor  Brugmans heeft een aan-



genamc vcrpoozing tusschen dc debatten gegeven, het ver-
nufti g in elkaar  gezette advies van den st dsadvocaat mr . 

e van de Coppello heeft de rechtsquaestie vrijwe l 
uitgemaakt; aan beide geschriften is de noodige waardoe-
rin g tien deel gevallen, mlaar  zij  hebben niets tot de op-
lossing van het k bijgebracht. Zij 
was nog ongeveer  op hetzelfde punt als twee jaren geleden, 
tofen nu in deli avond van to r  j.l . de raad in 
zoogenaamd geheime zittin g bijeenkwam, om het. onzen lezers 
reeds bekende zoogenaamd geheime voorstel van B. en 
tW. te behandelen, om in verband met het rapport van 
den stadsadvocaat, mr . e van de Coppello, in zake 
de , aan dc regeering tc berichten, 
dat de raad meegaat met het denkbeeld: t" . om in her 
Plaleis op den m weer  den zetel van het gemeentebe-
stuur  tc vestigen, en  om tot deze verandering van dc 
bestemming van het Palcis alleen dan over  tc gaan. wan-
neer  een waardig k verblij f binnen Amsterdam is 
verrezen. 

e verwachting, dat de raad met dit voorstel, dat een 
vergelijk bedoelde tc zijn, zou medegaan is niet verwezen-
lijkt . 

Omtrent de gevoerde debatten vernam het ' 
o.a dat de heeren x en Posthumus s hun in-
genomenheid te kennen given met het feit. dat nu een 
oplossing voor  de kwestie gevonden was. 

e heer  Vliegen stelde namens de soc.-dem. fracti e een 
motie voor. waarvan de strekking was het Paleis, dat vol-
giens het advies van mjr . e stadseigendom is. terug 
te vragen. 

Wethouder  de Vrie s meende, dat de sociaal-democraten 
zich nui eens duidelij k moesten uitspreken, of zij  al dan 
niet bereid waren in rui l vooir  het Paleis een bijdrag e ta 
geven voor  den bouw van een nieuw koninklij k verblijf . 

Van verschillende zijden werd dit betoog van den wet-
houder  ondersteund. j  werd opgemerkt, dat in de 
openbare raadszitting van  Februari  aan de Paleis-

e gewijd, niet duidelij k was uitgekomen, hoe 
de sociaal-democraten dachten over  een bijdrag e voor  een 
nieuw verblijf . 

e heer  Vliegen, replicccrend, gaf daarop tc kennen, 
d|it het inderdaad niet in dc bedoeling lag van de sociaal-
democraten om een dergelijke bijdrag e te geven. Spreker 
wijzigde zijn motie in dien zin. dat aan Burg en Weth. 
werd opgedragen het Paleis van dc regeering terug te 
eischen. zonder  meer. 

e motie-Vliegen werd verworpen met  tegen  stem-
men. t de aanwezige sociaal-democraten stemde de heer 
N'oltin g voor. 

a kwam aan de orde het voorstel van Burg. en 

Weth. 
Verschillende bezwaren werden daartegen geuit. Zoo wa-

ren er  leden, die handhaafden hun vroeger  ingenomen stand-
punt, dal het Baleis niet geschikt wa|s om als s te 
worden ingericht. 

Andere leden opperden bezwaren van financieelen aard. 
Zoo gaf dc heer  Asscher  in overweging te volstaan met 

een eenvoudig ingericht verblij f voor  de koninklijk e famili e 
 )it denkbeeld vond evenwel geen bijval . 

Weer  andere leden, o.a. de heer  Boissevain, wezen op 
de traditi e van het Paleis op den m als verblij f dei-
koninklijk e familie. 

e beer  l.ambrechtscn hield een krachti g pleidooi tot 

verdediging van het voorstel. 
Ten slotte werd het voorstel in stemming gebracht en 

verworpen met  tegen  stemmen. 
r  groepje in den raad, schijnt inderdaad zijn oud 

stokpaardje weder  uit den hoek te hebben gehaald en 
ten slotte heeft men deze beestjes voor  den lijkwagen ge-

spannen, waarmede de e naar  hare 
laatste rustplaats is gebracht. 

Wel heeft de burgemeester  nog iets gezegd, omtrent na-
dere overweging van hetgeen nu gedaan zou kunnen worden, 
maar  vri j  algemeen schijnt men het er  over  eens te zijn 
dat er  niets kan en dus ook niet zal worden gedaan. 
Wat zou het ook moeten zijn. wanneer  iemand dood en 
begraven is? e doodsoorzaak is bekend genoeg en cr 
bestaat geen de minste aanleiding tot wedcropgraven. Wi e 
zou ook voor  dit luguber  werkj e te vinden zijn ? 

t eenige, wiat men nog zou kunnen doen, is een be-
scheiden monumentje plaatsen op het graf van de betreurde 
doode t zou niet veel behoeven te kosten, wanneer 
men het materiaal van Naatje's voetstuk, desnoods van 
Naatje zelf, daarvoor  gebruikte. 

Tetar  van Elven zoju dan ten slotte toch niet tevergeefs 
geleefd hebben en de namen der  heeren Vliegen. Boisse-
vain, l.ambrechtscn en anderen zouden er  op gebeiteld 
kunnen worden. Voor  Prof. Brugmans en . e 
is dit niet noodig. e heeren hebben zich door  hunne, 
geschriften over  dc zaak reeds een onsterfelijken naam 
verworven. 

r  van hen deed wat hij  kon en dat heeft ook in 
den raad ongetwijfeld ieder  van zijn standpunt gedaan, 
maar  ofschoon er  nu waarschijnlij k niets meer  aan dc zaak 
te doen is en het thans levend geslacht er  wellicht niet 
meer  van hooren zal, meenen wij  toch alvorens er  van af 
te stappen een vraag te mogen doen en wel deze: Zou 
het niet mogelijk geweest zijn de zaak in het goede spoor 
te leiden, en nader  bij  het doel te brengen, indien de voor-
standers van de teruggave van het Paleis aan Amsterdam, 
tot herstelling van het monument in zijn oorspronkelijk e 
bestemming, zich de laatste twee jaren, gedurende welke 
de quaestie op het doode punt heeft gestaan, hadden ten 
nutte gemaakt, om de publieke opinie voor  hunne bedoeling 
te winnen? e jaren zijn nu besteed aan een historische 
en een juridisch e studie, van welkJe beide de resultaten 
vooruit te voorspellen waren en die beide feitelij k bijzaken 
betroffen. c hoofdzaak heeft men laten rusten. 

Een krijgsman wint genoeg, 

A l wint bij  niets dan tijd . 

Waarom hebben de strijder s voor  de goede zaak deze 
woorden niet beter  ter  harte genomen en de laatste kans, 
om iets te bereiken, laten voorbijgaan ? 

t „ N i e u w s van den "  betreurt den afloop blijk -
baar  niet, omdat er  nu toch twee quacsties blijven: een 
Paleiskwestie en een . 

e eerste bestaat hierin, dat Van Campen's trotsche 
bouwwerk, het ware Nationale t op den . 
v>o|or  geleidelijk verval behoed worde. F.n tegen den tij d 
dat de balkenversiering aan den l eens wegge-
broken of althans gebruikt wordt, vrage het Gemeentebe-
stuur  ten e aan. het daarheen te leiden dat de voor 
feesten en plechtigheden zoo geschikte ruimten in het Paleis 
bij  gelegenheid ook ter  beschikking van het Gemeente-
bestuur  worden gesteld. n de practij k zal dat wel geen ern-
stige bezwaren kunnen opleveren." 

e c blijf t urgent. Goed besteed zal de 
som gelds zijn die men beschikbaar  stelt om het Prinsen-
hof, volgens oen reeds bestaand plan, zóó te verbouwen, 
dat Amsterdam daar  een mooi en waardig s ver-
krijgt , zonder  de traditi e van het , thans ver-
bonden met het onverbouwbare gebouw op den , ge-
weld aan te doen." 

„Wel l i ch t is het oogenblik daartoe gunstig." 

Wi j  hopen het voor  Amsterdam, maar  hadden het toch 
anders gewenscht en zeker  velen met ons. 

Het Monopolie . 
n studentenkringen had men in vroeger  jaren debating-

clubs, waarin het gewoonte was de meest paradoxale en 
veeltijds onzinnigste stellingen te verdedigen. t was niet 
alleen een goede oefening, mlaar  tevens zeer  vermakelijk , 
NVant begaafde jonge lieden wisten menigmaal met een ernst, 
dfie het geheele auditoriu m medeslcepte, die verdedig.ng op 
te vatten, om dan op een welgekozen oogenblik de ernst 
overboord te gooien en in enkele geestige slotopmerkin-
gen het belachelijke van den toestand plotseling in een 
helder  licht te stellen. 

Brullend e bijvalsbetuigingen beloonden den spreker  en 
een andermaal trachtt e een ander  li d hem in spitsvondig-
heid en welsprekendheid te overtreffen. 

Tegenwoordig bestaan er  nog wel debating-clubs, maar 
onzie hedendaagsche studenten zijn voor  een groot deel 
hopeloos ernstige wezens geworden, die zich met derge-
lijk e ijdele vermaken niet meer  inlaten en liever  boomen 
opzetten over  sociale vraagstukken. 

Bovendien zijn debating-clubs, die voorheen in een be-
staande behoefte voorzagen, een weinig uit den tij d ge 

e gelegenheid, om zich te oefenen in spreken in 
het publiek, was destijds schaarsch. 

Thans bestaat die gelegenheid in ruim e mate, overal 
vindt men vereenigingen, die vergaderingen houden, waar-
in men zijn wijsheid ten algemeenen nutte ten beste kan 
geven. 

Wat men vroeger  in de debating-clubs hoorde, boort men 
nu daar: zelfs in de deftigste vereenigingen en dc hoogste 
celleges worden af cn toe stellingen opgeworpen en ver-
dedigd, zoo gewaagd en onzinnig mogelijk, en dat wel 
met een ernst en een hardnekkigheid, waaruit men zou 
besluiten, dat werkelij k voor  een overtuiging wordt ge-
streden, hoe absurd die overtuiging dan ook schijnen moge. 

Bewijs maar eens, dat het niet zoo is, wordt iedereen 
toegevoegd, die tegenspreekt en daarmede wordt aan bet 
verstandig deel der  vergadering de zware taak opgelegd, 
overtuigingen tc bestrijden, die zellf op onbewijsbare grond-
slagen berusten; dat heeft dus veel van een strij d tegen 
windmolens, een vechten tegen de bierkaai. r  wordt 
helaas veel tij d en arbeid aan verknoeid, maar  toch heeft 
het ook zijn goede zijde, dat er  altij d menschen zijn. die 
mi?t de bestaande orde van zaken geen vrede hebben, 
betweters, die u vertellen, dat dit niet deugt en dat niet1 

deugt, die b.v. beweren, dat het verkeerd is misdadigers 
te straffen of krankzinnigen in gestichten op te sluiten. 

A l geven zij  geen middelen aan de hand, om de zaken, 
die door  hen gecritiseerd worden te verbeteren, zij  ves-
tigen de aandacht op de onvolmaaktheden in de bestaande 
orde van zaken en wekken diegenen uit den dommel, die 
in de meening voortleven, dat de volmaaktheid bereikt 
is en de menschheid op hare lauweren kan gaan rusten. 

Wi j  laten nu buiten beschouwing, dc gevallen, waarin 
de pogingen, om een of ander  bestaande instelling onder-
steboven keeren, alleen moeten dienen, om de aandacht 
tc vestigen op den persoon, die liefst onverwachts en op 
een ongelegen tij d met een zoogenaamd nieuw idee of 
verzinsel voor  den dag komt. t is een bekende manier  van; 
reclame maken, die zelfs door  volksvertegenwoordigers niet be-
neden hun waardigheid wordt geacht. 

n het geval, dat dezer  dagen onze aandacht trok , ge-
looven wij  evenwel niet met reclame te doen te hebben. 

e namen van dc heeren, die onlangs een actie op touw 

hebben gezet tegen het artsen-monopolie, sluiten elke ge-
dachte aan reclame uit, ofschoon niet uitgesloten is, dat 
er  bij  züjin, die toch gaarne weder eens van zich doen 
spreken. (Ook voor  iemand, die het niet voor  zijn zaken noodig 
heeft, is het wel eens streelend, zijn naam in alle dagbladen 
vermeld te zien in verband met een of ander  vraagstuk 
van maatschappelijk belang, en als zoodanig wordt de zaak 
natuurlij k voorgesteld. 

e heeren wenschen niets meer  of minder  dan opheffing 
der wetsbepalingen inhoudende, dat in ons vaderland tot 
de uitoefening der  geneeskunst bevoegd zijn alleen de ge-
diplomeerde artsen. n Engeland en in d bestaan 
dergelijke bepalingen niet of zijn zij  afgeschaft, reden ge-
noeg, vinden zij. om hier  te lande, als goedgedresseerde 
apen. maar  weer  na te doen, wat men in d deed. 

e uitoefening der  geneeskunst moet vri j  zijn voor  alle 
beunhazen, kwakzalvers, piskijkers, gezondbidders, enz 

r  nu dc tegenstelling. 

t is misschien wel echt twintigste-ceuwsch, dat bel 
mogelijk is, voor  een zaak. als door  deze heeren beoogd 
wordt , eenige belangstelling te vinden, al bestaat er  ook 
zeer  weinig kans, dat die belangstelling algemeen zal wor-
den, maar  toch is het opmerkelijk dat zoo iets mogelijk is 
in den tijd , waa,rin door  een andere categorie van personen 
in hetzelfde vaderland met ijver  het tegenovergestelde wordt 
voorgestaan. Voor de geneeskunst vraagt men onbeperkte 
vrijheid , voor  de bouwkunst beperking van de vrijhei d in 
dc uitoefening. Wi j  zullen de debatten, over  de eerste 
zlaak gevoerd, buiten beschouwing laten als liggende buiten 
ons terrein en voor  ons van geen direct belang. Alleen 
zij  gaven ons te denken en wij  meenden er  eenige gevolg-
trekkingen uit te kunnen maken. Wat thans tegen het 
bestaande artsen-monopolie wordt aangevoerd, zou in prin -
cipe ook tegen een architecten-monopolie in het midden 
gebracht kunnen worden. e artsen staan in hun van staats-
wege beschermde positie zeer  sterk tegenover  een aanval, 
zij  verweren 'zich natuurlijk , maar geen hunner  zal zich ern-
stig bezorgd maken over  een poging, om de beunhazerij  en 
kwakzalverij  weder, als in de middeleeuwen, vri j  spel op 
hun terrein te laten. e architecten evenwel staan zwak 
in hun onbeschermde positie; voor  hen zal nog een zware 
strij d te strijden zijn eer  zij  bereikt hebben iets, dat eenigs-
zins gelijkt op datgene, waarin de artsen zich reeds zoo 
geruimen tij d hebben verheugd, dat de meeste menschen 
niet anders weten of het is altij d zoo geweest en het be-
hoort zoo. 

r  waarom zal dc meening, dat bouwkunst uitgeoefend 
behoort te worden, niet anders dan door  bevoegden alge-
meen ingang hebben gevonden? n die thans voor 
deze meening strijden zullen dat waarschijnlij k niet meer 
beleven en zich moeten tevreden stellen met hetgeen de 
overheid doet, om al te groot geknoei tegen te gaan en 
verder  met lapmiddelen als schoonheidscommissies en Bau-
beratung, |alvveder  een instelling, (made in Germany, waarmede 
wij  wellicht binnenkort bli j  gemaakt worden. 

Een kinderhand is gauw gevuld cn architecten kunnen 
sqms erg kinderlij k zijn, doch laat dit voor  hen geen be-
letsel zijn kennis je nemen van den loop der  thans aange-
vangen actie over  het artsen-monopolie Zi j  kunnen daaruit 
leering trekken met het oog op een eventueel aan te bin 
den strij d voor  hun eigen rechten, wanneer  de tijden daar-
voor  rij p zullen zijn. 
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De Kloostergan g van den Dom te Utrecht . 

n de dezer  dagen gehouden vergadering van de Pro-
vinciale Staten van Utrecht is na uitvoerige besprekingen 
het voorstel van de heeren Van Bolhuis en Van Zijst aan-
genomen, om f  subsidie te verleenen aan het collego 
van kerkvoogden van de Nederd. . Gemeente voor 
de verbetering van de g van den . 

t verslag dezer  vergadering, zooals het door  de , ,N. 
. Courant' '  gegeven werd. is bijzonder  merkwaardig als 

bewijs, hoezeer  in de laatste jaren, dank zij  vele gunstige 
invloeden, het inzicht van bestuurscolleges cn hare leden, 
ter  zake van instandhouding onzer  nationale monumenten 
ten goede gewijzigd is. t is ons werkelij k een groote 
voldoening, dit hier  te kunnen constateeren. 

Gedeputeerde Staten stelden voor, het in de zomerzittingj 
genomen besluit, waarbij  het adres van kerkvoogden der 
Ned. . Gemeente om subsidie voor  de verbetering van 
de g aan Gedeputeerde Staten werd terugge-
zonden, met verzoek in de wintervergadering een voorstell 
tot subsidieverleening ter  tafel te brengen, in dien zin to 
wijzigen, dat dit college wordt uitgenoodigd bedoeld voor-
stel eerst in de zomerzitting van  te doen. 

e meerderheid van de commissie van rapporteur s deelde 
blijken s haar  verslag het gevoelen van vele leden, die voor 
het verleenen van een subsidie gunstig gestemd zijn en 
kan tot op zekere hoogte de meening onderschrijven, dat 
iiet juiste tijdsti p tot he; verleenen van een subsidie ge-
komen is. doch had bezwaar  het tc verleenen. zonder  dat 
vooraf dc voorwaarden definitief kunnen vaststaan, weshalve 
zij  de Staten voorsteJlen te besluiten overeenkomstig het 
voorstel van Gedeputeerde Staten. 

e heeren mr. G. . 'van Bolhuis en mr. W . A . van 
Zijs t konden zich echter  met het voorstel van Gedeputeerde 
Staten niet vereenigen en hadden een voorstel aan de 
Staten gedaan om de gevraagde subsidie te verleenen. 
Zi j  oordeelden het voorts onnoodig. dat de provincie nog 
bijzondere voorwaarden aan hare subsidie zou verbinden. 

e heer  Van Zijst uitt e zijn verwondering, dat er  hier 
in deze vergadering voor  deze zaak nog zooveel moet wor-
den gevochten, waar  het hier  gaat om verbetering van 
een belangrijk bouwwerk, welks schoonheid toch wel alge-
meen zal worden erkend. 

Spr. zette uiteen, dat in de vorige zomerzitting feitelij k 
reeds is beslist, dat men in beginsel subsidie zou verlee-
nen en eigenlijk reeds tot subsidieverleening werd besloten. 

t geldt hier  een zeldzaam schoon architectonisch werk, 
dal gerestaureerd ki n worden. k en gemeente geven 
daarvoor  ook subsidie; onzekerheid omtrent de houding 
van rij k of gemeente behoeft dus niet moer  te bestaan. 
Op de binnenplaats van de g komt een fontein, 
wel een bewijs, dat het geheele bouwwerk zal worden hcr j 

steld in zijn oude pracht. All e waarborgen heeft men, 
dat het (monument zal worden hersteld volgens hooge eischen 
onder  leiding van dr . Cuypers. 

Wat dc sluiting van de g aangaat, zei dc 
spr.. de gemeente is tegen deze sluiting, nu voortaan, ook 
in verband met het verdwijnen der  oude stovenhokken, beter 
tegen beschadiging zal kunnen worden gewaakt. 

Spr. betoogde, dat het thans noodzakelijk is. een beslis-
sing te nemen; nemen de Staten geen besluit, dan zullen 
kerkvoogden het restauratiewerk niet ter  hand nemen en 
blijf t alles stil liggen. Ook zal de gemeente het aanbod van 
een fontein niet kunnen uitvoeren en men zal dus groote 
storing in de zaken te weeg brengen. Bevreesd voor  de 
toekomst behoeft men niet te zijn. meende spr., want er 
is in de geheele provincie niet één monument van zoo 
schoon karakter  als de . Victor  de Stuers 
noemt die gang een bouwwerk van den eersten rang. 

e heer  Bosch van Oud-Ameliswaard, li d van Gedepu-
teerde Staten, wees er  op, dat sedert  geen subsidies' 
van dien aard meer  door  dc Staten verleend worden, omdat 
zoo moeilijk de grens tusschen wat architectonisch schoon 
en wtit architectonisch niet schoon is tc achten, te trek-
ken is. t standpunt nemen Gedeputeerde Staten nog 
steeds in. e f besliste volstrekt niet om 
wel subsidie te verleenen. zij  hield alleen in. om voor-
waarden te ontwerpen voor  een eventuecle subsidie-verlee-
ning en in dien zin kregen Gedeputeerde Staten opdracht. 
Vele moeilijkheden zijn thans opgeheven, doch het bezwaar 
blijf t bestaan, dat men niet weet of de g op 
den duur  goed bewaard zal blijven. Bovendien is het stand-
punt van Gedeputeerde Staten altoos nog hetzelfde; zij 
wenschen geen subsidies van dezen aard te verleenen en op 
dezen regel geen uitzonderingen tc maken: van hunnent-
wege is dus geen voorstel te wachten. Er  is verder  h.i. 
geen reden om in dit geval subsidie te verleenen. Spr. be-
toogde voorts nog, dat men in verband met den eigen-
dom wan den grond geen zekerheid zal hebben, dat af-
schuwelijke stovenhokken als nu in de g staan, 
in de toekomst niet weer  opnieuw zullen verrijzen. 

e heer  Van , li d van Gedeputeerde Staten, 
wees er  op, da,t het hier  niet betreft de instandhouding van 
de , doch het wegbreken van stovenhokken 
enz. Spr. was voorts van mecning, dat, door  deze subsidie-
te verleenen. men onbillij k zou zijn tegenover  andere mo-
numenten waarvoor  subsidie geweigerd werd. Voor  een uit-
zondering bestaat z. i. geen reden; destijds heeft men ook 
geld geweigerd voor  de restauratie van den toren te Amers-
foort , het schoone werk van Van Campen. Wi l men in 
het algemeen voor  monumenten subsidie verleenen, dan 
moet dit z.i. vooraf beslist worden. Spr. diende daarom een 
motie in waarin de Staten verklaren van oordeel te zijn, 
dlat het in het algemeen gerechtvaardigd i4, dat uit de 
provincial e geldmiddelen subsidie wordt verleend voor  de 
restauratie of instandhouding van in de provincie gelegen 
bouwwerken, die uit een oogpunt van kunst of geschiedenis 
waarde hebben. 

e heer  Van Bolhuis ontraadde, dit voorstel thans te 
behandelen. t voorstel heeft een buitengewoon verre strek-
king, waarover  de Staten thans niet kunnen oordeelcn. 

 wees er  verder  op, dat dergelijke restauraties als die 
. van de g zelden voorkomen, en vroeg, als er 
nu eens zoo'n gewichtige restauratie aan de orde komt, 
wtat voor  bedenking er  dan toch is om van de tot nu 
gevolgde gedragslijn af te wijken. e Staten zijn geheel 
vri j  en er  staat hier  een «rooi belang"  op het spel, waar-
van het gewicht door  niemand ontkend is. 

e heer  Van Zijst merkte nog op, dat, wat betreft 
de vrees, dat later  weer  nieuwe stovenhokken zouden kun 
nen verrijzen, de wijze waarop de kerk nu medewerkt, 
waarborg genoeg is voor  de instandhouding van het mo-
nument, en z. i. dus kleingeestige waarborgen daarnevens 
niet behoeven tc worden gesteld. 

e heer  Siccama achtte die waarborgen niet overbodig. 
n verschillende tijden kan men over  bouwmonumenten ver-

schillend denken en daarom moet men waarborgen eischen. 
dat in de toekomst geen nieuwe stovenhokken zullen wor-
den gebouwd. 

e heer  Van Bolhuis diende vervolgens op het door 
hem en door  den hoer  Van Zijst gedane voorstel e;n 
wijzigin g in. bedoelende, dat de openvallende ruimt e in 
de g niet zal mogen worden bebouwd zonder 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten. 

e heer  Van m diende daarop op het voorstel 

van de heeren Van Bolhuis en Van Zijst een amendement 
in, waarin wordt uitgesproken, d it de Staten het wensche-
Üj'k achten subsidie voor  monumenten beschikbaar  te stellen. 

Na bestrijdin g door  de heeren Van Zijst en Van Bolhuis, 
o(o'k de voorzitter  verklaarde zich daartegen, werd het amen-
dement-Van m verworpen met  tegen  stemmen. 

Eveneens werd verworpen — met  tegen  stemmen 
het vtx>rstel van Gedeputeerde Staten (aanhouding tol de 
zomerzitting). 

t voorstel van dc heeren Van Bolhuis en Van Zijst , 
om f  subsidie te verleenen, werd daarop aangenomen 
met  tegen  stemmen. 

Central e Drinkwatervoorzienin g in de provinci e Groningen . 

n zijn rapport over  een centrale drinkwatervoorzienin g 
in de provincie Groningen komt de heer  J. , in-
genieur  bij  het rijksburea u voor  drinkwatervoorziening, tot 
de volgende conclusies: 

 Aan de technische uitvoering van eene drinkwatervoor -
ziening voor  de geheele provincie (buiten dc gemeenten 
Groningen. n en Winschoten) staan geen bezwaren 
van beteekenis in den weg. t inbegrip van onvoorzien, 
toezicht, rente tijdens den bouw, enz. zal deze een uitgave 
van hoogstens 6 millioen gulden vorderen. 

 Ook uit oeconomisch oogpunt is dc onderneming zeer 
wel uitvoerbaar  in dier  voege, dat bij  niet abnormaal lange 
verbruikstociiame een reserve van (afhankelijk van den opzet) 

 a OOO gulden voldoende zal zijn om de ver-
liezen der  aanvangsjaren te dekken en dus verhooging van 
belastingdruk te vermijden, terwij l dan ongeveer  van af 
het  bcdrijfsjaa r  geregeld winst is te verwachten en 
de. kans groot is. dat die winsten reeds belangrijk vroeger 
optreden verkoop van water  in de aanvangsjaren tegen 
zeer  gereduceerde prijzen aan de grootindustrie, diverse1 

veiligheidsposten in de ramingen, enz.) 

 Voor  het welslagen der  onderneming is het noodza-
kelijk , dat dc opzet zoodanig worde geregeld, dat bij  den 
aanleg van het leidingnet in een bepaald gebied, zulks 
aanstonds voor  hét gebied in zijn geheel kan plaats vinden, 
en dus niet een ojf meer  gemeenten daarin voorlbopig 
of definitief buiten de exploitatie blijven. 

T e wachten is dat zulks alleen te bereiken zal zijn wan-
neer  de provincie de zaak ter  hand neemt. 

n laatstbedoeld geval zal het ter  verkrijgin g van zoo 
gunstig mogelijke bedrijlsresultaten niettemin gewenscht zijn, 
dat de provincie zoo mogelijk oene regeling treffe, waarbij 
het k is, dat de gemeenten, die zulks wenschen, 
medezeggenschap in het beheer  krijge n en in het risico der 
onderneming deelen en dat zulk's voor  die gemeenten ook 
aanlokkelij k worde gemaakt. 

e ter  verkrijgin g van gunstige bedrijfsresultaten 
is het van bellang, dit de aanleg zoo spoedig mogelijk 
over  de geheele provincie worde uitgebreid om de alge-
meene onkosten over  zoo groot mogelijk verbruikersta l te 
verdeden. 

t voorloopig uitzonderen van dunner  bevolkte stre-
ken in het Zuidw-esten en Zuidoosten der  provincie behoeft 
echter  geen bezwaar  op te leveren, vooral wanneer  mocht 
blijken , dat de neiging tot aansluiting aldaar  gering zou 
zijn). 

Zdlf s zal het van belang zijn eventueel de eigenlijke 
uitvoering niet te doen aanvangen dan na zorgvuldige ge-
detaileerde voorbereiding, zoodanig, dat de exploitatie den 
bouw zooveel mogelijk op den voet kan volgen om dc 
renteverliezen tijdens den bouw (begroot op J millioen) 
zoo gering mogelijk te doen zijn. 

6. t eene eenigszins belangrijk e groep van de daar-
voor  in de gunstigste omstandigheden verkeerende gemeen-
ten eerlang afzonderlijk eene waterleiding tot stand bren-
gen dan zal voor  de overige gemeenten in de naaste 
tockomer het stichten van eene drinkwaterleidin g niet of 

niet dan met financieele offers mogelijk zijn. Om die reden 
moet het dan ook, geltet op de zeer  ongunstige drinkwater -
toestanden in een groot deel der  provincie, in hooge mate» 
wienschelijk worden geacht, om thans, nu dc omstandig-
heden in dat opzicht nog gunstig zijn, over  te gaan tot het 
stichten van ééne centrale drinkwatervoorziening. 

 Onder  de vormen, waaronder  eventueel het rij k op 
zoo min mogelijk bezwarende wijze aan de onderneming 
steun zoo kunnen verleenen. komen in de eerste plaats 
in aanmerking: 

a. g tot het beschikbaar  stellen van de be-
noodigde golden tegen zoo laag mogelijke rente: 

b. garantie van een renteloos voorschot voor  het < wei-
nig-waarschijnlijke ) geval, dat de kosten der  aanvangsja-
ren een zeker  bedrag alsvoren bedoeld overschrijden moch-
ten ; 

c. (voo;r  het geval van een vennootschap) ontheffing 
van grond- en bedrijfsbelasting c. q. door  het verleenen' 
van een daaraan gelijke subsidie. 

e sub-commissie der  staatscommissie voor  drinkwater -
voorziening, kojmt in haar  advies, eveneens aan God. Staten 
wtat den juridisch-economischen vorm betreft, tot de volgends 
slotsom: 

 Op de gronden, in het r  aangevoerd, 
is een centrale waterleiding in de provincie Groningert 
gewenscht en uitvoerbaar  te achten; 

2. Prov. Staten van Groningen noodigen tie gemeen-
tebesturen uit tot de oprichtin g van een naanilooze ven-
nootschap en tot deelneming in het aandeelenkapitaal: 

e organisatie zij  zóó, dat het bedrij f op den duur 
zooveel mogelijk het karakter  aanneemt van een intercom-
munaal bedrijf . 

 Teneinde de gemeenten het toetreden gemakkelijk te 
maken, zorge de provincie voor  het benoodigde kapitaal, 
af te lossen door  de gemeenten in annuï te i ten. 

 Tot dekking der  in den aanvang te verwachten te-
korten diene een reserve van  pet. van het kapitaal. 

e regeering stelle, zoodra de reserve mocht zijn uitgeput, 
zooveel noodig rentelooze voorschotten beschikbaar  tot een 
gezamenlijk maximaal bedrag gelijk aan het oorspronkelijk 
bedrag der  reserve. 

6. e gemeenten-oprichters genieten speciale voorrech-
ten boven de later  toetredende gemeenten. 

e gemeenten-aandeelhouders genieten voordeden bo-
ven de andere gemeenten. n worde overgelaten onder 
goedkeuring van Gcd. Staten, binnen zekere grenzen de 
plaatselijke tarieven vast te stellen, hun worde een reductie 
verleend naar  ntit e de aansluitingen toenemen, en htm 
waterverbrui k voor  publieke doeleinden worde tegen ver-
laagd tarief berekend. 

e bezwaren tegen de naamlooze vennootschap wor-
den zooveel mogelijk, opgeheven door  voorschriften in de 
statuten nopens toezicht van Ged. Staten. 

e heeren . W . , ƒ. . . Pennink en C. P. 
E . , leden der  centrale commissie, hebben op ver-
zoek der  subcommissie hun oordeel uitgesproken in' het 
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bijzonder  betreffende de technische zijde. Eerstgenoemde 
betwijfel t 'niet. of de waterleiding voor  de prov. Groningen een 
winstgevende onderneming zal worden. 

e Prov. Staten trokken voor  de kosten van onder-
zoek f  uit . het rij k verleende een crediet tot een 
maximum van f  terwij l  betrokken gemeenten met 
rui m  inwoners zich odk bereid verklaarden in 
dc kosten bij  te dragen. 

J Vereenigingen . ^ 

E G V O O

- E N . 

r  bovengenoemde Vereeniging is het volgend schrij -
ven verzonden: 

Burgemeester  &  Wethouders van . 

Edelachtbare ! 

e vergadering van de Nederlandsche Vereeniging voor 
Ambachts- cc Nijverheidskunst op  November  1. 1. te 
Amsterdam gehouden heeft aan het Bestuur  dezer  Vereeni-
ging <de opdracht gegeven het onderstaande ter  Uwer  ken-
nis te brengen. 

n het jury-rappor t betreffende de prijsvraa g voor  een 
nieuw Stadhuis te m wordt van het ontwerp van 
den lieer . Evers het volgende gezegd: 

e binnen-architectiiur  en met name die van het -
trappenhuis, de groote hal en de feestzaal zijn evenwel 
minder  geslaagd, niet wij l de ontwerper  in verband met 
de bouwsom naar  loffelijk e soberheid streefde, maar  door-
dien zij  gro>"  v»m detail en, ondanks de feestzaal een samen-
voeging van velerlei motieven vertoont, arm van vinding is. 

Toch heeft het college van B. en W . terecht ingezien dat 
ook aan het interieur  van dit monument hooge eischen 
moeten worden gesteld, zoords blijk t uit de toelichting bij 
het voorontwerpen nader  voorstel van  Sept.  waarin 
o.a. de volgende zinsnede voorkomt. 

een voorbouw die het representatieve gedeelte omvat 
en waaraan dus zoowel inwendig als uitwendig hoogere archi-
tectonische en decoratieve eischen mogen worden gesteld." 

e vergadering bovengenoemd stemt ten volle in met 
de afkeurende kritie k door  de jur y op de inwendige archi-
tectuur  en versiering van het plan Evers uitgeoefend en 
meent dat Tiet tot stand komen van dit of soortgelijk inte-
rieur  ten e zo|J zijn af te keuren, wij l het volstrekt 
niet beantwoordt aan den stand der  ontwikkelin g der  hui-
dige Ambachts- &  Nijverheidskunsten. 

/ i j  mieent dat er  niet de minste kans is, dat door  een 
samenvoeging van velerlei motieven eenig resultaat ten 
goede bereikt zal worden en acht opzet en verloop dezer 
prijsvraa g niet alleen schadelijk voor  de ontwikkelin g der 
Ambachts- en Nijverheidskunsten maar  ook een belemme-
rin g vootr  het streven van hen, die meenen, dat alleen door 
de innige samenwerking van de beste architectonische met 
de beste Nijverheidskunstige krachten een waarlij k monu-
mentaal levend en aesthetisch bevredigend geheel verkre-
gen zal kunnen worden. 

Namens het Bestuur  der  Nederl. Verg. 

voor  Ambachts- &  Nijverheidskunst 

w.g. W . P E N A A T , Voorzitter , 

w.g. . V A N , Secr. 

's , .

Verder  deed de vereeniging de volgende motie toe-
komen : 

Aan 

den We lEd. ZeerGel. r . A . , 

r  v/h. Ned. m voor  Geschiedenis & t 

. 

WelEd. ! 

n d c algemeene vergadering van de Nederlandsche Ver-
eeniging voor  Ambachts- &  Nijverheidskunst op den
Nov.  werd met algemeene stemmen de navolgende 
motie aangenomen: 

e vergadering spreekt haar  volle sympathie uit met het 
voornemen om een copie van de prijsvraa g maquette van 
den architect , P. C. de Bazel van het s te 

, aan te koopen ter  plaatsing in het s -
seum. 

Zi j  hoopt, waar  de e een dusdanig blij k 
van belangstelling in de moderne architectuur  geeft, deze 
belangstelling zich moge uitbreiden tot de moderne Am-
bachts- en Nijverheidskunsten en acht het ten zeerste ge-
wenscht dat het Bestuur  der  V . A . N. . al die stappen 
doet welke noodig mochten blijke n om het prijzenswaar-
dig plan mede te helpen verwezenlijken." 

w.g. W . P E N A A T , Voorzitter . 

w.g. . V A N , Secr. 

's , .

L e e s t a f e l . 1 
G  No. t . m 

Zuid-West, doo  J. . é C.Fzn. (Slot). 
t g e w a p e n de en ongewapende beton op de e -

vaktentoot'.stelling te Leipzig doo . f . c. i . met afbeeldingen. 
e n voo  Woningen voo s met klein -

k en voo n of heideontginningen, n doo de 
. Ned. g (Slot) met afbeeldingen. 
e L e i d s c he t te . 

E en e . 
e en . 

L o s se p l a a t. Afbeeldingen e nsche < . 

A No. n e het Genootschap' 
e  a 1 e i . 

O v e  in d met den bouw van zalen, doo Jan 
de

O p e n l u c h t m u s e um te . 
n S t u k k e n. . . C. de l ove  de Jubileumzegels. 

— l J. de Jongh ove Stedenbouw. 
e N i e u we . 
E  No. t e l h s 

te Washington en Chicago Septembe g van . . J. . n 
t p eene nienwe e patentwet, doo . . C. 

A . Vaillanl. 
n S t u k k e n. t van den hee A. W. s ove

de g van , doo  A. S. van . — Stedenbouw 
een d van den ingenieu , doo  G. . Nijhoff c. i . 

. v. T.) No.  Officieel gedeelte. — 
g statuten en . — n van . — 
n — e e van de e p van den d 

van Technici. — g voo  — Gemengd. — -
king. — . — . — Uit technische bladen en tijd-

. 

E  No. e of . 
 technisch . 

E E E No.  Oven? voo  dak-
pannen. — Onze . — e hoogste n in n d 
— e uitvoe  van s naa . — Catalogus. g 

n en ovens van f Witte te . — 

 No.
Officieele . 
Onze s en de Wegencommissie van den A. N. W. 1!.. -

bond voo . . (Slot). 
n te Lochem t  afb.) 

e Engelsche Woning. . (Slot.) 
p van een . t  afb.) 

e aesthetiek van den . 
t  in de . 

Een . 

E , Uitgave van J. G. e te , bevat in Al l .
O v e : . — O ö l o g i s c he s en 
 a t je s (s  o t): . J. van de  Ven. — s o v e k en haa

: . — e e h o o g o v e n i n d u s-
t  ie: . A. J. C. . — O v e  de . d ie t k l e i ne 
t h o e v e e l h e d en van c h e m i s c he n s p e l en i n 
het : . W. Schut. — l n de E e n d e n k o o i: 
J. — E e n v o u d i ge . n in een c y l i n -

n s p i e g e l: . A . J. C. . — : 
. — e . — . — 

. 

j den uitgeve L. J. Veen te m 
is n de tweede g van de , n thans ook 
opgenomen zijn de , vastgesteld in
de afdeeling voo - en e van het k t 
van , l in de bijlage o.a. de nieuwe bepalingen op het 
bouwen van scholen volgens . besluit van  |uni  zijn opgeno-
men. j het gestadig toenemend k van beton en gewapend beton, 
twijfelen wij e  niet aan of dit gemakkelijke zakboekje zal hoe lange hoe 
minde gemist kunnen n en zich spoedig een d debiet hebben 

. 

 VOO E S VA N , ten 
dienste van Ambachts- en Avondvakscholen, doo E. p  a.
de  Ambachtsschool te . m S. L . van L o oy

Een e e k van dezen » is deze dagen -
schenen, en wij meenen n een bewijs te mogen zien van de -

d van dit boek voo  het doel,  het n . t 
, de , is zee veelomvattend en t datgene 

te kiezen en te behandelen, dat voo  den g eene Ambachts- cf 
Avondvaksct ooi nutiig en noodig geacht moet n kan alleen iemand, 
die e g heeft in het s aan e . 
Niemand zal  de bevoegdheid van den  in dit opzicht 
betwisten. Evenwel mag niet uit het oog n , dat het voo
een deel ook van de geschiktheid van den  afhangt of een e 
handleiding t , zooals dat . 

W A T » W E T EN . doo J. a 
(Oud landmete van het ) t te Almelo voo g van 
den . 

n dit e van  bladzijden zet de  uiteen hetgeen de titel 
aangeeft, in zee beknopten m dus. wat g beknopt voo  menschen, die 
e  niets van weten en tot g van zoodanigen schijnen toch deze 
inlichtingen te moeten dienen. Wij meenen , dat zij, die t 

g g noodig hebben, doo de lezing niet veel 
wijze  zullen  doch bete zullen doen een d s te 

. 

G  OP T 

. 

n schrijf t aan het „Bat - Nbl . " : : 
Bi j  de ontgravingen op het u zijn aldaar 

opnieuw vele overblijfselen van n ontdekt, 
als: tempels of tjandi' s en overblijfselen van oude wonin-
gen of tijdelijk e verblijfplaatsen. Verder  vond men -
beelden voor  de Siwa-vereering. benevens vele brokstuk 
ken van bas-reliefs en ornamenten, bij  bedoelde -
woningen behoorende. e zijn gemaakt van grofkorrcli -
gen zandsteen. 

O p het achtererf van den pasangrahan vindt men een 
niet onaanzienlijk aantal geschonden n en frag-
menten, welke van roode nummers zijn voorzien. Een en 

ander  is van dc verschillende s of woningen 
naar  den pasangrahan overgebracht. 

n die e zijn de z.g. tjandi - of . 
bij  duizenden verspreid en hier  cn daar  tot hoopen opge-
stapeld. Er  zijn er  zoovele, dat men die steenen ook ge-
bruik t heeft voor  omirvcirin g van kamppongs. huizen, tui-
nen enz., terwij l ze voou"  het hotel n en den 
pasangrahan als onderbouw zijn gebezigd. 

Ui t de nog overgebleven groote langwerpige woningfon-
damenten en fraai bekapte steenen neuten, blijk t duidelijk , 
dat het u bewoond is geweest. Waarschijnlij k 
hielden s er  hun verblijf . 

Zooals prof. Veth in zijn bekend werk heeft beschre-
ven is de e peervormig: de grootste lengte be-
draagt  de grootste breedte . e hoogte boven 
de zee is . of  voet. 

t is op het u zeer  koud: in den regentijd 
is het er , ki l en unheimisch. e streek lokt niet 
tot een langdurig verblij f uit. t plateau is bijn a geheel 
Omsloten door  een randgebergte, waaruit de Gocnoeng Pan-
gonan in het westen cn de G. Praoe in het oosten hun 
hooge ruggen verheffen. c eerstgenoemde berg is op de 
hellingen met gras begroeid,  Praoe daarentegen met 
bosch. 

t middendeel van het plateau was in het vorige jaar 
nog moerassig: de waterafvoer  geschiedt in noordelijk e rich-
ting naar  een door s aangelegd onderaardsch 
kanaal, door  de Javaansche bewoners van het plateau ge-
naamd Gnngsiran Aswatama, in zuidelijk e richtin g door 
verschillende riviertje s als  Toelis, Tclaga -
bang: vervolgens westelijk naar  Tclaga Toeroes, om ten-
slotte in  klili i Sejaroe te vallen, die eveneens op den 
G. Parot: ontspringt. 

e vlakte was zoo moerassig, dat de heer e , 
belast met het oudheidkundig onderzoek, onmogelijk zijn 
werk kon aanvangen. j  moest beginnen met het laten 
graven van afvoerlcidingcn voor  moeras- en regenwater, 
terwij l voetpaden naar  de verschillende s moes-
ten worden aangelegd. 

n de middenvlakte van het plateau ontwaart men de. 
groep Ardjoeno-tempels; zij  bestaan uit  tempels of tjandis, 
«waarvan er  van het noorden naar  het zuiden naast elkaar 
staan, met den ingang naar  het westen gekeerd. e eer-
ste tempel wordt door  de bevolking „t jand i Ardjoeno" , 
de laatste „t jand i Semiar"  genoemd. Zij  bevinden zich niet 
ver  van den pesangrahan; het dak is een weinig beschadigd' 
en de spits ingestort. 

Op eenigen afstand van  Ardjoeno-groep, op  beneden-
helling van drji i G. Pangonan verrijs t de „t jand i Gatot-

, eveneens mei den ingang nalar  liet westen gekeerd. 
()o|k hier  zijn dak e:n spits ingestort. 

Vanaf den pasangrahan volgt men den weg langs 'Tc-
laga Warn a naar  dessa Sembocngan, en vervolgens be-
reik t men de „t jand i Bima" . e staat op een n 
heuvelrug. 

Van alle s is de Tjand i Bima de hoogste 
en de schoonste. t bewerkte en samengestelde dak var 
heft zich op een omgaande huisblad-lijst mei vijl . naar 
boven in omvang afnemende verdiepingen tot aan de in-
gestorte topbekroning en de spits. r  der  verdiepingen 
draagt nissen met halve bogen waarin menschenhoofdeni 
zijn gebeiteld, terwij l aan eiken hoek der  verhooging is 
aangebracht een lotusknopvormig piëdestal. t geheel is 
met lofwerk bebeiteld. 

e der  buitenwanden springen een weinig uit en tegen 
den vierde is een voorportaal aangebouwd. t midden-
stuk van den oostenlijken gevel is een , die zich 
tot aan de kroonlijs t verheft. t schoone w 
is thans echter  zonder  beelden evenals alle tjandi s aldaar. 
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Gemeng d Nieuws . ^ 

. 

N i e u we u i t v i n d i n g en a a n g a a n de de C a o u t c h ou c. 

n t ons uit n : 

e e e Tentoonstelling van caoutchouc, die te Londen 
zal plaats hebben in t e n in. die e 
belangstelling dei e s zullen . 

e p no.  stelt eenen s van . . en eene gouden 
medaille voo  de n aangaande den oogst en het n van 
de caoutchouc. 

« p no. 6 stelt eenen s van .  voo  en eene gouden 
medaille aan dengene. die een nieuw k voo  de caoutchouc vindt. 

e g Lane Tea &  Chai s Association heeft nog 
twee n ingesteld, de e van  guinees .  de tweede 

 guinees. voo  de beste gedachten of nieuwe en e uitvindingen, 
n de g het k van e hoeveelheden 

caoutchouc' zal . 
t komiteit de  Tentoonstelling heeft de n van deze -

kampen gezonden aan J. s & Co..  Sint . . 
e s kunnen e  kosteloos alle inlichtingen bekomen of zich 

s wenden tot de . A . Staines . 

. 
. 

e ministe v.in t t te  kennis van belanghebbenden, da' 
in de maanden i en. zoo noodig. t van het jaa  een 

d k zal plaats hebben van . dingende naa
een t van voldoend afgelegd examen voo  opzichte van den 

, volgens het in  vastgestelde . 
Tot deelneming n alleen toegelaten zij die op i -het 

 levensjaa s en het  levensjaa nog niet zijn . 
Zij , die aan het d k wenschen deel te nemen, moeten 

zich vóó i  aanmelden aan het e van , /.ie 
s Stct. no.

. g — T w e e de . 
e Nieuwe Ct. , dat, volgens de plannen van g van 

het gebouw de Tweede , aan het t e niets -
d .  blijf t de hoofdingang tot de . n het bouwplan 

zijn echte nog twee e toegangen , o.a. aan de . 
e e l t , voo  lees- en . 

Ongevee in het midden van het doo  de g beschikbaa e 
k komt de nieuwe , doo  een e wandelgang ge-

scheiden van de oude zaal. Zij t t voo  leden, blijkbaa
met het oog op de e zittingen van de . t ge-
heele gebouwencomplex t n met twee etages. Op de e 

g aan de t bevinden zich de commissie- cn s 
en s de n voo  de n en de s van het 
analytisch . Aan de zijde van de l aan den kant de

t is de e n en j aansluitende de -
n voo  de . Aan de t 'al dus in het nieuwe gebouw 

de toegang voo n en s zijn. 

e wandelgangen n van de vie  zijden de nieuwe -
zaal en voo g van licht zal in het gebouwen complex zee
voldoende d n doo  open binnenplaatsen. 

Veel k zal n gemaakt van den gevel aan de Spui zijde. t 
gebouw zal aan die zijde d n doo een zee n gevel. 

 zal aan de e g een t komen. t plan 
bestaat om de e g te bestemmen voo » ten 
behoeve van de n en het benedengedeelte te n voo
publiek . 

e s gaat. als de l het p goed-
, aan de zuidzijde van den Nieuwen g naast de

Voss haa nieuwe magazijnen . 
Aan de e van den Nieuwen , aansluitende aan en 

met dezelfde n van het gebouw de Tweede , komt het nieuwe 
gebouw van den d van State, een e gevel, met een d 

. 
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De Apeldoornsch e Prijsvraag ? 

e Permanente Prijsvraag-Commissie heeft dezer  dagen 
aan de Besturen der  Constitueerende Vereenigingen het 
volgend sehrijven doen toekomen : 

WelEdelgeboren n ! 
e P. P. C. heeft de eer  U bij  deze te berichten dat 

in haar  handen kwam een programma voor  een prijsvraag 
voor  een kerk voor  de Ned. . Gemeente te Apeldoorn 
en het , uitgeschreven door  de kerkvoogdij  aldaar. 

t programma voldoet in geen enkel opzicht aan de 
Algemeene regelen voor  Nationale Bouwkundige Prijsvragen. 

e Commissie wendde zich tot genoemde j 
met een daarop wijzend schrijven, en het verzoek om 
alsnog het programma in overeenstemming met de A. . 
te willen brengen. 

Zij moet inmiddels deelneming aan genoemde prijsvraag 
ontraden en verzoekt U dit in Uw orgaan te willen ken-
baar  maken. 

d namens de P. P. C. 
A'dam . 9  C. N.

* * 
# 

le le foon 5098. AMSTERDAM . O v e r t o om 327 d e b R V b l N l l . I R I P , - U t r e C l l t . 

e heer  J. G(ratama) schrijft in het Bouwkundig week-
blad omtrent deze prijsvraag, onder  het hoofd : 

EEN E . 

e kerkvoogden der  Ned. . Gemeente te Apel-
doorn en het o hebben voor  enkele weken een prij s 
vraag uitgeschreven onder  de bouwkundigen in de Gemeente 
Apeldoorn ter  verkrijgin g van een schetsontwerp voor  een 

kerk met kleinen toren, annex consistoriekamer en kosters -
woning, te stichten op een vrij  terrein aan den Arnhem-
schen straatweg te Apeldoorn. 

Waar de voorwaarden van deze prijsvragen op vrijwel 
alle belangrijke punten in strij d zijn met de Nationale 
Prijsvraag , vastgesteld door  de vier  bouwkundige 
vereenigingen, meenen wij  deze prijsvraag te moeten 
signaleeren als geheel onvoldoende. n de voorwaarden 
vinden wij  o.a. : 

t gebouw zal ruimte moeten bieden voor  ongeveer 
 plaatsen gelijkvloers en  op de gaanderij. e 

bouwsom mag — niet te boven gaan; in deze 
bouwsom is alles begrepen: centrale verwarming, een 
toren-uurwerk, enz., ook „d e kosten van architectuur  ', 
met welke eigenaardige term het programma vermoedelijk 
het atchitecten-honorarium bedoelt. 

Verlangd wordt een plan begane grond, de voornaam-
ste gevels en twee doorsneden beide zoodanig, dat daar-
uit de constructie van gebouw en toren is na te gaan. 

e hoofdgevel schaal  op ; de andere teekeningen 
schaal  op

Verder  : een memorie van toelichting en een gespeci-
ficeerde begrooting. En dit noemen de kerkvoogden een 
schetsontwerp ! 

e beoordeeling zal geschieden door  het College van 
, onder  adviseering der  overige kerkelijk e 

colleges ; van deskundigheid in de Jury is dus geen sprake. 
Verder  wordt medegedeeld dat  de maximum 

bouwsom is, doch dal bij  de beoordeeling der  ingezonden 
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ontwerpen de bouwsom zeer  zeker  van grooten invloed 
zal zijn bij  de keuze van het ontwerp. e volgende be-
paling is wel de kroon op de minderwaardigheid van de 
voorwaarden: n de ontwerper  van het gekozen ont-
werp, om welke reden ook, verhinderd is als bouwmees-
ter  van dat ontwerp op te treden, of n om 
redenen die niet genoemd behoeven te worden hem het 
bouwtoezicht niet wenschen op te dragen, zal hem voor 
het gekozen ontwerp worden uitbetaald een som van 

— , bij  acceptatie van dit bedrag wordt het ontwerp 
het eigendom van n en verkrijge n zij  het recht 
dit ontwerp voor  haar  te doen u i t voe ren .« 

s : geen prijzen, geen spoor  van deskundigheid van 
de Jury , volkomen onzekerheid, dat de bekroonde de 
opdracht voor  den bouw krijg t ; een eventueele schade-
loosstelling aan den bekroonde van — wat natuurlij k 
in dit geval veel te weinig is. n een advertentie werden 
bouwkundigen uitgenoodigd plannen in te leveren; over 
de voorwaarden zouden n uitsluitend m o n -
d e l i n g toelichting geven op twee bepaalde dagen. 

t geeft wel een merkwaardigen kij k op de bescha-
ving van deze heeren , dat zij  zich, waar  het 
hier  toch niet het eerste het beste schuurtje maar  een 
kerkgebouw betreft, niet gewend hebben tot de architecten-
vereenigingen bij  de voorbereiding van deze prijsvraag , 
maar  door  deze schandelijke voorwaarden listiglij k archi-
tectonische krachten willen uitbuiten . 

n willen, zonder  eenige belooning uit te 
keeren, verschillende bouwkundigen arbeid laten verrich -
ten en tegen elkaar  laten concurreeren ; zij  zullen dan 
daaruit zelf het beste kiezen ; en krijge n dus het beste 
van veel arbeid voor  niets. e mededinger, die de zeker 
heid heeft, dat zijn project n i e t door  deskundigen wordt 
beoordeeld, zoodat allerlei willekeurige invloeden de bekro-
ning zullen bepalen, heeft alleen de wel zeer  schrale troost, 
dat, w a n n e er  hij  no. é én mocht zijn , zijn ontwerp 
m i s s c h i en voor  uitvoerin g wordt aangewezen, of 
anders voor  f — wordt afgekocht. 

Natuurlij k zal geen architect, die zich zelf respecteert, 
aan deze prijsvraa g meedoen ; alleen beunhazen en onbe-
voegden zullen misschien hun krachten er  aan wagen, 
met het vri j  wel zekere gevolg, dat op deze wijze een 
kerk wordt verkregen, die den naam »bedehu i s« volkomen 
onwaardig zal zijn, en die Apeldoorn zal ontsieren. 

 >e heer  Gratama heeft het mooi gezegd, maar  toch 
vrcezen wij , dat zijn woorden weinig effect zullen hebben, 
noch bij  de kerkvoogden, noch bij '  de \peldoornschc bouw-
kundigen. 

e eersten zullen ach van de beleedigendc qualificati e 
van gebrek aan beschaving weinig aantrekken, de laatste 
zullen wellicht gronden kunnen aanvoeren, om le bewij-
zen, ckrt hier  geen sprake is van een prijsvraa g in den 
zin der  Prijsvraagregelen. e dit zij. in elk geval, komt 
ons de houding der  P. P. C. in het onderhavig geval cor-
recter  voor, ofschoon, naar  hetgeen ons van de zaak be-
kend as. wij  zouden zeggen, dat zij  bet doel, het programma 
in overeenstemming met de A . . te zien gebracht, niet 
bereiken zal. 

Al l .bijna een jaar  geleden werd voor  een eventueel te 
bouwen kerk vo|oir  de Ned. . Gemeente terrein aangc-
kjocht en zoodra dit bekend was gingen zich de beoefenaars 
der edele bouwkunst, rij p en groen, bij  kerkvoogden aan-
melden, om, zoo mogelijk, de opdracht voor  den bouw 
ot iets van een toezegging te bemachtigen. 

Trot s alle eere-codes en fatsoenlijkheids-voorschriften: 
vooir  architecten is het te Apeldoorn al evenals elders 
vrijwe l usance, dat de collega's hun diensten gaan aanbieden 

bij  iedereen die grond koopt of op andere wijze de ver-
denking op zftcjh laadt, met bouwplannen rond te loepen. 
Zelfs collega's met zeer  moderne opvattingen moeten in dit 
opzücht groote activiteit aan den dag te leggen en met hun 
welbespraaktheid veel weten te bereiken. 

n deze ohiistandiglhedcn is het te verklaren, dat anderen, 
die het als regel beneden hun waardigheid achten zich 
persoonlijk aan te bevelen, gedachtig worden aan het sprceki 
woord, dat bescheidenheid een sieraad is, maar  dat men 
verder  kom« met een zekere dosis brutalitei t en wel 
genoodzaakt 'zijn , ejr  aan te herinneren, dat zij  misschien 
aan hun reputatie en hunne uitgevoerde werken ook eenige 
aanspraak kunnen ontleenen om in aanmerking te komen. 

n mloctcn in dit geval wel op een wijze be-
stormd zijn, waarvan men zlich buiten Apeldoorn moeilijk 
een denkbeeld kan vormen. Een bouwmeester  heeft on-
gevraagd alvast twee plannen gereedgemaakt; een rijks-
ambtenaar  deed het aanbod gratis een plan te leveren; 
de gemeente-architect, wiens instructi e hem n. b. verbiedt 
particulie r  werk aan te nemen, bood zich aan; is het 
wonder, dat toen ook die r  en een of meer  leeraren 
van dc Ambachtsschool een 'kans waagden ? zoodat ten 
slotte dc kerkvoogdij , ten einde raad. niet wist wat 
zij  doen zou cn er  niet aan dacht, zich om uitkomst tot 
de Permanente Prijsvraag-Commissie te wenden. 

Gelukki g was rzij  niet op een der  vele belangelooze aan-
biedingen ingegaan. 'Zi j  besloot nu, alle Apeldoornsche 
bouwkundigen in dc gelegenheid te stellen, schetsplannen 
in te leveren cn stelde de voorwaarden daarvoor  vast, 
terwij l züj  zich bovendien beschikbaar  stelde, mondeling 
aan de gegadigden inlichtingen tc verschaffen. 

Omtrent die mondeling verstrekte inlichtingen zijn wij 
in staat nog het een en ander  mede te deelen. 

j  is natuurlij k de quaestie van de beoordeeling 
der ontwerpen ter  sprake gekomen en toen bleek, dat de 
kerkvoogdij  zich nog zeer  goed de misère herinnerde, die-
zij  zich indertij d met de prijsvraa g der  eerste kerk op den 
hals had . e destijds zeer  geruchtmakende ge-
schiedenis sis reeds lang geleden, wij  zullen er  de weinig 
verkwikkelijk e bijzonderheden niet weder  van tc voorschijn 
halen, maar  wij  kunnen ons voorstellen, dat de schrik, om 
nu weder  met een deskundige jur y te beginnen er  bij  het 
kerkbestuur  nog inzit , dat men toenmaals gezegd heeft, 
zoo iets nooit weer, en tevens, dat dc geschiedenissen van 
volgende prijsvragen, 'beter  opgezet dan de hierbedoclde 
en beter  geslaagd, toch dc bezwaren tegen een prijsvraa g 
in optima (forma, nog afgezien van de kosten daaraan ver-
bonden, bij  het college niet hebben opgeheven. 

Toch hebben n er  nog wel over  gedacht, 
een of fmecr  prijke n uit te loven, maar  zij  meenden zich 
daardoor  de bevoegdheid toe te eigenen, het ingezonden 
werk naar  zijn artistieke waarde tc kunnen klassificceren. 
Zi j  bedoelen alleen, uit de ingezonden ontwerpen datgene 
te kiezen, wat h.i. het meest geschikt is, inzonderheid met 
het oog op de beschikbare bouwsom.*) 

e de heeren nu tot een juiste beoordeeling zullen 
geraken is iwel eenigszins raadselachtig cn het verifieeren 
der begroetingen zal voor  hen zeker  geen geniakkcJijke 
taak zijn, maar  in de verschillende colleges van diakenen, 
notabelen, enz. (zitten aannemers en bazen met wier  hulp 
zij  meenen de zaak toch wel te zullen opknappen. 

n elk (geval hebben zij, na rij p beraad, besloten zoo te 
handelen en al moet hier  inplaats van ,,na rij p beraad" 
misschien gelezen worden „ te n einde raad"  er  zal waar-
schijnlij k aan de zaak niets meer  veranderd worden. 

*) e is t tot f , l het getal plaatsen tot
d t en het tijdstip van g de plannen tot -

cembe d . 

t is zeer  te betreuren en er  zijn zeker  collega's te 
Apeldoorn, a ie zich wel tegen een dergelijke behandeling 
van zaken zouden willen verzetten, maar  de eensgezind-
heid laat nog zooveel te wenschen over, dat zij  er  niets 
tegen kunnen uitrichten . Wi e eenigszins bekend is met 
de toestanden m de provincie zal moeten toegeven, dat 
de behartiging van de vakbelangen der  architecten in de 
kleinere plaatsen, zoowat alles te wenschen overlaat. Zij 
kunnen eenvoudig niet optreden, zooals de collega's in de 
groote steden, en nog. maar  in enkele groote steden, dit 
kunnen doen, aan de voordeelen van het verecnigingslevcn 
hebben zij  zoo goed als niets, in plaats van steun 
te vinden 'in het lidmaatschap eener  vakvereeniging, be-
lemmert hen dit somtijds nog in hun vrijhei d van handelen. 
Slechts zelden (maken zij  hun grieven wereldkundig, een 
optreden in het openbaar  heeft meestal direct nadeelige 
gevolgen. 

e positie van den architect in dc provincie is een 
zeer  eigenaardige, waaraan in het algemeen belang van 
der architectenstand wel eens wat meer  aandacht mocht 
worden gewijd. t gaat niet aan, hem alle self-respect 
te ontzeggen, of hem direct bij '  de beunhazen en onbe-
voegden in tc deelen. zooals de heer  Gratama gelieft te-
doen, wanneer  hij  zich verstout te betwijfelen of dc colle-
ga's, die in de vereenigingen de lakens uitdeden, bet recht 
hebben, hem een bepaalde gedragslijn voor  te schrijven. 

Wi j  zullen 'thans over  deze dingen niet in nadere be-
schouwingen treden en willen alleen een artikeltj e in her-
innerin g brengen in dc „Opmerker ' '  van 6 Juli  dat 
deze aangelegenheid betreft. 

Tot de Apeldoornsche prnVvraag-quaestie terugkeerend 
en in het midden latend, of een wedstrijd, waarin geen 
prijzen uitgeloofd , strik t genomen een prijsvraa g kan 
worden genoemd, (merken wij  op, dat vooral de schadeloos-
stelling van if  waarvan de voorwaarden spreken, er-
gernis heeft gewekt en wij  kunnen ons dit ook wel voorstel-
len maar  toch verschijnt ook dit punt in een eenigszins 
ander  licht , .wanneer  men nauwkeurig de bedoeling daar-
van nagaat. 

n zullen, 'ingeval zij  den ontwerper  van het 
gekozen plan 'niet de uitvoering willen opdragen,
voor  het schetsplan betalen en i n d i e n d i t g e a c c e p-
t e e r d w o r d t , doch ook dan alleen, het recht verkrijgen , 
dat plan ftc doen uitvoeren. 

Zi j  bedoelen daarmede, het recht aan zich tc houden, 
om zoo te kunnen handelen, wanneer  die ontwerper  niet 
capabel geacht |wordt, om de uitvoering naar  den eisch 
te verzorgen. Om deze overweging goed te begrijpen moet 
men alweder  met dc plaatselijke toestanden bekend zijn; 
voor  den architect, die zichzelf respecteert, kan zij  weinig-
bezwaar  opleveren, immers hij  kan weigeren zijn plan voor 

 af te staan; de bepaling opent hem den weg 
tot een schitterenden aftocht. 

(Ofschoon wij  benieuwd zijn naar  den loop, dien de zaak 
verder  nemen zal, gelooven wij  toch, dat die al vrijwe l 
te voorspellen is. n zullen waarschijnlij k alle 
inmenging van de hand wijzen en de critiek laten praten] 
en in de bestaande omstandigheden, waarvan ook zij  af-
hankelij k zijn is dit misschien de wijste partij . 

Wji j  willen daarmede volstrekt niet zeggen, dat wij  in-
genomen zijn met de wijze van behandeling, door  hen „n a 
rij p beraad"  gekozen of die, ook bij  inachtneming der 
omstandigheden, kunnen goedkeuren, maar  wij  hebben ge-
tracht haar, zoover  ons dit mogelijk was, uit dc omstandig-
heden te verklaren, om daarmede aan te tooncn, dat het 
gemakkelijker  is Prijsvraagregelen vast te stellen, dan ze 
in practij k %c brengen. e P. P. C. heeft haar  plicht ge-
daan, zoo ftSj eerder  had kunnen ruiken, wat er  te Apel-
doorn gaande (was, zou zij  voorzeker  eerder  werk van de 

zaak hebben kunnen maken, misschien met wat meer  suc-
ces. Thans .vreezen wij , dat zij, buiten haar  schuld te laat 
gekomen is. 

Evenwel, het geval kan ons leeren, dat het met de re-
geling der  prijsvragen en met de behartiging der  vakbe-
langen van den architect nog lang niet is zooals het wezen 
moet. en (liet kan bijdragen ons aan te sporen tot het 
aansturen op (verbetering van beide zoo belangrijk e aan-
gelegenheden. 

* Vereenigingen . 

. T E . 

n de laatste vergadering van het departement -
den e. o. van de j  van Nijverheid , hield de 
heer . Blanson s een voordracht over  »G e-
m e e n t e r e i n i g i n g ,< meer  speciaal in verband met 
de toestanden te . 

Aangezien evenwel op andere plaatsen overeenkomstige 
toestanden bestaan, kunnen de beschouwingen van den 
spreker  in vele opzichten als van algemeene strekking 
worden aangenomen. 

Gemeentereiniging is een bedrijf , dat, zooals spreker 
uitlegde, sinds langen tij d de menschen veel zorg veroor-
zaakt, daar  zij  er  een puzzle van hebben gemaakt, die hoe 
langer  hoe moeilijker  is geworden. 

r  en zee, en vaak ook niet stroomend water, zijn 
al voor  eeuwen voor  afvoer  van overcompleet vuil benut, 
maar  vooral het laatstgenoemde is daarvoor  niet altij d 
geschikt. Zoo zou het b.v. geen aanbeveling verdienen, 
al het r  vuil ( faecal iën en urin e incluis) op de 
grachten te loozen, omdat deze — spreker  illustreerde 
het met eenige cijfer s — niet in staat zijn , dat te ver-
werken. j  gaf een staalkaartje v »n wat op het gebied 
der gemeentereiniging hier  en daar  zooal wordt toegepast. 

Steden aan groote rivieren zijn in dat opzicht bevoor-
recht. Zoo kan Arnhem zonder  eenig' bezwaar  haar  vuil 
aan den n afgeven. m heeft een riool op de 

s en met zulk een succes, dat in de Schiedamsche 
waterleiding van het geloosde vuil eigenlijk nooit wat is 
terug te vinden. Amsterdam en n g voeren af — 
een dure geschiedenis — naar  zee, laatstgenoemde stad 
door  middel van een kanaal, dat zeer  ten onrechte den 
naam van ververschingskanaal draagt. 

Waar zulk een verwijderin g van het vuil niet mogelijk 
is, daar  komt men hoe langer  hoe meer  in de richtin g der 
biologische reiniging, die op verschillende manieren is uit 
te voeren. Spreker  liet verschillende stelsels de revue 
passeeren, w.o afvoer  naar  septictanks (langzamerhand 
uitgeschakeld, omdat het effect niet in verhouding staat 
tot de kosten), het tegenwoordig in Engeland in gebruik 
zijnd e systeem, dat echter  ook zijn bezwaren heeft, en de 
verbeterde toepassing daarvan in , waar  het 
niettemin een groote lastpost op de gemeenterekening is. 

n de thans te n ingevoerde beerputten met 
overstorting gaat het gewone natuurlijk e p r o c é dé van ver-
nietiging geregeld zijn gang. A l s van die putten een ver 
standig gebruik wordt gemaakt en we behouden voor  het 
overige de tonnetjes, dan kunnen we veilig het menage-
water  in de grachten laten loopen. 

Behalve het natte en vloeibare is er  nog het droge vuil , 
dat betrekkelij k weinig minder  last veroorzaakt dan het 
andere. Vooral het sorteeren is een lastig werk en alles 
wat er  kan worden gedaan, om daarvan af te komen, is 
in het algemeen belang. 
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h wat er  ook gebeure, een groot deel van het vaste 
vui l moet men wel behouden voor  de bewerking van den 
compost, waarvoor  evenwel, sedert de boer  zich met kunst 
mest kan helpen, de gulden dagen voorbij  zijn . n den 
compost blijft , ook bij  zorgvuldige sorteering, altij d veel 
rommel achter  en dat is onaangenaam op het land. Een 
vri j  goede compost verkrijg t men door  vermenging van 
ier  met turfstrooisel, dat bovendien de eigenschap bezit, 
gassen min of meer vast te houden. 

Wat de bewerking van den inhoud van tonnen en beer-
putten betreft, behandelde spreker  nog het , 
dat te Amsterdam niet heeft voldaan en de verwerking 
tot zwavelzure ammoniak, die naast haar  goede zijde ook 
verschillende nadeelen heeft. t vaste vuil naar  zee te 
brengen en het daarin te werpen is al evenmin een op-
lossing bij  uitnemendheid, daar  een groot deel op het 
strand terug komt, wat voor  de badplaatsen te hinder 
lij k is. 

Zoo .is men steeds weer  in de richtin g gekomen, om 
zooveel mogelijk alles te verbranden, waarmee al jaren lang 
proeven zijn genomen, die maar  een matig succes hebben 
gehad. Een groote verbetering op dit gebied is ongetwij-
feld het nieuwe systeem vuilverbrandingsoven, waarvan de 
waarde schuilt in het aanblazen van het vuur  met verhitt e 
lucht . r  dan moet ook de rookontwikkelin g zooveel 
mogelijk worden tegengegaan. Een zeer  lastige, en nog 
niet volkomen opgeloste kwestie is, dat de achtergelaten 
asch zoo licht en vluchti g is dat zij  zich over  een be 
trekkelij k grooten omtrek verspreidt. r  een zeer  ge-
compliceerd systeem kan dat worden verhinderd en dan 
blijf t er  bij  de verbranding een slak over, die diverse 
goede eigenschappen bezit en voor  verschillende doeleinden 
gebruik t kan worden, zelfs voor  het bakken van steenen. 

O m voor n een vergelijkin g te hebben, heeft 
spreker  den thans op kleine schaal gebouwden verbran-
dingsoven te n in oogenschouw genomen, die betrek-
kelij k eenvoudig is samengesteld en de voordeden biedt, 
dat geen opeen hooping van vuil ontstaat, wat bij  het uit 
breken van e p i d e m i e ën van groot belang is, terwij l per 
dag van  uren . vuil wordt verwerkt ; in het 
gunstigste geval de verbrandingswaarde l/s v an die van 
steenkool is en dat, als alles meeloopt, electrische energie 
kan worden geproduceerd. e oven staat vrijwe l binnen 
de grenzen der  gemeente en tegen verspreiding der  fijn e 
asch over  de stad wordt gewaakt. 

O f vuilverbrandin g te n het gewenschte suc-
ces zou hebben, durfd e spreker  nog niet met zekerheid 
beslissen. T e m b.v gaat het schitterend, maar 
het vuil wordt daar  met een groot aantal brandende sin-
tels vermengd, wat in andere plaatsen lang niet altij d kan 
geschieden. En zelfs als de installatie er  eenmaal is en de 
warmt e in electriciteit kan worden omgezet, dan is de zaak 
nog niet zoo eenvoudig. t komt spreker  voor, dat het 

e voorbeeld in dit geval alleszins aanbeveling zou 
verdienen. r  heeft men den oven direct tegen de 
electrische centrale aangebouwd. n verwacht dienten 
gevolge een besparing aan kolen van f  wat, naar 
verhouding van het inwonersgetal berekend, voor -
den ongeveer  f  zou zijn. n dat resultaat inderdaad 
worden bereikt, dan zou men hier  nog niet zoo slecht 
uit zijn . 

Alles bij  elkaar  genomen: een vuilverbrandingsoven 
achter  de electrische centrale, een vuil-compostinrichtin g 
buiten de stad en n ware van het vuil af. 
Onze grachten zouden schoon blijven , als . . . m er 
niet was. g van het afvalwater  uit stroocarton- en 
aardappelmeelfabrieken is echter, zonder  toepassing eener 
buitengewoon dure methode, wel mogelijk. Wanneer  bij 
de fabriek te m een tank werd gemaakt, waarin het 

water  eenige dagen kon blijven en er  werd dan een hoe-
veelheid kalk aan toegevoegd, dan zou het bezwaar  te 
overwinnen zijn . Wi e weet, of , als het 
aschland eenmaal uit de Schrans verdwenen is, niet nit 
vriendelijkhei d tot een wederdienst bereid is. En zoo niet, 
dan moesten de s maar  een tank cadeau geven. 

E r volgde eenige discussie, waaraan ook wethouder 
Oosterhoff"  deelnam. 

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

G V A N E E -
E O V E

A an d e C o n s t i t u e e r e n de V e r e e n i g i n g e n. 

e Permanente Prijsvraagcommissie heeft de eer  U bij 
deze verslag te geven van hare werkzaamheden in het 
afgeloopen jaar . .

l kan het verslag kor t zijn , daar  er  geen aanlei
ding bestaat tot meer  uitvoerige principieele beschouwingen 
zooals bij  de samenstelling der  beide vorige jaarverslagen 
het geval was, zoodat kan worden volstaan met een kor t 
r é s u mé van den arbeid der  Commissie. 

e bestond in : 
 het geven van adviezen aan prijsvraa g uitschrijvers , 

die hare bemiddeling inriepen ; 
 het aanbieden van de diensten der  Commissie aan 

prijsvraa g uitschrijver s ; 
 het uitbrengen van adviezen aan de besturen der 

Constitueerende Vereenigingen over  uitgeschreven prijs -
vragen, en 

 het ondernemen van een herziening der  Algemeene 
n en van het  luishoudelijk t der  Commissie. 

A d  . Om advies werd gevraagd : 
a door  de Amsterdamsche Commissie plan  over 

eene uit te schrijven prijsvraa g voor  een monument op 
den m te Amsterdam. n eene correspondentie zette de 
P. P. C. hare denkbeelden omtrent het inrichten van een 
zoodanige prijsvraa g uiteen, doch de Commissie meent 
dat de prijsvraa g niet doorging, althans haar  kwam daar-
omtrent niets meer  ter  kennis ; 

b. door  de Sociaal technische Vereeniging van demo 
cratische s en Architecten omtrent een prijsvraa g 
voor  een » T u i n s t a d «. e P. P. C. gaf, ofschoon het hierbi j 
een studieprijsvraag gold, eenige inlichtingen, met inacht 
neming waarvan de prijsvraa g werd uitgeschreven ; 

c. door  de Vereeniging van Nederlandsche Baksteen-
fabrikante n over  een prijsvraa g van een schoolgebouw 
met onderwijzerswoning. 

Ook hier  gold het een .studieprijsvraag, waarbij  echter 
met het advies der  Commissie bij  de uitschrijvin g werd 
rekening gehouden. 

d r  de Vereeniging »het O o s t e n» te m 
inzake een uitgeschreven gevelwedstrijd, welke wedstrijden 
geheel buiten de bemoeienissen der  P. P. C. vallen, wat 
aan de betrokken Vereeniging werd medegedeeld. 

e. r  de Commissie voor  het stichten van een «Ve r-
zo rg ingshu is» te m ; de P. P. C. confereerde her-
haaldelijk met deze Commissie en adviseerde haar  omtrent 
de samenstelling van het concept-programma, de keuze 
der  juryleden, enz. Volgens besluit van den Gemeente-
raad d.d.  Sept j . l . is definitief tot een prijsvraa g be-
sloten. s deze belangrijk e prijsvraa g nog niet uitgeschre-
ven, zoo mag verwacht worden dat dit eerlang zal geschieden. 

f. door  het gemeentebestuur  van m in zake het 
uitschrijve n van een prijsvraa g voor  een s van die 

gemeente. e P. P. C. bezocht daartoe die gemeente om Uitgaven. 

het dagelijksch bestuur  te adviseeren bij  de keuze van Bureaubehoeften
een terrein voor  dien bouw, en gaf haar  advies omtrent Copieerwerk ,,
de inrichtin g der  prijsvraag , de uit te loven prijzen, de n ten behoeve der  gewone Commissiever-" 
samenstelling der  jury , enz. gaderingen „

e P . P. C. acht het een verblijdend teeken, dat haar  Port i f  -f-  - i -  éi
tusschenkomst van zoo velerlei zijden werd gevraagd en 
meent daarin een langzaam doorwerken en gewaardeerd
worden der  Algemeene n te mogen zien. e Penningmeester . G. J A N S E N. 

A d  Aanbieding van de diensten der  P. P. C. had  n „ o n , » . i ^ . - t 
 Amsterdam, r

plaats op het bij  geruchte vernemen van het mogelijk 
uitschrijve n van prijsvragen : ° e Permanente prijsvraa g Commissie : 

a. aan een ingezetene van Schiedam, voor  een prijsvraa g j\  G.B/.x. Voorzitter 
voor  een Ziekenhuis aldaar. Bericht werd echter  ontvangen  N. V A N , Secretaris 
dat van zoodanige prijsvraa g geen sprake was ; . G . J A N S E N, Penningmeester. 

b. aan de Steenkolenhandelsvereeniging te m 
voor  een prijsvraa g voor  een kantoorgebouw voor  die 
Vereeniging. Ook van deze Vereeniging werd bericht ont-
vangen, dat getn voornemen bestond een prijsvraa g uitt e G . 

schrijven n Vragen en Antwoorden. 
r  is gebleken dat de Vereeniging eene besloten 

mededinging onder  een aantal architecten voor  zulk een V r a a 8 \ t de grond voor  de scholen verenigings-
gebouw heeft uitgeschreven e n vergaderlokaal en andere gebouwen, plantsoenen en 

Waar echter  nog niet is geregeld de verplichtin g der  kinderspeelplaatsen aan de begrooting van kosten onttrok -

leden van de C. V . ingeval van uitnoodiging tot zulk eene k e n w o r d e n

mededinging, en de P. P. C , gezien het geval koloniaal Antwoord . e kosten van den grond bestemd voor  den 
, niet bevoegd is tot ingrijpen , heeft zij  gemeend bouw van scholen, van het vereenigingslokaal en van andere 

zich niet verder  met deze mededinging te moeten inlaten, openbare gebouwen vallen buiten de begrooting en het 
A d  Adviezen aan de besturen der  C. V . werden exploitatieplan. e kosten van den grond bestemd voor 

uitgebracht, behalve over  bovengenoemde prijsvragen plantsoenen, kinderspeelplaatsen ed. moeten in rekening 
waar  daartoe aanleiding bestond, omtrent de besloten gebracht worden. 
mededinging voor  een tentoonstellingsgebouw voor  de Vraag  Omtrent aanleg van voortuinen en plantsoenen 

e afdeeling der  tentoonstelling te San Francisco, wordt niets in het program vermeld ; moet hiermede reke-
j  bleek wederom de wenschelijkheid eener  rege- ning worden gehouden: Zoo ja, wat is de kosten per 2 . 

ling, waarnaar  in dergelijke concurrenties, besturen en Antwoord . e kosten van aanleg der  plantsoenen zijn 
leden der  constitueerendeV ereenigingen zich konden richten. t e s t e i i e n op f  per 2 . e kosten van aanleg van 

A d n aansluiting met de algemeene beschouwingen voortuinen en van tuinen achter  de perceelen zijn begrepen 
in het jaarverslag der  P. P. C. over  heeft de Com- i n d e bouwkosten per 1 . woning, vermeld onder  b. 

missie gemeend eene herziening der  A .  te moeten y ^orét met vereenigings- en vergaderlokaal 
ondernemen, waarbij  getracht werd tegemoet te komen ^  e n h e t z e l f d e , o k a a l b e d o e l d ? 
aan de bezwaren, die bij  de toepassing der  A . . aan , 
den dag waren getreden. Antwoord . t kan een lokaal zijn, het mogen er  ook 

n n Juli  mocht de Commissie hare wijzi - t w e e z n n -

gings-voorstellen met toelichting aan Uwe Vereeniging U e Secretaris der  Jury , 
doen toekomen, en in hoofdtrekken door  de vergade- . 
ringen zien goedkeuren. 

Slechts é én punt, n.1. de wijze, waarop het beginsel der 

bekende « m o t ie Van der  Pek» in de A . . behoorde te G T E N P 
worden verwerkt , gaf aanleiding tot de Commissie het ver- j.p.
zoek te richten hare aandacht nader  aan dat punt te 
wijden en nieuwe voorstellen daaromtrent te doen. e ingekomen antwoorden op de ' r ij  s v r i g en

r  verschillende omstandigheden kon de Commissie zijn van  tot en met ?i , van  tot  uur 
daaraan niet zoo tijdi g gevolg geven als zij  wenschte, doch tentoongesteld in het Academiegebouw. Coolvest, -
zij  vertrouwt , dat spoedig de belemmerende oorzaken uit dam. 
den weg zullen zijn geruimd en zij  aan de haar  gegeven 
opdracht zal kunnen voldoen. 

e samenstelling der  Commissie werd gewijzigd door  E e n c e n t r a l e d r i n k w a t e r l e i d i n g v o o r  d e 
het aftreden van den heer  P. J. de Jongh, die zich niet _ 0 

herkiesbaar  stelde en vervangen werd door  den heer . G . p r o v i n c i e G r o n i n g e n , 
lansen, zoodat de Commissie is samengesteld als volgt: 

J ' r  ons vorig nummer deelden wij  alleen de conclusies 
A . Salm , voorzitter , aftr .  mede van het rapport , ter  zake van bovengenoemde aan-
C. N. van Goor, secretaris, aftr .  gelegenheid uitgebracht. e zaak is evenwel van genoeg-

. G . Jansen, penningmeester, aftr .
g over  Groninger  Courant"  daarvan mededeelde een en ander  uit 

Ontvangsten. het belangrijk rapport zelf mede te doelen 
Verkoop van exemplaren der  A .  f  pij  bjcsluit van de Staten der  provincie Groningen, d.d.

r  de Constitueerende Vereenigingen aan te vul- Juli  werd. overeenkomstig de voordracht van Ged. 
len tekort (art.  huish. ; . . _. .  [Staten en o.ja, naar  aanleiding van het rapport van de 

 heeren Oosterbaan en doester  besloten f  te geven. 



in de koisten van een o n d e r z o ek n a ar d e m' o g e 1 ij  k -
'h e i d e n  w c n s c h e 1 ij  k h e i d v an o p r i c h t i n g e e n  r 
d r i n k w a t e r v o o r z i e n i n g i n de p r o v i n c i e , onder 
voorwaarde dat de betrokken gemeenten een even groot 
bedrag gaven.  gemeenten hebben zich te zamen daartoe 
verbonden, waarna het k f  t oes tónd - dus evenveel 
als gemeenten en gewest samen—onder  voorwaarde dat dit 
bedrag wordt terugbetaald indien de arbeid van de com-
missie van onderzoek tot het stichten eener  waterleiding 
den stoot mocht geven; in 't andere geval was men tot 
geen terugbetaling verplicht . 

N a overleg van Ged. Staten met den r van Bdnnenl. 
Zakten en niet de Staatscommissie voor -
ziening, wterd de heer J. , kapitein der  genie, inge-
nieur bij  het u voor g met 
de leiding van het onderzoek en het opmaken van een 
project voor een centrale drinkwatervoorzienin g belast, zulks 
in overleg en met medewerking van de evenvermeldc Staats-
commissie en haar  technisch bureau. t onderzoek werd 
gehouden in alle gemeenten der  prov. Groningen, met uit-
zondering van eten drietal , welke reeds van een waterlei-
ding profitecren. n.1. Groningen, n en Winschoten. 

t rapport nopens dat -onderzoek' is thans verschenen 
en aan . Staten uitgebracht. 

Nla grondige beschouwing van de cijfer s der  volkstel-
lingen over den groei der  bevolking, werden de Groninger 
gemeenten ingedeeld in  groepen, t.w.: 

i ° . die bezuidoosten het Eemskanaal; 

 de gem. . Appingedam en : 

 de gem. , . Grootegast en ; en 

 de overige gemeenten. 

e bevolkingstoename wordt voor  deze vier  groepen van 

gemeenten aldus geschat: 

Groep Getal inw. op  jarig e toe- Getal inw. op 

no.  Jan. name in %  Jan.

l 

'5 

'5 

-5 75474 

Totaal pl.m.

Verondersteld wordt dat bet volgende procent inwoners 
in de toekomst aan het leidingsnet zal werden aangesloten: 
van . Appingedam. . Veendnm. Wilder -
wink , Sjappemeer en Nieuwe Schans  pet.; van , 

. Grootegast. . Sllochteren, Finstcrvvolde, 
Bellingwolde, Vlagtwedde cn Wedde  pet.; cle overige 
gemeenten  pc;.; op dien voet wordt voor de warmste 
djagen van  een totaal waterverbrui k van pl.m. 3 . 
pter  dag noodig geoordeeld. Voor  allerlei doeleinden als 
verbrui k voor vee en ind|ustrie, brand enz. wordt nog pl.m. 

: i . per  dag geraamd, zoodat in het geheel een 
waterverbrui k v:an s . per  dag wordt noodig gcoor-
dteelcl in heit j,aar  als de bevolking den veronder-
stelden aanwjas heeft ondergaan en de aansluitingen naar 
het geraamd percentage zijn tot stand gekomen. 

Voorloopii g werd aangenomen, dat het pompstation zou 
zijn gelegen ter  plaatse waar de pompproef plaats had, dus 
in den Öos tpo lder van Noordlaren. t leidingsnet zou in 
onderscheiden Wijdten varieerend van . een 
totale lengte hebben van . e plaatselijke lei-
dingnetten zijln hieronder  niet begrepen. 

Voor de bcgrooting van de plaatselijke leidingnetten 

wierden door de opzichters van den prov. waterstaat overal 
de speciale opnamen gedaan. Voor die leidingen, waarin 
plaatsing van brandkranen noodig zou ktunnen zijn, is ge-
rekend op een buis-wijdte v.m , samen lang

. en overigens ter  wijdt e van , samen lang 
,6 . Voor de plaatselijke netten zijn dus in het 

geJieel . buizen noodig. 
Watertorens zullen gebouwd worden te: Zuidhorn , Wehe, 

Uithuizien. Appingedam, Oostwold (Old.), Veendan en Stads-
kanaal (ter  hoogte van den Onstwedderweg). 

1 n O m s t cn v o or  w a t e r 1 e v e r i n g. 
Tier  verkrijgin g van eene betrouwbare raming van de te 

verwachten inkomsten voor  waterlevering meent men, niet 
tc mogen uitgaan van een gemiddelden verkoopprij s per 

3 . , doch behoort te worden nagegaan op welke voor-
Waarden aan verschillende ca tegor ieën van verbruiker s kan 
worden geleverd, en hoe de vcrdeeling der  verbruiker s 
over  verschillende ca tegor ieën vermoedelijk zal zijn. 

n de.n regel toch wordt een andere eenheidsprijs ge-
steld, naar  gelang het water  uitsluitend voor  huishoudelijke 
doeleinden dan wiel voor de industrie, veeteelt of -
bouw! wordt gebezigd, terwij l voor de laatste doeleinden 
de eenheidsprijs bij  grooter  verbrui k in den regel daalt. 

Voort s wordt van cle verbruiker s voor  huishoudelijke 
doeleinden als regel gevorderd, dat een minimum-afname 

t gegarandeerd; het minimum wordt gewoonlijk afhan-
kelij k gesteld van woningrootte. huurwaarde en dergelijke 
factoren, 't erwij l eindelijk nog voor de aansluiting van zoo-
genaamde arbeiderswoningen een zeer  gereduceerde prij s 
gesteld is. in den regel onder  bepaalde voorwaarden no-
pens een zuinig waterverbruik . 

Zonder in het minst te willen vooruitloopen op de later 
eventueel vlast te stellen tarieven, heeft men voorlcopig 
laangehouden het tarief van cle . waterleidingsmaatschappij 

'Zuid-Bcveland, omdat dit een overeenkomstig verzorgings-
gebied omvat, een — naar het oordeel van den heer -
per — alleszins aannemelijk tarief vormt en blijken s de reeds 
verkregen aansluitingen zeer  gunstig werkt, terwij l einde-
lij k de omstandigheid, dat daarin het aantal vertrekken per 
wdning ,ils maatstaf dient voor de te garandecren mini -
mum-verbruiken , het gemakkelijk maakt dan aan de hand 
Van de woningstatistiek  eene betrouwbare raming van 
inkomsten te maken. 

Volgens Ali t tarief —dat in maximum per : i water  f
vraagt ten in het gemiddelde dus ongeveer  overeen zal 
komen 'met de bij  den aanvankelijken opzet voor  Groningen 
in doorsnede aangehouden eenheidsprijs van fo  wordt 
het iwater  geleverd: 

a. voor  huish. doeleinden in arbeiderswoningen: 
met  vertrek  per  jaar  ct. p. w.); 
met  vertrekken  per  jaar  ct. p. w.); 
met  vertrekken  per  jaar  ct. p. w.); 
b. voor  idem in andere woningen, tegen f  per , 

met verplicht minimum : 
'met iminder dan  vertrekken f  met  vertrekken f

met  vertrekken 1  met  vertrekken f  met  ver-
trekken f  met  vertrekken f  met  vertrekken
met  of meer  vertrekken f

c. voor  industri e enz.: 
van : i . per  jaar a f  per : 
van 8 . per  jaar a f  per 3 . ; 
van 3 . per  jaar a f  per 3 . ; 
van  per  jaar a f  per J 
van 3 . per  jaar a f  per 8 . ; 
van 3 . en meer per  jaar a f  per
Voor het verkrijge n van het benoodigde water  staan in 

de prov. Groningen volgens het rappolr t twee wegen open. 
n.1.: a. het gebrulik van grondwater; en b. het gebruik van 
oppervlaktewater, hetzfij  uit beekjes, die in de hoogere gron-
den ten zuiden van de provincie hun ontstaan vinden. 

hetzij  uit de meren, zooals het Zuidlaarder - en liet - ft 
stermeer, waarvan o.a. het eerstgenoemde als klaarbassin 
werkt voor een der  evenbedoelde stroompjes, t.w. de Oos-
tertnoersche vaart. 

.Ofschoon voor  vele groote steden op uitstekende wijze 
oppervlaktewater  wordt gebruikt o.a. te , -
den cn deels te Groningen cn een dergelijke voorziening 
in het onderhavige geval waarschijnlij k zeer wel uitvocrbaar l 
zoju blijken , toch is deze wijze van waterwinning eerst in 
de tweede plaats aan te bevelen, n.1. eerst dan. wanneer 
de andere wijze niet of bezwaarlijk mocht blijken . Want 
het meer en meur in cultuur  kolmen van de oeverlanden 
dier  open wateren cn dc zich in hunne omgeving verras-
send snel uitbreidende industr ieën moeten doen verwach-
ten, dat op den dulur  ernstige verontreinigingen niet zul-
len uitblijve n en de vrees is niet ongewettigd dat deze-
straks van zoodanigen aard zouden worden dat reiniging 
tc bezwaarlijk zoiu blijken . Terwij l ook mag verwacht wor-
den, dat indien al de reiniging technisch geen enkel be-
zwaar  mocht opleveren, cle gebruikdr s toch aan het, van 
huis uit . zuivere grondwater, de voorkeur  zouden schenken. 

t grondwater nu, zal in de prov. Groningen, door 
middel van bronnen aan de diepere aardlagen onttrokken 
moeten worden. 

Een bronwaterleiding heeft het voordeel, dat met be-
langrij k kleine'terreinen volstaan kan worden, dat het water 
kiemvri j  gewonnen wordt en dus filtrati e tot bacteriologische 
zuivering onnoodig wordt . t optreden van bijzondere ziek-
ten, acht men daarbij  uitgesloten. 

t twee belangrijk e omstandigheden moest rekening' 
worden gehouden:  moet voldoende waarborg worden 
verkregen, dat ter  plaatse ook °P' den langen duur  groote 
hoeveelheden water aan den bodem onttrokken zouden kun-
nen worden, zonder dat de kwialitei t van het water  ach-
teruitgaat; cn  mocist zoo mogelijk een punt gekozen 
worden, dat cenigszins centraal in het verzorgingsgebied 
gelegen was. 

r  het zoutgehalte in liet noordelijk e deel van den 
provincie-bodem een rol speelt, moest een prise d'eau in 
het zuidelijk e deel der  provincie gezocht worden. n aan-
merkin g kwamen terreinen gelegen te Xoordlaren en de 
hooge terreinen in de omgeving van Onstwedcle. 

e samenspreldng welke met Ged. Staten werd gehouden, 
waarbij  ojm. fnok de hoogleeraren in dc Geologie te Gro-
ningen, wijlen prolf' . van Calker en prof. Bonnema, aan-
wezig waren, werd besloten in dc eerste plaats in de om-
geving van Noordlaren te proefboren en gegevens te ver-
zamelen omtrent cle geaardheid op verschillende tijden van 
het jaar van het water van de Zuidlaarder - en -
meren. 

r  den heer N. n te Giessendam werden 
 boringen verricht ,  pp terreinen, eigen aan den heer 

mir . C. C. Gccrtscma. Comm. der n in dc prov. 
Groningen, daartoe welwillend in bruikleen afgestaan en 
de andere  tegen betaling van billijk e vergoedingen aan 
de betrokken eigenaren. 

Ui t onderzoekingen werd geconcludeerd dat voor wa-
teronttrekkin g op groote schaal van dc onderzochte ter-
reinen, die aan het Zuidlaardcrmcer . het meest geschikt 
zijn . E n de na voldoende voorbereiding te Noordlaren en 
in den) Oostpolder  verricht e bacteriologische onderzoekin-
gen leverden de meest gunstige resultaten op. t gehalte 
aan organische stoffen is over het geheel laag cn ook blij
kens de cijfer s voor  ammoniak, salpeterigzuur en salpeter-
zuur  niet herkomstig van dierlijk e afvalproducten. t ijzer-
gehalte was niet hoog, bij  sommige boringen kwam het 
slechts sporadisch voor en het zoutgehalte was overal ge-
ring . 

Op grond van de chemische en bacteriologische onder-

zoekingen van hel water bij  cle proefboring in den Oost-
polder  verkregen, schreef prof. : t w a t er  is, 
v a  een h y g i ë n i s ch s t a n d p u nt b e s c h o u w d, e en 
u i t n e m e nd d r i n k |w a t e r" . 

Ten aanzien van het onderzoek naar het water  der  beide 
hiervoren genoemde meren, concludeerde prof. : dat 
het r  ten eenemaal Ongeschikt is als prise d'eau ; 
en dat er  van hyg iën isch standpunt geen bezwaar  bestaa.: 
het Zuidlaardcrmcer  daarvoor te benutten, mits onder  voort-
durende bacteriologische controle van het daarbij  onver-
mijdelijk e kunstmatige re in ig ingsprocedé. 

Voor  waterwinning wordt in het rapport geconclu-
deerd — kunnen in aanmerking komen: 

 bronwater, gepompt onder dc kleilaag, die in cle 
omgeving vani het Zuidlaardcrmcer op pl.m. . beneden 
het maaiveld wordt aangetroffen; en 

 oppervlaktewater aan genoemd meer  onttrokken en 
wel ter  plaatse waar  blijken s het bacteriologisch onderzoek 
de zelfreiniging het krachtigst blijk t op te treden. ' 

Gezien cle conclusies van prof. , wordt echter  aan 
bronwatervoorziening verre cle voorkeur  gegeven. 

* * 
* 

e bcgrooting van aanlegkosten sluit met een totaal 
cijfer  van f  als volgt verdeeld over cle hoofd-
onderdeelen: 

Aankoop van terreinen f  diverse oprichtingskos-
ten f  waterwinning f  machines f  ma-
chinegebouw f  ontijzerin g f  re inwaterkeïder 
f  wonlingen. leidingen, wegen en verdere werken op 
het pompstation f  kantoorgebouw f  water-
torens f  electrischc waterstandsaanwijzer en tele-
fonische gemeenscha]!  leidingnetten in het verzor-
gingsgebied f  gereedschappen f  samen 
f  voor  mogelijke stijging van eenheidsprijzen en 
c.t|. reductie op dienstleidingen bij  directe aansluiting 
1  totaal f

e kasten van plannen, teekeningen, toezicht bij  den bouw 
en onvoorziene uitgaven etc. zijn hierbi j  mede in rekening 
gebracht. 

Vol vertrouwen werd de verwachting uitgesproken, dat bij 
de evcntucele uitvoering het eindcijfer  niet overschreden 
zal worden. 

n het lijvig e rappor t is uitvoerig geschreven over cle 
rcntabiliteitsberckenin g die drieledig is geformuleerd voorf 
de gevallen, dat a. de aanleg en exploitatie van het geheele 
net direct in zijn vollen omvang door dc provincie geschiedt: 
b. dat zulks door een vennootsohap wordt verricht ; en c. dat' 
dc provincie hetzelfde doet. doch in stede van ineens ver-
deeld over  jaren. 

Voer het geval van geleidelijken aanleg is het geheele 
verzorgingsgebied in  groepen verdeeld gedacht. Van die 
groepen zal telkens na  jaren eene in exploitatie komen, 
zoodat na het  bedrijfsjaar het geheele verzorgings-
gebied wordt geëxp lo i tee rd. 

c vcrdeeling in groepen is als volgt verondersteld: 
 omvat dc gem. . Sappemeer, Noord- en Zuiii -

broek. , Veendam, Wildervank , Oude- en Nieuwe 
Pekela. zoomede de streken Xieuw-Stadskanaal. , 
naai en Ter  Apel;  omvat het gebied van de torens te 

n en Appingedam (Oostelijk tot i en van 
de toevoergcldidingen naar die torens vanaf Foxham  be-
nevens e en Scharnier);  omvat het tusschen 
de beide vorige groepen gelegen gebied met uitzondering' 
van dat bezuiden den weg van Stroobos over J lijham , 
naar  Bellingwolde: en V omvat de overschietende deelcn 
t.w. het gebied van de torens te Zuidhor n en Wehe met 
tocvocrleiding vanaf g benevens Wedde. Onst-
wedde en Vlagtwedde. 

Geconcludeerd wordt, dat in alle dri e beschouwde ge-
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valk-n dc onderneming alleszins voldoende levensvatbaarheid; 
bezit. .' 

n —- ofschoon mag worden aangenomen, dat de onder-
neming zonder  steun van tyuitenatf. zeer wel rendabel is 
in dier  voege, dat de verliezen) der  aanvangsjaren een zoo-
danig bedrag zullen overschrijden, dat deze niet zonder 
bezwaar uit eene geleende reserve bestreden zouden mogen 
worden, en dat du-- verhooging van belastingdruk niet be-
hoeft te worden gevreesd, zoo mag ten slotte bovendien, 
op grond van het voorbeeld van Zuid-Beveland, van de 
regeering verwacht worden, dat zij. evenals ten aanzien 
van die waterleiding, bereid zal zijn, dit laatste (mei het oog 
op het groote volksbelang van deugdelijk drinkwater ) nog 
nader te garandeeren door een renteloos voorschot toe 
te zeggen, ongeveeir  gelijk aan bedoelde reserve voor het 
geval deze laatste ontoereikend mocht zijn om in de verlie-
zen der  aanvangsjaren te voorzien. 

t uitgebreide rapport , aangevuld met een groot getal 
kaarten en bijlagen, eindigt met de bekende conclusion. 
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