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e draaiende bol, waarop wij  leven en die zich in
dagen en eenige uren om onze zon beweegt, heeft weder 
eenmaal zijn baan afgelegd en is reeds weder  zijn nieuwe 
ingetreden. Wat die bol eigenlijk is, hoe het komt dat 
hij  zich, in gezelschap van vele andere bollen en bolletjes, 
in dien voortdurenden cirkelgang bevindt, en waartoe wij 
er  eigenlijk op wonen, dat zijn allemaal dingen, waar  wij 
eigenlijk niets van weten. i zeide, dat wij  leven 
om gelukkig te zijn. t is niet geheel waar, maar  ais 
beginsel toch waar  genoeg, om eens te probeeren, hoever 
wij  er  mee 'komen kunnen. 

e zijn de menschen nu aardig bezig, in sommige 
hoeken van de wereld wel op een vreemde manier, omdat 
men daar  het geluk zoekt in het vermoorden van zijn 
medemensen, maar  in dat deel, dat de beschaafde wereld 
heet. tracht men gelukkig met andere middelen zich het 
leven zoo gezellig en aangenaam mogelijk te maken en 
herdenkt 'men nog maar  heel uit de verte het oorlogs-
geweld, waarvan de sporen reeds zoolang zijn tiitgewischt, 
dat n het nu noodig gevonden heeft b.v. bij g 
een geweldig gevaarte op te richten, ter  herinnering aan 
den grooten worstelstrijd , die odk het herstel van Neder-
lands onafhankelijkheid ten gevolge heeft gehad. 

Geen droevige persoonlijke herinneringen hebben de vreug-
de verstoord, waarmede wij  de onafhankelijkheidsfeesten heb-
ben gevierd. All e menschen, die den slag bij g beleefd 
hebben, ook zij  die buiten schot gebleven zijn, zijn dood; 
de tij d heeft den bodem geëf fend, waarin zoowel de helden, 
die op het slagveldigevallen zijn als zij  die nimmer een geweer 

in handen genomen hebben thans rusten. Alleen /.ij . die 
iets bet eekend hebben in de veelbewogen dagen van too 
jaren geleden zijn nog eens ten tooneele gevoerd, hun 
namen zijn in woord en geschrift in herinnering gebracht 
en in gedenksteenen gebeiteld, tot stichting van het dank 
baar  nageslacht tot in lengte van dagen. 

n levenden lijv e hebben zij  zich vertoond in tie talrijk e 
maskerades, die door  onze kwistig versierde steden en dor-
pen getrokken zijn en wij  hebben ons kostelijk met deze 
vertooningen vermaakt en niet minder  met de talrijk e ten-
toonstellingen, waarvan er, vreemd genoeg, maar  een enkele 
hier  cn daar  betrekking had op het tijdperk , dat  her-
dachten, of ooik maar  aan dat tijdper k herinnerd'' . r 
vermaakt hebben wij  ons en zonder  dat het ons veel heeft 
behoeven te kosten, ongedwongen en niet op de weten-
schappelijke en hoog aesthetisehe manier, die door  sommigen 
wordt voorgestaan, maar  die ons volk niet begrijpt en niet 
wil . t was ons dan ook aangenaam, gewaar  te worden, 
dat hei komieke, het kermisachtige, bij  menige, ernstig be-
doelde, vertooning niet ontbrak, en Wij  schrijven daaraan 
in vele gevallen het welslagen van de feestelijkheden 
toe. Bij  een h volksfeest kan de komische factor 
evenmin gemist worden als het k bij  een ver 
moeiende tentoonstelling. n moge daartegen ijveren, zoo-
veel men wil en trachten alles, wat toch in den grond 
tot de publieke vermakelijkheden gerekend moet worden, 
op een hooger  peil te brengen, zooals men het noemt, 
menigeen heeft reeds ondervonden welk' een ondankbaar 
werk dit is. Op enkele uitzonderingen na. stond hetgeen 



j  in het afgeloopen jaar  aan feestelijkheden te genieten 
kregen niet op een hoog artistiek peil. noch de tentoon-
stellingen, noch de optochten, noch de straatversieringen, 
noch de muziek, noch de redevoeringen en het overige 
vuurwerk , dat aifgestoken werd. Wfij l hebben dat alles wel 
eens mooier, beter  verzorgd, degelijker  en smaakvoller  ge-
zien en gehoord en toch aarzelen wij  niet te verklaren, dat 
de onafhanketijkheidsfeesten ons over  het algemeen als goed-
geslaagd in aangename herinnering zullen blijven, ook daar-
om, omdat zij  een welcome en niet overbodige afwisseling 
en afleiding in ons daaglijksch leven hebben teweegge-
bracht. t dc traditioneele ..oude veeten"  hebben wij  ook 
een tijdlan g allerlei zeurige kwesties ter  zijde gezet en zelfs 
wil het ons voorkomen, dat de feeststemming, of de na-
werking daarvan, het hare er  toe heeft bijgedragen, om 
ons. hetzij  voorgoed, hetzij  dan voor  een tijd . van enkele 
dier  kwesties te verlossen. Zon is in dc d de 

g op een der  hoofdpunten waarschijnlij k tot 
oplossing gebracht en het k voor-
loopig op een dood spoor  geschoven. n de e is 
de Schouwburgkwestie, hoe hopeloos zij  scheen, ten slotte 
tot een bevredigend einde gebracht cn het Vredespaleis is 
voltooid, trot s al dc moeilijkheden, die zich daarbij  hebben 
voorgedaan. Te m is de Stadhuisquaestie beslist, 
wel niet tot ieders genoegen, maar beslist is zij, zoo zeker 
als de burgemeester  Zimmermann heet. 

t dankbaarheid zullen wij  steeds terugzien op het jaar 
 dat ons van deze dingen afhielp en een eind maakte 

aan de beschouwingen daarover, al staat er  ook in de 
dri e hoofdsteden nog genoeg op het programma, dat stof 
voor  de toekomst kan opleveren, zooals b.v. de lang nog 
niet tot moes geknabbelde kwestie der  verkeerswegen, waar 
wij  nog heel wat pleizicr  van beleven kunnen. h laten 
wij  ons nog niet op toekomstige genoegens verheugen maar 
liever  bedenken, hoe in Amsterdam een nieuwe, afzonderlijk e 
tempel voor  den n verrees, die tot heden met -
curius genoegelijk samenwoonde onder  een dak. hoe in 

n g eindelijk begonnen werd met de verbetering van 
den onhoudbaren toestand der r  ingsgebouwen, hoe 
daar  een Woningcongres en een g 
werden gehouden, die klonken als klokken, wanneer  wij  dit 
zoo eens zeggen mogen, hoe eindelijk en last not least 
voor  Victor  de Stuers het jaar  een onvergetelijk jaar 
werd. 

Wi j  mogen dan ook wel beweren, dat het feestjaar  niet 
enkel als zoodanig in onze herinnering zal blijven, misschien 
wordt het later  in de geschiedenis wel vermeld als het 
jaar . waarin een begin van uitvoering werd gegeven aan 
de plannen voor  de Zuiderzee-droogmaking en voor  het 
Openlucht-museum- s het wonder, dat er  in dit jaar  geen 
plaats was voor  scherpe critiek en dat zij, die de schaduw-
zijde der  dingen tot het voorwerp hunner  beschouwingen 
maakten.daarmede weinig succes hadden? Noch de brochure 
van den Algemeenen Nederlandschen Opzichters- en Tee-
kenaarsbond over  het ontslag van een opzichter  aan het 
Vredespaleis, noch die van de Bouwkundige Vakgroep van 
den Bond van Technici hebben het effect gehad, dat de 
uitgevers daar  blijkbaa r  van verwachtten. Zou dit ook niet 
voor  ccn deel daaraan toe te schrijven zijn, dat het tijdsti p 
voor  de uitgave in beide gevallen slecht gekozen was? 

t kan evenwei zijn, dat deze muisjes later  nog staartjes 
ver tóonen en misschien krijge n wij  die in  te zien, 
maar  wie zal hel wagen den sluier  der  toekomst op te 
lichten ? Waar gaan wij  heen in het ingetreden jaar  en 
in de tweede eeuw onzer  onafhankelijkheid? 

Naar  de Schoonheid! hooren wij  roepen. e eeuw van 
Pericles, de eeuw der  schoonheid is opnieuw aangebroken, 
wie twijfel t er  nog aan? 

Stedenschoon en natuurschoon zijn de onderwerpen, waar-
mede wij  ons beurtelings en gestadig bezighouden, zij  zijn 
om zoo te zeggen ons dagelijksch brood, cn wij  kunnen 
de schoonheidsprofeten niet verdenken, ons steenen voor 
brood tc zullen geven. 

Schoonheid in Bouw- en t is alreeds een af-
gezaagd thema, met de Scheionheid in Opvoeding e-n Onder-
wfij s zijn wij  al ten naastenbij  klaar , nu zal weldra de 
Schoonheid van het p cn de Schoonheid 
in Brooel- en t aan de orde komen. t 
de Schoonheid in n en Postzegels is reeds bet hoogste 
bereikt in onze nieuwe stuivers en jubileumzegels. e nieuwe 
uniformen onzer  landsverdedigers stellen alles in de scha-
duw, wat wij  ooit 'in een e e>perette zagen. 

E n om al die schoonheid met één bli k te overzien staat 
ons Jan Olieslagers met zijn B lér io t -ééndekker ten dienste-
en wie maar  durf t kan. daarin gezeten, de schoonheid e>p 
haar  kop zien staan. 

Wi j  vragen U, lezer, is er  geen reden tot elankbaar  terug-
zien op  en blijmoedige verwachting voor

De Apeldoornsch e Prijsvraag ? 

e - der  „ N i e u w e Apeldoornsche Courant heeft 
ter  voorlichtin g barer  lezers in de kerkbouwkwastie daar 
ter  plaatse- een onderzoek ingesteld naar  de meeningen der 
bij  die kwestie het meest belanghebbenden e-n de resultaten 
van dit onderzoek neergelegd in een artike l geplaatst in het 
nummer van r  j.l . 

Nog meer  dan hetgeen wij  in ons vorig nummer publi -
ceerden met ele gegevens, die- ons ten dienste stonden, kan 
dit artikel strekken,  dc zaak zoo volledig mogelijk te 
beoordeelen. terwij l het tevens hier  en daar  licht werpt op 
plaatselijke- toestatieleii. d eloct elit het ingezon-
Stukje van den heer  G. W . van den Beid in hetzelfde blad 
van , dat wij  aan het hieronder  afgedrukte 
artike l toevoegden. 

 e r k b ou w k we s t i e. 

Zooals we reeds in ons jongste Zaterdagnummer hebben 
medegedeeld, liebl.cn wij  ons op aandringen van belang-
hebbenden in verhand met het door  ons overgenome-n ar-
tikel van ele-n heer  J. G.i'ratamai in het „ B o u w k u n d i g Week-
blad' '  over  de door n eler  Ned. . Gemeente 

alhier  uitgeschreven prijsvraa g voor  het leveren van een 
schetsontwerp voor  een kerk met kleinen toren, tot de 
hier  ter  plaatse gevestigde architecten gewend met het ver-
zodk om ons hun oordeel ove-r  deze kwestie mede te deelen. 

We vestigen er  vooraf de aandacht op. dat wij  ons in 
deze zaak geen parti j  hebben gesteld. Wi j  hebben het artike l 
van den heer  Gratama zonder  eenig commentaar  overge-
nomen. Wi j  hebben daarbij  met geen enkel woord van 
onze meening doen blijken . En wij  leggen cr  den nadruk 
op. dat wij  niet van plan zijn onze eigen meening over  die 
zaalk te geven. We hebben elan ook niet de voorlichtin g 
van de Apeldoornsche architecten gevraagd om ons zelf 
een mcening te vormen; die was gevestigd. r  onze 
meening doet niets ter  zake. Over  een zoodanige kwestie-
geven wij  onze meening niet ,omdat deze zakelijke kwestie 
te nauw samenhangt met het terrein, dat voor  de redactie-
van een neutraal blad verboden gebied is. 

t .overnemen van het artike l van elen heer  Gratama 
geschiedde door  ons elan ook niet met het doel om onze 
instemming met elat artike l te- betuigen; een artike l van 
vlak te-genovergestelde strekking zou eveneens door  ons over-

genomen zijn. Wi j  hebben als plaatselijk blad de taak om 
onze lezers zoo volledig, als dat ons mogelijk is, in te-
lichten en, voldoende aan die taak', hebben wij  onze lezers 
ook in kennis gesteld met de kwestie, die gerezen was 
over  de openstelling voor  de Apeldeiornsehe architecten van 
de gelegenheid tot mededinging naar  het verkrijge n van 
opdracht ten kerkbouw. Al s er  een kwestie bestaat over  het 
verleggen van den weg van o naar  Otterloo, 
— om maar iets te noemen, — dan lichten wij  onze lezers 
daaromtrent ook in. En dat is dan een kwestie, waarover 
wij  wel onze mcening kunnen geven, eimdat die geenerlei 
verband hemdt met ge>dsdienstig-k'erkel'ijk eif politiek ter-
rein. r  over  een kwestie betreffende kerkbouw kunnen 
we alleen i n l i c h t i n g e n geven, zonder  daarbij  van onze 
mcening te- doen blijken . 

Aan elke poging, van \ erschillenele- zijden bepreiefd om 
ons te bewegen tot het uitspreken van ons eigen oordeel1 

i n deze zaak, blijven we dan ook beslist weerstand bicden. 
We- hebben ons geen parti j  gesteld en zullen ons geen 

parti j  stellen. 
W c zijn bereid om zoe> breed mogelijk onze lezers over 

deze zaak in te lichten, waarbij  wij  gaarne het ..audi et 
alterem partem"  in toepassing brengen. Wi j  willen gaarne-
het oordeel van parti j  en tegenpartij  onder  de aandacht van 
onze lezers brengen. Niet alleen zijn we bcreiel daaromtrent 
alles op te- nemen, wat ons toegezonden wordt, wanneer 
het voor  plaatsing niet absoluut ongeschiki is, maar e>ok 
willen wij  ons gaarne de moeite getroosten om naar  alle 
kanten inlichtingen voor  onze lezers in tc winnen, het aan 
hen overlatend zich een eiordeel daarove-r  te vormen. 

t dit doel voor  oogen hebben wij  ons om inlichtingen 
gewend tot de hier  ter  plaatse gevestigde- architecten en 
met dit doel stellen wij  thans onze lezers van hun opvat-
tingen van de zaak in kennis. 

Wi j  hebben ons gewend tot zes in onze gemeente- wo-
nende mannen, aan wier  bevoegdheid tot oordeelen door 
nie-mand kan getwijfeld worden. Van deze- zes gaven drie-
ons schriftelij k hun oordeel; de drie- anderen deelden ons 
mondeling hun mcening mede. Twee van de drie, die ons 
mondeling hun meening gaven, wenschten hun namen in 
deze kwestie niet genoemd te hebben, waarom wij  dan 
ook bij  hun eiordecl hun namen niet vermelden. 

t uitvoerigst gaven ons hun meening de heeren A . 
van s urn Szn. en . Wegerif Gzn., wier  oordeel bet 
verst uiteenloopen. 

r  den heer  Van m werd ons schriftelij k me-
de-gedeeld, dat voor  een dusdanig schrijven als van den heer 
Gratama in het „ B o u w k u n d i g Weekblad"  „ g e en reden be-
staat, te meer  daar  door . . n g e en prijs -
vraag is uitgeschreven en nog veel minder  een Nationale 
Prijsvraag. 

„Zoodr a bekend was, dat door  de . Gemeente te 
Apeldoorn een stuk gremd was aangekocht, met dc bedoe-
lin g daarop een kerkgebouw te stichten, begon direct 
een wedloop van architecten en bouwkundigen, om dat 
werk machtig te worden. E r  werden ongevraagd alvast 
plannen ingeleverd, een ander  bood zelfs aan een ontwerp 
voor  niets te maken. Gedachtig aan de Prijsvraag voor  den 
kerkbeniw aan de , die indertij d heel wat pennen 
in beroering gebracht heeft en tot slot had, dat het be-
kroonde ontwerp n i et werd uitgevoerd, terwij l onderlinge-
verdeeldheid het gevolg was, meenden . n 
niet beter  te kunnen doen dan de plaatselijke bouwkundi-
gen uit te noodigen een ontwerp in te leveren, dan was 
iedere bouwkundige tevreden gesteld. Natuurlij k meiesten 
eenige eischen, welke aan het gebouw gesteld worden, in 
voorwaarden worden vastgelegd, zoodat ieder  bouwkundige 

e inlichtingen kreeg). ' 
t 'het geen prijsvraa g is, bewijst wel het feit elat er 

geen prijzen beschikbaar  worden gesteld en elat er  geen 
jur y benoemd is. . n cn ele- anelerc -
lijk e Colle-ges wensche-n zelf een keuze te doen uit dc in! 
te zenden ontwerpen en dat plan te kiezen, dat naar  hunne 
mcening het beste aan de gestelde eischen voldoet. r 
het aantal personen in deze colleges groot is. vervalt direct 
dc gedachte dat allerlei willekeurige invloeeleti de bekro-
ning zullen bepalen. Een aankoe>psprijs werd vastgesteld, in 
hoofdzaak om iederen Bouwkundige. e>ok zij  die in Amb-
telijke- betrekking zijn. doch geen werk m o g en uitvie-
ren, in de gelegenheid te stellen een ontwerp in te- zenden. 

Wi j  komen dan ook tot dc conclusie, dat een architect, 
die zich zelf respecteert, gerust e-e-n ontwerp kan inzenden, 
te meer  daar  het een plaatselijke zaak is e-n het aanwezige 
bouwkapitaal van dien aard is, dat de hooge onkosten die 
een prijsvraa g mede zouden brengen, moe-ten worden ver-
meden." 

e heer  A . . Wegerif schreef ons het volgende: 

n antwoord op Uw g e ë e rd schrijven van elen ux-n 
dezer, waarin 1"  mij n oordeel vraagt over  de door -
voogden der  Ned. . Gemeente alhier  uitgeschreven 
prijsvraag , kan i,k op de door T gestelde vragen het vol-
gende yifcntw oorden : 

„O f dit een prijsvraa g in eigenlijken zin is. vallende onder 
de Nationale prijsvraagregelen ? 

„ N a a r mij n meening hebben wij  hier  met e-e-n prijsvraa g 
te doen, omdat in het o p e n b a ar  bouwkundigen wor-
den uitgenewwligd plannen in te dienen, waaruit -
den zich voorstellen een keuze te eloen en het gekozene 
ter  uitvoering voor  te drage-n. 

Onder de Nationale regelen valt de-ze prijsvraa g niet. 
dat wil zeggen, het onderwerp en dc omstandigheden zijn 
van dien aard dat zéér zieker  deze prijsvraa g volgens ele 
re-geTcn behoorde tc worden uitgeschreven, doch. daar  de 
samenstellers de P(ermanente) P(rijsvraag) C(ommissie) niet 
geraadpleegd hebben, is door  hen een programma samen-
gesteld, dat geheel in strij d is met normaal te- stellen eischen 
en elus met dc nationale regelen. 

t het programma, zooals het nu eloeir  den -
raad iis opgesteld, hebben wij  een geval, dat de inschrijve-rs 
vele der  voordeden van een openbare prijsvraa g kunnen ver 
wachten, geheel ten koste van dc mededingers: zij  vergoe-
den TJfen gclevcrden arbeid niet, zij  waarborgen noch een 
deskundige-, noch een onpartijdig e beoordeeling, terwij l zij 
bovendien niet enkele schetsteekening'cn van elke-n inzen-
eler  eischen. Wat toch voor  een prijsvraa g voldoende is, 
maar  e-e-n volledig uitgewerkt plan. 

Zooals 1' in de laatst versche-.nen Bouwkundige Bladen 
wel zult hebben gelezen is door  de- vier  voornaamste- Beiuw-
kundige Vereenigingen in ons land. naar  aanleiding van 
een schrijven van de P. P. C. het mede-dingen aan de Apel-
doornsche Prijsvraag aan hare leden ontraden, zoodat van 
leden van één dezer  Vereenigingen geen inzendingen zijn 
te verwachten. 

Waar dan zoo groote fouten in deze prijsvraag-uitschrij -
ving blijke n te zijn gemaakt dat tot deze ernstige maatrege-
len 'moest worden overgegaan zal toch dunkt mij  geen 
architect die met zijn tij d meegaat, nu nog zijn krachten 
daaraan wijden. 

Verder  vraagt 1' mij  of de belooning voldoet aan bil -
lijk e eischen. 

„Zo o U het programma gelezen heeft, zult l '  hebben 
gezien, dat van bclooningen geen sprake is. Een billijk e 
eisch is, dunkt mij . artike l  van de Prijsvraagregelen. 

n oordeel is. dat lie-t jammer is. elat ele- n 
geen deskundige voorlichtin g gevraagd hebben bij  het sa-
ine-nste-llen van het programma, en ik hoop. dat -
den nog termen aanwezig achten om met ele 1'. P. ('. in 
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onderhandeling te treden, teneinde het programma te wij -
zigen in hun belang en dat der  architecten." 

e heer  J. W. van den Beid gaf ons mondeling zijn 
meening te kennen. Zij n oordeel, korter  geformuleerd, kwam 
vrijwe l overeen met hetgeen de heer  Van m schreef. 

j  beschouwt de zaak niet als een prijsvraa g in eigen-
lijke n zin en is van oordeel, dat. in aanmerking genomen 
de omstandigheden, het standpunt, waarop n 
zich gesteld hebben, te billijke n valt. 

Een vain de heeren, die niet met name genoemd wen-
schen te worden, wijk t met zijn meening daarvan af. j 
acht de zaak niet volkomen in orde. Wel meent hij , dat deze 
openbare uitnoodiging tot inzending van een plan aan de 
architecten en bouwkundigen te Apeldoorn geen eigenlijk 
gezegde prijsvraa g is, maar  hij  acht toch, dat tegen de 
wijze, waarop, hier  gehandeld is, bezwaren bestaan. t be-
zwaar, dat aan de inzenders van een volledig plan, dat niet 
wordt aangekocht, geen honorarium wordt gegeven, acht 
hij  met het oog op dc Omstandigheden niet zoo heel erg. 
Zij n hoofdbezwaar  is. dat n zich niet hebben 
geassumeerd de hulp van een deskundige of van een jur y 
voor  de beoordeeling van de ingezonden plannen. -
voogden hebben echter  met het oog op dc ervaringen 
met 'dien vorigen kerkbouw geen prijsvraa g willen uitschrij -
ven, waarin een jur y moet optreden, en de n 
hebben, niet alleen met het oog op de beschikbare bouw-
som geen bedragen voor  dc plannen, die niet voor  uitvoe-
rin g in aanmerking komen, willen uittrekken , maar  ook 
niet, omdat dan de n zouden moeten treden 
in een relatieve beoordeeling van de plannen en zij  zich 
dus op hel deskundig standpunt eener  jur y zouden moeten 
stellen. Zij  stellen zich nu op geen deskundig standpunt, 
maar  wenschen uit de ingekomen plannen datgene te kiezen, 
dat naar  hunne meening het best aan de behoeften voldoet. 

e deskundige heeft de overtuiging, dat. als de ontwer-
per van hel gekozen ontwerp in staat is het werk uit te 
voeren, dezen ook de uitvoering van het werk zal wor-
den opgedragen. j  geloofde, dat, hoe groote bezwaren 
cr  ook tegen de zaak bestaan, de bedoeling van -
den goed is geweest. 

n andere door  ons geraadpleegde deskundige noemde 
ons twee ernstige bezwaren. n dc eerste plaats het niet 
gehonoreerd worden van het ontwerpen der  plannen, die 
niet voor  uitvoering gekozen worden. n vragen 
geen schets-ontwerp. maar  een volledig uitgewerkt plan, 
voorzien van een gedetailleerde begrooting. e openbare 
uitnoodiging aan alle Apeldoornsche bouwkundigen tot in-
zending van zulk een werk kan niet beschouwd worden 
op één lij n te staan met het vragen van prijsopgave aan 
verschillende winkeliers bijvoorbeeld voor  de levering van 
boter  of andere artikelen. Aan het maken van een volledig 
plan is veel werk verbonden en hel gaat niet aan dc 
bouwkundigen uit te noodigen tot het leveren van dat 
werk zonder  eenige betaling. En dil achtte hij  nog niet 
het grootste bezwaar. Zij n hoofdbezwaar  was het ontbreken 
van een jury . die over  de ingekomen plannen zal oordee-
lt n. liet artikel van den heer  Gratama achtte deze des-
kundige te scherp gesteld, maar  zakelijk kon hij  zich mei 
dat artikel vereenigen. 

We besluiten onze mededeelingen met de vermelding van 
het schrijven, op onze uitnoodiging ontvangen van den heer 
Ohr . Geidof, directeur  der  Ambachtsschool alhier, die zijn 
oordeel kort en zakelijk weergeeft als vogt: 

„Voe r eenige jaren zijn door  eenige bouwkundige ver-
eenigingen . . N a t i o n a le p r ij  s v r a a g r e g e 1 e n"  vastge-
steld. n en ander  met de bedoeling om daarvan, bij  voor-
komende gelegenheden, gebruik te maken. 

„Vermoedel i j k door  onbekendheid met die „Nat iona l e prijs -
vraagrcgelcn", hebben 11.11. n voor  eenigen tijd , 

een prijsvraa g voor  het maken van schetsontwerpen voor 
een kerkgebouw voor  de Ned. . Gemeente uitgeschre-
ven, waarvan de voorwaarden geheel afwijken van die der 
Nat. Prijsvraagregclcn. 

t is daardoor  begrijpelijk , dat de heer  J. G(ratama) 
in het Bouwk. Weekblad over  deze prijsvraa g een en ander 
heeft op tc merken. 

e belangrijkheid van het bouwwerk in aanmerking ne-
mende, komt het mij  gewenscht voor, dat . -
den alsnog wijzigin g brachten in de door  hen uitgeschreven 
prijsvraag . 

r  zouden zij  medewerken aan de bevordering 
onzer  „Na t iona l e Bouwkunst"  in het algemeen en hare be-
oefenaren in 't bijzonder." 

* * * 

Geachte r , 
Naar  aanleiding van dc verschillende meeningen door 

heeren Architecten uitgesproken, aangaande den kerkbouw, 
zoul ik gaarne de mecning van den heer  A . . Wcgerif G.zn. 
als zijnde het verst uiteenloopend met die van den heer 
v. m en mij , nader  willen toetsen. Wanneer  dc heer 
Wcgerif geheel vri j  uitging, zou ik zijne meening kunnen 
eerbiedigen, als zijnde ongeveer  gelijk'  aan die van den 
heer  Gratama ; doch de heer  Wcgerif schijnt een dusdanige 
mecning alleen te hebben, omdat door . n 
de oproeping in het openbaar  gedaan is. 

Wat moet men denken van denzelfden architect, die pl.m. 
een maand geleden aan een dergelijke (besloten Prijsvraag?) 
wel heeft mee gedaan ? 

k bedoel den verbouw van het hotel e Nieuwe s 

aan de . r  waren een -tal bouwkundigen 
in de gelegenheid gesteld een plan in te leveren. Voor 
deze prijsvraa g waren nog veel minder  waarborgen voor 
willekeur . Ook werden de andere Bouwkundigen niet voor 
huiïn e mociite betaald, alhoewel daar  nog veel meer  ge-
vraagd werd. dan thans door n wordt 
gedaan. Wanneer  de heer  W . op een zuiver  standpunt had 
willen taan, had hij 1 nooit aan een dergelijke (Prijsvraag?) 
mede mogen doctn. k begrijp dan ook niet, dat dc heer 
Wcgerif , die toch ook met zijn tij d medegaat, d a a r a a n 
wel'  zijn krachten heeft willen wijden, cn dat hij  het nu 
ontraadt. 

G. W . V A N N , 

Architect , 

J Vereenigingen . ^ 

E G T E . 

e B o u w k u n s t . 

g van den heer  G. Versteeg 
te Arnhem in de vergadering van 

r

t nieuwe heeft altij d veel tegen zich, omdat het zoo 
ongewoon is. t verdraagt zich slecht met 's menschen 
begrippen en denkbeelden en als het al een groote aan-
trekkingskrach t uitoefent op de jongeren, dan wint het 
toch maar  langzaam aan invloed, dikwijls , nadat menige 
concessie aan het oude i-- gedaan, dat voor  zeer  velen 
zijne bekoring blijf t behouden. t zich dit verschijnsel 
voor  in het dagelijksch leven, op het gebied der  kunst 
spreekt het uneestal nog veel sterker. Voor  hen, die zich 
aan den sleur  onttrekken en met nieuwe denkbeelden voor 

den dag komen, is het een worstelen, zelden of nooit een 
spoedig en roemrij k overwinnen 

Tegenwoordig is het ook de bouwkunst, die zich los 
maakt van dc begrippen, die naar  het oordeel der  moderne 
denkers nog te veel in het verleden wortelen cn van dezen 
strij d cn de resultaten daarvan heeft onlangs de heer  Ver-
steeg mededeelingen gedaan en voorbeelden laten zien in 
de vergadering van den Fricschen Bouwkrin g tc -
den, waarbij i hij  aich deed kennen als een overtuigd en 
geestdriftig aanhanger  van de moderne richting . 

Aan den architect Berlage, den bouwer van de Amster-
damsche beurs, t de eer  toe, den eersten stap op het 
gebied der  moderne bouwkunst hier  te lande tc hebben 
gezet, maar [hoeveel bewonderaars hij  ook heeft gevon-
den, hoe gretig zijn geschriften ook zijn en worden ge-
lezen, van het doorwerken van zijn i deeën wordt over  het 
geheel nog weinig bespeurd. c vooruitgang in dit opzicht 
is niet zoo heel groot. Wat twaalf jarsn geleden gemaakt 
werd, is niet veel minder  dan het tegenwoordige. Veeleer 
kan men zeggen, dat in het ontwikkelingsproces een zekere 
stagnatie is gekomen. 

Allerle i invloeden doen zich daarbij  gelden. Bij  de op 
leiding der  architecten speelt nog te veel de kracht der 
traditi e een groote rol . Zi j  is nog hcclemaal doortrokken 
van dc bestudeering der  historische bouwstijlen. Niet, dat 
de moderne architect die studie geheel zou kunnen mis 
sen, maar  cr  wordt te groot gewicht aan gehecht, meer 
tij d aan besteed dan nutti g en noodig is. n plaats van 
het meer  op algemeene aesthetische ontwikkelin g aan te 
leggen, vermoeit en verveelt men den leerling met allerllei 
minitieuze bijzonderheden. t werkt het bouwen naar  his-
torische stijlen in de hand. En wat er  ook in de laatste 
jaren is beproefd, is somtijds van zoodanigen aard. dat het 
werk voor  zich daarvan gunstig onderscheidt, zoodat 
het nog gaarne wordt nagebootst. Toch zal het nooit den 
indru k teweegbrengen, die het oude maakt. e kunstenaar 
op welk gebied ook en hoe bekwaam hij  moge zijn, zal 
steeds — spreker  legde daarop later  in de discussie nog 
eens den nadruk — in het voortbrengsel zijner  handen 
verraden, dat hij  een mensch van den nieuwen tij d is. 

e kern der  renaissance pakt uien niet meer. 

Andere omstandigheden, die het breken niet sleur  en 
conventie bemoeilijken, 'zijn , dat het aantal goed geslaagde 
moderne bouwwerken nog vri j  beperkt is; dat het publiek 
nog Weinig 'sympathie voor  de moderne richtin g heeft en 
dat zij, (die laten bouwen, slechts zelden dc ontwikkelin g 
bezitten, welke noodig is, «.mi de opvattingen onzer  be-
gaafde bouwmeesters juist te beoordeelcn. Vooral dit laat-
ste legt nog al gewicht in de schaal, want de architect 
heeft zich r  slot van rekening aan den wil van den 
bouwheer  te onderwerpen. Zij n sympath ieën bepalen ge-
woonlijk . <f de historische traditi e dan wel  moderne 
kunstopvatting het zal winnen. e smaak van het publiek, 
waaraan men noodgedwongen moet offeren, en de wil van 
den bouwheer  maken het den modernen architect zeer 
moeilijk . Over  sterke beenen en een groot volhardings-
vermogen dient 'hi j  te beschikken, om staande te blijven 
in den strijd . 

Wanneer  men nu de ontwikkelin g van de bouwkunst 
volgt van de gothiek af tot  toe. dan merkt men. dat 
deze ontwikkelin g het kenmerk draagt eener  steeds door-
gaande vervlakking , waarvan de empire-stijl het laatste ver-
schijnsel is. e stij l is voor  ons. moderne menschen nog 
de meest bruikbare , althans beter  te gebruiken dan tic 
gothiek. Berlage zoekt het wel wat veel in  middel 
ecuwen; daarin bestaat het verschil tusschen hem en de 
Opvattingen der  'moderne e bouwkundigen,  op-
merkelij k is het, dat dezelfde vervlakkin g van gothiek tot 
empire zich in de laatste  jaren heelt herhaald. 

n dat kort e tijdper k ziet men allerlei stijlen elkaar  op-
volgen, vrijwe l in dezelfde volgorde, zoodat men het ver-
schil tusschen een gebouw van  en  terstond waar-
neemt. Eindigde de bouwkunst omstreeks i.Soo in groote 
soberheid — tc voren had zij  zich geuit in allerlei ver-
siering, vooral [van den gevel — 'we zien die soberheid) 
thans in de moderne kunst terugkeeren. Wat er  na
gebeurde, stond dan ook ver  van een logische ontwikke-
ling, had .veel van de grillen der  mode. t gelijkt op 
een maskerade. 

n wilde Berlage niet meedoen. j  kooi een eige»» 
weg. n juicht e hem toe. maar  de geestdrift voor  zijn 
daad is niet blijvend geweest. e tij d was nog niet rij p 
voor  zijn denkbeelden, hebben sommigen beweerd. Zeer 
verklaarbaar , dat Teerlage ten slotte een goed bezoldigde 
betrekkin g beeft aangenomen. 

t karakter  der  moderne bouwkunst is, zooals reeds 
is opgemerkt, soberheid. Berlage voldoet aan dien cisch 
niet geheel en al. Allerle i invloeden der  historie zijn nog 
bij  hem (merkbaar, die er  uit moeten. t is het .nawerken 
van den ouden zuurdcesem. een product van het onder-
wijs, zooals (het nog heden ten dage maar  al te veel wordt 
gegeven. Alles, iwat geen duidelij k waarneembare en lo-
gische functie vervult , zal uit de hedendaagsche bouwkunst 
moeten verdwijnen. Naast soberheid moet er  eenheid zijn. 

t enkel n tc gebruiken, zijn schitterende resul-
taten te bereiken. Ook de stijgende arbeidslooncn en de 
kort e tij d waarover  beschikt wordt, zijn een aansporing-
tot eenvoud. j  behoeft aan een goeden smaak en 
een juiste opvatting van Schoonheid niet te kort te wor-
den gedaan. e e bouwkundigen van dezen tij d 
lubben dat getoond, zooals s|wckcr  op de tentoonstelling 
tc g is gebleken. Wat men tegenwoordig ten onzent 
van de moderne kunst ziet. is wel een beetje somber. e 
beste e leermeesters en architecten geven dat niet, 
maar  een (meer  opgewerkte architectuur . 

Bij  de velt lichtbeelden, waarvan het eerste een huis 
te Arnhem uit het jaar  en het laatste een bijgebouw 
van een crematorium, zijnde een bewaarplaats der  urnen, 
in Finland voorstelde, vond spreker  nog gelegenheid, veler-
lei opmerkingen te maken, die zijne lezing in menig opzicht 
aanvulden. Bij  verschillende typen bracht hij  onder  de aan-
dacht, dat een gebouw van eenvoudige, nuchtere archi-
tectuur, toch 'heel mooi kan zij  of het karakter  van groote 
rust kan hebben, al is het b.v. uit den veel gesmaden 
cementtijd (pl.m.  - ^ l s laatste type uit de e 
vertoonde hij  de zoogenaamde Bijenkorf , staande in de 
nabijheid van Berlagcs beurs te Amsterdam en daarbij  zeer 
.afstekende. t (het gebouw met zijn pilasters cn frontons 
daar  staat, valt te betreuren. 

Wat de (beurs betreft, zij  heelt, ondanks har' - gebreken 
— het aanbrengen van steunende deelen en natuursteen 
zit er  nog tc veel in  veel waarde voor  onze cultuur , 
liet moderne karakter  blijk t behalve uit het rationeele ook 
uit dc Jndeeling van dc ruimte, die een prachtig effect te 
weeg brengt. r  het te streng doorvoeren van het
tionalisiii e binnenshuis gaat dc gezelligheid -n huiselijk-
heid te loor. e opmerking maakte spreker  bij  dc af-
beelding van «-en der  andere van Berlagcs bouwwerken. 
Ook van 'diens navolgers cn tijdgenooten kregen we voort-
brengselen in Jprent te zien. g in het gebruik van 
natuursteen is een bij  allen waar  te nemen strevn. 

t de i van Berlage het e tot fun-
dament, dc architect e Bazel cn diens navolgers hebben 
de traditi e van dc renaissance aanvaard, maar  gedetail-
leerd naar  hun smaak. e Bazel heeft meer  bijval gevon-
den dan Berlage. maar  is. evenals deze. langzamerhand 
veel eenvoudiger  in zijn werk geworden en mag op een 
schitterende ri j  van mooie bouwwerken bogen n den laai-
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sten tij d komt hij  meer  onder den invloed der e 
architectuur . Zij n 'werk van den jongsten datum is het 
gebouw der  Nederlandsche j te Arn -
hem, waarvan een der  kenmerken is de rythmische her-
haling der  partijen . 

Al s het bijzondere in dc voorbeelden van moderne -
sche architectuur  noemde spreker  pijler s zonder  kapiteclen 
en basementen, den nadruk op één punt leggen en geen 
details, die de eenheid van het bouwwerk schaden. 

Nog imeer  'naar het sobere gaat de bouwkunst in -
marken. .Scandinavië en Finland, zich culmineerende in het 
reeds genoemde lUrnenhuis, waarvan de afbeelding je aan-
deed als ihet stille, starre en geheimzinnige van den dood, 
doch waarin spreker een belofte zag voor de toekomst. 

Wel is hij  een bewonderaar  — en daarmee eindigde hij  — 
van de mooie, oude bouwkunst, maar  zijn verzet gaat te-
gen .het plagiaat cn tegen de te groote waarde, aan het 
onderwij s in de oude bouwstijlen toegekend. Aan de schep-
pende kracht onzer  voorouders danken wij  het bezit van 
veel mooie bouwwerken ook in Friesland, die we niet zou-
den hebben ,gehad, als men toenmaals ook zijn kracht in 
nabootsen had gezocht. : de moderne lijdhebbe 
meesters, die het nieuwe scheppen en Friesland blijv e in 
dc cultuurbeweging op het gebied der  bouwkunst niet achter. 

Een kort e discussie volgde, waaraan de heeren Vecnstra, 
a en de voorzitter  deelnamen. 

E E . 

g r  is in het l te Am-
sterdam de tvv eedaagsche conferentie van den Bond -
schut begonnen. Zi j  zou naar men weet, ook' dienavond 
bijeenkomen en den volgenden morgen worden voortge-
zet, waarbij  ook weder des voor- en des namiddags telkens 
twee voordrachten met lichtbeelden werden gehouden. 

Prof. dr . . Brugmans, voorzitter  van den Bond -
schut, opende de conferentie met een woord van hartelijk ' 
welkom aan allen aanwezigen. r  hun talrijk e opkomst 
achtte hij  het welslagen reeds verzekerd. , het doel 
van de conferentie: propaganda voor de -
ging te maken, was daarmede reeds bereikt. Stellig heeft 

t de welwillende gezindheid en den daadwerke-
lijke n steun der  autoriteiten noodig; zij  heeft die ook reeds 
meer  dan eens verkregen. r  zoolang het publiek onver-
schillig blijft , is nog weinig gewonnen. e overheid kan 
lang niet zooveel, als velen in onzen tij d blijke n te ge-
looven; t althans ervaart herhaaldelijk , dat de 
drijvend e kracht moet komen uit de maatschappij  zelf. -
om heeft een conference als deze dan ook Zoo groote be-
teekenis. Allereerst brengt zij  degenen, die de schoonheid 
van stad en land ongerept wenscht te bewaren, te zamen 
iu gemeenschappelijk overdenken. r  bovendien werkt 
zulk een samenzijn naar  buiten, waarbij  spr. de vriendelijk e 
hulp. die t steeds van de pers heeft genoten, 
dankbaar  herdenkt. 

e hoogleeraar  herinnerde aan het veelzijdige program-
ma, dat aan de deelnemers der  conferentie zal worden 
aangeboden. n zal de g in haar on-
derdeden te zien krijgen . r  omgekeerd is de -
beweging weer  onderdeel van de groote cultuurbewe-
ging van onzen tijd . e negentiende eeuw was vooral een 
eeuw van techniek. n is reactie gekomen; men 
gevoelt weer, dat de techniek met al haar  wonderen toch 
ons leven niet 'mag beheerschen. n streeft weer  naar 
een meer geestelijke beschaving; van dat streven is ook 
dc g een symptoom. n die overtuiging 
opende spr. de tweede . 

e heer A . W . Wcissman, secretaris van den bond, gaf 

hierna een voordracht, getiteld: t in  en 

'9'3*' -

Toen spr. twee jaar  geleden een dergelijk overzicht gaf 
over  hetgeen in verschillende landen ter  bescherming dei-
schoonheid was gedaan, kon hij  omtrent Nederland nog 
maar weinig mededeelcn. e hond was eerst kort opgericht. 
Toen waren de oogen reeds op de gevaren gevestigd. n 
ging inzien, dat tal van fraaie gebouwen zonder  noodzaak! 
waren gesloopt of verminkt , dat menig landschap was ge-
schonden, dat de niets inziende reclame gebreideld moest 
worden. t de openbare meening zich tegen die recla-
mes begon te verzetten, bleek uit het voorstel van mr . 

. f a aan de Provinciale Staten, om 
een verordening toit ihet weren van inbreuken op natuur-
schoon vast te stellen. t voorstel is aangenomen en op 

 October  in werking getreden. Zi j  verbiedt den 
eigenaar of gebruiker van eenig onroerend goed, muren, 
getimmerten, borden, of andere voorwerpen bestemd of ge-
bezigd tot reclame, of dit onroerend goed op eenige andere 
wijze voor  reclame te bezigen. Alleen reclame op eigen 
grond voor  eigen zaak is veroorloofd, terwij l reclames, die 
op  Oct  aanwezig waren, tot  Jan.  mogen 
in wezen blijven. n echter'moeten zij  worden verwijder d en, 
doen de belanghebbenden dit niet, dan geschiedt het ver-
wijderen vanwege de Gedeputeerde Staten. Voor het tot 
stand brengen van deze verordening verdient mr. -
hoff a aller  hulde. Zi j  geldt echter  alleen het 
landelij k deel der  gemeenten van . e be-
bouwde kom is uitgezonderd Wi j  zullen dus na  Jan. 
alleen de reclames langs de wegen zien verdwijnen, dier 
in de steden blijven bestaan. Vroeger  werden alleen schut-
tingen beplakt, tegenwoordig ook de gevels der  huizen. 

t hierdoor  fraaie stadsgezichten bedorven worden zal ieder 
toestemmen. (Spr. gaf hiervan voorbeelden met lichtbeel-
den). t een herinnering aan art .  B. W . betoogde 
spr., dal de overheid de bevoegdheid heeft hiertegen te 
waken en bij  verordeningen dergelijke reclames te verbieden. 
Aan den d van Nijmegen de eer  zulk' een verordening 
te hebben gemaakt. Zi j  is op t  in werking 
getreden. n Nijmegen kan men reeds zien hoe gunstig 
de verordening werkt. T e | hebben dri e -
leden een dergelijk voorstel ingediend. p werden
adhaesic-adressen ingezonden. e commissie voor de straf-
verordeningen ontraadde het. o. a. omdat het kwaad te 

m geen grooten omvang had aangenomen! Vreemde 
bewering in een stad, waar  zelfs de rompen van molens 
met reclames beschilderd zijn ! t voorstel werd inge-
trokken , doch B.. en W . beloofden de zaak' ter  hand te zullen 
nemen. Te Amsterdam ging 't al niet beter. t 
heeft getracht een bepaling in de politieverordening tegen 
de reclames te verkrijgen . Zonder  suoces. n dames wordt 
verhinderd, haar  modemenschen met onbeschermde hoedc-
pennen de oogen uit te steken, maar het blijf t wel ver-
oorloofd, door  schreeuwende en flikkerend e reclames de 
Amsterdammers in de oogen te steken. B. en W . zijn 
nu reeds bevoegd, reclametoestcllen op daken niet toe te 
staan, maar van die bevoegdheid maken zij  geen gebruik, 
telkens worden er  nieuwe aangebracht. Een Amerikaansch 
dagblad heeft onlangs bij  navraag aan vele bij  uitstek 
bevoegden uitgemaakt, dat de lichtreclames niets dan een 
betrekkelij k kostbare aardigheid waren, niet of weinig loo-
nend voor de adverteerenden. 

t goede voorbeeld, door de Staten van d 
gegeven, is door de andere provincies alleen gevolgd door 
Zeeland. Van n naar t wordt de spoorweg 
op de schoonste punten door  reclames ontsierd. t vpon 

, maar  ook in Gelderland en Utrecht is ergernis 
genoeg. Aan een rijkswet  wordt door  velen de voorkeur 
gegeven. n de Tweede r heeft de heer  Van Asch 

van Wijci k de bescherming der  schoonheid bij  de wet ter 
sprake gebracht. r k erkende, dat het vraag-
stuk der  ontsiering de aandacht der  regeering verdient. 

j  wilde echter  eerst de verschillende Gedeputeerde Sta-
ten hooren. e zijn opvolger  weldra een wetsontwerp 
indienen! t bezwaar  werd aangevoerd, dat door  zulk een 
wet dc autonomie der  gemeenten in het gedrang zou 
komen. 

r dit bezwaar  geldt ook voor de Woningwet, die 
toch krachti g werkt . Vooral in kleine gemeenten dient de 
reclame ingeperkt te worden. Al s voorbeeld wees spr. op 
eeh geval te Edam, waar een kruidenier  naast het mooie 
museum zijn gevelruiten heeft beschilderd met reclames. 
Zelfs in het jaarverslag van de American Scenic and -
tori e Preservation Society is hiervan afkeurend melding ge-
maakt. e vereeniging, welke reeds  jaar  bestaat en 
waarvan wijlen Pierpont n voorzitter  was, heeft in 
dat jaarverslag een afzonderlijk hoofdstuk, gewijd aan dc 
bestrijdin g van reclames, opgenomen. e bond t 
heeft aan die vereeniging den tekst der  verordenigen

, Zeeland en Nijmegen doen toekomen. h 
niet alleen r reclames, ook op andere wijze wordt ge-
zondigd. Veel wat nieuw gebouwd wordt, ontsierd de om-
geving. Spr. trad hierna in een beschouwing over  de „schoon-
heidscommissie"  te Amsterdam — waarover de heer -
man nader zal spreken — en hij  toonde aan dat zij, onder 
gunstige omstandigheden werkende, niet heeft kunnen be-
reiken wat zij  zou hebben gewenscht. t vreugde be-
groet t de nieuwe Amsterdamscho Commissie voor 
het stadsschoon, die, gesteund door een gemeente-subsi-
die, de verdere ontsiering der  stad zal tegengaan. r 
wacht een veel omvattende taak. t is te hopen, dat dc 
commissie niet. als de „Baubc ra tung "  in , het 
standpunt zal innemen, dat men oude schoonheid kan na-
bootsen. t is zelfstandig scheppen, nabootsing staat al-
tij d buiten onzen tij d en is daardoor  veroordeeld. e menig 
landhuis van tegenwoordig is ontworpen in den stijl der 
icSe eeuw. Zul k een huis heeft met het hedendaagsche 
leven niets te doen. Zij n bewoners dragen geen pruiken, 
rooken geen lange pijpen, reizen niet in trekschuiten. 

S;|)tr. gaf hierna een beschouwing over het wezen en 
de roeping der  moderne bouwkunst, waarbij  hij  betoogde, 
dat de bouwmeester van tegenwoordig behoort gebruik te 
maken van de nieuwe bouwstoffen. Ook in d 
is een bedenkelijke liefhebberij  voor  oudervvetsehe bouw-
stoffen merkbaar. t nageslacht zal  veroordeelen, wan-
neer wij  niet vooruit , nniiar  achteruit kijken . Van dergelijk, 
„an t iquar ismc "  wil t niets weten. e bond wenscht 
het schoont- dat bestaat te behouden, maar als liet blijkt , 
dat de eischen van onzen tij d zulks niet gedongen, treedt 
hij  niet op  den strij d tot het behoud aan te binden. Een 
voorbeeld zijn die schilderachtige windmolens. Al s ze over-
bodig zijn geworden, doet t geen poging
in stand te houden, maar  wanneer de wieken worden ver-
wijderd ,  de kap wordt weggenomen, dan treedt de bond 
daartegen krachti g

e gemeenten behooren de vergunning tot bouwen af-
hankelij k te stellen van hel voldoen aan de eischen tier 
schoonheid, ter  beoordeeling van een commissie van be-
voegden. Aan n in d de eer  als de eerste 
gemeente fin Nederland, zulk een vereeniging te hebben 
tot stand gebracht. e dit voortreffelij k voorbeeld door 
alle gemeentebesturen van Nederland  ontsiering legen 
te gaan. gevolgd worden.  noodzakelijkheid van zulk 

 bepaling blijk t uil het geval te Zwolle, waar  mooi 
 eeuwseh huis tegen de kerk aangebouwd,  een 

modernen winkel werd vervangen. t hut is machteloos 
gebleven deze ontsiering tegen te gaan. 

Wat aan kleine gemeenten kan worden vergeven, kan 

dit niet aan groote. e kon b.v. het Gemeentebestuur 
van Amsterdam er  toe komen een plan te maken waardoor 
de fraaie plattegrond der  eeuw geschonden zou wor-
den? e kon m op het denkbeeld komen dri e 
groote gebouwen naast elkander te zetten in een niet breeds 
straat? Te Amsterdam heeft de algemeene afkeuring der 
burgeri j  het plan voor den nieuwen verkeersweg vrijwe l 
onmogelijk gemaakt. 

t is er  niet altij d in geslaagd om oude schoon-
heid te bewaren. Voorbeelden zijii : de kerk te . dej 
aanbouw van het raadhuis te BJalk. r  staan 
ook gunstige resultaten, als: de draaibru g aan het VVaag-
plein te Alkmaar . Te Nijmegen wil men het schoont'  rivier -
gezicht te bederven door een bru g tegenover het Belvé-
dère, een der  fraaiste gezichten in Nederland. e m 
wil men de klassieke wachthuizen ter  weerszijden van tb-

t afbreken, volmaakt onnoodig en een aanranding 
der schoonheid. e t te Amersfoort wordt' 
met afbraak gedreigd. Een ander  deel tier  werkzamheid 
van t gold de bescherming van hot 'opgaand 
houtgewas i n Nederland. r  deed spr. verschillende 
mededeelingen, in het bijzonder  over den , 
wegen in Zuidelij k , die van Otterloo naar -
derloo Voorts werd herinnerd aan het poortj e te Enk-
huizen, de ontsiering van den hoofdtoren te , detr 
dreigenden toestand van den alleenstaanden toren te Edam, 
de oude kerk te Sohore op Zuid-Beveland. 

e heer  Weissman besloot zijn overzicht met een krach-
tige opwekking om het streven van t te steu-
nen en met den wensch dat overheid en burgeri j  een-
drachti g zouden samenwerken tot instandhouding van de 
schoonheid van Nederland. 

e voordracht werd met lichtbeelden verduidelijkt . 

N . v. d. . 

S J T O T 

G . 

 i p 1 o m a B o u w k u n d i g O p z i c h t e r. 
n de  helft van Februari  en volgende dagen 

zal worden afgenomen het examen voor het a Bouw-
kundi g Opzichter, ingesteld door de j en goed-
gekeurd bij e beschikking. Zij , die op t 

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

1) i p 1 m a B o u w 1;lu n d i g T e e k e n a a r . 
n de  helft van Februari  en volgende dagen zal 

worden afgenomen het examen voor het a van Bouw-
kundi g Teekenaar, ingesteld door tie j  en goed-
gekeurd bij e beschikking. Zij , die op i t 

 den leeftijd van  jaar nog niet hebben bereikt, wor-
den tot dit examen niet toegelaten. 

 i p l o m a v a ii U i t v o er  d e r v an B o uw w  r k

( O n d e r b a a s). 
n de (le helft van t  en volgende dagen zal 

worden afgenomen het  examen voor het a van luit-
voerder  van Bouwwerken Onderbaas), ingesteld door de 

j  en goedgekeurd bij e beschikking. 
Zi j  die op t  den leeftijd van  jaar nog 
niet hebben bereikt, worden tot dit examen niet toegelaten. 

Zij . die deze of een dezer  examens wenschen af te leg-
gen, moeten schriftelij k hiervan mededeeling doen v ó ó r 

 J a n u a r i  aan het Bureau der , 
t  Amstrdam, alwaar zij  moeten in-

zenden : 
ie. de geboorteacte of bewijs van ouderdom: 

 de bewijzen van 1 ekwaatnheid en getuigschriften, geen 



8 . G No.

afschriften, zie art.  en  of  van de respec-
tieve programma's. Teekeningen of werkstukken worden niet 
verlangd : 

 hel verschuldigde bedrag van f —. Alleen 'wan-
neer  de candidaat niet kan worden toegelaten wordt dit 
bedrag teruggezonden. 

 Wanneer  de candidaat reeds vroeger  aan een der 
examens heeft deelgenomen, moet hij  daarvan mededee-
ling doen mei vermelding van het jaar  of de jaren, waarin 
(li l heeft plaats gehad. 

e candidaten zullen in groepen worden ingedeeld; aan 
(Jien die zich hebben aangemeld, zullen alle vereischte in-
lichtingen, o.a. de plaats waar  het schriftelij k en het mon-
deling examen zal worden afgenomen, tijdi g worden ver-
strekt. 

E e r st na a f l o op v an a l l e e x a m e ns w o r d t dc 
u i t s l a g b e k en ld g e m a a k t. 

e Alg . Secretaris, 

. . 

L Ingezonde n Stukken . 

Apeldoorn, r

Aan de e van 
e Opmerker" . 

. 

n Uw hoofdartikel over  de Apeldoonsche prijsvraag.' 
vermeldt U, dat door r  en n der  Amb.school 
o.  a. een kans gewaagd wordt voor  een ontwerp voor 
een kerkgebouw der  Ned. . Gem. alhier. r  dit 
blad ook gelezen wordt door  personen, die met onze in-
struction op de hoogte zijn, moet het lezen van een en ander 
bij hen een vreemden indru k maken. 

k kan U met beslistheid verklaren, dat door  mij  voor 
dat doel nog geen lij n op het papier  is gebracht en dat 
dit ook niet mij n voornemen is. 

k stel cr  prij s op, dat U deze verklarin g in het eerst-
volgend nummer een plaatsje zult verleenen. j  voorbaat 
mij n dank. 

, Uw dw. dr. , 

. W . , 

. Anib.school. 

L L e e s t a f e l . 

G  No. m doo  L . . E. 
van a Vlieg, met afbeeldingen en losse plaat. 

E en . 
 Technische School en Ambachtsschool te , doo

J. . met afbeeldingen. 
e te , met afbeeldingen. 

A No. n e het Ge-

nootschap. 
O v e  f A k o u s l i e b in d met den bouw van zalen, doo  Jan 

de , met afbeeldingen. 
g van den toestand en van de handelingen van het Genoot-

schap a et Amicitia» e het jaa
g e het Weekblad » ove

E  No.  A. E. n pe esc. i . t doo W. 
- du x c. i . , met . 

- e n . 
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e bewering, dat wij  sneller  leven dan onze voorvaderen, 
zal men zelden hooren tegenspreken maar  of dit werkelij k 
zoo is, df de wereldgeschiedenis nu waarlij k in een sneller 
tempo gaat dan voorheen en of de evolutie nu inderdaad 
zooveel grootere vorderingen maakt, zal eerst door  het na-
geslacht goed kunnen werden beoordeeld. t is evenwel 
niet te ontkennen, dat de belangrijk e gebeurtenissen elkan-
der schijnen op te volgen als de figuren in een kaleidos-
coop in dc onrustige handen van een kind . Telkens ver-
anderen zij  en altij d zijn zij  weer  anders; ook al gelijken 
Zij ' somtijds op elkaar, geheel dezelfde figuur  krijg t men 
geen twee malen tc zien. E n de snelheid der  wisseling 
is ontwijfelbaar  een gevolg van het verbeterd verkeer  dat 
slechts wen of gedeelten van uren noodig heeft, om be-
richten op groote afstanden over  te brengen, zoodat men 
in de centra der  beschaving zich op de hoogte kan houden, 
niet van alles, maar  toch van zeer  veel van hetgeen er 
op de wereld voorvalt. j  komt nog. dat de pers er  be-
lang bij  heeft, zooveel mogelijk nieuws te vergaren en zoo-
dr a hier  een bron begint op te drogen elders stof gaat 
zoeken om hare kolommen te vullen. 

r  wordt dan de aandacht van het couranten-
lezend publiek plotseling of geleidelijk van het eene eind, 
der wereld naar  het andere getrokken, en bij  de intrede 
van  is het inzonderheid de nieuwe wereld, die in de 
naaste toekomst waarschijnlij k in hooge matje op dc alge-
meene belangstelling zal kunnen rekenen. 

Nieuwe Wereld is eigenlijk een ouderwetsche uitdrukking , 
die dooir  velen reeds niet meer  verstaan wordt en welbe-

schouwd ook geen reden van bestaan meer heeft, sedert 
nuen begrepen heeft, dat züj  precies even oud moet zijn als 
de zoogenaamde oude wereld en dat zij  alleen nieuw was 
voor  de Quirctpeanen, die haar  destijds ontdekten. Thans zijn 
er  geleerden, die meenen in Amerik a sporen van mensche-
lijk e beschaving te hebben gevonden, veel ouder, dan ergens 
in Europa worden aangetroffen. Een nieuw en tot heden 
nog onafzienbaar  arbeidsveld voor  de archacologen heelt zich 
geopend in die nieuwe wereld, vanwaar  wij  gewoon zijn 
geworden slechts berichten te verwachten van vernuftige 
uitvindingen, reusachtige ondernemingen en ongehoorde fi -
nancieele operaties. 

Ook nu weder  zijn liet een titanenwerk. dat zijn voltooiing 
'nadert, het Panamakanaal, en een reusachtige wereldker-
mis, die in voorbereiding is. de 'Tentoonstelling te San 
Francisco, waarop aller  cogen gevestigd zijn. maar  niet 
minder  is dit het geval m|et het land. dat zich uitstrekt tus-
schen de landengte van Panama en Cal i fornië . de v -
caansche republiek, die na rui m een kwarteeuw van gezonde 
ontwikkelin g in korten tij d teruggevallen schijnt te zijn tot 
een staat van vrijwe l middeleeuwsche anarchie. e geschie-
denis van Amerik a begint in onze schoolboekjes gewoonlijk 
in  die van o miet de verovering van dat land 
door  Cortez in  Gedurende nagenoeg dri e eeuwen was 
'het een der  rijkst e en meest welvarende Spaansche k >h>-
niën maa*r  in  kwam .het in opstand tegen het moeder-
land en veertien jaren later  werd het als federatieve repu-
bliek doof de mogendheden, met uitzondering van Spanje, 
erkend. Sedert dit tijdsti p is de geschiedenis van . 
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evenals die van ahdere Amcrikannsdi c republieken, een 
aaneengeschakeld verhaal van opstanden en omwentelingen 
geweest, waarbij  herhaaldelijk door de Europecsche mogend-
heden moest worden ingegrepen. e Fransche expeditie van 

 en het tragisch uiteinde van den, met de hulp der 
Fransche troepen, pp den n troon geplaatsten 
keizer , zijn nog dezer  dagen in herinnering ge-
bracht. i monarchaal regime leed schipbreuk cn de nieuwe 
republiek scheen éindeli jk , door het krachti g optreden van 

s tegenstander  Juarez ccn betere toekomst tege-
moet te gaan. 

t tijdper k van ontwikkeling, waarvan boven sprake was, 
brak echter  eerst een vijfta l jaren na Juarez' dood aan 
met het optreden van Porfiri o 1. z was van huis uit 
jurist , maar  mengde zich in den strij d tegen dc Fransche 
invasie en den opgedrongen monarch. n  voerde hij 
een der  rcpublikeinschc legerbenden aan, die op  Juni 

 de stad o veroverde. n  werd hij  tot presi-
dent der  republiek verkozen en ongeveer  dertig jaren lang 
is hij  onafgebroken de machtigste man in den staat geweest-

t ijzeren hand regeerend is het hem gelukt, het onge-
hoorde kunststuk tc volbrengen, de anarchie te bezweren, 
orde in dc zaken te brengen, de welvaart van liet land tot 
ccn ongekende hoogte pp te voeren en den handel door 
het aanknoopten van buiitenlandsche betrekkingen op te hef-
fen. j  toonde zich een geboren dictator en een verlicht 
regent, dtie oog had voor de rijk e hulpbronnen van zijn 
geboorteland en daardoor het vooruitstrevend deel van de 
natie op zijn hand had, terwij l hij  zijn gezag wist tc doen 
eerbiedigen ook door  zijn politieke tegenstanders. Vri j  al-
gemeen was men het er  over  eens. dat hij  de rechte 
mini op de rechte plaats was en hoezeer o in del 
laatste twinti g jaren der  negentiende eeuw vooruitgegaan 
is. is b.v. duidelij k gebleken op de Parijsche Wereldten-
toonstellingen! van  en

n  ,was het een paviljoen in n stijl , 
dat in de e des Nations de aandacht trok ; in
waren de belangrijk e inzendingen gehuisvest in een pavil-
joen in franschen stijl aan de Quai d.Orsay. t 
neo-grec ging door  voor den stij l van het moderne , 
d. w.  dat he'i daafr  toentertij d waarschijnlij k in de 
mode iwas. tengevolge van Fransche invloeden. e nati-
onale stijl van o is liet evenwel niet. Al s zoodanig 
zou men niet meer  grond de Spaansche barokstij l kun-
nen beschouwen, door de veroveraars in dc zestiende eeuw 
hier  ingevoerd en tot een zekeren bloei gekomen en die 
naast de barokarchitectuur v.an het moederland een eigen-
aardige plaats inneemt. 

e Spaansche cultuur , in Spanje zelf tot stilstand ge-
komen, heeft in de ko lon iën veel langer  doorgewerkt enj 
het verdient opmerking, dat o de eerste kolonie op het 
vasteland von, Amerik a was wfaar de e cul-
tuur het vroegst en het krachtigst wortel geschoten heeft.

Over het algemeen staan ele- Spaansche- Conquistadores', 
wat hun moralitei t betreft niet al te  bekend en zel-
den zijn zij  als apostelen ele-r  beschaving beschouwd. Veel-
eer  beeft men in hen bijna uitsluitend koene avonturiers; 
willen zien, wier  eenige drijfveer de goudelorst was. Wi j 
willen hier  niet trachten ma te gaan in hoever  deze meening 
juist is, maar  alleen in het midden brengen, dat de goud-
koort s in Spanje eerst recht uitgebroken is, nadat de over-
vloed van edel metaal in de' nieuwe wereld in Furopa 
bekend was geworden door de zeer  gewaagde tochten der 
eerste ontdekkers. 

Toen Ferdinand Cortez op de e kust landde, 
wist hij  nog niet wat hij  vinden zou, evenmin als Colum-
bus eli; wist toen hij  voor de eerste maal uitzeilde. 

e het zij  dc Spanjaarden mogen veel op hun geweten 
hebben, zij  hebben inzonderheiel in o ook veel goeds 

plaats in namen, uit te roeien en den n eeredienst 

z .

schikten maar zelfs onsterfelijk waren t ging nu niet 

 (Spanjaarden

z

 waarom

en lag midden in het Eezcocomeer, dat ook nu nog

z

weest, zich van de stad meester  te maken cn later op de-
zelfde plaats dc nieuwe stad tc stichten. j  zijn de 
Spanjaarden reeds vroeg bedacht geweest op maatregelen 
tot verbetering van den slappen bodem cn het keeren 
van d'e veelvuldig voorkomende overstroomingen, maar  niet-
temin bleef men den invloed van den vochtigen grond 
en van de uitdaimpingen van het meer  ondervinden, koorts-
ep idemieën i eisderden ide bevolking, het sterftecijfer  bleef 
abnormaal hoog en de stad zou reeds lang uitgestorven of 
verlaten zijn geweest, wanneer  niet het overigens zeer  droge 
klimaat en de koelte door  Noordelijk e winden aangevoerd, 
cr het leven toch aangenamer gemaakt hadden, dan op 
andere lager  gelegen plaasen van het land, waar een tro-
pisch klimaat h in zijn volle kracht doet gevoelen. 

Eerst in het laatst der  negentiende eeuw, onder het 
bestuur  van Porfiriz o z is de vallei, door  een oordeel-
kundi g afwateringssysteom drooggelegd. s in  was 
de eerste beweging .begonnen tot het verkrijge n van ccn 
uitwaterin g van ihct meer, niet zoozeer uit sanitaire overwe-
gingen, dan wel als maatregel tegen de verwoestende ovcr-
stroomingen, die bij  zware regenbuien herhaaldelijk voor-
kwamen. ( W o r d t v e r v o l g d .) 

De Watervoorzienin g van de Hoofdstad . 
t vraagstuk der  watervoorziening van Amsterdam, 

schijnt, nadat het gedurende eenigen tij d de>or  allerlei andere 
kwesties eenigszins op den achtergrond geraakt was, thans 
zijn oplossing wat nader te zijn gekomen. 

t d n van m heeft ter  toe-
lichtin g van zijn voorstel, dd. r  j. l. . een nota bij 
den d ingediend, waarin hij  verklaar t zich te vereenigen 
met de voordracht van B. en W. , om: i" . eene aanvullende 
waterleiding noodzakelijk te verklaren en  als bron te 
kiezen de rivier . 

Grondwater  acht de heer . in bet algemeen gesproken 
zekerlij k de voorkeur te verdienen boven rivierwater , welk 
water op zijn weg naar zee bij  herhaling wordt verontrei-
nigd, doch het filtervraagstuk heeft zich zoodanig ontwik-
keld, dat geen Tedelijke twijfe l bestaat, of langs den weg 
van mechanische-biologische filtrati e kan volkomen gereinigd 
water uit de rivier  als bron afgeleverd worden. 

Waterontleening aan de rivier  heeft boven A-aterontlec-
ning aan den grond vt>or, dat de rivie r  niet staat voor het 
moeilijk e vraagstuk van het „vermogen,, eener  grondleiding, 
een vraagstuk vooral zwaar wegende voor  Amsterdam, waar 
het gaat om zeer  groote hoeveelheden en waar  Amsterdam 
gelegen is op groenen afstand van uitgestrekte hooge gron-
den, welke voor  waterontleening in de eerste plaats in aan-
merkin g komen. 

r  te>ch acht het d 't een bezwaar tegen het 
voorstel, reeds thans de Gemeente te binden aan het nemen 
van water (uit een rijksleidin g zonder te kennen den prij s 
waarvoor en de voorwaarden waaronder  men zich eene der-
gelijke levering voorstelt. 

Niet minder  bezwaar heeft de heer . tegen het voorstel, 
reeds thans den d z. i. geheel onnoodig een besluit te 
eloen nemen, pm met het aangevoerde water te zullen irri -
geeren. 

Alvorens de prise d'eau aan de k niet veiorfiltraticwer -
ken is gebouwd, de leiding van Schoonhoven naar de dui-
nen bij n voltoe>id is, kan geene irrigati e plaats vinden. 

Aan een en ander, vewral indien deze werken door den 
Staat moeten lui^gevocrel worden, na onderhandelingen met 
vele belanghebbenden e>ok buiten Amsterdam, zullen meer-
elere jaren voorafgaan en zal tij d te over  zijn, de noodzake-
lijkhei d van irrigati e nog eens ernstig te doen overwegen. 

e thans verlangde pr incipiëele beslissing ove-r  irrigati e is 
ontijdi g en niet noodzakelijk. 

Zoolang niet beslist is, of men zal gebruik maken van de 
, we-lk punt zonder  nadere' gegevens thans 

niet kan beslist worden, zoolang niet kan beoeirdeeld wor-
den, of eene eigen leiding niet de voorkeur  verdient, blijf t 
naar  zijn gevoelen ook open dc vraag, of de g 
van Ameremgen af direct naar  Amsterdam niet ele voorkmr 
verdient boven het aanvoeren van r via n 
naar  Amsterdam. 

Omtrent ele keuze tusschen beide' leidingen is een nader 
advies noodig. 

e weinig zeker  men zich overigens gevoe.it omtrent ele' 
d der  irrigaticplanncn . spreekt duidelijk , meent 

de heer , uit het slot van, hot advies van den wethouder, 
den heer  Serrurier , waa'r  in dit advies wordt gewezen op 
het alternatieve denkbeeld, eim het , eenmaal te 

n gearriveerd, daar  eenvoudig verder te reinigen en 
door te pompen naar  Amsterdam zonder dc complicatie 
der irrigatie . n gelijken geest laat zich aan het slot uit 
dc Staatscommissie voor , waar zij 
wijst op de mogelijkheid, „d e irrigati e uit te schakelen eloor 
het voorgcfiltrecrd e r te n kunstmatig biolo-
gisch te filtrecren" . 

Een objectief advies in zake eene waterleiding uit den 
n direct naar  Amsterelam tegenover  eene waterleiding 

van de k uit via n naar  Amsterdam, is noodzakelijk; 
een advies Omltrcn t de voordeden van aansluiting bij  eene 

. een objectief advies omtrent de wensche-
l'ijkheid , zich thans reeds in beginsel te binden aan irrigatie , 
beboeren aan een principieel raadsbesluit tot uitvoering 
vooraf te gaan. 

t de commissie van bijstand en met Burg. en Weth. 
acht hij | het rijksburea u voor g aange-
wezen in zaken als deze van advies te dienen bij ' het deien 
der keuze' tusschen de verschillende oplossingen in de voor-
drachten behandeld. 

e heer n stelt daarom voor . en W . uit te 
noodigen, aan elen minister van binnenlandsche zaken te 
vragen machtiging te verleenen. om door bet rijksburea u 
voor  drinkwatervoorzienin g op ke>sten der  gemeente advies 
te doen uitbrengen over de keuze, in het belang van ele 
gemeente Amsterdam tusschen: 

a. eene door  Amsterdam te maken en te behecren wa-
terleidin g uit den n bij  Amerongen. voerende bei water 
elirect naar  Amste'rdam in het laagreservoir  aan elen -
lemmerweg ; 

b. eene waterleiding uit de . in samenwerking met 
den Staat der  Nederlanden, voerende het water via . 
te zamen met het duinwater, naar  Amsterdam, zonder  voor-
afgaande' irrigati e van het duingebied nabij : 

c. eene waterlcieling als bedoeld sub b. met toepassing 
van irrigati e van een ele'd van het duingebied. 

Eindelij k om B. en \ \ ' . uit te'  noodigen voor te bereiden 
dc maatregelen, oma, met het e>og op dc belangen der  prise 
d'eau i n de duinen, te geraken tot den eigendom eier  daartoe 
vereischte duingronden. Zoo noodig door  onteigening. 

^ Vereenigingen . ^ 
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n den avond van den eersten dag werd ele conferentie 
in het l voortgezet. n den aanvang werd 
medegedeeld, dat de lieer  Jac. P. Thijsse telegraphisch had 
doen weten verhinderd te zijn zijn voordrachl met licht-
beelden over l behoud van natuurmonumenten"  te kn-
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tnen houden.  'it had een wijzigin g in het program ten 
gevolge in den vorm van een opschuiving. 

. J. \V . Frederiks, uit n , hield thans een 
belangwekkende voordracht over  „Bestr i jd in g van inbreu-
ken op Natuurschoon en Stadsschool!-' . 

Op dit gebied — zoo ving spr. zijn rede aan — wordt 
hier tc lande slechts weinig gedaan, in vergelijkin g niet 
het buitenland. t ontbreekt Nederland gelukkig niet aan 
mannen, die vol vuur  zijn om cle schoonheid van ons land 
te behouden en te vergrooten, maar wat kunnen dezen 
doen zonder  krachtigen steun van overheidswege? n ge-
bruik t vaak cle vrijhei d van den eigendom als wapen tegen 
cle schoonheidsbescherming. 

Spr. betoogde echter dat dit niet opgaat. c vraag is 
slechts of een dergelijke aantasting van het eigendoms-
recht overeenstemt mfct de rechtsovertuiging van het volk. 
Aan het eigendomsrecht zijn groote belangen verbonden, 
maar aan het behoud van de ongerepte schoonheid van 
het land niet minder. n schoonheid ligt veel opvoedende 
kracht en zij  kan aldus meewerken tot verhooging van 

t peil der  cultuur . 

n het algemeen mag worden volgehouden, dat de schoon-
heid recht heeft op bescherming en het eigendomsrecht 
daarvoor zal moeten wijken, maar  vaak zal ook de eigendom 
over de schoonheid moeten zegevieren. t best zal dit kun-
nen worden bereikt door  cevie algemeene wettelijke over-
heidsbescherming, waaraan verbonden wordt een uitgebreide 
dispensatie-bevoegdheid. Spr. gaf hierna een uitvoerige schets 
van zulk een wettelijke regeling. A l moge het centrale 
gezag algemeene regelen geven, toch dient veel aan de plaat-
selijke overheid te worden overgelaten. e billijkhei d brengt 
mede, dat lichamen, die geroepen zijn het algemeen belang! 
te behartigen, als provincie en gemeente, in hun eigendoms-
recht meer  worden aangetast clan een particulier . 

Spr. behandelt dan cle verschillende wijzen waarop in-
breuk op cle schoonheid wordt gemaakt. n dc eerste 
plaats geschiedt dit voor het vernielen en beschadigen der 
oude monumenten. Aan eigenaars en beheerders dier mo-
numenten moet daarom bij  de wet worden verboden, om 
dc monumenten geheel of gedeeltelijk te vernielen, tc ver-
plaatsen, eigenmachtig te veranderen hieronder  valt het 
beschilderen van een muiur met reclames), tc restaureeren 
of op te lappen. 

Niet alle gebouwen mogen tot monument verklaard wor-
den. Fr  dient een tijdgren s te worden gesteld. e ma-
ker mag niet meer tot de levenden behooren, aangezien 
anders de noodige objectiviteit bij  de beoordeeling ont-
breekt. t voorstel van den heer  Gratama, naar  aanlei-
ding van het lot, dat de vill a Parkwijc k van Berlage trof , 
om niet alleen aan te dringen op bescherming van oude 
gebouwen, maar eveneens van nieuwe, lijk t spr. daarom 
verkeerd. 

n verschillende verordeningen van e steden trett 
men bepalingen aan. die verbieden, dat in een bepaalde 
straat anders dan in b.v.  eeuwsehen stijl wordt ge-
bouwd. Spr. gelooft niet, dat in Nederland voor  dergelijke 
voorschriften termen zijn. aangezien wij  geen steden heb-
ben die haar oud karakter zoo goed bewaard hebben als 
isommige buitenlandsche. j  zou echter  slechts in gevallen 
van de uiterste noodzakelijkheid het volgen van een ouden 
stij l willen aanbevelen. 

Aan pcrceelen in de onmiddellijk e omgeving van een 
monument kan een gebruik worden gegeven, waardoor  het 
monument wordt ontsierd of in gevaar  gebracht. n de 
verordening moeten daarom voorschriften worden opgeno-
men betreffende plaatsing van gebouwen ten opzichte van 
den openbaren weg en van elkander. Voorts is noodig 
een voorschrift betreffende de hoogte der  gebouwen, zoo-

dat een sky-scraper in de nabijheid van een monument 
kan worden geweerd. 

n dc tweede plaats behandelde spr. de ontsiering van 
stad en kuncl door het bouwen van smakelooze woningen, 
fabrieken, enz. 

r  onzen wetgever en onze administratie, die zich in 
de laatste jaren mlct de volkshuisvesting hebben bezigge-
houden zijn tweeër lei maatregelen getroffen, om aan de 
bestaande gebreken tegemoet te komen. c eerste groep 
beoogt een toezicht te scheppen op de acsthetische waarde 
der gebouwen; de tweede stelt zich ten doel den grond 
tegen goedkooper  prij s ten bate van den woningbouw be-
schikbaar te- stellen. Tot de eerste groep van voorschrif-
ten behoort de instelling van zoogenaamde schoonheids-
commissies. Zi j  zullen uitvoering van leelijke ontwerpen 
kunnen voorkomen. t karakterlooze van de meeste nieu-
we huizen kunnen zij  natuurlij k niet tegengaan. e houdt 
verband met de hooge grondprijzen. 

m moeten tevens maatregelen worden aanbevolen 
om dc grondprijzen te verlagen. e macht, welke cle Ont-
eigeningswet en de Woningwet ons aan dc- hand doen. 
acht spr. niet voldoende. c speculatie in bouwgrond wordt 
er  niet voldoende door  bestreden. 

Spr. acht de beste oplossing in deze het stelsel van 
den . hoogleeraar , om bij  ontciniging te 
vergoeden dc waarde van het rechtmatig gebruik van den 
grond. Welke schaderekening men echter  aanneemt, men 
wachte zich wel den grond uitsluitend te brengen in han-
den van de gemeente, aangezien dc practij k heeft geleerd, 
dat deze dient te worden gerekend onder de gcwetenlooze 
grondspeculanten. n wake dus tegen een monopolie in 
haar  hand! c wetgever  heeft in de Woningwet het, vol-
gens spr. juiste, systeem neergelegd, door  alleen te ont-
eigenen ten behoeve van gemeenten en bovendien van ver-
eenigingen. welke uitsluitend in het belang van de verbe-
terin g van dc volkshuisvesting werkzaam zijn. Niet meer 
moeten nu dergelijke vereenigingen worden opgericht al-
leen met het doel arbeiderswoningen te stichten, maareven-
zeer tot het stichten vna heerenhuizen. e coöperat ie zal1 

hier  uitkomst kunnen brengen. n verband hiermede moe-
ten ook voor het bouwen van andere dan arbciderswoningevn 
voorschotten kunnen worden gegeven. 

e heer J. . W . , bouwkundig ingenieur, gaf 
een voordracht over: „Schoonhe idscommiss ies en openbare 
bouwkundige advies-bureaux". 

Spreker  ontzegde van Van s onlangs vei 
schenen e e ondergang van het dorp" 
eene scherp geteekende typeering van dc- ontluistering van 
ons land door  wansmaak en onverschilligheid. Voorshands 
zullen a l léén overheidsmaatregelen den wassenden stroom 
van leelijkheid kunnen keeren. t ziet er  echter  niet naar 
uit , dat deze aangelegenheid bij  ons, op de wijze als b.v. 
in d — of in het „vri je "  Zwitserland — wette-
lij k zai worden geregeld. 

Gelukki g is gebleken, dat de wet de gemeente althans niet 
belet de zaak in haar  verordeningen ter  hand te nemen. 
Privaatrechtelij k geschiedde dit reeds ten aanzien van bouw-
en gemeenteterrcinen. Eene wijzigin g in de jurisprudenti e 
van den n d verruimd e het gebied der  gemeen-
telijk e bemoeiingen. Zoowél reclame als nieuwbouw kun-
nen publiekrechtelij k aan acsthetische keur  worden onder-
worpen. Nijmegen is een voorbeeld van het eerste; Am-
sterdam koppelde cle mogelijkheid enkele vrijstellingen der 
bouwverordening te verkrijge n aan acsthetische overwegin-
gen ; n is de eerste gemeente geweest, die in hare bouw-
verordening, sinds i t  een algemeen welstands-
artike l opnam. 

Ter uitvoering van zoodanige bepalingen zijn in Amster-
dam n g  cn Arnhem  commis-

sies van particulier-deskundigen ingesteld. c misleidende 
naam: schoonheidscommissie wekt over  haar  taak cn in-
vloed overdreven verwachtingen, op grond waarvan de com-
missie vaak ten onrechte wordt aansprakelijk gesteld. e 
zijn zeer  beperkt. Spr. schetste uitvoerig den werkkrin g 
der Amsterdamsche schoonheidscommissie. 

e onder  ongunstige omstandigheden werkende
 kan geen zuiver  beeld geven. e gemeente heeft geen 

parti j  weten  trekken van de in deze commissie
 krachten, noch het instituut geleidelijk ontwikkeld . 

Gemeentelijke gebouwen werden haar  slechts  hooge uit-
zondering voorgelegd, uitbreidingsplannen, ondanks hunne 
primccrcnd c beteékenis voor het stadsschoon, nooit. c 
commissie is in belangrijk e zaken vergeten. Was dit niet 
geschied, dan had zlij  den dienst der  Publieke Werken 
met nutti g advies kunnen dienen. 

Al s voorbeeld eener  schoonheidscommissie, welke meer 
dien naam verdient dan de Amsterdamsche. citeert spre-
ker het reglement van de „Ar t Commission"  te New Vork . 
Alles wat tc Amsterdam aan de commissie- wordt (inhou-
den, is ginds met ruimen zin aan haar  oordeel onderworpen. 

Een dergelijke commissie, met ruim e bevoegdheid voor-
zien, zou in onze steden uitstekend werk kunnen verrichten 
ter  voorlichtin g op kunstgebied van B. en W . cn den , 
wij l daarin immers artistieke krachten uiteraard zeldzaam] 
zijn en hunne verantwoordelijkheid  naarmate het 
bewustzijn levendiger  wordt, dat de schoonheid een factor 
van openbaar  belang is. 

t zou eenzijdig zijn, indien de overheid zich bepaalde 
tot eischen, zonder de gelegenheid tc vergemakkelijken aan 
die eischen te voldoen. Zij  moet niet alleen repressief wer-
ken, maar ook preventief. Een der  vele middelen daarbij 
is het openbare bouwkundige adviesbureau. t vult het 
werk der  schoonheidscommissie aan. Terwij l deze zich uit-
sluitend bepaalt tmt het adviseeren der  overheid, treedt 
het adviesbureau met teekeningen in overleg handelend 
op. in hoofdzaak ter  bevordering van het aesthetisch peil 
van den eenvoudigen bouw. Bezit de eerste dus een meer 
zuiver  aesthetisch karakter , de laatste moet tevens prac-
tisch-technisch werkzaam zijn. 

Beide onderdeden kunnen ééne organisatie zijn, die naar 
elkander toe werken. 

t denkbeeld is uit d afkomstig. t resul-
taat der  daar  gevoerde veelzijdige krachti g georganiseerde 
actie op , moreel en materieel van over-
heidswege gesteund, wettigt, dat de gevolgde methoden 
met zorg bestudeerd worden. 

e e bureaux bepalen zich niet tot het uitbrengen 
van adviezen, mondeling of met pen en teekenstift. Zij  werken 
aan dc verheffing van den smaak door  permanente, rei-
zende tentoonstellingen, prijsvragen, voordrachten en cur-
sussen, publicaties, voorlichtin g door cle pers, verzameling 
van goede voorbeelden. e ruim e daarvoor  noodige- geld-
middelen worden door  subsidies verkregen. Zoo geeft Sak-
sen roo „  Wurtember g . 's jaars. Spreker 
schetste ujitvoeri g den werkkrin g dezer  beide commissies, 
waarvan vooral dc laatste van buitengewone veelzijdigheid 
blij k geeft. 

n architcctcnkringen zijn deze bureaux vaak wantrou-
wend begroet. n streven echter  moet niet zijn den vrije n 
bouwmeester uit tc schakelen, maar  integendeel hem op 
den voorgrond te schuiven en ieder die advies komt in-
winnen te bewegen zich tc wenden tot den aangewezen des-
kundige.  arbeid te verrichten ligt dan ook 
niet op den weg der  bureaux. Slechts bij  onwil om
architect  raadplegen of bij  financieelc onmacht mogen 
zij  optreden en dan nog bij  voorkeur  vertegenwoordigd 
door een vrij-architect-|mcdcwerkcr . 

t belangstelling moet het practisch resultaat worden 

afgewacht van het overleg onzer  architectenorganisaties. Spre-
ker zou wenschen. dat zij  onder het neutraal bestuur van 

"  een centraal adviesbureau organiseeren, dat 
de zaken van nationaal belang behartigt, leiding neemt 
en zoo noodig samenwerking uitlok t met de andere bij  den 
bond aangesloten groepen belanghebbenden. 

n is. reeds in  tc Amsterdam cle „Commis -
sie voor het Stadsschcon"  gesticht, welke, door cle ge-
meente voor  dri e achtereenvolgende jaren met f  ge-
subsidieerd, haar  arbeid gaat aanvangen o.a. krachtens art. 
 der  ontworpen statuten, met „het z'oo noodig geven van 

inlichtingen en het verstrekken van -adviezen ten opzichte 
van gemaakte ontwerpen". 

e commissie is uitsluitend aangewezen op minnelij k 
overleg. n staan haar  niet ten dienste en 
zij  heeft zich tc bepalen tot die gevallen, welke b. v. 
door  bemiddeling der  schoonheidscommissie of van het 
B. cn W . toezicht vrijwilli g aan haar  worden voorgelegd. 
Onder  tlfi e omstandigheden zal verbetering slechts in lang-
zaam tempo worden bereikt. t trouwens is 'een inter-
nationaal verschijnsel. 

Spreker  stond vervolgens stil bij  eenige bijzonderheden 
over dc organisaties, in het bijzonder  van die welke misbrui -
ken kunnen tegengaan. 

t einddoel der  Bauberatung is door  opvoeding cn op-
wekking van smaak en kunstzin ten slotte zich zelf overbodig 
te maken. r  voorshands hoopte spreker, dat binnen-
kor t ook in ons land de strij d tegen de ontsiering met 
dit scherpe en beproefde wapen zal worden aangebonden. 

Een reeks lantaarnplaten gaf voorstellingen van erger-
lijk e ontsieringen door  leclijkcn en karaktcrloozen bouw,"  eni 
voorts e voorbeelden, benevens een enkel Neder-
landsen voorbeeld van de verbeteringen die een adviesbu-
reau zou kunnen bewerken. 

* * * 

n dei. morgen van den tweeden dag werd de confe-
rentie, door  vele dcclnemens bezoeht. voortgezet. e bur-
gemeester  van Amsterdam, jhr . . woonde de eerste 
voordracht bij . 

. Jan , secretaris der  rijkscommissie voor de mo-
numenten, hield een voordracht met lichtbeelden over: t 
restaureeren van monumenten." 

Spr. begon met te verklaren, dat hij  niet het restauree-
ren van oude gebouwen in het algemeen wilde bespre-
ken. t vraagstuk behoort tot cle bevoegdheid der  ar-
cheologen en architecten en schijnt hem als zoodanig vreemd 
tc zijn aan de bemoeiingen van den Bond . 

r  al behooren de wetenschappelijke en technische 
kanten van deze- quaestie hier  niet thuis, zij  heeft toch ééno 
zijde, die zeker ook een lichaam ter  harte gaat als -
schut, dat zich het behoud der  schoonheid van Nederland 
ten doel stelt. Want dc oude gebouwen, de „monumenten" , 
vormen een belangrijk deel der  schoonheid van het land 
en de vraag moet worden gesteld of deze schoonheid geen 
gevaar  loopt, door het restaureeren te worden geschon-
den. Spreker wil niet verheden, dat deze vraag zijns in-
ziens bevestigend moet worden beantwoord. t wenscht 
hij  dootr  het vertoon en van lichtbeelden duidelij k te maken. 

Bij  het vertoonen van een gerestaureerd en een nog niet* 
gerestaureerd gedeelte der  kathedraal in n h merk: 
hij  op, dat een gebouw bij  elke restauratie veel van zijn 
schilderachtigheid verliest. Juist het cenigszins vervallen aan-
zien geeft aan een oud gebouw groote bekoorlijkheid . ' 
kleur dei verweerde steenen, het afgcsletcne der  vormen 
behooren biii dc voorstelling die onbewust ui ons leeft 
als wij  denken aan een oud gebouw. Wi j  weten, dat dit 
werk oud is en ons schoonheidsgevoel wordt daaroim niet 
bevredigd, als wij  dit nude er  niet aan kunnen zien. 



t zWu echter  onverstandig zijn, om deze reden elke 

herstelling af tc keuren. Want wordt zij  nagelaten, dan 

is het oogenblik nabij , waarop een oud gebouw aan al-

geheel verval zal zijn prij s gegeven en daarenboven laat 

reeds de bestemming der  meeste monumenten niet toe. 

dat zij  er  al te verwaarloosd uitzien. n denke aan een 

kerk , een raadhuis, een woonhuis, die zoowel om prac-

tischc redenen als ter  will e van de waardigheid den in-

dru k moeten maken van in welstand te verkeeren. 

e monumenten", gebouwen, die men niet meer  ge-

bruikt , en ruïnes late men onaangeroerd; men doe er  niet 

meer  aan dan noodzakelijk is om ze in stand te houden. 

e monumenten"  dienen grondiger  te warden aan-

gepakt : hier  mag rara zelfs de geheele vernieuwing van 

constructief belangrijk e gedeelten niet achterwege laten. r 

men t hierbi j  wel er  van doordrongen te zijn, dat dit 

ingrijpe n geschiedt ten koste van een deel der  schoonheid 

van het 'monument; men beperkte het daarom tot het we-

zenlijk onmisbalrc. Wat men doet aan een oud gebouw, men 

doe het steeds met den grooteten eerbied. Wi e een mo-

nument wil restaurceren. moet in de eerste plaats een fij n 

voelend kunstenaar  zijn. 

t heeft in de negentiende eeuw als ccn axioma ge-

golden, dat herstellingen cn zelfs uitbreidingen van oude 

gebouwen behoorden te geschieden in den oorspronkelij -

ken stij l vain het monument. Oppervlakki g gezien lijk t dit 

'zeer  aannemelijk. r  het is wel opmerkelijk , dat men 

er  in de bloeitijdperken der  bouwkunst heel anders ove: 

heef', gedacht. 

n den t;ij d der  Gothiek heeft men zonder  aarzelen > 

maansche gebouwen hersteld in Gothischcn trant en de 

e handelde in den regel ook zoo, al .zijn er 

enkele voorbeelden — als de Gothische toren, door  Jacob 

van Caimpen voor  de Nieuwe k te Amsterdam ont-

worpen — van een andere opvatting. 

r  het vertoonen van lichtbeelden, die monumenten 

vóór en na hun restauratie weergaven, deed de spreker 

uitkomen, hoe belangrijk hun uiterlij k gewijzigd was. omdat 

men had getracht hen terug te brengen tot den ééncn stijl ' 

van hun oorspronkelijken toestand. 

Vooral de torens in ons land hebben daardoor  gedaan-

tewisselingen ondergaan, zooals de toren der  Groote k 

in n g en die der  St.-Servaaskerk te . 

Toch is dc schoonheid van liet Nederlandsche landschap 

voor  een niet gering deel te danken aan den zoo verschil-

lenden cn daardoor  voor  iedere plaats karakteristieken vorm 

der kerktorens. n oorpronkolijk e piramidal e spits is ge-

woonlijk , nadat zij  verbrand was, vervangen door  een nieu-

we van geheel anderen vorm, een open koepeltje, een 

„peperbus" , de Praai gebogen spits uit den Baroktijd . 

t zoogenaamde vrijleggen of ontmantelen van een oud 

gebouw, gelijk hier  en daar  geschiedde door  het vellen 

van hoornen is een tweede gevaar, dat de monumenten 

bogreigt als zij  worden gerestaureerd. n is daarmede 

in de eerste helft der  eeuw begonnen bij  de res-

taurati e en voltooiing van de k te , die 

vroeger  geheel ingesloten was door  huizen. r  nu het 

gebouw alleen staat op het open plein als in een woestijn 

heeft het een groot deel van n schoonheid verloren. 

Juist de huizen er  omheen deden de grootschc afmetingen 

uitkomen. 

Verschillende voorbeelden van den minder  schoonen in-

druk , dien vrijgelegde gebouwen maken, werden gegevens 

Een kerk met hooge muren oprijzende uit lage huisjes, 

doet veel beter  dan een die öp een groot plein staat 

zonder  verband met haar  omgeving, als het ware een 

curiositeit. 

n nauw verband met het restaurceren van gebouwen 

staat het vraagstuk van hunne uitbreiding . e spreker  be-

toogde, dat hierbi j  vooral van groot belang is het vraag-

stuk der  stijleenheid. j  meende, dat niet het voortzet-

ten van den ouden stij l de meest harrmonische oplosing 

belooft, doch dat het beleidvol toepassen der  opvattingen 

van den nieuwen tij d dc voorkeur  verdient. Al s voorbeeld 

van den slechten indruk , welke het voortgaan in den ouden 

stij l maakt, wijst de spreker  op het nieuwe portaal 

aan de Nieuwe k te Amsterdam. Al s tegenstelling wijst 

ihij  op het fraaie , dat aan de nu g-e-

sloopte Nieuwe Zijd s l was aangebouwd, en dat, bij 

alle verschil in stijl , een fraaien indru k maakt. 

Spreker  eindigde met te betoogen, dat ook t 

een taak heeft ten aanzien vaen het herstellen van gedenk-

teekenen. t moet zich niet inlaten met het weten-

schappelijk geschil daarover, doch is verplicht er  voor  te 

waken, dat door  het restaurceren niet de schoonheid der. 

oude gebouwen Wurdt aangetast. e doet hij  een be-

roep op dc hulp zijner  toehoorders. Een ieder  kan door 

het bestuur  van t tijdi g te waarschuwen bij  ont-

mantelingen of stfijlzuivcrheidsplannen tot het behoud der 

oude schoonheid medewerken. 

( S l ot v o 1 g t ) 

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

E G V O O  E E N T 

T E G V A N : N . (Beets) 

Art . t terrein is op bijgaande siruatieteekening aan-
gegeven. t is geheel ter  beschikking van de ontwerpers, 
en kan voor  architectonische of sculpturale versiering, be-
planting en waterparti j  benut worden. 

e bedoeling is een monument, waardoor  de gemoedelijke 
verhalende schrijver  van de „Camer a Obscura" ) 
herdacht wordt. 

e liefde van Nicolaas Beets tot de natuur  zal uitge-

druk t moeten worden d or  als deel van het monument 

een waterparti j  te ontjwerpen. 

t geheel zal moeten worden een waardige beëindi-

ging van den , zonder  dat het doorzicht wordt belem-

merd. t monument moet van alle kanten goed te bezien 

zijn . 

Art .  Elk e inzending ter  beantwoording der  prijsvraa g 

moet bestaan uit : 

A . Een schets in gips van het monument op een schaal 

 a ib en een teekening van het geheel  a

B. Situatie teekening  a

C. t belangrijkste sculpturale gedeelte in gips op schaal 

 a  (niet gekleurd). 

. t belangrijkste architectonische detail op een schaal 

1 ' !  5 ' 
E . Een toelichting, bevattende een nadere omschrijving 

der idee, die aan het ontwerp ten grondslag ligt ; een be-
schrijvin g der  te gebruiken materialen en een gespecifieerde 
begrooting van kosten, fundeering inbegrepen, eventuecle 
salarissen etn honoraria te vermelden, alles te samen tot 
een maximum van f e beplanting moet wol 
aangegeven worden, doch behoeft niet in de begrooting 
te w-orden opgenomen. 

Een vaste -zandbodem is aanwezig. 
Wat niet gevraagd is, wordt ter  zijde gelegd, zonder 

beooi deeling. 

Art .  Al s eerste prij s wordt heschikbaar  gesteld f icoo.—-. 

„  tweede ,. ,. „  ,,

,, derde ,, ,, ,. ,, .,

t echter  geen der  ontwerpen vuldoen aan de eischen. 

die voolr  het 'monulment kunnen worden gesteld, dan zal 

de Jury de geheele of een deel van de beschikbaar  gestelde 
totaalsom onder  de beste mededingers, naar  gelang der 

verdienste van het ontwerp, verdeelen. 

Art . e winner  van den eersten prijs , aan wien de 

uitvoering van; het monument wordt opgedragen, zal ge-

houden zijn, zijn ontwerp uit te voeren volgens de begroo-

tin g bedoeld in Art .  sub. E . 

Art .  Eventueele inlichtingen betreffende het programma 

moeten schriftelij k gevraagd worden aan den Secretaris van 

dc . 

c Antwoorden worden in het „ B o u w k u n d i g Weekblad" , 

„Archi tectura" , e Opmerker"  cn e Bouwwereld''  ge-

publiceerd. Bovendien zlullen t de ingekomen vragen 

en antwoorden verkrijgbaa r  zijn bij  den Secretaris van 

de . 

e inlichtingen zullen beschouwd worden als een on-

derdeel van het programma. 

Na t  worden geen inlichtingen meer  ver-

strekt. 

Art . 6. Onder  oen motto of k'cnteoken moeten alle ont-

werpen anoniem ingezonden worden. e anonimiteit mag 

op geen wijze verbroken worden. Geschiedt dit toch, dan 

wordt dc betrokkene uitgesloten. 

Behalve het motto, op alle smukken te vermelden, moet 

een gesloten enveloppe bijgevoegd worden, waarin wordt 

medegedeeld: 

„Onderge tcekende, inzender  van het ontwerp motto 

verklaar t dat dit ontnverp zijn geestelijk eigendom is. Op 

de buitenzijde van deze enveloppe moet behalve het motto 
nog staan: „Verk lar ing" . 

Een tweede gesloten enveloppe ; evenzoo van motto voor-

zien, |mc<et het correspondentie-adres bevatten en builenop 

vermelden „Correspondent ie-adres,, 

t handschrift van den ontwerper  mag niet voorkomen. 

All e ontwerpen moeten goed verpakt, de teekeningen op 

karto n geplakt, doch niet geëncad ree rd en vrachtvri j  inge-

leverd worden vóór of op  |uli  aan het adres van 

den Secretaris van de . Op de ver-

pakkin g motet vermeld staan: Nationale Prijsvraag -

. e dagteekening van het bewijs van ver-

zending, dat desgewenscht overgelegd moet worden, wordt 

als datuini v<an inlevering aangenomen. Niet op tij d inge-

leverde ontwerpen zullen buiten beschouwing blijven, en, 

onmiddellij k aaln het opgegeven adres teruggezonden wor-

den. 

Art . e Jury verplicht zich uitspraak te doen vóór 

 Augustus  en haar  oordeel over  alle ontwerpen in 

een rappor t mede te doelen. t Jury-rappor t wordt ge-

publiceerd. 

Art . 8. e ontwerpen zullen door  dc e 

tentoongesteld worden, terwij l deze tevens het recht heeft 

de ontwerpen af te beelden en deze afbeeldingen te ver-

spreiden, ten einde zooveel mogelijk publicitei t aan het werk! 

te geven. 

e ontwerpen zijn van het oogenblik van aankomst af 

aan het opgegeven adres tegen brandschade verzekerd, elk 

ter  waarde van f

V ó ór  October  worden alle ontwerpen franco aan 

de opgegeven adressen teruggezonden. 

e mededinging is voor  a 1 le N e d e r l a n d se h e  u n -

s t e n a ar  s opengesteld. 

e Jury : 

. P. C. E . 

Prof. T V A N . 

Prof. A . J. . 

J. , B. . 

J A C V A N . 

Prof. A . W. . . 

 A . . 

e : 

. A . W . G. V A N . Voorzitter , 

j  J. B. V A N , B. , Secretaris. -

G. . . 

S . 

A V A N . 

 A . . 

t Nationaal Com i té: 

. 1. B. , Voorzitter . 

Jhr . . C. G. S. . Secretaris. 

t programma en de situatietekening zijn op aanvraag 

kosteloos te verkrijge n bij  den Secretaris van de -

Commissie J. B. V A N  B. . Zonnelaan

. 

G  No. k . V 1  doo
J. . t afgeloopen . 

n d van den ingenieu , doo J. . 
t a e s t h e t i s ch gedeelte van  lezing van . e 

voo  het Civ. en . Studenten e Studie« te 
t . 
e T w e e de . 

g van het Gemeentelijk w en Woningtoezicht te m 
ove

n S t u k k en YV. G. Welsing en J. L . . t ove
woningen de e te . — A.  c. i . ove  Stads, 

g . 

 No. g van den
g t het k »de » ove het jaa
g van den . 
g van de Club van e leden van het
a et Amicitia ove het jaa
g van de g van de Club van e 

leden van het Genootschap A. et A . van
e T w e e de . 

'  ij s v  a a g Nieuw Stadhuis . 

N a t i o n a le g voo  een t te g van -
d . 

. 

E  No.  E en t in de economische-
wetenschap aan de Technische , doo . A. van Sandick c. i . 

e  1 i e n-L i n d n e n de e -
j doo G. J. . met afbeeldingen. 

l h s te San o in
g van  Afdeeling voo - en Scheepsbouw 

v. h. . lnst. v. s van

. v. T.) No. . —
— Aan onze e leden. — n van . — l>e 

e - en . — Nog wee eens: t 
. — Examens. — Gemengd. — . — -

dentie. — Uit technische bladen en . 

E  No.  N og e e n s: een d bestek. 
n . 

 Technisch . 

E E E No.  Ovens voo  dak 
pannen. — . — t ontstaan de steenkolen. — e d 
— Zwendel met zoogenaamde middelen te g van steenkolen. 

 No. s n (met  afb.). — t s 1 
— s ove de toepassing van baksteen en a in . -

d op de g in » . 1.1. 

N  doo 1'. W. 
. — Cement in , doo . A.  c. i . — Tabel . 



No.

het toepassen van .  de  G. . V. dom  A. van de  Weiden. 
— n op . — g van , doo . A 

j c.  — Stampbeton of Gietbeton. — Witte Cementen. — e We-
l in Cement e de e  maanden van het jaa

— e . —  vao kunststeen boven . — 
. — . — Aanbiedingen. 

. 

t n i e u we w en het g e b o uw v o o
het  d e . en T. 

d is een e , j f
t n voo  den aankoop van n aan het m en 

de g te e te  behoeve van en in d met de 
g en g van het gebouw de Tweede , benevens 

f  voo  aankoop van n aan de e te -
hage ten behoeve van de stichting van een gebouw voo  het
de n en . 

Tevens t het e p tot machtiging tot p 
doo  den staat aan de gemeente e van zoodanige n of 
gedeelten van n als zullen blijken niet benoodigd te zijn voo  de 

g en g van het . 
s de e van Toelichting d bij het aanbod aan de . 

s en Zn. het d gemaakt, dat in eene eventueel te sluiten 
t zou n bepaald, dat die van t zou n als de 

koopsom bij de wet zou zijn toegestaan, l de  voo  het k 
van de n van af den dag van n vezkoop tot een 
nade te bepalen tijdstip, k i  aan het k een 
huu  zou moeten betalen, d tegen f  pe .
bij de koopsom zou n gevoegd  pCt. e n van af den dag 

p de t zou n gesloten tot dien de  betaling. 
Aanvankelijk d dit aanbod doo genoemde  van de hand ge-

wezen, omdat zij , dat het e g van f  niet 
voldoende zou zijn om haa zaak naa een e geschikte plaats ove
te . Nadat , tengevolge van , doo  haa
deswege met het gemeentebestuu v:>n e , die
het uitzicht had , dat zij een n aan den te maken 
nieuwen g f in t zou kunnen bekomen, 
heeft zij zich d d met het ijk in den n zin 

n te komen. 
t het gemeentebestuu van e is , dat het 

, nadat de eigendommen de s en Zn., in het -
doelde t , zijn aangekocht, n een deel. noodig 
voo  de g van den weg tusschen den hoek Spui .unge n 
en de . aan de gemeente zal afstaan voo  de som van f

e zal een g van dien weg tot ongevee . e 
kunnen n . 

Ten einde aan den wensch de gememte. om eventueel ove  mee -
n voo  de doo  haa bedoelde g te  plaatse te kunnen beschik-

ken, tegemoet te komen, is s , dat nog een k d
. van het doo  het k te onteigenen l de  Schill en Capa-

dose aan haa zal n n voo  den gemiddelden s pe
, die aan de e n van dat l en van dat. 

e aan de s j «de e , zal -
den betaald. 

e definitieve totstandkoming de n is afhankelijk van het 
toestaan van het benoodigde t ten behoeve van den aankoop doo
het lij k van de n de s en Zoon, en van de uitgifte 
in t van het , t doo  die  met de gemeente 
is . 

Aanvankelijk was de n p dat t bij de wet moest zijn 
toegestaan, gesteld op  Novembe  doch het is mogelijk gebleken 
met de s en Zoon nade n te komen t de -
lenging van dien n met een half . 

t is de g m , in afwachting de goed-
g van de t met  en s van -

venhage doo e Staten van , het bijgevoegde 
p in te dienen. 

t de indiening van het p heeft de g des te ee
aanleiding kunnen vinden, waa bij het k de  plannen van het te 
stichten nieuwe w doo de e aangewezen commissie 
intusschen de wenschelijkheid is n om  het p te 
kiezen, in de g n doo de thans e g op 
de minst e wijze zal kunnen n . 

- e n . 
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Mexico . 
\ er  v ol g. (Zie blad/.

l was onder het bestuur van den Spaanschen onder-

koning n s Velasco, dal door den ingenieur  Enriqu e 

z het plan werd ontworpen tot een doorgraving, 

in het gebergte ten Noorden van de stad. welke de wateren 

van liet Tezcocoimeer zou afleiden naar de o de Tul a 

een zijarm van de o l'anuco. e doorgraving, waarover 

thans een spoorwegbrug ligt . die men voor de aankomst 

tc o passeert, is bijn a . lang en ongeveer . 

diep. een breedte van loo . t werk werd met groote 

voortvarendheid aangevat, maar ofschoon er  meermalen 

n aan arbeidden duurde hel. tengevolge van 

het slechte beheer van latere regenten tot  eer  hel 

voltooid mocht hecten en ook toen was de eigenlijke ver-

bindin g tnet het Tezcocomeer, de grootste der  waterplas-

sen, die de stad bijna geheel omringden, nog niet tot 

stand gebracht. 

n werden er  aan ten koste gelegd, die gedeelte-

lij k gevonden werden uit een belasting van j\ cent op elke 

pint wijn , die in de hoofdstad verkocht werd en duizenden 

menschenlevens werden er  aan opgeofferd. Aan gezondheids-
maatregelen, laooals men die bij  de werken aan het Panama-
kanaal ifr i onzen tij d op groote schaal en ten koste van veel 

geld genomen heeft .dacht destijds niemand. Was de ar-

beid pp zichzelf reeds zwaar en afmattend en eischte hij 

vele slachtoffers, nog meerderen bezweken tengevolge van 

ziekte, harde behandeling en allerlei ontberingen ; bovendien 

kwamen meermalen bergstortingen voor. die niet alleen 

verlies van menschenlevens, maar  groote vertraging in 

t werk veroorzaakten. 

Nog in  was de hoofdstad niet van overstroomingen 

vri j  cn we! werd op raad van Alexander van , 

grootcn wereldreiziger, in dat 

onderkoning v last 

ar  door den toenmiali-

egeven tot voltooiing 
den 

gen 

van 

ken 

dan ook spoedig weder  gestaakt. 

Bij het optreden van Porfiri o z werd de noodzake-

lijkhei d van de voortzetting weder  erkend en werd het 

opnieuw ter  hand genomen, maar gedurende een tiental 

jaren bleef het. wegens geldgebrek een sukkelgang gaan. 

n  werd er  een speciale commissie, de |unta -

tiva, voor in het leven geroepen, maar ele meeningen der 

c ingenieurs waren verdeeld over de vraag of 

het nog wel raadzaam was. de reeds bestaande " 

of doorgraving te gebruiken, dan wel een nieuwe te maken 

laatste meening behield di in andere richtin g en 
hand. 

Ook de President was er  voor en hij  werd krachti g ter 
zijde gestaan door den ingenieur s Espinosa. geboortig 
uil ( .anajiiata uit een onaanzienlijke famili e  gemengd 
ras en die nog weinig van fcich had doen spreken. h toen 
hij  in  het werk had aanvaard bleek reeds spoedig, 
dat in hem daarvoor de rechte man gevonden was.  >ok
bleven de 'moeilijkheden niet uit en vloeiden de middelen 



' 9 

dikwijl s 'kari g en onregelmatig toe, zoodat het leger  van 
werklieden niet geregeld betaald kon worden. Al s een goed 
generaal deelde de leidende ingenieur  de ontberingen zijner 
ondergeschikten en leed hij  af en tevo met zijn gezin ge-
brek, maar  den moed verloor  hij  niet en zoo mocht hij  de 
voldoening smaken, na  jaren zijin (arbeid, die o voor-
goed watervri j  zou maken en tal van andere voordeden 
voor  de stad zou opleveren, voltooid te zien. 

e nieuwe e is . lang. Zij  neemt haar 
begin aan de Oostzijde der  stad met een breedte van slechts 

. en  beneden het straatniveau. e afmetingen 
nemer, steeds toe tot aan de monding van den grooten 
tunnel van Zumpango. die door  een heuvel geboord moest 
worden. t kanaal is daar  ter  plaatse . breed cn 

. diep. e tunnel zelf is . lang en moest, 
wegens de onbetrouwbaarheid van den bodem, geheel ge-
metseld worden; hij  ligt . onder  het hoogste punt 
vat. den heuvel. t werk hed't  millioen dollars gekost 
en is zonder  vermeldenswaardige ongelukken afgeloopcn. 

Van het begin tot het einde had het werk de belangstel-
lin g van President . k stelde zich de pre-
sident, ook toen hij  reeds den zeventigjarigen leeftijd na-
derde, van den voortgang op de hoogte en zijne inspecties 
waren geen bloot vormelijk e bezoeken. t een vlugheid, die 
jonge lieden beschaamde, bewoog hij  zich over  de uitge-
strekte terreinen cn niets ontging aan zijn opmerkzaam oog. 
Toen dit groote afvoerkanaal er  eenmaal was. is  een 
afdoend modern rioolstelsel voor  de hoofdstad mogelijk 
geworden en dit is dan ook volgens de plannen van den 
stadsingenieur o Gayol tot stand gekomen. e 
belangrijk e werken zijn toen gevolgd, om te voorzien in de 
moderne behoeften van een hoofdstad van  a  in-
woners.  de eerste plaats mag genoemd worden een 
groot ziekenhuis, volgens het paviljoensysteem gebouwd en 
uit  afzonderlijk e gebouwen bestaande. t kostte Soo.coo 
dollar s van bouw. Talrij k zijn daarnevens de stichtingen 
die onder ' bestuur  gegrondvest werden of waarvan, 
zoo zij  reeds bestonden, inzonderheid het beheer  verbeterd 
is. Zi j  staan nagenoeg alle onder  toezicht der  „Benef icénc ia 
Publica" , 'wat men zou kunnen vertalen door  ..burgerlij k 
armbestuur"  maar  juister  Commissie voor  het algemeen 
welzijn genoemd zou kunnen worden, omdat het zijn werk-
zaamheid in veel wijder  krin g uitstrekt dan gewoonlijk van 
een armbestuur  wordt verondersteld. t bestuur  heeft tien 
of twaalf instellingen onder  zijn onmiddellij k toezicht cn 
is in staat daaraan maandelijks een bedrag van  dol-
lars te besteden. e behooren een , een 
Tuchtschool eveneens op ambachtsonderwijs ingericht, een 
Armhuis , waarin ejoo personen, meest kinderen, verpleegd 
worden; een Blindeninstituut ; een t 
voor  mannen en een voor  vrouwen., benevens de ziokciiin-
richtingen, die. vroeger  in verschillende gebouwen verspreid, 
thans in het groote ziekenhuis zijn opgenomen. Tevens treedt 
dit bestuur  op als gezondheidscommissie, daar  het ook met 
den keuringsdienst van eet- en drinkware n belast is. 

o is in zijn instellingen dus volstrekt niet ten ach-
ter  bij  menige Europcesche stad en het is wel vreemd, dat 
een land, hetwelk onder  zijn burgers tal van beschaafde 
en ontwikkelde personen telt en waar  men een open oog 
heeft voor  de moderne eischen der  samenleving, zoo moei-
lij k 'te regeeren blijkt , dat de maatschappelijke orde er  voort-
dun nd verstoord wordt. 

e oorzaken hiervan na te gaan ligt buiten ons bestek 
en ook over  den omvang der  gevolgen van die herhaalde 
omwentelingen kunnen wij  moeilijk oordeelcn. Politiek schijnt 
in de Staten van - en Zutd-Amerik a nu eenmaal als 
een soort van sport te worden beschouwd, waaraan ieder 
voor  zijn gezondheid mededoet, maar  die. zooals men dat 
nicer  ziel, we! wat overdreven wordt. t gebruik van 

krachtig e argumenten daarbij , schijnt in den volksaard te 
liggen; wanneer  men het met de revolvers niet meer  af 
kan, 'worden mitrailleur s of kanonnen voor  den dag ge-
haald. e gelukt het dan wellicht aan een der  par-
tijen zich van het gezag meester  te maken, maar deze uiterste 
maatregel is gewoonlijk weinig bevorderlij k aan het be-
houd der  monumenten. 

t klink t cenigszins vreemd, wanneer  men van monu-
menten spreekt in een gekoloniseerd land. n hou-
den zich met de stichting daarvan gewoonlijk niet bezig, 
maar  de Spanjaarden hebben destijds in dit opzicht een 
uitzondering gemaakt. t e land is rij k aan 
monumenten. Zoowel van de overoude beschaving zijner  in-
boorlingen, als van de cultuur  door  de veroveraars daar 
ingevoerd. e Spaansohe avonturiers mogen over  het al-
gemeen geen aanspraak hebben kunnen maken op don 
naam van goede Christenen, zij  waren zonder  uitzondering 
gpede . t was hun werkelij k te doen. om de 
verovering van de nieuwe wereld voor  het k ge-
loof, 'waarvan de koning van Spanje de ijverigste beschermer 
was. e voordeden, daarbij  niet altij d op even nobele wijze 
verkregen, beschouwden zij  als het rechtmatig loon voor 
het Godgevallig werk dat zij  aan de n voltrokken. 

t mocht duizenden en nog eens duizenden mcns'henle-
vens kosten, alles geschiedde ter  meerdere eere Gods cn 
geheel in de lij n van dezen gedachtengang lag het b.v. 
dat Cortez. zoodra zijn gezag in het veroverde land genoeg-
zaam gevestigd was door  aanleg van vestingen en forten, 
overging tot het stichten van kerken, kloosters, scholen, 
hospitalen en andere instellingen voor  het heil der  onder-
worpen bevolking. 

n eert de nagedachtenis van i den Groote om het 
beschavingswerk in het toenmaals barbaarschc en hciden-
sche Europa, maar  men verliest wel eens uit het oog, da-t 
met name in , door  Cortez in velerlei opzicht het-
zelfde gedaan is en er  mogen onder  zijn opvolgers s lech t» 
regenten geweest zijn, velen hebben toch ook het doop 
hem begonnen werk voortgezet. 

Spanje heeft sedert lang zijn positie als leidende mogend-
heid in dc wereldpolitiek moeten prijsgeven, maar  in de 
zestiende eeuw stond het aan de spits cn was het in 
vele opzichten de meest moderne staat van de wereld. 
Nog beter  dan in Spanje zelf, dat als oud cultuurland , de* 
t radi t ië n van opeenvolgende perioden zijher  geschiedenis 
bewaard heeft, komt dit uit in het nieuwe land. waar  de 
Spanjaarden zich in de zestiende eeuw vestigden. 

n maakt er  hun thans een verwij t van. dat zij  m 
hun geloofsijver  geheele steden hebben vernield en daar-
mede vele belangrijk e gegevens voor  de kennis der  Azteki-
sche cultuur  hebben vernietigd, maar  het was te doen om 
een radicale uitroeiin g van alles wat aan den heidenschen 
ecredienst herinnerde en meestal werd, wanneer  dit vrome 
werk volbracht was. een nieuwe stad gebouwd, volgens 
het toenmalig inzicht, veel mooier  en beter  dan hetgeen 
geweest was. 

t dc hoofdstad is het zoo gegaan. Cortez heeft in 
zijn (brieven wel een beschrijving van de stad van a 
achtergelaten, maar  er  is thans geen spoor  meer  te vinden 
van al de heerlijkheden door  hem en anderen beschreven. 

e nieuwe stad werd aangelegd met breede stralen, die 
elkaar  rechthoekig kruisen en waarin op enkele plaatsen, 
door  het onbebouwd laten van een blok. een plein gevormd 
werd. Zoowel aan deze pleinen als aan de breede avenues 
staan talrijk e kerken en openbare gebouwen. 

n overeenstemming met den royalen stadsaanlcg is ook 
de bouw der  huizen, gewoonlijk niet meer  den twee ver-
diepingen hoog cn met platte- daken, door  balustrades om-
geven. s maken deze huizen den indruk , solide: 
gebouwd te zijn, ofschoon dikwijl s slecht onderhouden. e 

gevels zijn in den regel wit of grauwwit gepleisterd, raam-
omlijstingen en kroonlijs t vormen gewoonlijk dc eenige ar-
chitectonische versiering. s zijn ook nog de raamope-
ningen in den gevel spaarzaam aangebracht, want evenals 
in het Spaansche huis ontwikkel t het e zich 
naar  binnen en vormt een rui m binnenhof al of niet door 
galerijen omgeven, ele patio, het eigenlijk centrum van de 
woning. Veelal is de patio als een tuin aangelegd, waar 
cactussen, a loës, palmen cn andere tropische gewassen welig 
groeien. 

()ok de breede straten en de pleinen zijn rui m van 
plant-oen voorzien, goed geplaveid en aangelegd met verhoog-

de voetpaden. Er  is sk-chts een aanmerking op de straten 
van o te maken, zij  rijn  vuil zoowel bij  regen als bij 
het droge weer. dat ele overhand heeft. e stadsreiniging' 
schijnt er  nog niet op berekend te zijn in het eerste geval 
aan dc modderplaag en in het tweede aan de stofplaag 
paal en perk te stellen. 

n evenwel afgezien, is men het er  vrijwe l over  eens, 
dat o een mooie stad is. s Alexander  von -
beidt, die vele mooie steden gezien had. prees het als een 
der schoonste van Amerika . 

rAV o r d t v e r v o 1 "  d. 

De Apeldoornsch e Kerkbouwkwestie . 

n der  Xed. . Gemeente te Apeldoorn 
hebben dezer  dagen medegedeeld, dat op hun aanvraag aan 
plaatselijke bouwkundigen om schetsontwerpen voor  een 

e kerk zijn ingekomen S ontwerpen onder  de motto's: 
„ N e Jupiter  epiielem omnibus". „Eenvoud" . ..Juliana'' , „An -
ker" . .Orde" . „Centraal" . „G . . A . . O."  en „Symme-
trie" . Zi j  voegen aan deze mededeehng een dankbetuiging 
toe. voor  de- welwillendheid, waarmede door  ele bouwkundi-
gen aan het verzoek der  kerkvoogdij  is voldaan, en ver-
klaren daarbij , dat het iiigezoiidcne dé verwachting verre 
overtreft . Evenwel gevoelen zij  thans de zwaarte van ele 
taak. die op hen rust.  uil zooveel goeds een keuze te 
doen. Critie k op die keuze zal allicht ook niet uitblijven . 

n ele kerkvoogdij  ele beoordccling nu nog maar  opdra-
gen aan een bevoegd bouwmeester, dan kon deze- de ver-
antwoordelijkheid op zich nemen, die- anders door e jur y 
gedragen wordt. 

Tegen een jury-uitspraa k wordt gewoonlijk ge-en hooger 
beroep toegelaten, tegen de uitspraak van een enkel prijs -
ree liter  kunnen zich stemmen verheffen, maar deze zal, 
als lie-t noodig is. zijn oordeel kunnen motiveoren cn zijn 
uitspraak kunnen verdedigen. 

- kerkvoogdij  kan niet anders doen. e-n zij  ziet dit zelf 
in. dan het plan kiezen, dat haar  het best aanstaat, zonder 
opgaal van de redenen waarom, en tegen een dergelijke 
keuze 'kan ieder  der  teleurgestelde mededingers in verzet 
komen en. al bereikt hij  daarmede ook nie-ts voor  zich. 
heel wat stof opjagen. 

Stel, dat een minderwaardig ontwerp gekozen wordt en 
andere inzenders met dc stukken bewijzen kunnen, dat hun 
ontwerpen beter zijn, dan moet dit wel aanleiding geven tot 

allerlei veronderstellingen en insinuaties. u had vermeden 
kunnen worden door  advies te vragen bij  een onafhankelijk 
prijsrechter  e-n dc bosten van zulk een advies zouden toch 
de krachten der  kerkvoogdij  niet te boven zijn gegaan. r 
wie zal zich nu voor  het geven van advies in deze- zaa.k 
laten vinden ? 

t kwam ons gewenscht voor. de aandacht nog eens e>p 
dit punt te vestigen, zonder  terug te komen ein de- kwestie 
van prijsvraa g f geen prijsvraa g en op dc geheele verdere 
behandeling van ele zaak. \\ji j  zijn verklaarde- voorstanders; 
van een goed geregeld prijsvraagstclsel en overtuigd, dat 
onze Trijsvraagregelen in vele gevallen goede diensten kun-
uen bewijzen, maar  het Apeldoornsche geval zal zeke-r  niet 
het laatste- ziijn. waaruit blijkt , dat men m ei die re-gelen, 
zooals zij  nu zijn. nog niet overal .bereiken kan. wat er  mede 
bedoeld wordt. 

Wi j  hebben meermalen gewezen e>p de bezwaren, verbon-
den aan den vvetgevcndcn arbeid van particulier e vereeni-
gingen en zullen daarop nu niet uitvoerig terugkomen. 

r  een goede t ocpassing van rijkswetten wordt nog menig-
maal belemmerd door  het bestaan van plaatselijke toestan-
den, waarmede door  den wetgever  nie-t voldoende- tekening 
is gehouden. Wi j  noemen alleen maar  de- Woningwet, die 
op sommige punten dringend herziening noodig heeft, en 
vragen elan. f het bij  een herziening der  Prijsvraagrcgclcn 
niet gewenscht zou zijn, dat de P. P. C. zich niet uitsluitend 
voegde- haarde in de architecten-vereenigingen vooropstaande 
niecningen, doch zich e>ok eens liet voorlichten'door  de 
veelal buiten die vereenigingen staande architecten in de-
provincie ? 

Werin g van brandgevaa r voo r monumente n van geschiedeni s en kunst . 

e minister  van binnenlandschc zaken heeft de gemeen-
tebesturen uitgenoodigd maatregelen tc nemen ter  voorko-
ming van brandgevaar  voor  monumenten van geschiedenis 
en kunst in al die gevallen, waarin zoodanig gevaar  te 
voorzien is. inzonderheid als op daken of in dakgoten met 
vuur  moet worden gewerkt. 

Op uitnoodiging van B. en W . van Utrecht heeft de 
rechtskundige commissie' aldaar  hare aandacht gevestigd 

p eventueel te treffen maatregelen in den vorenaangege-
ven zin 

e commissie schrijf t naar  aanleiding hiervan aan den 
d der  gemeente Utrecht, dat in bedoelde materie thans 

ten deele voorzien is door  ele bepalingen van art .  der 
Verordening, houdende voorschriften tot het voorkomen van 
brand, iWelke uit het oogpunt der  openbare veiligheid in 
het algemeen voldoende zijn te achten, doch die zij  ten 

aanzien van belangrijk e ge-bouwen eenigszins verscherpt zou 
wenschen te zien. liet meest doelmatig schijnt hier  om 
bij  belangrijke1 gebouwen het werken met heet erf gesmol-
ten metaal, asphalt of houtcement, met een vuurpot 
of met een door  spiritu s of benzine werkende soldecrlamp. 
bout- of afbrandlamp te verbieden cn B. en W . bevoegd 
te verklaren van dit verbod ontheffing te verleenen onder 
door  hen te stellen voorwaarden. 

Al s belangrijk e gebouwen zouden volgens cle commis-
sie jajn aan te merken die. welke zelve uit het oogpunt 
van geschiedenis en kunst groote waarden bezitten of wel 
tot 'bewaring van verzamelingen van dergelijke waarde die-
nen. e commissie wenscht de veiligheidsmaatregelen ook 
ten aanzien van cle laatste c\atogorie van gebouwen ver-
scherpt te zien. daar  het van het hoogste belang is. dal 
ongeschonden aan het nageslacht worden overgeleverd cle 
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kunstschatten pi wel dc archivalia, akten of bewijsstuk-
ken ter  bewaring waarvan zij  dienen. 

Aangezien uit wettelijk oogpunt niet toelaatbaar is aan 
B. -li W . over te laten de objecten aan te wijzen, waarop 
de verbodsbepaling van toepassing zal zijn, heeft de com-
missie een strafbepaling ontworpen in dien zin, dat de 
gebouwen waarop zij  betrekking zal hebben, in de verorde-
ning worden aangewezen. Bij '  het ontworpen van de lijst 
tier  vorenbedoelde gebouwen heeft zij  gemeend particu-
liere woningen daarin niet te moeten opnemen om de vrij -
heid der  ingezetenen niet al te zeer aan banden te leg-
gen. 

e commissie biedt den raad verder een desbetreffende 
verordening ter  vaststelling aan. 

* * 

c ministcrieele aanschrijving, waarvan boven sprake is, 
zal (Ongetwijfeld met instemming t worden door al-
len, die iets gevoelen voor het behoud onzer  monumenten. 

t is te hopen, dat dc zaak overal, gelijk te Utrecht; 
het geval schijnt, in ernstige overweging zal worden ge-

nomen. t met name noemen van de gebouwen, waarop 
dc verbodsbepaling van toepassing zal zijn lijk t ons een 
goede maatregel, r  met het uitzonderen van particu-
liere gebouwen kunnen wij  ons niet vcrecnigen. Juist daar-
voor  schijnt ions de verbodsbepaling nog meer  noodig dan 
bij  openbare gebouwen, waarin veelal een geregeld toe-
zicht cn vaak ook brandbluschmiddelen aanwezig zijn. Wan-
neer men de statistiek der  brandoatastrophes eens na-
ging zou men wellicht tot de conclusie komen, dat er 
jaarlijk s veel meer  particulier e gebouwen, dan openbare, 
door  brand beschadigd of vernield worden, en daar  kun-
nen er  bij  z'ijn van groote kunstwaarde. 

Gouda b.v. heeft in de laatste jaren, zij  het dan ook 
niet door  onvoorzichtigheid van loodgieters, een geheel on-
geschonden vroeg zcventie-nd-eeuwseli huis en een zijner 
mooiste achttiende-eeuwsche huizen door  brand verloren. 

t is 'ZJQO ongemerkt gegaan, dat er  niemand eigenlijk 
notiti e van genomen heeft, doch zoo raken onze oude» 
steden langzamerhand hun monumenten kwijt . t men 
niet te angstvallig zijn, wat betreft de vrijheidsbeperking 
van eigenaren van gebouwen, die in zekeren zin een dee| 
van onzen nationalen rijkdo m uitmaken. 

Voordrachte n in de Rotterdamsch e Academie . 

e eerste namiddag-voordracht in dezen winter  v<x>r de 
leden van de academie voor  beeldende kunsten en techni-
sche "wetenschappen, is gehouden door den heer  W . -
h o u t C r n . 

Zij n lezing had tot titel : V a n a f b r e k e n en op-
b o u w e n. 

Na jejenigc inleidende opmerkingen wees spreker er  op, 
dat er  in de laatsten rij d ontzaglijk veel wordt a/gebroken. 

T i ' Parij s doet men sedert Napoleon de e nog steeds 
hief anders. Aldoor  worden straten verbreed en nieuwe 
doorgeslagen. Geheele nieuwe hooge huizenrijen bonken te-
gen e op met de Sacré Coeur als apothéose. 
E n in de oude stad geheele ruïnes van oude huizen, waar-
tegen nieuwe straten voetje voor  voetje doordringen. n 
de geweldige afbraak van het oude Brussel bij  de St. Cu-
dule van eenige jaren geleden, beginnen zich nu straten 
af te teekenen, thans nog door  schuttingen afgesloten,
over  eenige jaren ze begrensd zullen zijn door  nieuwe ge-
bouwen. T c Amsterdam, waar  nauwelijks het vooruitzicht 
bestaat van een voltooide m en , zint men ï e e ds 
op nieuwe groote doorbraken. n n g is de bin-
nenstad in  actie zich  verruimen en wat zien we 
in onze gemeente"'  Gelukki g mogen wc ons rekenen, dat 
onze- binnenstad noch mooi is van aanleg, noch van op-
bouw. r behoeft allerminst huivering  kinnen om a la 

n nieuwe verkeerswegen te scheppen. Sedert een 
viertal jaren komen dan  de voorstellen tot onteige-
ning 'met tusse he.npoozen voor. t alle-s is heel mooi! 

Van de onteigeningswet is reeds  prachtig gebruik 
gemaakt. Afgebroken is reëels veel, doch hoe zal worden 
opgebouwd ? Al s men nu de terreinen ziet langs de t

vest, waar  vroeger  soortgelijk stadsdeel stond als Pierre 
s in zijn Aphrodi t é een elce-1 van Alexandr i ë beschrijft , 

dan bemerkt men, elat daar  evenals op het onttakelde- Oost-
plein, 'zoo iets als een kunstmatige- catastrophe- heeft plaats 
gevonden. Talloozc huizen, verwonderd dat ze eraan ont-
snapt zijn, wachten als het ware op het oogenblik elat ze 
zich weer in hunne- vroegere halve- duisternis kunnen terug-
trekken. Of dit spoedig zal gebeuren, weet men niet. Van 
de Cool vest weten we iets, n.1. dat er  een nieuw s 

 konven c-.n een nieuw postkantoor, wellicht ook een 
beurs. Van het Oostplein weten we echter  heel weinig. 

t stukjes en beetjes komen ook de voordrachten los tot 
doorbraak, dan eens hier, dan eens daar. maar of dit 
alle-s geschiedt volgens een vooraf beraamd stelselmatig 
in elkander gezet plan, dat weet men niet. 

Toch wint langzamerhand de meening veld, elat er  we! 
een plan d'enscmble moet komen, zelfs drong onlangs een 

raadsliel aan op ee-n volledig plan van stadsaanleg en uit-
breiding. Zoo kwam in een adres, dat de Bond van N'e-dt-r-
landschc architecten aan den raad richtte- naar  aanleiding 
van e-e-n der  verkeersvoordrachten het volgende zinneije-
voor: t is moeilijk de- we-nsoheiijkheiel en de juistheid 
der oplossing van de voorgestelde verbitterin g der -
wegen nabij  de Nieuwe- t te- beoordeelen, bij  ge-mis 
van een algemeen plan voor de- geheele gemeente, w-aarlrij . 
deze [materie geregeld is; een gemis dat zich gedurig bij ' 
het aanhangig miaken van plannen als het onderhavige.» 
sterk doet gevoelen en dringend om voorziening vraagt.'" 

t is inderdaad een billijk e wensch, merkte spreker  op, 
dat c  eindelijk eens een algemeen plan wordt gepubliceerd., 
want indien iets publiek domein behoort te zijn. dan is 
het toch zeker wel hoe eigen stad worden zal. , 
is thans in het stadium, waarop zij  groot kan en moet 
doen. Zi j  verkeert thans in hetzelfde geval als Amste-rdam 
in de  eeuw, toen zij, machtige handelsstad geworden,, 
zich naar  alle zijden uitbreiden moest en dc grondslagen 
legde voor de nieuwe e stad, zooals men haar in de 
binnenstad thans nog kent. 

En dan is het bewonderenswaardig te zie-n, op welke 
breeele- en grootsche e die- uitlegging ondernomen werd. 

n maakte- in de  eeuw geen speciale studie van 
stedenbouw, men had geen directe voorbeelden van broe-
den aanleg, het Parij s der  Boulevards was onbekend en 
toch, met hoe verren bli k ontwierp men de concentrische 
grachten! Zelfs nu nog, bijna dri e eeuwen later, voldoen dei' 
grachten 'nog uitmuntend als stadsdeel en als stadsschoon. 
nog -zouden wij  ze niet breeder  aanleggen, öf - on dit 
is "Wellich t meer  overeenkomstig de waarheiel - we zouden 
den moed niet hebben ze zoo breed te ontwerpen. E r  wa-
ren inannen met breed inzicht en groot talent, die prachtig 
samenwerkten met de vroede vaderen dier  dagen, voor een 
groot deel kooplieden, elic een wereldhandel dreven, die 
Europa's f i nanc iën beheerschten en zefve van wijden blik, . 

gemakkelijk ingingen op ele- voorstellen van hen. die niet 
artistiek inzicht den weg wezen tot bereiking van hel blijk -
baar bij  alle aanwezige verlangen naar het groote geheel. 

n kan niet -zonder e-e-n gevoel van eerbied terug denken 
aan zulk een tij d met zulke mannen cn daden, waarvan men 
niet \vcet wat meer te- bewonderen: de kloeke durf , het 
breede inzicht of het knappe doen of ele raadselachtige 
bevestiging van het feit, dat elke groote tijel zijn groote 
mannen als uit den grond weet te stampen. 

s van die- geest mag men het hedendaagseh -
dam Wel toewenschen,  reeds een niet onbelangrijk eicel 
is afgebroken. 

We krijge n reeds, vervolgde spreker, een stadhuis en 
een nieuw pe>stkantoor. e plaats daarvoor is reëels aange-
wezen. 'Ook een nieuw bibliotheek-gebouw. t is in het 
algemeen zeer  gewenscht om de- groote gebouwen zoodanig 
te Vordeelen. dat zij  op plein of straat ee-n overwegende plaats 
krijgen , feóó, dat Ze telkens als het ware een nieuw centrum 
vormen. Bij  het maken van een algeniee-n plan van stads-
ve-rbetering, moet men derhalve woekeren met onze- groote 
gebouwen '<<f gebouwen-complexen. t is ui' , elit oog 
punt dus raadzaam eens ee-n inventarisatie op te maken der 
groote gebouwen die- gewenscht zijn in het aanslaande meer 
'bewoonbare- . 

En 'dan is er  in de allereerste plaats blijkbaa r een nieuwe 
Beurs noodig, daar op een der  voordrachten van he-t ela-
gelijksch bestuur een groot ble>k voorkomt aan de Coolvest, 
dat voor  Beurs bestemld is. t is naar  veler  meening niet 
juist , naast de twee reeds genoemde gebouwen, nog e-e-n 
imposant bouwwerk op de Coolvest te- plaatsen. r  komen 
dan te- veel in een klein liestek. t men nie-t de groote 
gebouwen woekeren en eh- Beurs elders oen plaats geven. 

n moet e-r  ook een nieuw Academie-gebouw komen. 
e bestaande- is veel en veel te klein. s het feit. elat 

de Academie-lezingen in ele bovenzaal van e-e-n café geliou -
den moeten worden is reeels teekenend. - Academie wordt 
woldra r Technische school'' en dat is zuoicts 
nieuws dat er  minstens wel een nieuw gebouw voor  komen 
mag. t beteekent elan natuurlij k bet verdwijnen van den 
molen, voor de Academie. t is billij k hierbi j  ook te-
wijken (op die van het Oostplein, elie- eveneens zal moeten 
verdwijnen. Vroeger  buitenstaande, op ele- wallen der  stael 
om izoo te zeggen, zijn zie- gaandeweg in het centrum een 
plaats (gaan innemen e-n voelen zij  zich in he-i nieuwe- milieu 
als een ijsbeer op Texel  een giraff e in do diergaarde. 
Zi j  (bchooren elaar  evenmin, als een veemarkt in hot centrum. 

n wees spreker op nieuwe- stathuis. j  geloofde, dat 
niemand fonder de aanwezigen ele verdediging  zich durfd e 
ne-nie-n van het station e Poort. Beurs . 

t 'is bepaald opmerkelijk , hoe stiefmoederlijk onze stad 
in dit opzicht bedoeld blijft , vergeleken m<-t andere, zelfs 
veel kleinere stoelen en dorpen. Erkend moet worden, elat 
het (uiterst moeilijk is. in verband nut do bestaande spoor-
lijnen, radicale verandering daarin te- brengen. Toch mag 
een toestand niet bestendigd blijven, elie- bijn a beleedigend 
is voor ele- stadsee-r. - toe--  uitgangen onzer  stations 
hebben zoo iets minachtends ve»or bot publiek, dat men 
niet weet waarover  zie:h moer te verbazen, over ele
chalence eener  spoorwegdirectie, die het e pu-
bliek er  goed genoeg voor  acht of over den geest van het 
publiek, die aulk eene onhoffelijkheid blijf t toestaan. c 
vreemdeling, die aan één onzer  stations afstapt, zal zich 
wel met verwondering afvragen, of dit nu de ontvanggebou-
wen zijn van het machtige , waar hij  in elke 
andere stad. neem , n Bosch. Nijmegen. n 

, , Amste-rdam en tal van kleinere plaatsen, 
flink e en goede gebouwen zag, die zelfs buitenlandsche 
stations den loei afsteken. Groote openbare- gebouwen kun-
nen oen stad karakter en cachet verleenen, en reeds te 

lang 'is het karakter van m getypeerd door  hare 
stations, /waarop slechts die der  electrische  gelukkige 
uitzondering is komen maken. 

Onlangs Werd met eenige plechtigheid  veolwelspre-
kendheid dc eerste l geopend. Zooals 

-k ( nel  daarvoor in ele Beurs de- noodige ruimt e
den. n 'mag aannemen, dat dit als  lijdelijk e maatregel 

 (bedoeld, ele eerste l van Neelerland 
mag toch inderdaad wel  afzonderlijk eigen monumen-
taal (gebouw hebben. t  eigenlijk kenschetsend  ons 
tand, fen k voor  onze stael. dal zulk  instel-
lin g  het algemeen reeds voor  opgericht is verklaard , 
afgescheiden van een speciaal daarvoor  bestemd gebouw. 

t gevaar is niet gering, dal he-t daardoor  langen tijel 
behelpen zal blijven, indien althans niet van de oprich-
tin g af het denkbeeld van een eigen gebouw voorzit. 

o plannen n doen vanzell het oog 
richten op het Boymans-museum. r te beajmmcren 
wellicht, izal het inderdaad noodig blijke n in verband met 
do dringend-noodigc verkeersbrèedte, dit museum te amo-
veeren. Een nieuw en grooter  museum voor de schilderijen-
verzamel ïng en voor ele oudheidkundige collectie kan men 
derhalve gerustelijk op het ]/rogranim a plaatsen. 

h ook voor een ander  museum zou spreker  aandacht 
willen vragen, n.1. oen voor e Bouwkunst. Beeld-
houwkunst en toe-ge-paste- kunst. Er  bestaat  Florence in 
ele l'ffic o eene- afdeeling van oorspronkelijk e architectuur-
te ekeningen uit de;  on  ee-tivv, die- uit kunst!-
historisch oogpunt bijzonder  belangrijk zijn. Van de
eeuwers bestaan hier  en daar  verspreide verzamelingen: 
Viollet e heeft in hot Trocadero  plaats gekregen. 
Ook kan men te Parij s eene- merkwaardige- serie teeke-
ningen en studies zie-n van moderne- Fransche bouwmees-
ters en decorateurs, welke de gemeente toebehooren en 
die zij  eene waardige plaats gegeven heeft in de zalen van 
het Petit Palais. Parij s t buitendien een museum voor 
moderne decoratieve- kunst. Wat moderne beeldhouwkunst,' 
betreft, behoefde sproke-r  slechts te wijzen op ele schitte-
rende verzameling tc Brussel van Belgische meestors. om 
aan te tonnen, dat he-t niet alleen de groote landen zijn. 
die in zulke verzamelingen ons voorgaan. n architectuur » 
collectie- Was spreker  elaar  niet bekend. e zeer  afzonder-
lijk e plaats, die ele moderne kunst in ems land inneemt, 
zou een museum volkomen wettigen. Voor de architectuur-
verzameling 'bezit d<- gemeente roods een kloek begin in 
de n en ele . Op on-
gezochte wijze kan zij  deze- verzameling aanzienlijk vermeer-
deren, door  opnieuw prijsvragen uit te schrijven voor  andere 
series van gebouwen, gebouwengroepen of stadsgedeelten. 
En wat de kunstnijverheid betre-ft, be-hoofele hij  slechts op-
merkzaam te maken op de mooie verzameling, elio aan te 
loggen zou zijn op hei gebied van de textiele- kunst in al 
hare uitingen, van do moderne ceramische kunst van Ooien 
brander af tot boelen toe, de meubelkunst e-n kamorinrich -
ting. ele drijf- , giet en ciseleerwerken in edele en onedele» 
metalen, voorts s tud iën en schotsen van decoratie-ven aard, 
ele grafische kunsten, ele kruist van het moderne aanplak-
biljet . 'Er  zal naar  sprekers meoning een tij d komen, waarin 
men het bejammeren zat. elat uien eerder  reëels  ver-
zameling als do bier  bedoelde werd aangelegd. 

i Waar spreker ele aandacht vestigde- op de noodzake-
lijkhei d van een nieuw Academiegebouw, daar  wilde hij-
<»e>k wijzen op dc grexite- behoefte daaraan of daarbij  do 
noodige groote- zalen of bijgebouwen te verbinden voor 
afgietsels naar  oude en moderne bouwwerken, in den geest 
als het i ' r o c a d é r o tc Parijs, het Cinquantenaire museum 
te Brussel, e>f dc binnonhal van het m te A m 
sterdam, (welke- laatste- zuflkle gpeav. diensten bewijst lyij ' 
het kunstonderwijs aan do rijksscholen  dat gebouw. 
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Wi l klo academie behalve eene inrichtin g van middelbaar 
Technisch onderwijs, ook een instelling zijn van bouw-, 
beeldhouw- cn schilderkunst, clan moeten ook de kosten 
gemaakt {worden, die noodig zijn om haar  dezen raag 
te doen houden. Behalve zulke zalen waarin de brokken 
op ware grootte zullen voorkomen van oude kunst, moe-
ten neg andere gemaakt, waarin men een retrospect'tet over-
zicht kan krijge n van de kunstnijverheid. e actueel'e ver-
zameling vormt reeds een aardig begin, dat echter  nog 
niet op volledigheid aanspraak kan maken. 

Spreker  vestigde ook nog de aandacht op de noodige 
louw werken op het gebied van sport. j  geloofde niet. 
dat m voor  eenige andere groote stad onderdoet 
in liefde voor  sport. t tegendeel is op te merken. Welnu, 
.Amsterdam krijg t binnen enkele maanden haar  stadion ge-
reed, waarin  toeschouwers op amphiteatersgewïjzte op-
gestelde zit en staanplaatsen waaronder eenige duizenden 
overdekt, d( voetbal- en andere wedstrijden zullen kunnen 
bijwonen. Zulk een stadion is inderdaad een belangrijk en 
indrukwekken d bouwwerk, vooral, wanneer  er  zorg voor 
gedragen wordt, dat terreinen rondom gereserveerd wor-
den voor  de beoefening van andere spelen, waardoor  een 
sport-ensembli kan ontstaan. 

Er zijn nog meer  gebouwen te noemen. Zou het, vroeg 
spreker, bijv . groote luxe zijn een nieuwe muziekschool tc 
hebben? Een gebouw voor  vergaderingen en congressen? 

t was echter  zijn bedoeling slechts eenige hoofdgroepen 
te noemen, gebouwen, waarin de gemeente kan voorgaan. 

Er blccl spreker  nu nog over  een poging te dóen om 
te komen tol de zoo hoog noodige stadsver  betering, tot het 
plan d'ensemble waarvan hij  bij  den aanvang zijner  rede 
gewaagde. r  had hij  de medewerking gevraagd van 
den heer . bouwkundig ingenieur, die naar  spreker 
zeide veel studie reeds maakte van stedenbouw in het al-
gemeen, en voor  hel opbouwende deel dezer  lezing ge-
zorgd had. door  een proeve te maken van stadsverbetering 
en uitbreiding . 

Aar . de hand van eenige plattegronden gaf de heer  u 
bat / , nu een uiteenzetting van zijn proeve van stadsver-
betering en stadsuitbreiding, doch hij  deed dit op zulk een 
haastige, onbeholpen en onduidelijk e wijze, hij  sprong daar 
bij  zoo van den bak op den tak. dat hij  de aanwezigen 
ten slotte wel niet veel wijzer  zal hebben gemaakt, zoodai 
slechts di'  eerste helft der  lezing ..van afbreken" , uitnemend 
slaagde. t ..opbouwen"  bleef zoo zwevend voor  de ver-
gadering, dal menige bezoekster  of bezoeker  — doch die 
waren er  al heel weinig gewenscht zal hebben dat-
de heer t ook dat gedeelte der  voordracht maar 
voor  zijn rekening hadde genomen. 

Slechts een kwartier  had de heer z noodig, om 
/ij n plannen te ontvouwen f'? i. Van zijn dorre, stelsellooze 
opsomming veel meer  was liet niet — vermelden we 
het volgende: 

j  vindt de doorbraak Jonk erf ransstraat — t 
goed gezien, goed geprojecteerd. e Aert van Nesstraat 
moet zoodanig veranderd, dat deze in verbinding kamt 
met andere groote verkeerswegen. r  die verandering-
zal onze schouwburg in het bezit komen van een zoo noo-
dig voorplein. 

n driehoek, waarin m is gegroeid, wenschte 
hij  te houden. e Blaak worde gedempt en op het vergroofo 
Beursplein moet de nieuwe groote beurs verrijzen. t 
oude station-Beurs maakt plaats voor  een nieuw; wellicht 
verrijs t op het verruimd e Beursplein ook een warenhuis. 

Van het Beursplein heeft de heer z langs den 
kortsten weg een doorbraak naar  de Boompjes ontworpen. 
n het verlengde van dezen nieuwen verkeersweg dus over 

de Boompjes, komt ccn nieuwe bru g voor  verkeer  en 
voetgangers, ter  vervanging van de Willemsbrug, die ver-
dwijnen zal. 

Van het n wenscht hij  een verkcerseentrum te 
maken. t water, dat thans onder  het plein doorloopt 
wordt in logische verbinding gebracht met het haven-
systeem. 

t oude c Poort wordt vervangen door 
een reusachtig groot nieuw station, waarvoor  een groot 
plein en waarvan een verkeersweg van  meter  leidt 
naar  het , 

n denkt de heer z zich een gordel van groen 
om de geheele stad, die uitloopt in den r hout. 

e kleine b aan den Plas wordt vervangen door 
een grootere: er  komt tiaar  een Zwe mgelegenheid, 
ook een stadion. 

Natuurlij k wordt ook het n door  een ander 
vervangen en de toegang van bet Oostplein naar  dit sta-
tion belangrijk verbeterd. 

t plantsoentje, grenzende aan het . ge-
lij k alle kleine stukjes groen in onze stad. zal verdwijnen. 

e diergaarde. schrik niet. s zal 
Worden onteigend en vervangen worden door  een park, 
waardoor  ruim e verkeerswegen zullen loopen. Op een an-
dere plaats ch lieer z duidde het nieuwe terrein 
niet aan zal tot troost voor  hel verlies van de be-
staande een veel grootere dierentuin komen. 

Op hel land van n zal een villa-par k verrijzen; 
van het oude r  zal een groote open zweminrich-
tin g gemaakt worden. e Baan en de oude Binnenweg 
zullen worden verbreed, op den hoek van de Schie zal een 
rui m feestgebouw verrijzen, er  zal een nieuw ziekenhuis 
komen, nieuwe arbeiderswijken zullen verrijzen, afzonder-
lijk e terreinen voor  de industri e aangewezen — de heer 

z bleef al weer  in gebreke, de plaats van al deze 
nieuwigheden aan ie wijzen en toen was de spreker 
met het beeld van toekomstig m gereed! 

e heer t nam toen nog eenige (ogen-
blikke n het woord, om de aanwezigen tc zeggen, dat de 
heer z slechts een poging gewaagd had. om te ko-
men tot een geheel plan, waarnaar eene overzichtelijke, 
uitbreidin g en verbetering van de zou kunnen worden ge-
volgd. 

Op den voorgrond moest hier  worden gesteld, dat slechts 
de gemeente als bezitster  van alle noodige gegevens, in 
staat is zulk een plan goed te miaken of te doen maken. 
Zi j  vergete echter  niet, aldus besloot de heer , 
dat naast technische vraagstukken ook het schoonheidsele 
ment een groote rol reeds bij  het in elkander  zetten van 
zulk een plan moet spelen. 

(N. . Ct.) 

De Commissi e voo r het Stadsschoo n te Amsterdam . 

e in  ingestelde particuliere, door  door  de Ge-
meente gesubsidieerde commissie voor  het Stadsschoon te 
Amsterdam heeft dezer  dagen de volgende oproeping ge-
daan : 

. 
l en werking der  Commissie zijn : 

 er  zooveel mogelijk tegen te waken, dat merkwaardige 
gebouwen of stadsschoon verloren gaan of worden geschon-
den ; 

 te trachten te verijdelen, dat, wanneer  eigenaars ge-
noodzaakt zijn hunne bezittingen te laten verbouwen, ten 
einde die voor  andere doeleinden bruikbaar  te maken, dit 

gepaard gaar  met noodelooze opoffering van hei oorspron-
kelij k schoon van dat bezit; 

 zich te beijveren, dat bij  verandering of afbraak van 
het sub ie bedoelde de nieuwe toestanden zoodanig wor-
den, dat zij  niet storend werken en het Stadsschoon behou-
den blijft : 

 het zoo noodig' geven van inlichtingen en het ver-
strekken van adviezen ten opzichte van gemaakte ontwer-
pen , 

 bij  slooping der  sub ie bedoelde gebouwen of ver-
andering van het stadsbeeld door  opmeting, teekening of 
photographie een beeld te bewaren van het te verdwijnen 
schoon: 

6. öpmetü lgen, teekeningen en zoo noodig photograph ieën 
te maken van merkwaardige gebouwen, mooie gevelfrag-
menten, kernachtige détai ls en merkwaardige interieur s en 
wat ireeds op dit gebied bestaat trachten bijeen te brengen, 
om zoodoende te geraken tot een verzameling van wat 
Amsterdam aan schoons bezit of heeft bezeten. 

e Commissie was van oordeel, dat wil iiaar  arbeid 
goede vruchten afwerpen, zij, bij  haar  streven ter  verwezen-
lijkin g van het bovenstaande in de eerste plaats moet trach-
ten dat te doen met de hulp van den particulieren archi-
tect, en moet pogen bouwend publiek en architecten zoo-
veel doenlijk tot elkaar  te brengen. Alleen in zoodanige 
gevallen, Waar dit niet mogelijk  blijken , zal zij  zelf 
tot daadwerkelijke hulp overgaan. e Commissie is er  van 
overtuigd, dat vele architecten, hei doel der  Commissie 
toejuichen, en gevoelend, voor  het behoud van het schoon 
dezer  stad bereid zijn de Commissie in haar  streven behulp-
zaam te zijn. 

r  er  is meer. ook rekent de Commissie op den 
steun van vele architecten, wanneer  het geldt haar  daad-
werkelij k te helpen, en die bereid zijn adviezen te verleenen 
op architectonisch gebied, ook in die gevallen, waarin deze 
hulp door  f inanc iëe le onmacht gratis zou moeten geschieden, 
in welke gevallen men echter  kan beschikken over  de 
hulp van den teekenaar  der  Commissie. 

e architecten, die daartoe genegen zijn en naar  wie 
de Commissie dus bij  eventuecle aanvragen het bouwend 
publiek zal 'kunnen verwijzen, worden verzocht hun blijk 
van sympathie met dit streven aan de Commissie in te 
zenden. 

C. W . . , Voorzitter. 
. B. N. . Secretaris. 

t  boven). 

G. V A N . 

. E . 

J. C. V A N E P E N . 

C. . . 

A . J. . 

. . 

B. J. . 

J A N E . 

Wi j  wenschen de Commissie goed succes en vooral veel 
voldoening van den aangevangen arbeid. t verwij t te 
hard van stal te zijn geloopen kan haar  niet treffen, maar 
dit zou ook niet verstandig geweest zijn bij  de aanvaarding) 
van een zoo greotsche taak als in de lx>venaangehaalde 
artikelen is omschreven. 

j  was het geraden goed te bezinnen, alvorens te 
beginnen. Nu het begin er  echter  eenmaal is hopen wij 
spoedig de blijke n eener  heilzame werkzaamheid te zullen 
mogen aanschouwen. 

J Vereenigingen . | 

E E E 

T E . 

bekende architect, hield 
e bouwkunst 

S l o t . 

e heer . . C. de Bazel, de 
vervolgens eene voordracht over 
en het onderwijs." 

Spr. verklaarde zich overtuigd, dat tie verbetering ten 
aanzien van de bouwkunst op het platteland te verwach-

 is van het nieuwe geslacht en dat dus de resultaten 
afhankelij k zijl i van het onderwijs. Wat nu het ambachts-
ondcrwij s betreft, beeft de ervaring geleerd, dat er  bij 
een bestaanden noodzaak wel krachti g is ingegrepen, maar 
dat het verkeerd is hiervan direct goede uiowerking te ver-
wachten. t ambachtsonderw-ijs heelt wel virtuositei t aan-
gekweekt, «naalr  daarvoor  was bet niet rechtstreeks be-
stemd. 

Spr. stond eenigen rijd  stil bij  de inwendige organisa-
tie van hel ambachtsonderwifs. welke hij . ook bij  waar-
deering voor  hetgeen verschillenden daarvoor  hadden ver-
richt , niet geheel doeltreffend meende. 

Spr. was overtuigd dat het ambacht in weerwil van het 
verbeterd onderwijs niet vooruit is gegaan. r  dertig 
jaar  geleden leefden er  nog vele traditie s ouder  de werk-
lieden. Al s voorbeeld noemde spr. de oude. praktische con-
structie van vele trappen, bij  welke men de leuning althans 
bij  het klimmen steeds kan vasthouden. Tegenwoordig wordt 
men daarbij  telkens gehinderd door  oprijzende zuilen en 
andere beletselen. Eveneens is er  een achteruitgang bij 
het toepassen van kleur . n het algemeen ziet men in 
geen enkele andere periode der  architectuur , zulk een wil-
lekeur  en bandeloosheid als tegenwoordig. t is wel treu-
ri g dat het dilettantisme juist de bouw- en beeldhouwkunst 
als proefveld heeft gekozen. Er  is geen onderscheiding 
van hoofd- en bijzaken. e moderne productiewijze werkt, 
den achteruitgang in de hand. e oplossing van het vraag-
stuk van; den landelijken kleinbouw is niet in de eerste 
plaats te verwachten van de architecten, maar  van de plaat-
selijke ambachten op goede wijze opgeleid. e architecten 
kunnen het goede voorbeeld geven, maar  het vermogen mocti 
komen van de ambachten. Spr  i - overtuigd, dat de vin-
dingrijkhei d in onzen tij d niet minder  is dan voorheen, wel 
dat het goede oordeel en het juist p worden be-
lemmerd en verduisterd dooi allerlei bijzaken die verwar-
rend werken en aldus de schoonheid benadeelcn. 

*  * 
* 

n de namiddag-bijeenkomst van den tweeden dag heeft 
de heer  |. Gratama ten slot tie een voordracht gehouden 
over: ..Volkskunst en . e spTcker  omwikkelde 
daarbij  dat de kunst blijken s de historie van democratischen 
oorsprong uil het volk moet opleven. t is o>k volgens 
de evolutie waar  het volk altij d het krachtige begin, de 
aristocrati e hot einde, de verfijnd e decadentie van een tijd -
perk beheerschen. e oude stadsgezichten en de eenvou-
dige huizen met goede architectuur-verhouding zijn in en 
door  de volkskunst ontstaan. t hoort tot de laak van 

t om ook hieraan aandacht te schenken. n di 
e schilderkunst is ook het democratische over-: 

heerschend, in haar  beste uitingen was zij  volkskunst. o 
oude meubelkunst is van dcnr.clideii oorsprong. Spr. bestreed 
de meeningen van den heer  Tutein N'olthenius, die, erken-
nende dat de volkskunst geheel sluimert, de liefhebberij 
voor  handenarbeid wil verlevendigen. e heer  Gratama 
achtte dit een illusie. Zoo krijg t men dames- en hoerenhuis' 



vlijt , rnaajr  geen volkskunst. e kern daarvan is alleen in 
liet volk te vinden. e kunst moet dus niet komen van 
boven af. n dezen geest kan ook t voor de ware 
volkskunst, de spontane, levenskrachtige, niets doen. Wel 
kan i als een moreelc plicht de oude schoonheid 
zoo zuiver  rrnogehjk trachten te bewaren en al hel leelijke 
weren. 

Na deze vooordracht hield de voorzitter, prof. Brugmans, 
nog ecu toespraak waarin hij  mét voldoening constateerde, 
dal de conferentie zeker  zeer  goed was geslaagd. -
schut heeft zich een plaats in .Nederland veroverd in dienst 
van de schoonheid. r  en mlecr  blijk t het oordeel en de 
steun van den d op prij s te warden gesteld. t dank 
aan de sprekers en de vele deelnemers en een opwekking 
om toe te irecten lot het lidmaatschap1, werd daarop tic 
conferentie gesloten. 

Vele deelnemers vereenigden zich 's avonds aan een maal-
tij d in het n . 

V v. d. . 

r I P r ij s v r a g e n. J 
A E T . 

 < n o o t s c h a  s p r ij  s v r a g e>pi i  i

Ontwerp voor een Waterkantoor met . Aanleg-

steigers) jcinz. 
n 'zijn antwoorden onder de volgende motto's: 

 ..Aan den Waterkant" , bestaande uit  teekeningen. 
. bestaande uit  teekeningen, 

 ..Studie", bestaande uit  teekeningen. 
 , ,A .C .V . " . bestaande uit  teekeningen. 

Ontwerp voor een Publieke Telefooncel. 
n zijn antwoorden onder dc volgende initio's ; 

 ..Jn 't stadsgewoel", bestaande uit  teekeningen, 
t en Slucht" , bestaande uit  leekeningen. 

, bestaande uit  teekeningen. 
, bestaande uit  teekeningen. 
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Ontwerp voor een . 
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Mexico . 
V er  v o l g. (Zie bladz.

 ERVEN H. TRIP, - UtrCCht . 

Wi j 'wezen er  reeds op. dat de Spanjaarden der  zestiende 
w niet ziulke slechte kolonisten waren, als wel eens be-

weerd wordt en zij  er  niet verantwoordelijk voor  gesteld 
kunnen worden, dat het z.g. Spaansch Amerik a in onzen tij d 
nog in zoovele opzichten achterlij k is. Zij  hebben dikwijl s 
het goede gewild, al is het dan ook wel eens geweest, om 
volor hun geweten een deel van het kwaad, dal zij  bedre-
ven hadden, door  goede werken uit te wisschen en al was 
het dan plok, dat zij  onrechtmatig verkregen rijkdomme n 
daaraan besteedden, ('ortez heeft b.v. het eerste hospita d' 
in de nieuwe wfereld gestjicht. j  wijdd e het aan de ()nbe-
vle.kte Ontvangenis en het werd in  gebouwd aan den 
weg naar , waarlangs hij '  in  voor het eerst 
de stad der  Azteken betreden had. j  begiftigde hel niet 
de inkomsten van een hacienda te Cuernavaca en gedurende 

 jaren heeft het aan zijn bestemming voldaan en kon 
den er  pat iënten van beiderlei geslacht verpleegd wor-
den en het was zoo royaal aangelegd, dit hel gemakkelijk 
aan moderne eischen kon voldoen. r  bewijst dc patio 
met de galerijen, die haar in twee verdiepingen omgeven, 
uitnemende diensten als luchtige en schaduwrijke wandel 
plaats voor de pat iënten. 

t staat of stond nog onder  toezicht van de afstamme-
lingen van Cortez en is nog in het bezit van twee portretten 
van den stichter. e architectuur is eenvoudig: de hoogstel 
lingen der  galerijen worden door e kolommen ge-
steund. 

Nog ruimer  aangelegd was het k l voor 
, dat in gesticht werd cn .uiinschoots

verpleegden kon opnemen. l reeds in dien tij d een ver-
overaar  zulk een inrichtin g in het leven riep. ten bat'- van 
tie inboorlingen va>i. het veroverde land is wei een lei; 
'dal als eenig mag worden gesignaleerd. A l was  weder 
niet uitsluitend menschenliefde de drijfveer , het bewijst, dat 
de Spanjaarden reeds vroeg overtuigd warren van de nood-
zakelijkheid, om kt,oblige maatregelen te nemen tegen de 
ziekten, die in tropische landen zoo vaak groote verwoes-
tingen onder de bevolking aanrichten. j  de groote epi-
demie van  wei tien er  achtereenvolgens niet minder 
dan  pat iënten verpleegd. 

Onder de oude gebouwen der  hoofdstad zijn hei evenwel 
dc kerken en kloosters, die het mJccst de aandacht trek-
ken dooi hun groot aantal. Vijfti g jaren geleden telde men 
er  niet mindetr  dan restig kerken en veertig kloosters. 

Aan hel voornaamste plein, de l'la/.a de la Constitucion, 
in k a de Arnnas geiheeten, staat de reusachtige kathe-
draal, naar men /egt op dezelfde plaats, waar  zich voor-
heen de tempel verhief, die aan den oppersten n 
schen krijgsgod i gewijd was i is ecu dri e 

de zijsche-
boven de 

zijschepen en 'deze steken weder  weinig boven de kapellen 
uil . e daken zijn /eer  vlak en worden door  balustrades 
geheel aan hei oog onttrokken Boven bei krui s verheft 

pen;  slechts vveinij 

http://BI.au


zich (cn koepel van cenigszins gedrukte verhoudingen doch 

door  een zeer  slanke lantaren bekroond. e horizontale 

lijnen geven den hoofdtoon aan, vooral aan de zijgevels. e 

naar  het plein gekeerde voorgevel wordt gedomineerd door 

twee zoor  zware torens, die aan weerszijden de kapellen-

reeks afsluiten. e torens bestaan uit een massieven vier-

kanten onderbouw, die opgaat tot de hoogte der  zijsche-

pen, en voorzien is van geweldig zware stcunbeeivn : boven 

dezen onderbouw komen dan twee zeer  rij k bewerkte en 

gedeeltelijk opengewerkte verdiepingen waarvan de bovenste 

afgedekt is met een sierlijken barokhelm.  den tusschen 

de torens ingesloten voorgevel bevinden zich dri e deuren 

die tot het middenschip en de beide zijschepen toegang 

verleenen. t gedeelte van den gevel boven de midden-

deur  is hooger  opgetrokken en prijk t mot een aantal beel-

den en e en e zuilen, die ook aan de 

verdiepingen van de torens zijn toegepast. Van binnen is 

de kerk overdadig versierd met schilderwerk en goud, 

de beschildering van den koepel wordt geroemd, maar  in! 

die van sommige kapellen, inzonderheid de doopkapel, 

schaadt tie overlading aan het effect. 

t den bouw der l werd in  $, op last 

van  hilip s  een begin gemaakt, maar  wij  vinden vermeld, 

dat zij  eerst in  volgens anderen in  dus bijn a 

een eeuw later, gewijd werd en geheel voltooid mocht zij 

toen nog niet heeten, want tot  werd er  aan voortge-

bouwd en do torons zijn nu wel afgemaakt, maar  niet volgens 

de plannen. Zij  zijn nu . hoog. t lag echter  in de 

bedoeling er  nog een derde verdieping aan toe te voegen. 

 lit werd evenwel destijds bij  een decreet van den koning 

verboden, omdat men . dat de eertijds moerassige 

bodem te zwaar  belast zou worden. Bij  andere kurken en 

gebouwen in de snadi hadden zich bedenkelijke verschijn-

selen voorgedaan. r  i - echter  reden om aan te nemen. 

<lat de vrees voor  zoover  de kathedraal liet rot' ongegrond 

was. want feitelij k moet de e tempel, die hier 

vroeger  aanwezig was. op een rotsbodem hebben gestaan. 

E r zon dus weinig gevaar geweest zijn de torens tot n 

volle hoogte op te trekken, de verhoudingen van den gevel 

zouden er  slechts bij  hebben kunnen winnen. Niettemin 

maakt de gevel een grootsch effect, zooals de Spaansche 

architectuur  uit den goeden tij d dit doet. door  een ze-

kere strengheid, gepaard aan niet al tc overdreven rijk -

dom. e 'doorgaans meesterlijke uitvoering van het beeld-

houwwerk, 'draagt hiertoe het hare bij  en het is vel de 

groote virtuositei t der  Spaansche beeldhouwers, die vOox 

een deel geleid heeft lot de geweldige overdrijving , waar-

bij  in later, tijdperke n de architectuur  veelal in het gedrang 

raakte. Een voorbeeld daarvan vindt men in dc onmiddcl 

lijk o nabijheid der l en Wel in de daarnaast staan-

de Sagrario , de eerste parochie-kerk der  stad. 

in de zeventiende eeuw gestjicht. naar  men zegt. door  een 

h bouwmeester. 

t middengedeelte van den gevel dezer  kerk is  en 

al beeldhouwwerk van den sokkel af tot de bekroning toe. 

Ui t een architectonisch oogpunt is hierop gegronde aan-

meiking te maken, doch, wanneer  men de ütrenge eischen 

van architectonische compositie een oogenblik ter  zijde stelt, 

moet men erkennen, dat deze gevel in zijn soort  mees-

terstuk is, dat de vergelijkin g met overeenkomstig werk 

in Spanje zeltfs glansrijk k'an doorstaan. Bij  alle overlading 

is de verdeeling van den gevel, die slechts  groote 

deuropening en in het geheel geen ramen heeft, toch goed 

van verhoudingen. Uit de omstandigheid, dit het midden 

gedeelte van den gevel gevat is tusschen  nagenoeg 

onversierde eontroforten  de afsluitniuien r  zijschepen, 

die tegen deze contrcforteu aansluiten, alle versiering mis-

sen, geheel glad zijn. blijk t duidelij k de  edoeling van

bouwniet ster. om alle aandacht op den hoofdingang

concentrct ren.  deze bedoeling is de te groote rijkdo m 

wel niet te verdedigen, maar  te verklaren is hij , waar  het 

materiaal zoo gewillig is als onder  hand  beeldhou-

wers, die hier  het werk zijn geweest 

e Sagrario heeft evenals de l  koepel van 

cenigszins gedrukten vorm. 

e gevels der  beide kerken beslaan de geheele breedte 

van de Noordzijde van het Constitutieplein. e Oostzijde 

 het plein wordt geheel ingenomen door  den

langen gevel van het . Tegenover

staat het Palacio del Aynniamiento of stadhuis en

Westzijde vindt men de portalcs de mcreaderes d. w. z. 

winkelgalerijen, café's en restaurants. 

(W o r d  v e  v o  g d. 

Voordrachten in de Rotterdamsche Academie. 

n de derde namiddag-voordracht van dc Academie, al-

hier, heeft . P. A . A . Boeser, lector  aan tl"  Universiteit 

te n gesproken o v e r e e  e n a n d e r  v er  g y p t c 

v ó ó r cn t i j d e n s het o u de . 

e spreker  ving zijn voordracht aan met er  op te wijzen, 

dat ongeveer  jaren voor  Christus Egypte een hooge 

trap van beschaving had bereikt, blijken s de groote pyra-

meden van Cizeh en dc prachtige voorstellingen op de 

wanden der  mastaba's zooals dc benaming' luidt van de 

graven der  aanzienlijken. Van den tijd . die hieraan onmid-

dellij k voorafging van de  e en , was niets 

anders bekend dan de namen der  koningen, die toen ge-

regeerd hebben, terwij l de voor-dynastische tij d vrijwe l in 

het duister  lag. 

Alleen stond het vast. dat Egypte destijds in verschillende 

staatjes was gesplitst, waaruit, langs welken weg weet men 

niet. twee rijke n ontstonden. Een hoogstbclangrijke aanvul-

lin g heelt on/e kennis omtrent deze beide tijdperken  onder-

gaan, door  de opgravingen van Flinders Petric, Quibell, 

Green, de n r  en anderen. 

e graven van het vroegste gedeelte van den voor-dynas-

tisehen tij d zijn zeer  eenvoudig. liet zijn putten .waarin het 

skelet op do linkerzijd e ligt, met de knieën tot de hoogte 

van tb borst, en, de handen voor  het gelaat. n 

worden vazen aangetroffen van aarde of rood gekleurd 

met zwarten rand of  geel. Somtijds vijn zij  van steen. Ook 

kom>t (het voor, t het lij' k in een dierenhuid is gewikkeld 

ol in een linnen doek of dat er  een mat onder  ligt . 

Verder  vindi men er, behalve vazen .paletten van sohisto, 

die  ren voor-tellen, bewerkte vuursteonen messen, en 

grove kralen van ivoor, been, cornalij n en parelmoer. 

n ook treft men graven aan met cylinder- en arnvormige 

vazen, of zulke, waar  het skelet is overdekt door  een vaas,, 

weeë andere graven, waarin verschillende lijke n zijn gelegd. 

e graven loeren ons. dat de bevolking, die ze liet ma-

ken, het geloof had aan een leven na den dood. hetgeen 

opk wbrdt bewezen  de offers in de vazen. Verder  too-

nen de ruwe beeldjes, die men aantrof, dat zij  goden ver-

eerden. 

Uit dezen zelfden tijt l bezitten wij  nog"  een stuk eener 

muurschilderin g uit oen graf te ccraconpolis. n gaf 

spreker  een beschrijving. Van de opgravingen vermeldde 

spreker  ook eenige paletten, waarop allerlei belangrijk e voor-

stellingen zijn afgebeeld. e mensen o.a. wordt hier  al 

aangetroffen met t hoofd en de boenen in profiel en 

het bovenlijf  face. Uier  zijn roods de elementen van de 

latere Egyptische kunst aanwezig. 

e meermalen met oen zeker  wantrouwen beschouwde 

overlevering volgens welke s de twee rijke n hooft ver-

eeiiigd is door  de opgravingen ten volle bevestigd, al valt 

het niet te ontkennen, dat men omtrent zijn persoon ook 

nu nog weinig weel. j  was afkomstig uit This, een plaatsje 

bij  Abydos. Uit zijn graf te Negada, cn dat zijner  opvol-

gers i - vee! voor  den dag gekomen, dat belangrijk e ge-

gevens bevat voor  onze kennis der  eerste cn tweede -

nastie. i licht ons in over  de titulatuu r  van den koning, 

hel ceremonieel, en den godsdienst, terwij l de vazen, de 

ponten van zetels, enz. een indru k geven van dc hoogte, 

.vaarop de kunst stond. 

l i l den put met vazen, te midden waarvan het lij k ligt, 

ontwikkel t zich het koning-graf. zooals wij  dit in de

en e kennen. e pul breidt zich uit tot de cen-

tral e grafkamer terwij l de vazen da irromhecn zich ontwik-

keld hebben tol vertrekken. l geheel was overdekt me: 

palmtakken. 

n de grafkamer  Waren de vazen en kostbaarheden bij -

gezet, terwij l de om de centrale grafkamer gelegen vertrek-

ken  vazen bevatten, waarin zich wijn en voedsel 

bevonden, en die gesloten waren met stoppen van Nijlslik . 

p stond de naam van den koning gestempeld  die 

van de hoeve of wijngaard, waaruit >lo inhoud der  vazen 

afkomstig was. m den vorst lagen zijne vrouwen, zijne 

hovelingen, zijne lijfwacht , ja do dwerg, die hom in zijn 

aardsch bestaan amuseerde. 

Ter kenschetsing van dezen tij d vestigde spreker  nog de 

aandacht op bet grid ' van - en twee tabletten daaruit 

alkomstig. 

l IIKI I dc kunst verstond fraaie beeldjes te.vervaardi-

gen, bewijst o.a. dat van , die op het einde 

der  regeerde Aan he] voetstuk zijn verslagen krijgs -

lieden afgebeeld met het volgende bijschrift : „vi jande n uit 

het Noorden

Gaandeweg werden de graven degelijker. - eerste ver 

andering vertoont het graf van Usaphais, don vijfden op 

volger  van . die- er  een granieten vloer  in liet maken, 

en eene trap. die naar  tie verschillende kamers voorde. Bo-

vengenoemde koning i bouwde eene -tcenen gral-

kamer, terwij l ele- andere kamer- nog van gewone tichels 

waren gemaakt. t Per-ibsen  hij  de eenige koning der 

 l)yn.. die- twee graven voor  zich heeft laten bouwen. 

Buiten stonden massieve stele*, die- den naam vermeldden 

van den vorst, aan wien hel graf behoorde. Eene belang-

rijk e verandering in don bouw der  graven openbaarde zie h 

onder  koning r  die- de trappenpyramidc bij  Sakkara 

lie l oprichten. l hoogtepunt in deze- bouwwerken

men in de- groote pyramiden bij  Gizch. 

e voordracht werd door  een aantal lichtbeelden nader 

toegelicht. 

Prijsvraag Kerkbouw voor de Ned. Herv. Gemeente te Apeldoorn. 

Nadat n van  Ned. . Gemeenteg 

door  de  C opmerkzaam zijn -maakt op hot vele* 

onregelmatig) in deze te laat tot haar  kennis gekomen) 

Prijsvraag, mocht zij  een officieus schrijven van  lieer 

secretaris ontvangen. 

Gehoord cle toelichting der  kon deze- heer  zich 

haar  optreden wel verklaren. l dc zaak inmiddels 

zoo goed ais haar  beslag had gekregen, wenschte hij  toch 

di' handelwijze' van  11. n nader  toe te lichten 

en te verdedigen. 

n hoofdzaak keunt die hierop neer: 

n i8e)c is voor  do groote kerk derzclfde gemeente te 

Apeldoorn een prijsvraa g uitgeschreven -n bestond do jur y 

uit de hoeren . Nieuweiihuis en Posthumus , 

die het ontwerp van den heer u u bekroonden. 

, wel willende gelooven dat dit ont-

werp uit eer, aesthetisch oogpunt het beste- was, moesten 

het evenwel te-r  zijde leggen, wegens de-  gebreken met 

oog op de uitoefening van den dienst, enz. Aangezien de 

planiiideclin g van het ontwerp, van don hoor  Verheul hen 

de meest bruikbar e voorkwam, werd deze- met de uitvoering 

«laarvan belast, hetgeen heel wal pennen in beweging' heeft 

gebracht. 

Nu er  wederom oen kerk gebouwd zou worden (doch een 

kleinere) werd na de opgedane ondervinding, vóór alles 

besloten  niet weer  een prijsvraa g uil te schrijven met 

den aankleve- van dien. 

Aangezien er  geen reden was iemand bepaald te be-

voordcelcn en men de deskundige plaatsgenomen in de 

gelegenheid te stellen een voorste'] te' doen. werden deze 

per advertentie van don voorgenomen bouw in kennis ge-

steld. 

Aangezien dil niet als een prijsvraa g werd beschouwd, 

werden er  ook geen prijzen beschikbaar  gesteld, te moei 

daar  kerkvoogden zich niet competent genoeg acht-

ten de ontwerpen naar  hun eigenlijke waarde' ie rang-

schikken, enz. 

'"  is nu naar  aanleiding van du schrijven dat de P.P.C. 

hel onder-taande antwoordde: 

Amsterdam,  Jan

n  Ge-b r , 

Secretaris van het College- van 

n der  Ncd. . Ge-

meente ti'  Apeldoorn  het . 

Wel . Goh . 

Wi j  danken  voor  uitvoerige inlichtingen over  do 

Apeldoornsche korkconcurrenti e in Uw schrijven van 24 e 

combi r  cn hoewel  zaak waar  het om gaal. blij -

kens den in het programma vastgestolden datum  inle 

vering der  plannen r  i  rood- haar  beslag 

heelt gekregen, zij  het ons vergund nog oven  Uw schrij -

ven terug te . te-n einde nader  het nic! juiste

het door  ingenomen standpunt aan te toonen. Volgens 

 meening heeft het college- van n g é én 

- prijsvraa g uitgeschreven. 

 meening in de- architectenwercld (en deze zal weldra 

nog n a d er  in ele Algemeene n worden vastgelegd) 

is: elai e l k e concurrentie waarbij  it  aan a l l e deelne 

mers lit-t bij  ele tabel der j  tot -vorderin g 

der Bouwkunst vastgestelde honorarium v o or  el o  g e t o-

v er  d c n arbeid wordt uitbetaald, een p r i j s v r a a g is, -n 

een der  redenen waarom ele „ A l g e m e e ne "  door 

de bouwkundige Vereenigingen zijn vastgesteld was, om 

ten dezen opzichte alle-n twijfe l weg te nemen en aan hei 

goochelen met het begrip: „ a l of n i et p r i j s v r a a g " 

een (inde tc maken 

t misbruik dat hiervan gemaakt werd (en helaas nog 

wordt door  hen die- willen profiteeren van het voordeel 

elai eene /c uil verschillende ontwerpen voor  een door 

hen te stichten gebouw, geeft, zonder  evenwel elen daar 

voor  gevorderden arbeid te honoreeren, door  de gemakke-

lijk e bewering: elai  door  hen in 'tleven geroepen con 

currcnti c géén prijsvraa g is. werd door  het vaststellen dei 

A .  als een misbruik gekwalificeerd  den leden dor 



Vereeniging die 'de A .  vaststelden werd verboden aan 

zulk eene concurrentie in welk opzicht ook mede te werken. 

t dit nochtans geschiedt, wijst op het groote gebrek 

aan gemeenschapszin, en zin voor  organisatie dat nog bij 

de architecten bes taait en dat velen hunner er  toe leidt 

mei vreugde hun groote gemeenschappelijke belangen als 

vakbeoefenaars op le offeren aan tic 'kleine oogenblikkolijk c 

persoonlijke belangen of zelfs dc k a n s daarop; " i i hoewel 

er  teekenen van verbetering te dezen opzichte ijn waar 

te nemen, vleit de f'. . . zich niet mlet de hoop dat de 

door l'w College in i leven geroepen concurrentie de laatste 

zal zijn waarbij  de A . . niet zijn toegepast. 

Wanneer dan ook do . . ('. oen afkeurend oordeel) 

uitspreekt, dan is het in de allereerste plaats aan het adres 

der  deelnemers die zich laten vinden om in te gaan op 

eene concurrentie, 'zonder  dat de behartiging hunner  belangen 

als mededingende architecten gewaarborgd is op eene wijze, 

die in overeenstemming is met de waardigheid van hun 

beroep. 

Zoolang er  echter nog architecten zijn die het zich laten 

welgevallen, dal hun projecten worden gevraagd als men 

hei den kleermaker  ..stalen"  doei en zich vergenoegen met 

de boodschap dat er: . . g e en k e u s '' bij  hun werk is. 

zoolang zal het bovengenoemde misbruik nog blijven bestaan, 

en de .  C. vreest dat het nog zeer  lang zal zijn. al 

zal zij  zich in haar  strij d daartegen, daardoor  niet laten, 

ontmoedigen. 

Wal l'w beroep aangaat op het mislukken der  prijsvraa g 

van  moet U ons ten goede houden, dal wij  dat niet 

au sér ieux kunnen nemen. 

Sedert dien is bijna een kwart eeuw verloopen en zijn 

alle toestanden en verhoudingen, ook op architectuurge-

bied en al wat daarmede samenhangt, zeer  gewijzigd. W an 

de samenstelling eener  deskundige jur y volgens tie A . . 

mogelijk is, met den Waarborg dat de persoonlijke belan-

gen en inzichten van de prijsvraag-uitschrijver s dirreet tol 

hun recht kunnen komen, is er  gloen enkele reden om te 

vreezen voor een uitspraak waarbij i die belangen en inzichten 

verwaarloosd zouden worden. 

h al zou hét waar  zijn. dat de mislukkin g der  prijs -

vraag van  plaats had. . . o n d a n k s"  eene deskundige 

bt oordeeling. dan ligt daarin toch zeker  niet opgesloten, 

dat z o n d er  deskundige beoordecting een goed. resultaat 

te verwachten is 

En nu beweert U wel, dat >l'w College niet als deskundige 

wil optreden, doch wat doet het anders, wanneer het een 

keuze doet uit een aantal ingezonden plannen? e keuze 

geschiedt toch op grond eener  v e r g e l i j k i n g der  kwa-

liteiten van de ingezonden plannen en om die kwaliteiten 

te k u n n e n beoordeelen  men die kunst to'h machtig 

zijn. en haar dus geleerd hebben. ' inleent l*  dat men 

alle andere kunsten leeren motet en dal d e ze kunst ieder-

een van zelf aanwaait? 

Waal' bet doen van eene keuze zelfs voor den deskundige 

die geleerd heeft teekeningen te ..lezen", d. w.z. uil het 

in projectie voorgestelde zich de werkelijkhei d te verbeel-

den zeer  moeilijk is. hoe is het dan te verwachten dal een 

niet deskundig College een goede keuze doei? 

e Permanente Prijsvraag Commissie gelooft niet dat 

zij  l."  van het eenmaal door '  ingenomen standpuunt zal 

kunnen terug brengen, aangenomen al dat dit door de stap-

pen die door J reeds zijn 'gedaan, mogelijk zou zij'n , doch 

zij  meende toch U hare zienswijze te moeten meeledeelc-n, 

ware (het alleen om zelve verantwoord te zijn tegenover  hare 

lastgeefsters: 

de  onsiitueeiende bouwkundige vereenigingen. 

Zi j  teeken) inmiddels hoogachtend, 

(was get.) A .  (',. . Voorzitter , 

!.  C. X . V A N , Secretaris. 

Na ingewonnen informati e is gebleken, dat aan bo-
venstaande prijsvraa g hebben deelgenomen de 11.11.: Adr . 

van , architect; J. A . Wijn , architect; G. W. v. d. 

Befcl, architect; Wiepking, timmerman-aannemer; Polte, op-

zichter  paleisverbouwing; , baas in een houthandel; 

v. , vast opzichter aan het : 

llouvelink . leeraar  Ambachtsschool. n der  heeren zond 

twee plannen in. 

j  Vereenigingen . J 

 V A N E 

N Si E N A A S - V E  E EN G E N. 

Zaterdag  dezer  heeft te Amsterdam de Algemeene Ver-

gadering plaats gehad van het Verbond van Nederlandsche 

. 

n zijn openingsrede riep de Voorzitter , de heer  lierman 

, den talrijke n aanwezigen, tot wie voor de eerste, 

maal ook hc-hoorden de afgevaardigden der  tooneelkun-

stenaars, een Jiartelij k welkom toe. 

i Verhond van Nederlandsche -

gen  aldus spr. — dat nog steeds verkeert in de moeilijk e 

jaren van :zijh vestiging, ja dat nog vele jaren meer  noodig 

hebben zal om zich dc positie te verwerven waarnaar het 

streeft, het Verbond kan niemand uwer  missen, integendeel 

en dit is de reden dat spr. zich veroorlooft vóór de 

opening dezer  vergadering een paar  woorden tot de aan-

wezigen te spreken — veel meer dan tot beden werd aan-

geboden heeft het Verbond behoefte aan aller  persoonlijke 

krachten. Vooral de propaganda der  idee waarvan hei Ver 

bond de belichaming is. behoeft aller  aandacht en toewij-

ding. Toch is er  geen reden om te klagen over  gebrek aan 

welslagen 'm ide z\ jaar van het Verbondsbcstaan. Alweer-; 

integendeel! r  is. bij . eenige teleurstelling, zeer  natuurlij k 

waar de verwachting van sommigen zoo hoog gespannen 

was. zonder  twijfe l reden tot hartelijk e verheuging. Ten 

eerste om wat men de inwendige zending van het Verbond 

zou kunnen noemen. e kern van kunstenaars, die het denk-

beeld, het bestaansrecht van bet Verbond, hei groote nut 

dal voor de Nederlandsche cultuur in de samenwerking 

der  kunstenaars vereenigingen kan gelegen zijn. begrijpen en 

verdedigen, beeft zich, sinds de oprichting , aanmerkelijk 

uitgebreid. t welgeslaagd kunstenaarscongres, in hei voor-

j'a'ar  gehouden, e-n waar zoovele punten van groot be-

lang door n ingeleid en besproken zijn. heeft daar-

toe buiten kij f zeer  veel 'bijgedragen. h ook zonder dal 

congres, spr. twijfel t er  niet aan, zou het sociaal bewust 

zijn. het besef, dat geen kunstenaar  alleen slaat, noch al-

léén slaan mag, dat nie-t alleen zijn eigenbelang, zijn plicht , 

zij  verantwoordelijkheidsgevoel, maar  ook zijn natuur, wan 

neer die tenminste- niet vergiftigd is door  bitterheid " f ijver -

zucht, hem dringt naar  aansluiting bij . samenwerking mei. 

zijne medekunstenaars, ook zonder  congres zou dit besef 

zich hebben uitgebreid, want het behoort lot den geest 

van den tijd , het is de reactie op de zucht naar  romantische 

somberheid en afzondering, elie de  eeuw onder  kun-

stenaars ten top voerde. 

En dit besef, he-t wordt 'door het optreden en ele actie-

van he-t verbond gevoed en geleid. h niet alleen naar 

binnen kunnen wij  vervolgde spr. - roemen op groei 

en welslagen van de federatie-idee. ook van een begin van 

slagen naar  builen is het gerechtvaardigd te spreken. l 

jaarverslag moge hiervan de- overtuiging schenken. Spr. wijst 

nu slechts even op de vierjaarlijksch e tentoonstelling te 

Arnhem en op ele uitnoodiging tot bet verbond gericht 

namens de vereeniging voor  tentoonstellingsbelangcn, zich 

in he-t hoofdbestuur  dier  vereeniging door een lid te doen 

vertegenwoordigen. Tevreden kunnen wij  hiermede zeker 

geenszins zijn. - zegt spr. — doch het is een begin. Wat 

het tentoonstellingswezcn betreft, een door ons in bel leven 

geroepen commissie is bezig cr  ccn deugdelijk onderzoek 

naar in te stellen. Wjaar wij  allen zoo diep overtuigd zijn. 

dat hierin enoirni voel te verbeteren valt, mogen wij  ons er 

zéér in verheugen dat de .samenstelling dezer  commissie is 

nanvaanl door  mannoin elie niet zullen aarzelen de volle 

waarheid aan leien dag) te brengen omtrent alle kwalen die 

kankeren aan deze belangrijk e afdeeling van kunstenaars-

bemoeiing. Ook tol voorbereiding van andere bemoeiing 

met een zaak. onzk- diepste aandacht ten volle waard, ele 

kunsi in bet onderwijs, is een commissie samengeroepen, 

die haar  tfaak. althans ten deele, met liefde en ijver  aan-

vaard heeft. ()nze- arbeid tot verkrijgin g van een zetel van 

het verbond, van een kunstenaarshuis, ofschoon veel langer 

durende dan wij' , in ons enthousiasme, en nie-t onze logica, 

aanvankelijk hadden gemeend, starat er  toch telkens beter 

voor. n actieve voorbereiding zijn tevens onze pogingen 

tol stichting van een lichaam, uit kunstenaars bestaande, 

tot voorlichtin g over  kunstzaken van onze overheden. 

Niet dus ! tei klagen over  gebrek aan welslagen, is 

hei elat s|/r. een krachti g beroep komlt doen op aller  ver 

meerderde belangstelling en toewijding. h om ele leden 

cr e>p te wijzen, elat zij  bezig zijn al te veel te vergen van 

enkelen en .het werk' niet (genoegzaam ve-rdeele-n. (>ok de 

commissie-vergaderingen, en elie van het .Algemeen Bestuur, 

moeten veel trouwer  worden bezocht. r  moet tevens meer 

samenwerking, een drukke r  verkeer  ontstaan tusschen het 

Verbond e-n de aangesloten vereenigingen. t punt maakt 

deel uit van ele agenda 'voor  vandaag. Voor  zoover de leden 

van he-t Algemeen Bestuur  niet (zelf h Bestuurs-

leden zijn nier  vereenigingen, die hen afvaardigen, moeten 

zij  zieii met dat dag. bestuur in onmiddellijk e verbinding 

stellen, opdat het verband door  voortdurende vi-rfriss i hing 

levend en hecht blijve. Een 'zeer  groot en zeer  vruchtbaar 

arbeidsveld ligt open voor het Verbond. r  is het on-

derwijs, daar is de critiek , elaar is het tentoonstellingswezen, 

daar is de- bevordering e-n bescherming der  kunst van ge-

mcenschapswegfe. Aller  krachte-n zullen nog maar  amper 

voldoende zijn olm dat veld te bewerken. 

( S l ot v o l g t .) 

1 P r i j s v r a g e n . § 
( r 1 ij  a v
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; r ij  s v r a a g T u i n st :i el vv ij  k. 

Vraag. t bij  het opmaken der  exploitatie rekening 
de helft der  geprojecteerde weg van . breed rondom 
he: tern in opgenomen worden, of kan dit minder  zijn? 

Antwoord , liet terrein, waarop de prijsvraa g !)et:ekking 
heeft, is  X . groot. e wegen van . breedte, 
welke-het terrein omringen, vallen derhalve builen het plan; 
de kosten dezer  wegen cn van he-t terrein, waarop zij  wor-
den aangelegd, kunnen buiten de exploitatie rekening wor-
den gehouden. 

L e e s t a f e l . 

 No.  tusschen den 
s van liet Coll.-ge van  te  en dc

s (

g van de g van i
V e r s l ag van de g de Afdeeling ( n van i
W i e i s de Stedenbouwe  doo  W. E. C. Schaap (Slot). 

 en hu is te , . Alb. < n met afbeeldingen. 
e k te d aan den , doo  A. A. W. Weisman. 

s doo . . . van a Vlieg. 
W o o n h u i z en aan de van l te , h A.

f cn A. \ . . met afbeeldingen. 
V o o  Tegen de Examens voo g , en/... in-

gesteld doo de j tot g de , doo . 
k (Slot). 

e T w e e de e . 
d van e . 

A No. l a g de g 
van i

g van de , tevens g
Club van  [.eden van het Genootschap A. et A. 

g van de . 
e . g ove  191

E  No. 5. g de n van hei
 ink  ijk t van s ove het h n 
 Septembe  te Leiden. 
G e w a p e nd b e t o n, doo . . Anton llambloch. 
( i v e  een wijziging van den p van Foucault. d ant-

d op een g in Sept. n doo de Afdeeling 
Algemeene Wetenschappen van de Technische l te , doo
J. . G.  e. i . met afbeeldingen. 

e T e c h n i s c he l 1912 —191  t i t de e . 
W. . s c. i . 

g ove  van den d van l'oe/.ieht  de -
wegdiensten. 

 WEE , A . v. T.) No.  Officieel gedeelte. — Li t 
Twente. — g statuten, enz. — e e van de e 

p van den d van 'Technici. g tot g van 
 vakopleiding voo n in . — Een bezoek aan 

enkele e n . — . — Gemengd. 
— . — . — l i t technische bladen en n 

E  No.  W e  k 1  s h e i d . 
C o l l e c t i ef . 

E E !  No. e physische en 
chemische eigenschappen de . — s ove de bediening van 

. — Tegen de failissementswet. — Twentsche kanaalplannen 
— . — 

 No. 2.  mededeelingen: n -
. — Concept-notulen Alg . . — s n (met. 

 afb.). — g — 

 EN G No. e e g 
. den achtsten g van het n de  Ned. . Schoonheid in 

Opvoeding en , bevat onde het t »Een modelschool» een 
d l van a s ove de 's e Vak. 

school voo s aan de Louise . een k van den 
t . t de  met de totstandkoming de/e g 

die de oude school aan de Van den t , ingenomen
blijk t s uit hel . t g van n eenvoud
bouwmeeste e  in geslaagd een goeden zelfs imposant geheel  scheppen 
en in vele opzichten kan deze school voo e gevallen tot 
een d . t voo  studie de schoonheid  antieke 

d een n  welke nog  deele is , 
t bewezen doo een. eveneens in dit numme d l ove

e ,  aanleiding eene te e 
gehouden tentoonstelling  dit gebied. Voo  het e valt de inhoud 
deze g buiten onzen . 

S  Ofschoon in  hoeveelheid dan , 
blijf t nog bij velen de gewoonte in zwang in het begin van  nieuwjaa
een mee of minde k n kalende uit  geven en die 
aan dc , aan cliënten en s bij wijze van t
te zenden. 

Tot de best geslaagde t ongetwijfeld wede  o  1 1 i  u
. , gelithogialceid t doo  J. van 

E s s e n, onde leiding van J. . .  het schild  gewone 
motieven en symbolen t tot  geheel, dat h 
kleedje . Was het g jaa  de compositie misschien iets mee

, de kalende van  dank /ij e , aange-
name van kleu  en e wandv ing. Wannee

g te maken was.  zijn. dal  kalende wel wat uitsluitend 
als e is opgevat, en  wel iets aan duidelijkheid n 
heeft: men moet echte in g nemen, dat hij blijkbaa  ook
hoofd/aak als g lied,.eld

 en Co., s van de , heeft wede
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 li  1 ' Ü E S T A N . 

e r u i n e s i n de A d e l h e i d s t r a a t . 

n  kochten twee heeren een stuk grond aan de Adel-
heidstraat. met de bedoeling daar  hun respectievelijke wonin-
gen te doer: bouwen. e grondspeculant, tevens bouwbaas. 
begreep dat Jiier  iets voor  hem te verdienen was. en bood 
nar, een schetsje te maken: de heeren hadden zich :ot niets 
te verbinden. j  zou als architect fungecren. e toekom-
stige eigenaren lieten zich bepraten, en met veel moeite en 
overleg plegen kwam er  een plan voor  den dag. Om den 
koop van den grond niet te doen afspringen, legde deze 
bouwer een begrooting over, waarvoor  noch hij , nóch een 
ander  hel werk kon maken, en keek hij  uil naar  een klein 
'baasje, die voior  een koopje de hui/en zou zeiten. t 
eenig tolbben vond hij  een dusdanig slachtoffer. l man-
netje werd lekker  gemaakt, en gepaaid tot hij  zijn handtee-
kening onder  het contract gezet had. g was 
hij  niet. en moesl dus naai'  een bankje voor  bouwvrediet 
gaan. (m de noodige gelden te krijge n en het werk tc 
kunnen beginnen,  dit gelukte. g werd er  gebouwd, 
de eerste termij n werd opgeleverd en betaald, en steeds 
liooger  kwamen 'de muren, hel dak kwam er  de ramen 
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 op  jeugdigen leeftijd, in  geval vóór
ichttiende  begon  in zijn ouderlij k huis te \nehiaiio, 
een bergdorpje der  Albano. mei  nauwgezette 
bestudeering van dc vlucht der  vogels, een vraagstuk, dat 
hem gedurende zijn geheele leven  belang
blijven inboezemen. Eerst tegen zijn laatste levensjaren

 die jnudi e besloten, en de resultaten neergelegd in zijn 
werkje.  stellingen over  deze 
kwestie stemmen in hoofdtrekken met de moderne beschou-
wingen  eeds overeen. j  is echter  verder  gegaan, en 
heelt op zij|n waarnemingen gebaseerd  theorie over 
luchtwcerstantl en do voortbeweging in gasvormige en vloei-
bare media, die hem lot den grondlegger  der  aerodv namika 
stempelen. Nu was t een kleine sprong om over  te 
gaan tot de constructie van een vliegmachine, waarbij  hij 

 helderheid van inzicht doet zien, welke nu nog me-
nigen modernen leek beschaamd zou doen staan. Terecht 
begrijpt hij , dat  machine zijn stijgkrac ht kan ontleenen 
aan zijn voortgaande beweging in verband met  schuinen 
stand van semmigv vlakken. Toch zijn z'n toestellen met 
een luchtschroef geheel mislukt , wat ons met 't oog op het 

uitbreken van een gesehikten motor  ook nauwcl 
verbazen. r  succes had hij  miet een instrument, dat ge-
baseerd was op zlijm vogclstudië i i. al leek hel in zijn laatste 
vormen meer  op een vleermuis. t dit toestel heeft hij 
in den omtrek van a vlieg/demonstraties gegeven, waar-
bij  hij  het intiissehen tot niet verder  dan „zeer groote spron-
gen"  heeil kunnen brengen. Begrijpelijk , en tevens uiterst, 
modern, is hel feit, dat deze proefnemingen hem eenige 
malen bijna het leven hebben gekost. Succes had hij  met 
een valscherm en een vernufti g valkussen, welke beide hij 
onmisbare neveiibehocfton ve >;r  de luchtvaart achtte. -
waardig is het zeer  zeker, dat evenals  nog hel geval 
is. zijn vinding van groot 'militai r  belatig werd gevonden; 
inderdaad heelt da Vinei dan ook weldra valschermen ge-
maakt in vliegervorm, welke met bommen en brandende stol-
len konden worden beladen. t staat tegenwoordig vast. 
dat hij  bij '  al'  deze constructies een rtiin i gebruik heeft 
gemaakt van, hel parallelogram van krachten, dat hem 
goed bekend is geweest, lang vóór de opstelling van dat 
princip e door  Simtin Stevin. Trouwens verschillend."  leer-
stellingen, welke soms eerst eeuwen later  algemeen ingang 
lubben gevonden, hedft hij"  niel alleen gekend, doch zijn 
levens in zijn techniek tot systematische toepassing gekomen. 

Zoo onderscheidt da Vinei nadrukkelij k de begrippen 

.kracht"  l'orza  en ..kinetische energie"  (impetus), hij  heeft 
althans een ..Ahnung"  van de wet van het behoud van 
arbeidsvermogen, cn hij  gebruikt een principe, ongeveei 
ds volgt luidende: 

„Bi j  elk tojcstel zijn in hei evenwicht de krachten omge-
keerd evenredig met de snelheden waarmee de aangrijpings-
punten zouden kunnen gaan bewegen." n herkent hier-
uit gemakkelijk ons moderne princip e der  virtueele snel-
heden. 

t is geen vvoBider, dal hij  bij  een dergelïj'ken helderen 
bli k op de mechanica een per|>etuum mobile voor  onzinnig 
verklaarde. „Geen dood voorwerp", roepl hij  uil . gaat 
uil zich zelf bewegen. s indien het beweegt, moet het in 

beweging gez'el zijn door  een aiouivaleiiie arbeidspresta-
tie" : en ter  andere plaatse:  zoekers naar  eeuwige 
beweging, hoeveel ijldelj e plannen hebt gij  in dat zoeken 
opgesteld! sluit (u aan bij  hen die goud trachten te ma-
ken!" e valwetten heeft hij  'getracht langs cxpertimentcclen 
weg tol klaarheid te brengen, evenwel zonder  dat het
gelukt is  afdoende forraiuleering , zooals die van .Gali-
lei,  voor  te vinden. Wel kwam hij  tol het besluit dat 
de doorloopen wegen in opeenvolgende gelijke tijden een 
rekenkundige reeks vormden. Vreemd is hef. dal zulk een 
svherp waarnemer mei de Peri] athetici de meening was 
toegedaan, dat zware voorwerpen sneller  vielen dan lichte. 

Bij  valproeven met loodblokjes nam hij  waar. dal deze; 
iets ten Oosten van de (horizontale projectie van hel uitgangs-
punt vielen, welk 1'eit hij  terecht en op goede manier 
aan  aardrotati e toeschreef. e ceiurifuga.ilkt.nht . zoo-

wel als dc- aantrekkingskracht, voelde hij  als algemeene 
verschijnselen, wait de laatste betreft ongeveer  twee hon-
derd jaren vóór Newton. e bolvorm  aarde leidt hij  uit 
de algemeene gravitati e af, in de veronderstelling, dat de 
wedke aarde aan de vloeistx f wetten gehoorzaamt, terwij l 
zeer  zeker  als curiosum! dieni vermeld te worden, dar 
hij  direct er  aan toe voegt:  bolvorm van zeer  kleine 
vlocistofdroppeltjcs vindt zijn oorzaak in andere, n.1. capil-
laire, krachten !" 

' heeft «leze grondige kennis van de beginselen der 
slatika en dynamika uitgebuit voor  den bouw van een. 
Werkelij k ongehoord aantal van de meest gecompliceerde, 
werktuigen cn „Spie lere ien."  Allerle i hefboomstclscls, vverp-
tocstellcn. automaten, bascules, dommekrachten, spin- en 
wecftocstcllen, metaal- en houtbewerkiiigsmae hines enz zijn 
daarop gebaseerd. Zoo is doo  hem uitgewerkt een
ledig plan (van den toren der  kerk Battistero tc Florence 
in zijn geheel op te lichten en naar  de overzijde van het 
kerkplei n P.e dragen. Tot uil voering is dit plan evenwel 
nooit gekomen. e helder  zijn -inzicht was  statica van 
voorwerpen  den ronden aardbol blijk i o.  uit de vol-
gende fraaie, eloor  hem opgestelde paradox: ..twee kerk-
torens, opgetrokken om geometrisch evenwijdige as-en. moe-
ien, bij  voortgaande opbouw, ten slotte naar  elkander  toe-
vallen."  Zij n stueliën aangaande de hydrostatic.
miomument gevonden in de eloor  hem gebouwde Adda-. 
Cristofauo- en , die doo  de genialiteit 
der  .daarin voorkomende sluizen en vvateropvoerwerktuigen 
gre.otelijks lot zijn pop'ularitei ; hebben  ijgedragen. Zij n wa-
terbouwkundige werkzaamheden culmineerden evenwel  dc 
reguleering en verlegging der , volgens zijn teeke-
ningen en onder  zijn toezicht omstreeks  de 
Venet iërs als beschutting tegen de Turken uitgevoerd. e 
'bouwmaterialen, die voor  al deze werken noodig waren, 
heelt hij  steeds aan een nauwgezette- keuring onderworpen, 
volgens door  hem zcdl .opgestelde en gepubliceerde nor-
men, welke nog langen tij d in Voord  i  gangbaar  zijn 
gebleven. n hel algemeen moet  zijn leermeester
de waterbouwkunde de c arehitekl Vitruviu s
schouwd worden, wiens werken hij  -zeker  grondig bestudeerd 
heeft,  wiel reeds in zijn jongelingsjaren. Zij n watervoor-
zieningen en leidingen doen dan ook in bouw  stijl in vele 
opzichten aan de c aquaducten denken. 

- onpartijdighei d gebiedt ook zijn leerstellingen over 
 wrijvin g te memoreeren, hoewel hij  daarin bedenkelijk 

heelt misgezften. Wel vond hij  goed. dn de grootte der  wrij -
vingskracht bij  onveranderde belasting onafhankelijk is van 
<le uitbreidin g van hel aanrakingsoppervlak, doch zeer 
vreemd is het in te zien. hoe hij  er  10e komen kon. de 
wri jv ingsooëff ic iënten voor  alle materialen unifor m gelijk 

 le stellen. 

Zeer  bijzondere eischen werden aan zijn technisch ver-
nuft gesteld bij  uitvoering van een zijner  beroemdste 
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beeldlioawwerlJcen, n.1. hel ruiterstandbeeld der  Slorrza's, 

dal helaas, evenals zoovele zijner  |)lannen. nooit ien einde 

is gebracht. Zoowel door  grootte als door  de steigerende 

houding van hel paard. e de stabiliteit van dii werk 

stuk bijzondere moeilijkheden op, die slechts door  scherpzin-

nige versterkingen en nauwkeurig tiithalanci eren konden 

worden overwonnen.  eerbiedige herinnering denkt da 

\ inei lijden- zulke werken steeds terug  zijn leerinees-

iter  Andreu Verrochio,  wiens atelier  in Florence hij  niet 

do groote gieistukken. vooral in brons, had kennis gemaakt 

s groote vaardigheid in vele takken van kunstnijverheid, 

inzonderheid den koepelbouw, heelt ongetwijfeld veel en 

 bijgedragen om; hel aangeboren genie van da Vinei 

tot snelle ontplooiing ie brengen. Toch waren hel niet 

alleen mechanische moeilijkheden, die zijn bronsfiguren hem 

opleverden, ook bet materiaal zelve stelde zijn ongewone 

eist hen.  zijn chemisch laboratoriu m te , waai 

hij met groote geheimzinnigheid  in volstrekte eenzaam-

heid werkte, heeft hij  uitgebreide onderzoekingen over  de 

metallurgi e van z'ij' n metalen gedaan. Zoowel de keus der 

ertsen en de juistte .samenstelling van den toe-lag en be-

schikking, als ,o)ok de meest gewoiisehle  der  ovens, 

werden zorgvuldig overwogen. 

S 1 o  v o l g t . 
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Gemeng d Nieuws . « 

S  wa . 
W a a 1 o  b g te N ij m e g e n. 

e e voo  W a a lo ve i ng te Nijmegen, die 
acht jaa  geleden d , heeft deze dagen e gewone -
sche g geh  onde leiding van den hee C. F. . 

t k is feitelijk al begonnen, daa de n en peilingen 
doo  de a Stoel, te , welke thans i:i de  tusschen kilo-

i  en  en aan de s geschieden, als n n 
moeten n beschouwd. e e blijf t diligent en /.al 
waai noodig. g n aan de e afwikkeling van deze 
zaak. n de g nog geen tien n geleden als een utopie 

d beschouwd. d d dat. behoudens e omstandig-
heden men kan aannemen, dat de e n voo  den bouw 
in de  zullen aanvangen in het  van  dat met den 
bovenbouw k zal n begonnen Augustus  en hetwelk 
in den loop van  zal kunnen n . 

e g d , dat. is de e schakel-
gesmeed, het , - en  hie  nog k zal toenemen. 
Van toenemend  getuigt ook he' feit. dal de g ove
f j  ove  f . Aanvankelijk had men gehoopt, dat 
de vaste g in den beginne f  zou , en nog vóó  dat 
met den bouw is begonnen, is dit cijfe  al , n men een bewijs 
zag. dat de geldelijke opzet van den w doo  het gemeentebestuu
/ee g is geweest. 

e commissie van technici om een a te , n 
ï n gesteld voo  de g van hei . is thans zoove

, dat s de doo . en W. benoemde v kan bijeenko-
men, a de complete , d van de noodige , 
zoo spoedig mogelijk bij den d zullen inkomen. e leden de v zijn 
de , de hee E . A. van Schaeck . ; de 
leden de technische commissie, de n . J. Weve.  van ge-

n : .  van de . , in 
n . en Woute Cool,  van n in 

: en de n . 1'. ('. de , t te m ; (J. A. 
Jolles,  van 's t te : . |oos-
 ing, afdeelingschef weg en weiken S. S. te , en |. . . 
oud-hoofdingenieu de S. S. in Ned. , te Nijmegen. 

Te kennen d gegeven, dat met n de e afwikkeling van 
de /aak d tegemoetgc/ien. daa in alle commissies niet alleen op de 
technische eischen t gelet, maa ook de aansluitingen aan de stad. de 

, het , het in- en aanpassen van de g bij het landschap 
punten van g en studie zijn. 

e hee Woute Gooi. ingenieu van de , en haai 
, de liee . deden mededeelingen t den stand en

van zaken. 
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Mexico . 
(Zie bladz.

(Vervolg }< pagma bijblad). de E R V E N H. TRIP, - Utrech t 

Een ander  fraai plein is dat van Santo o naar  de 

kerk van dien naiam gehectcn, eveneens een -

bouw in de Spaansche opvatting, waaraan ook de koepej 

niet ontbreekt. r  is de rijke  portaal-architectuur  van 

'den hoofdingang onmiddellij k besloten tusschen de twee 

torens waarvan er  echter  slechts een voltooid is. t voor-

malig kloostergebouw, waarbij  deze kerk behoorde, ook be-

kend als het Paleis der e is sedert jaren tot een 

geneeskundige school, de Esrucla de , ingericht. 

n den kerkbouw vindt men overigens in o voorbeel-

den van den stij l der  Jezuïeten, zoowel als die cler i 

eanen en Franciscanen, wellicht in grooter  verscheidenheid 

dan ergens anders in Spaansche landen. e kerken San 

Fernando en a Santissimia verdienen nog in het bijzonder 

vermelding. e laatstgenoemde om de weelderige facade 

uit de zeventiende eeuw in denzelfden geest als die van de 

Sagrario en Wellicht als een werk van denzelfden bouw-

meester  te beschouwen. e bouwmeesters der  meeste -

caansche kerken ojf kerktorens waren uitstekende trappen-

bouwers. n bijn a eiken toren vindt men een fraaie stcenen 

wenteltrap. n de l vindt men er  een zonder  spil, 

die a s een meesterstuk van steenhouwerskunst mag gelden 

en  treden telt. n de moderne tijden, die zich vooral 

onder  het langdurig bewind van president z gekenmerkt 

hebben door  vele hervormingen op elk gebied, hebben dei 

overtalrijk e kerken en kloosters van het land en van de hoofd-

stad voor  een groot deel een andere bestemming gekregen 

dan de .oorspronkelijke. Veel van den inwendigen luister' 

en van de kunstschatten, die in deze gebouwen aanwezig 

waren zijn er  uit verwijder d om naar  het museum of naar 

elders te worden overgebracht. d voor  de zeden 

van het land is wel. dat bij  de ontruimin g dor  kerken 

en geestelijke gestichten de particulier e hebzucht van som-

migen een even groote rol speelde als het algemeen be-

lang, dat die ontruimin g als een noodzakelijkheid eischte. 

Vele particulieren wisten zich voor  een appel en een ei 

meester  te maken van kostbare kunstwerken, zilverwerk en 

oude schilderijen of zelfs deze zaken op nog goedkooper 

wijze in veiligheid te brengen. Een op die wijze tot stand 

gekomen collectie oude schilderijen bracht bij  overlijden 

van den kunstBevenden verzamelaar  een aantal jaren ge-

leden  dollars op. , die dc hoofdstad bezochten, 

verhaalden, dat men daar  destijds voor  alles in een kerk 

of klooster  terecht moest komen. n logeerde er  in een 

voormalig klooster, men vond zijn bankier  of wisselkan-

toor  in een voormalig klooster, zoo men ccn ziekenhuis of 

een kazerne bezocht, men 'kwam in een voormalig klooster, 

een school vond men ingericht in een kerk en  men 

het ongeluk had. om een of andere reden in verzekerde 

bewaring te worden genomen, kon men er  op rekenen te 

worden opgesloten tusschen de muren van een voormalig 

kerkgebouw of klooster. e verhalen zijn misschien 

niet geheel vri j  van eenige overdrijving , maar  zij  tcekenen 

toch den toestand, zooals die in den eersten tij d der  her 

vormingen wast. n velerlei behoeften is sindsdien door 

moderne gebouwen voorzien, maar  voor  militair e doeleinden. 
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Voii>r  kazernes zijn nog verscheidene kloostergebouwen in 

gebruik gebleven o.a. het klooster a d of de Barm-

hartigheid, dat tn  gesticht werd. door  zijn uiterlij k 

niet opvalt, maar  welks patio met beroemde n 

sche binnenhoven vergeleken kan worden. e patio is 

omgeven door  een kloostergang van twee verdiepingen. e 

arcaden van de benedenverdieping rusten op e zui-

len : die der  bovenverdieping hebben de halve breedte van 

beneden en rusten op composiet-zuilen met versierde schach-

ten : ook dc bogen zijn geheel met beeldhouwwerk versierd, 

waarbij  hier  en daar  op gelukkige wijze van e mo-

tieven gebruik gemaakt is. e binnenplaats is een mo-

nument, dat verdient in waarde te worden gehouden en 

qoik tot heden ondanks de veranderde bestemming van 

het gebouw vrijwe l ongeschonden gebleven is. Alleen heeft 

men het plaveisel van het plein ongeveer  een voet opge-

hoogd, waardoor  dc basementen der e zuilen voor 

het grootst gedeelte onder  den grond zijn geraakt ; dit 

schaadt natuurlij k cenigszins aan de verhoudingen der  ar-

chitectuur. 

Vroeger  hingen in deze kloostergangen vele schilderijten, 

wel in de schaduw, maar  toch feitelij k in de open lucht. 

n het droge- e klimaat scheen dit niet te hin-

deren.  klooster  bevatte voorts een rijk e bibliotheek en 

in <ie kerk was oen groot aantal tra li gebeeldhouwde 

koorbanken, alles zaken, in een kazerne weinig op hun 

plaats en elan ook. wie weet waarheen, verhuisd. 

Een ander  typisch gebouw, dat cenigszins zijn bestem-

ming behouden heeft is het tegenwoordig Nationaal Con-

servatorium voor . t is het gebouw van de oudste. 

Universiteit in Amerika , in  dus nog onder  de negeering-

van i V gesticht. Ook hier  treft men een als tuin aan-

gelegde patio aan. omgeven door  de, in de Spaansche. 

kloosters gebruikelijke, bogengalcrij  van twee verdiepingen. 

r  i - evenwel de architectuur  uiterst sober, beide gale-

rijen  hebben e zuilen cn gedrukte bogen, een en 

alt.der  zeer  sterk 'herinnerend aan tie arcaden van het 

Binnenhof tc "s-Gravenhage. e Escuela National de bel-

ias Artes o! school voor  Seho ne , vroeger  bekend 

als Academie van San Carlos, is gehuisvest daar, waar  in 

 door  een priester  Fray Pedro de Gante de eerste 

school voor n gesticht werd. waarvan wij  reeds vroe-

ger  terloops melding maakten. e Normaalschool voor 

jongens, die geheel op e leest geschoeid is. bewoont 

het voormalig klooster  Santa Teresa, elat van  dagtcc-

kent : een Normaalschool voor  meisjes is gevestigd in een 

gebouw van  terwij l de Nationale Voorbereidingsschool 

het prachtig gebouw van het voormalig fezuietcn-Collegc in 

gebruik heeft, dal in  werd opgericht en  dol-

lars kostte 

t voormalig . 

voren melding maakten, dagteekent 

zijn oorspronkelijk e bestemming in 

tiende eeuw en toen werd de reeds 

Geneeskundige School er  in onderj 

t klooster  San , dat gebouwd werd in <>S. 

dient thans tol een school voor  handenarbeid, waar  arme 

jongens kosteloos een aimbacht kunnen leeren. e Nati-

onale Bibliotheek vindt men in hel gewezen Augustijnenkloo-

ster, het Nationale m heelt een gedeelte van het 

voormalige w in beslag genomen, dat in

gebouwd werd Alleen de school voor w en -

nieurswetenschap heeft een eigen gebouw, dat in i  ge-

sticht ward en nooit een andere bestemming gehad heeft. 

s tegen het einde der  achttiende eeuw heeft men het 

groote belang van den mijnbouw ingezien, die langen tij d 

de voornaamste bron van inkomsten van het land was en 

steeds van gr  oite 1 eteekenis is gebleven. 

Omstreeks  getuigde von , dat hij  nergens in 

waarvan wij  reeds te 

van  : het verloot-

bet begin tier  negen-

seclert i  bestaande 

. 

de nieuwe wereld zooveel aan de wetenschap gewijde instel-

lingen en gebouwen had aangetroffen als in dc -

sche hoofdstad. e Vereenigdc Staten waren  in 

elit  ver  bij o ten achteren, maar  hebben la-

ter  de schade- ingehaald. 

Op de bouwkunst in dc hoofdstad en hare omgeving 

heeft de voorspoed der  laatste dertig jaren geen zeer  gun-

stiger) invloed gehad. Geen modern bouwwerk is er  verrezen, 

elat in waardigheid en architectuur  vergeleken kan worden 

met een van de- 'honderdc gebouwen van cle zestiende en 

zeventiende eeuw. en weinig nieuwe gebouwen zullen het 

-zoolang uithouden als de oude monumenten nog kunnen 

bestaan. 

Gelij k de e parvenu's laten  de welgC 

stelde n zich huizen en paleizen bouwen, even 

ongemakkelijk als , cn vergapen zij  zich aan ziel-

loozeri namaak van de Fransche historische stijlen, in plaats 

van zich te houden aan den ouden grondvorm , van hel 

ruim e en gemakkelijke Spaansche woonhuistype en dit type 

tol verdere ontwikkelin g te brengen. 

Vele van die oude huizen zijn reeds onder  sloopershan-

den verdwenen en vele der  oude gebouwen danken hun 

behoud alleen aan het feit, dat zij  zoo goed en zoo kwaad 

als het ging zijn ingericht voor  moderne instellingen van 

openbaar  nut. waarvoor  men nog geen nieuwe gebouwen 

heelt kunnen stichten. 

Of de n overigens veel voor  hun oude archi-

tectuur  gevoelen kunnen wij  niet beoordeelen.  hangt 

er  van af, of zij  hun Spaansche afkomst in eere houden, 

die den schakel vormt tusschen hun beschaving en cle 

Europcesehe. of wel in overdreven republikeinse he gezind-

heid geneigd zijn die afkomst te verloochenen. 

e hel zij. als overal, is hei behoud der  monumenten 

ook in o aan voortdurend gevaar  blootgesteld. Noo-

deloi  heelt men b.v. eeir  gedeelte van de oude aquaduct 

van Chapultepee door  dynamiet vernield. n heeft vroe-

ger, eveneens zonder  andere reden oogensohijnlijk. clan het 

winnen van eenige vierkante meters straatruimte. voorge-

steld cle Salto de Agua. dc eenige mooie fontein. die-

o i n een van zijn voorsteden bezit, op te ruimen. l 

kunstwerk dagteekent van  het zou in e ai d 

geen slecht figuur  maken en geen enkele van ele andere 

fonteinen in cle stad kan er  mede vergeleken worden. 

Gelukki g is dit vandalisme nog in tijd s voorkomen en 

het is te verwachten, dat een natie van het Spaanse h-Ameri -

kaansehe temperament zich ook in het vervolg tegen der-

gelijke voorstellen verzetten zal. of zoo dit niet baten mocht, 

de zuiver  eommcreieclc overweging, den doorslag zal ge-

ven, dat elk oud cultuurlan d in zijn monumenten een kapi-

taal bezit. dat. mits goed beheerd, zeer  belangrijk e baten 

kan afwerpen. 

s zijn vele kerken, kloosters en andere gebouwen 

bij  verandering van bestemming grootendeels of geheel van 

hun luister  beroofd en zelfs het . ofschoon 

hei als Nationaal Baleis dezelfde bestemming heeft be-

houden, heeft veel geleden in hel inwendige. e gevel heeft 

weinig pretentie: cle hoogte van . is gering bij  dc 

enorme breedte van . Slechts de twee smalle cind-

risaliten hebben een voorsprong van be teéken is; de portaal-

architectuur , waardoor  de dri e hoofdingangen gemarkeerd 

worden, heeft nagenoeg geen voorsprong. < )m het eentonig 

silhouet van cle schier  eindelooze kroonlijs t wat te ver-

levendigen heeft men daarboven oen ri j  pinakels aange-

bracht : boven de 'dri e portalen verheft zich telkens een 

loozen opbouw, die boven de kroonlijs t uitsteekt : die van 

het ' ï i i iddcn p uaaal draagt een vlaggenmast, die van cle 

beide zijportalen zijn met beelden bekroond. Uitwendig 

was er  aan dil gebouw niet bijzonder  veel te bederven, in-

wendig heeft men in zijn ijver  om do bureaulokalen tc- mo-

derniseeren, den stukadoor  zijn gang laten gaan en veel 

bedorven. Aan een der  vroegere vicc-presidenten der -

publiek, die r  van Buitenlandsche Zaken was 

e-n eertijds gezant te Washington geweest was, is het te 

danken dat in de z.g. Zaal der  Ambassadeurs en andere 

lokalen zijner  afdeeling dc prachtige zolderingen van Spaanseh 

cederhout behouden zijn gebleven. 
Al s historisch gebouw heeft het s voor 

o meer  beteékenis dan ecnig ander. r  zetelden van 

de eerste helft der  zestiende eeuw af de Spaansche onder-

koningen. r  confereerde de op avontuurlijk e wijze aan 

het bewind gekomen keizer e in het begin der

gentiendc eeuw met zijn raadslieden en later  dc ongelukkige 

keizer . Beider  keizerrij k was van korten duur 

en had een tragisch einde-. r  werd door s 

tegenstander  Juarez als president don grond gelegd voor 

cle moderne ontwikkelin g van het land. r  was dc zetel 

van het despotieke. maar  voor o heilzame bewind van 

. dat. h te krachti g ook, op den duur  den strij d tegen 

dc ananhie niet heeft kunnen volhouder 
( W o r d t v e r v o l g d .; 

J Vereenigingen . ^ 

E G T E . 

g  Januari j.1. hield do Vereeniging dc Fri e 

schc Bouwkunst tc n eene vergadering, onder 

voorzitterschap van denj  heer  G. e heil. é).  kwam op 

de agenda voor  ,,bespreking van het rapport van do com-

missie benoemd om dc- vereeniging te advisceren over  cle 

vvcnsehelijkhcid en do mogelijkheid om in n eene 

g e v e 1 p r ij  s V r a a g uit te schrijven." 

n deze commissie hadden zittin g dc heeren W . G. cle 

Gr-oot. architect. . Faber. architect, hoofdopzichter  van 

gemeentewerken, en G. J. Veenstra, architect, allen ie 

. 

e voorzitter  deelde mede, dat zijne ideeën, die hij  in eene 

vorige vergadering hierover  had geuit, gewijzigd waren door 

het bezoeken van de , te Am-

sterdam gehouden. 

Naar  .aanleiding van het bericht, waarmede het bestuur 

in kennis was gesteld cn dat nog geheim diende te blijven, 

stelde hij  voor. dat dit punt thans niet behandeld zou wor-

den, doch dat men er  in een volgende vergadering op terug 

zou komen. t werd goedgekeurd. 

r  den heer  Veenstra was cr  in een vorige vergadering 

reeds op gewezen, dat nog steeds de b o u w v e r o r d e n i n g 

d er  g c  eo  e n op eene vergadering be-

sproken -zou worden, om de leden gelegenheid te geven 

hunne bezwaren tegen dc bestaande bepalingen in te bren-

gen en dan het gemeentebestuur  met de-ze bezwaren in 

kennis te- stellen. 

c voorzitter  stelde voor  eene commissie tc- benoemen, 

die zou onderzoeken, welke bezwaren cr  tegen deze ver-

ordening bestaan en die do vereeniging zou advisceren op 

welke- wijze men Jiierniede hot gemeentebestuur  in kennis 

zou stellen, opdat deze gewijzigd werden. 

Al s leden van deze commissie werden gekozen do hoeren 

Woltring . aannemer, . a en G. ]. Veenstra, architec-

ten te . c beide aanwezige heeren Woltrin g 

en Veenstra namen deze benoeming aan, terwij l den heer 

a hiervan bericht zou worden gezonden. e voorzitter 

deelde mede. dat het gemeentebestuur  thans bezig is enkele 

bepalingen te herzien, zoodat, wanneer  de commissie wel 

werkt , 't adres misschien nog voor  de vaststelling van deze 

gewijzigde artikelen mede in behandeling kan komen. E r 

was door  een oomnrissie, bestaande uit ele hoeren Feddema. 

architect, Woltring . aannemer en , schilder, een 

rappor t uitgebracht over  p a r t i e e l e best cel i  g. n dit 

rappor t erkende dc commissie-, dat aan het tegenwoordige 

aanbestedingstelscl fouten kleefden, doch . i.  he: moei 

lij k dc partieele besteding in te voeren Ze haalden een  tal 

punten aan, waarin werd vermeld hoe, volgens hun mooning, 

aan de bezwaren van dc ondenianneiiters kon worden tege-

moet gekomen. 

Na dc voorlezing hiervan ontstond er  een levendige dis-

cussie tusschen de heeren c Groot. . . 

Visser. Cordes. Wiersma. Feddema en Veenstra. o een be-

pleitte de voordeden, een ander  do nadeden dor  partieele' 

besteding, 't Slot was. dat do voorzitter  voorstelde, daar 

de heeren toch niet tot overeenstemming zouden komen, 

ele voorstellen van do commissie op een volgende vergade-

rin g maar  punt voor  punt te behandelen. r  aanleiding 

van voorgelezen brieven uit Assen, waar  partieele beste-

ding meer  algemeen gebruikelij k is. zeide hij . elat. als men 

het beginsel door  wilde voeren, men o ok elk onderdeel 

apart moest aanbesteden en  viel hem op, dal er  hier  maar 

vier  groepen waren en wel: metsel- en timmerwerken, lood-

eii , glas. verf- en behangwerken cn stucadoors 

werk. zooals door  den hoer  Cordes was meegedeeld 

Om oen goede zaak te bereiken kan men langs verschil 

lende wegen tot zijn doel geraken. Nu was z. i. het beste 

de voorstellen van dc commissie eerst maar  aan tc nomen 

en tc probocrcii deze ingevoerd te krijgen , dan kon men 

later  altij d nog meerdere stappen doen om tol noodige 

verbetering tc komen. (Als dit bereikt werd. was al veel 

gewonnen en dc- onderaannemers zouden door  aanneming-

van deze punten wat de linaneiceclc zijde betreft in heel 

wat gunstiger  condities komen en  i. was dit van meer 

belang clan het moreelc succes, en  dit laatste wilde 

hi j  de opgezette zaak geen schipbreuk zien lijden. 

e heer  Veenstra was het met den voorzitter  eens. da: 

men om tot z'n doel te geraken, verschillende wogen kon 

bewandelen, doch z. i. was het dan beter  zou men meer 

bereiken als men 'hier  het eerst probeerde met do vakken, 

die zooals in Assen bewezen was, er  vatbaar  voor  waren. 

e verhouding der  ambachten tot elkaar  was in n 

en Assen vrijwe l gelijk. n zou het tc ver  drijve n wanneer 

men dadelijk elk onderdeel partieel wou aanbesteden zoo-

als door  den heer  ele Groot en den voorzitter  was genoemd 

en cr  werd niet op aangedrongen om het grondwerk, met 

selwerk en tilmmerwerk , dat genoemd was, te scheiden. 

Na eenige discussie 'werd besloten, dat, met het o og op 

den reeds gevorderden tijd . het rapport der  commissie nut 

het prae-advies vain het bestuur  dc leden gedrukt thuis 

zou wicrdcn gestuurd. n zou op een volgende verga-

dering desnoods eene buitengewone, dit punt weer  in bes 
handeling komen. 

Aan het einde van de vergadering deelde de heer  Veen-

stra mede. dat het z.i. een verblijdend verschijnsel is. dat 

de onderaannemers-vakpatronns gaan inzien, dat do tegen-

woordige aannemers zich rechten gaan aanmatigen, die niet 

alleen hun belangen be nadeden, doch in dc eerste plaats 

die van den bouwheer  of principaal . Waar de architect 

geroepen is voor  het belang van zijn priivi p ïal op tc treden 

en verder  ook hot vakbelang in 't algemeen dient te behar-

tigen, verheugde het hem van een hunner  een circulaire, 

te mogen ontvangen, die zijn aandacht op een dergelijk feit 

vestigde. j  zou dan o ok niet laten hier  thans ernstig 

tegen een dergelijkcn cisch tc protcstecren en wilde de al-

gemeene aandacht op dit punt vestigen e timmerlieden-

patroonsvereenigen van de gemeente l heeft 

n.1. aan de verschillende' vakpatroons, fabrikanten en le-

veranciers een circulair e gezonden, waarin wordt medege-

deeld, dat zij 
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gezien de steeds toenemende leverant iën en het doen 

van werkzaamheden van fabrikanten en leveranciers, aan 

en voor de gemeente , gestichten, kerkge-

nootschappen, particulieren enz... hebben besloten de hicr -

vo.Tgende artikelen in haar  reglement op te nemen. 

Art .  is aan ieder  fabrikan t of leverancier  ver-

boden leverant iën aan en werkzaamheden te doen voor de 

gemeente . gestichten, kerkgenootschappen, 
particulieren , enz. in de gemeente , zonder 

hiervoor een doetr  de leden te bepalen procent uit te 

keeren aan den betrokken patroon, wiens klant het is of 

hij  die dat jaar het werk mocht hebben, terwij l tevens de 

fabrikan t of leverancier  verplicht is kennis te geven en af-

dracht der  provisie te doen van de plaats gehad hebbende 

leverant iën of gedane Werkzaamheden aan den secretaris 

der vereeniging. 

Art .  Bij  publieke of onderhandsche aanbestedingen 

s ieder  fabrikan t of leverancier  vri j  van de verbodsbepaling, 

in art.  genoemd 

Ar t n een leverancier  of fabrikan t geen reken-

schap met deze verbodsbepaling wil houden, of deze wil-

lens' en wetens overtreedt, zal hij  worden geboycot; dit 

kan plaats hebben op voorstel van het bestuur, door de 

algemeene vergadering bij  besluit met meerderheid van stem-

men genomen. 

t de uit te keeren provisie door ons nader is vastge-

steld (zie art.  op  procent. 

Uit genoemde circulair e blijkt , dat de timmerlieden be-

seffen niet bij  machte te zijn door hun vak voldoende in 

bun levensonderhoud te kunnen voorzien. 
Ze trachten  de leveranciers te dwingen aan hen voor 

elke leverantie, onverschillig aan wie, gemeente, gestichten, 

kerkgenootschappen of particulieren.  °o van dc'  kosten 

af te dragen op straffe van hen te boycotten. 

Wi e wordt van dit parasiteeren de dupe? e prin -

cipaal. 

e betaalt een afpersing om de timmerlieden patroons 

die binnen de gemeente wonen of er  zich denken tc vesti-

gen, te onderhouden. Van maatschappelijk standpunt is dit 

 treuri g verschijnsel en ook voor de timmerlieden-patroons 

zeiven, want  deze verhooging zal de principaal elke 

vernieuwing of herstelling langer  uitstellen en de hoeveelheid 

werk zal cr  door  verminderen. 

Stel  voor. dat  de architecten in , die 

evenveel recht hebben van de levering  °/o te eischen, ook 

gingen zeggen: leverancier  betaal ons  <>'<» en anders boy-

cotten wc  waar zou dat toe leiden ? 

Bij  nadenken meent hij  dit verschijnsel tc moeten verkla-
ren door 'l volgende: 

n de laatste jaren is overal door 't afkondigen der  Wo-

ningwet oen zekere bouwwoede ontstaan, de timmerlieden 

rij p en groen, hebben zich beijverd zooveel mogelijk nieuwe 

woningen te stichten, echter  voor 't meerendeel van zoo-

danig allooi, dal thans de bouwheer  zich ernstig gaat be-

denken voor hij  een nieuwe woning gaat stichten. 

Velen van deze houwers waren niet in staat een behoor-

lijk e woning te doen verrijzen. Om dit te bewijzen, wees 

hij  op de talrijk e klachten, die hem ter  oore kwamen over 

onvoldoenden woningbouw, zelfs door  woningvcrccnigingcn. 

n den tij d der  bouwwoede rezen de timmerlieden-patroons 

als paddestoelen uit den grond: ieder, die maar  getimmerd 

had en iets  van bouwen, vestigde zich als aannemer-

patroon, soms zelfs als architect-aannemer. 

Veler, zijn gesneuveld, anderen hebben zich een tij d lang 

staande gehouden ten koste van de bouwheeren. 

Thans echter, nu de oogen der  bouwheeren en van de 

besturen der  woningstichtingen open gaan, komt er  een eind 

aan dezen houw. 

Nu zijn de timmerlieden-patroons, die niet gaarne genood-

zaakt willen worden weer als knecht tc moeten werken, wel 

verplicht vereenigingen te stichten cn dan gezamenlijk al 

't mogelijke te bedenken om toch te kunnen blijven bestaan. 

Voor mij  is deze circulair e hiervan een bewijs. 

Ze eischen gezamenlijk een zeker  percentage en wel  "/o 

van de inwoners hunner  gemeente, voor  leverant iën waarvoor 

zie niets hebben te doen. 

e Timmerlieden-patroonsverceniging in de gemeente -

nekeradeel, gevestigd te Tztom, heeft dit voorbeeld nage-

volgd en een dergelijke circulair e rondgezonden; ze waren 

echter  niet zoo brutaal om van boycotten te spreken. 

j  zou de inwoners der  beide gemeenten willen aanra-

den : neem geen timmerlieden-patroons die aangesloten zijn 

bij  de vereeniging in u|w dienst, dit is niet alleen uw be-

lang, doch ook een vakbelang. 

e eerder  toch deze parasiteerendc individuen verdwij -

nen hoe beter, maak hen 't sterven gemakkelijk door den 

doodstrij d te verkorten. 

Na deze mededeeling gingen er  stemmen van afkeuring-

van dc handelwijze (dezer  vereenigingen uit dc vergadering iop. 

e voorzitter  verzocht den heer  Vecnstra deze circulaires 

in handen van 't bestuur te stellen, opdat deze de vcreeni-

ging maatregelen aom kunnen voorstellen om tegen dergelijke 

toestanden op tc treden. 

e voorzitter  sloot onder  dankzegging aan de commissies 

voor hun rapporten en aan de sprekers voor hun belang-

stelling de vergadering. 

. Ct.) 
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Onder de ingekomen stukken waarvan dc iste secretaris, 

dc heer Jan Gratama, mededeeling deed, was een schrijven 

van de A lg . Ned. Toonkunstcnaarsvcrceniging. waarbij  deze 

vereeniging ontslag neemt als lid van het Verbond. 

Uit de toelichting welke dc heer v. d. t van dit 

schrijven gaf, bleek det de Alg . Ned. Toonkunstcnaarsver-

eeniging wiel geneigd is li d te blijven als eene zekere 

reorganisatie van het Verbond wordt doorgevoerd. Welke 

reorganisatie wordt verlangd, werd voorshands niet mee-

gedeeld, en naar uit eene opmerking van den voorzitter, 

den heer , bleek, is aan het bestuur ook niet be-

kend welke grieven de Alg . Ned. Toonkunstcnaarsvcreeni-

ging voedt. e voorzitter  betreurde het, dat de Toonkunstc-

naarsvcreeniging, door nu reeds te bedanken, eene zekere 

pressie uitoefent op \dc bespreking welke later  zal plaats 

hebben. 

e heer v. d. t ontkende dat dit in de bedoeling 

van die Alg . Xed. Toonkunstcnaars-vereeniging zou heb-

ben gelegen. 

n de tweede plaats werd mededeeling gedaan van ver-

schillende stukken van den d van Nederlandsche Ar -

chitecten nopens eene zaak die reeds in de vorige vergade-

rin g van het Verhond ter  sprake is gekomen. e Bond 

van Nederlandsche Architecten meent dat hel aanbeveling 

verdient om niet alle namen van de aangesloten vereenigingen 

te vermelden onder  stukken uitgaande van het Verbond, 

indien verwacht (kan worden dat eene bepaalde actie niet 

de instemming heeft van alle aangesloten vereenigingen. 

t bestuur van het Verbond heeft daarop voorgesteld 

dat, zoo noodig. hierover zal worden gevraagd de meening 

van de de leden van het algemeen bestuur. e Bond van 

Ned. Architecten verklaarde hiermede niet tevreden te zijn. 

Niet alleen aan de leden van het algemeen bestuur  maar 

aan de vereenigingleden of hunne afgevaardigden moet in 

deze gevallen goedkeuring worden gevraagd. 

e voorzitter  merkte op, dat de tot dusverre gevolgde 

wijze van handelen in de practij k niet veel bezwaren kan 

hebben. 

Ook is het niet altij d mogelijk, in gevallen van groote 

haast den door den Bond van Ned. Architecten aange-

geven weg te volgen. Eene oplossing zou zijn dan de namen 

,ler  aangesloten vereenigingen weg te laten. e samenstel-

ling van het verbond blijk t toch uit dc verschillende stuk-

ken die bij  een adres enz. zijn gevoegd. 

e afgevaardigde van den Band van Ned. Architecten, 

de heer Jos. T h . J. Cuypers, bleek hiertegen geen bezwaar 

te hebben. e Bond heeft vertrouwen in de leiding van 

het Verbondsbestuur, en gevoelt, dat een bepaald besluit 

de vrijhei d van handelen van dat bestuur zou belemmeren. 

e iste secretaris, de heer  Gratama. deed hierna voor-

lezing van het jaarverslag over

n is het volgende ontleend: 

t Verbond, gesticht den 8sten Juli  door  ver-

eenigingen. bestond up r  uit  leden; 

in den loop van  zijn toegetreden de vereeniging ..Pictura 

Veluvensis' en de Nederlandsche Tooneelkunstenaarsvereeni-

ging, zoodat het Verbond thans bestaat uit  vereenigingen. 

Te zamen telden deze vereenigingen  leden, vertegen 

woordigd door  afgevaardigden. 

t A lg . Bestuur  bestaat uit  leden; elk der  aange-

sloten lichamen is door  leden in. dit bestuur  vertegen-

woordigd, zoodat dit college volop bevoegd genoemd mag 

worden voor een gemeenschappelijke handeling of oplos-

sing der  gezamenlijke kunstenaars. 

e Commissie voor het s is in het afgc-

loopen jaar  voortdurend werkzaam geweest om het grootsch 

doel. het . symbool en waardig tehuis van 

de gezamenlijke n en hare beoefenaren, meer en meer 

nabij  te komen. 

Aangezien de in  verspreide circulair e op enkele 

punten niet voldoende duidelij k bleek, heeft de commissie, 

in  een aanvullende circulair e verspreid. t aantal 

garanten bedraagt ; zooals bekend is. is het minimum 

der benoodigde garanten l er  dus nog  ga-

ranten moeten toetreden, welke  garantieverklaringen on-

getwijfeld nog verkregen zullen worden, laat het zich aan-

zien, dat reeds spoedig de totstandkoming van het kunste-

naarshuis nader  voorbereid zal worden. n verband met 

onderhandelingen met verschillende belanghebbenden, waar-

door de plannen belangrijk e uitbreidin g zullen verkrijgen , 

kan op het oogenblik hieromtrent nog niets naders worden 

medegedeeld. 

Ten slotte nogmaals een krachtigen oproep aan de kun-

stenaars, imi te zorg'en. dat nog vele garantieverklaringen 

geteekend worden. 

e Commissie voor het s bestaat uit de 

heeren: n . Voorzitter , . . Berlage Nzn., 

Jac. van den Bosch, W. van Boven. C. Breitentstein. A . 1). 

 Jr. . . .  de Beaufort, Secretaris. 

Op voorstel van het Algemeen Bestuur  werd op de Al -

gemeene Vergadering van  Februari besloten te benoe-

men een Commissie tot onderzoek naar den tegenwoordigen 

toestand van het tentoonstellingswezen (in verband met -

geeringssteun. kunsthandel enz.  en tot voorlichtin g van 

het Verbond daarover. 

t Algemeen Bestuur, overwegende dat noodzakelijk is 

een lij n vast te stellen, steeds door het Verbond te volgen 

bij  mogelijk optreden in zake de voortdurend zich vermeer-

derende binnen- en buitenlandsche tentoonstellingen van beel-

dende kunsten, was tijdens zijne beraadslagingen dienaan-

gaande tot de overtuiging gekomen, dat zulk een algemeene 

lij n niet is te trekken zoolang het ontbreekt aan de noodige 

gegevens omtrent den werkelijken inwendigeii toestand van 

het tentoonstellingswezen, de krachten en machten die daarop 

invloed uitoefenen. Tevens overwoog het Algemeen Bestuur. 

dat een Verhondsoptredon in bijn a elk geval alleen dan 

de gewenschte gevolgen hebben kan. wanneer bij  de ver 

eenigingen van beeldende kunstenaars de wil bestaat en 

hare inwendige organisatie haar  veroorlooft dat optreden 

krachti g te steunen, zoo noodig door een weigering deel te 

nemen aan tentoonstellingen, die niet aan de eischen vol-

doen. t Algemeen Bestuur  meende derhalve als een voor-

loopige maatregel goed te doen door  voor te stellen eene 

commissie van enquête te benoemen. 

e Algcmmcne Vergadering vereenigde zlich met deze ziens-

wijze en sprak de wcnschelij'khoid .uit. dat deze Commissie 

een rapport zou uitbrengen, en zoo noodig ook zou aan-

geven, welke maatregelen genomen zouden moetin worden 

ter  verbetering van den toestand. n deze commissie werden 

benoemd de heeren: . \ . d , Voorzitter ; Wal -

ter  van , Secretaris; . , F . t Nibbrig , 

. J. . Jon. . S. . \V . s 

en Jan Toorop. 

Op verzoek van het Bureau voor  Auteursrecht 'dat door 

het Verbond werd gesticht, waarvan . . . de Beau-

for t directeur is cn dat zijn zetel heeft Pieter de -

straat  Amsterdam) besloot hel Algemeen Bestuur te 

benoemen een Commissie van medewerking en controle op 

het Bureau voor  Auteursrecht betreffende de Schilderkunst. 

Een dergelijke organisatie voor de e was reeds 

vroeger tot stand gekomen. 

n de Commissie voor de Schilderkunst werden benoemd 

dc heeren: G. . Gratama, W . s Jbzii., . , W . 

s en C. Spoor. 

n herinnering worde gebracht, dat de verhouding van 

het Bureau voor  Auteursrecht tot ieder der  Verbondsver.-

eenigingen door  afzonderlijk e contra» ten zal worden geregeld. 

t de Vereeniging van n werd reeds een over-

eenkomst gemaakt, terwij l ook een regeling werd getroffen 

met het Genootschap van Nederlandsche Componisten be-

treffende een samenwerking met het door dit Genootschap 

gestichte Bureau voor  auteursrecht op muziekuitvoeringen 

in Nederland en . 

Aangaande de Commissie voor het t van Schoone 

n meldt het verslag het volgende: 

n aansluiting aan de voordracht op het -

Congres van den heer |ust. r  over: e g 

van een t van Schoone , besloot het Al -

gemeen Bestuur  door een Commissie te doen onderzoe-

ken, of het wenschelijk is, dat een dergelijk door de -

geering te benoemen instituut , dat aan haar  advies te geven 

heeft over  alle belangrijk e onderwerpen, de kunsten rakende, 

ook in Nederland tot stand komt; en zoo ja.  welke wijze 

een dergelijk t zou kunnen worden ingesteld. 

Aangezien dit onderwerp zeer  uitgebreid is en een uitvoe-

rige voorbereiding vraagt, werd het wenschelijk geacht, de 

materie eerst te doen verzamelen en bewerken door een 

tweetal personen, leden der  bovengenoemde commissie. e 

heeren . . F. VV. J. G. Snijder van Wissekerke en 

. X . Jieets, hiertoe gevraagd, stelden zich beschikbaar 

voor  dezen voorbereidenden arbeid. Wanneer zij  hiermede 

gereed zullen zijn. zal een commissie benoemd worden, waar-

in bovengenoemde heeren en verschillende kunstenaars zit-

tin g zullen nemen, ten einde dil zoo hoogst belangrijk e 

vraagstuk verder te behandelen. r  den heer  Ant . .Wei-

kamp was op het s gesproken e 

opleiding van den Toonkunstenaar-'  en hierbi j  was door 

spreker de vraag gesteld  hei niet  den weg van het 

Verbond lag een studie-commissie in te stellen voor her 

vraagstuk der  algemeene muziek-ontwikkeling van het pu-

bliek. t was een aanleiding voor het Algemeen Bestuur 

het ontwerp nog ruimer op te vatten, en. gezien de groote 

betcckenis die de kunst in het algemeen kan hebben voor 

de opvoeding en het onderwijs, te trachten, dit onderwerp 



balder te doen 'onderzoeken. m werd besloten eene 

commissie te benoemen, die tot taak beeft te onderzoeken: 

e invloed 'der t op Opvoeding en Onderwijs.' '  en 

hierover  rapport uit te brengen. 
n deze commissie werden benoemd de heeren: S. van 

, Voorzitter ; k Coster. Secretaris: w Sktys 
cn de heeren Ant . Averkamp. . P. Brenimcr . b . 
S. . C. W. Xijholf . YY. A . van der  Pluym en 
W . Steenhoff. 

i , gehouden  en , 
werd algemeen met sympathie begroet; dc belangstelling 
moe hl. ti,n aanmerking genomen dat bet hier bet eerste 
congres van dien aard geldt, bevredigend worden genoemd. 

k werd dc wi nschelijkheid uitgesproken, dat dergelijke 
congressen zich binnen bepaalden tij d zouden herhalen, aan-
gezien zij  vruchtbaar  werken. Zij  toch bieden een uitstekende! 
gelegenheid voor  besprekingen over  actueelc onderwerpen 
door de kunstenaars van verschillende groepen onderling 
en versterken daardoor in hooge mate het besef van een-
heid en saamhoorigheid in de kunst. Op de verschillende; 
vergaderingen van het Algemeen Pestuur  werden meer-
malen onderwerpen ter  sprake gebracht, die nader in een 
congres behandeld dienden te worden: genoemd zij  o.a.: 

e opleiding en positie van den criticus; Zij n prijsvragen 
wenschelijk en zoo ja, boe moeten zij  dan geregeld worden? 
s het wenschehjk. dat bij  alle tentoonstellingen ook enkele 

kunstenaars speciaal worden uitgenoodigd. of moeten de 
tentoonstellingen voor  allen op gelijke wijze open staan.' 
Nadere uiteenzetting van de beteekenis van het Verbond 
van Nederlandsche , enz. n ver-
band hiermede besloot het Algemeen Pestuur te benoemen 
een Commissie tot voorbereiding van een -
congres in het najaar van  waarbij  naast het congres 
ook aan feestelijkheden een belangrijk e plaats gegeven zal 
worden. 

n deze Commissie Werden benoemd de : . P. C. 
Boutens. Jan Gratama. C. J. . Jan . Joh. -
ters. \ Y . O. J. Nieuwenkamp en . YY. Petri. 

Yv'at de inwendige Organisatie betreft wordt medegedeeld: 
Op de Algemeene Vergadering van  Februari werd 

besloten de koninklijk e .goedkeuring op de statuten en -
houdelijk t aan te vragen, welke in den loop 
van het jaar  verkregen werd. 

Op voorstel van hei Algemeen 
noemde Algemeene Vergadering dc 
nomen: 

e Algemeene Vergadering van 
derlandsche n besluit, dat voortaan, 
zoo dikwijl s de hulp of de voorlichtin g van het Verbond 
zal worden verlangd in artistieke aangelegenheden van be-
teekenis en zoo dikwijl s van het Verbond zelf zullen uitgaan 
ondernemingen waarbij  artistiek oordeel vercischt is. een 
commissie adhoc zal worden benoemd. e omvang, zoowel 
van deze commissie in baar  geheel, als van de vertegenwoor-
diging der  verschillende betrokken kunstgroepen in die com-
missie, zal worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur, 
terwij l de keuze- der  personen zal geschieden bij  referendum 
onder de 'leden der  tot het Verbond behoorende vereenigin-
gen, mi-  dien verstande, elat iedere kunstgroep haar  eigen 
vertegenwoordigers aanwijzen zal. - regeling van deze stem-
ming wordt aan het h Bestuur  overgelaten." 

e volgende handelingen naar  buiten in  worden 
vermeld: het c , gehouden

; — het aanwijzen door het Verbond van twee- leden 
in de- Commissie van toelating en plaatsing voor de Vier -
jaarlijkscl u Tentoonstelling te- Arnhem; -het verzoek van 
de Ned. Vereeniging voor  Tentoot is te lÜngsbc iangen een lid 
van he-t Verhond te- willen aanwijzen om zittin g le- nemen 
in he-t r  der  genoemde Vereeniging, aan welk 

Bestuur 
volgeneh 

werd  ge-
motie aange-

het Verbond van N< 

verzoek binnenkort zal  worden voldaan; e-e-n adres aan den 
nieuw-benoemden r van Binnenlandsche Zaken inzake-
de wenschelijkheid het nieuwe gebouw voor de Tweede -
mer te doen ontwerpen door  den meest begaafden architect, 
in aansluiting aan het adres der  bouwkundige vereeni-
gingen Juni  een adres aan den d der  Gemeente 

, waarin betreurd werd dat he-t gekozen project 
voor  het nieuwe - s weinig van eigen 
rij d getuigt e-n de- hoop werd uitgesproken, dat volgende 
nieuwe gebouwen te- m meer het wezen van eigen 
tij d zullen weerspie-gelen. Verder  werden de voornaamste 
dag- en weekbladen gewezen op de wenschelijkheid de 
bouwkunst en dc kunstnijverheid regelmatig te deren bespre-
ken ; terwij l ten slotte- wordt medegedeeld in het verslag, 
dat het verbond vertegenwoordigd was op de vergade-ring 
van de- Association e et Artistiqu e in n g 
en op het  Congres Artistiqu e l te Gent 
gehouden. 

e voorzitter  deelde mede, dat he-t nieuwe bestuur als 
volgt is samengesteld: Will y , voorzitter : n 

, vice-voorzitter; Jan Gratama. te- secretaris: A . . 
n Jr.. penningmeester; W . Penaat, vice-secretaris cn 

vice-penningmeester. e voorzitter  heette ele- nieuwe- bestuurs-
leden, de heeren Will y s en YY. Penaat. welkom en 
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sprak ce-n woord van afscheid aan dc aftredenden, de-
ren Veldheer en v. d. Bosch. 

e middagvergadering werd gepresideerd door  elen 
nieuwen voorzitter, den 'heer  Will y . 

Ve')ór de- .hervatting van dc vergadering beval ele beer 
s aan. te- teekenen op de- door hem rondgedeelde 

lijsten tot steun van het Comité' voor dc politieke gevange-
nen in . 

a werd voortgezet de- behandeling van ele agenda. 
Allereerst stelde- men vast eenige wijzigingen van de sta-
tuten. Art .  ie- alinea zal aldus worden gelezen: 

t algemeen bestuur  kiest jaarlijks , vóe'jr  ele algemeene-
vergadering, uit zijn midden een dagelijksch bestuur van 
zeven leden; e-e-n voorzitter, een secretaris, een penningmees-
ter, een plaatsvervangend voorzitter, een tweede secretaris-
penningmeester  en twee leden." n verband hiermede werd in 
art .  de groep grafische en nijverheidskunstenaars gesplitst 
in twee groepen. 

Art .  te alinea werd als volgt gewijzigd: t alge-
meen bestuur  vergadert ten minste vier  maal per  jaar. e 
vergaderingen worden door het dagelijksch bestuur  ten minste 
veertien dagen van tevoren uitgeschreven. n dringende ge-
vallen, ter  beoordeeling van het dagelijksch bestuur, kan 
deze termij n tot op  dagen worden bekort." 

Geruimen tij d werd van gedachten gewisseld over een 
voorstel van (St. s tot strekking hebbende-, dat — naar 
de voorzitter  van het verbond het interpreteerde — in het 
verbond de speciale vakbelangen zullen worden behandeld 
door de speciale- vakgenooten, dat is dus: dat bijv . alle 
onderwerpen van schilderkunst in handen zullen worden 
gesteld van schilders enz. enz. Naar de president van St. 

, de heer  Schaap, meedeelde, is het voorstel het ge-
volg van de ontevredenheid in schilderskringen over de-
aanwijzing door het dagelijksch bestuur, van den heer C. 
Veth, als een der  twee vertegenwoordigers van het Vcr -
bonel in de commissie van voorbereiding der  Vierjaarlijksch e 
Tentoonstelling te Arnhem. 

e heeren s en Gratama (bestuur) zagen in aan-
vaarding van het door St. s gepropageerde beginsel 
een gevaar. e heer s achtte het geenszins uitge-
sloten, dat bijv . een beoefenaar van de letterkunde de be-
langen behartigt van de schilders als zoodanig; sterker: 
hij  meent zelfs dat er  veel te zeggen is voor  eene opvoeding, 
aldus, van den eenen kunstenaar  de»or den anderen. j 
ziet — als wij  het met onze eigen woorden mogen uitdruk -

Jcen — de verschillende, kunsten meer als kinderen van 
én moeder, en meent dat voor het Verbond dc algemeene 

cultuurbelangen vooraan moeten gaan. 
Eene andere zijde van het voorstel van St. s was, 

dat aldus de werkzaamheid van het (dageiijkscli) bestuur 
minder  belangrijk zo,u worden, omdat zijn taak voor een 
groot deel zou worden overgedragen aan de bijzondere vak-
groepen (algemeen bestuur). Althans zoo gevoelden het de 
heeren s c.s.. en ook op grond daarvan verzetten 
zij  zich tegen dit voorstel. 

Over de twee begrippen : speciaal vakbelang en algemeen 
, tiltuurbelan g werd door de vergadering op levendige- wijze 
van gedachten gewisseld. 

(>p voorstel van den heer  Penaat werd ten slotte met 
 stemmen besloten he-t voorstel-St. s aan tc hou-

den tot de volgende vergadering. 
Ten einde- de samenwerking van het verbond met de 

aangesloten vereenigingen te bevorderen, beval ele heer -
bers aan, oprichtin g van een orgaan. j  stelde voor, eene 
commissie- te benoemen elie de-ze- zaak zal onderzoeken. Voor-
loopig zou hij  afschrift van de notulen der  bestuurs- en 
algemeene vergaderingen willen doen toekomen aan alle 
he-sture-n van aangesloten vereenigingen. n hel algemeen 
elrong spr. nogmaals aan op meerdere- belangstelling van 
de leden. - vcrgaelering keurde goed elen voorloopigcii 
maatregel welken de heer s bad aanbevolen. 

e heer s deed mede eenige- mededeelingen namens 
de commissie voor het . e plannen hebben 
zeer  groote uitbreidin g ondergaan, overeenkomstig den 
wensch van de 'mannen van zaken die zich voor  de-ze- zaak 
interesseeren. en die van mcening zijn. dat aldus het kun-
stenaarshuis meer  levensvatbaarheid zou hebben. r 
zal het oprichtingskapitaal verdubbeld moeten worden. 

e heer  Van n bracht verslag uit namens de com-
missie voor  kunst in opvoeding en onderwijs. t doel van 
de- commissie is opvoeding van het publiek tot ele juiste en 
goede waardeering van de kunst. Begonnen zal  worden met 
he-t kind . - musici zijn al met hunne voorbereiding gereed, 
maar de- andere groepen van kunstenaars waren door  ver-
schillende- oorzaken verhinderd om een aanvang te maken 
met haren arbeid. 

e heer  Gratama bracht bericht uit namens de com-
missie- voor he-t congres e voorbereiding van dat 
congres is in vollen gang. Al s onderwerpen van bespreking 
zijn genoemd: de verhouding van het publiek tot ele kunst 
en de opleiding der  critici ; ele organisatie- van kunsttentoon-
stellingen: ele- verhouding van kunst en samenleving, in het 
bijzonder van kunst en overheid enz. Aan bet congres zullen 
eenige feestelijkheden worden verbonden, ten einde aan het 
publiek te tonen dat de kunstenaars niet slechts ernstig kun-
nen werken, maar iok artistiek feestvieren. 

Besloten werel adbaesie- te- be-tuigen aan het adres vin 
de Vereeniging tot liet vormen van eene openbare- ver 
zameling van hedendaagsche kunst te Amste-rdam aan de 
Tweede- , waarbij  verzocht werd vrijstellin g van suc-
<e-.ssic-re-chte-ii van legaten aan openbare kunstverzamelingen. 

e heer  Van n deelde, als verblijdend teeken. mede. 
dat de colleges in kunst welke- aan de Volksuniversiteit te 
Amsterdam worden gegeven zeer  druk bezocht zijn. drukker 
dan eenig ander  college. e colleges over  letterkunde- wor-
den bijgewoond eloor  rui m  toehoorders, elie over  schil-
derkunst eloor  rui m  en elie over  muziek door 

e vergadering weid daarna gesloten. 
JZ )

T . 

Zaterdag  dezer  (heeft in ele- Arti-zaa l van het -
landsch s in n ' de eerste- ledenvergadering 
in dit jaar  plaats gehad van dc vereeniging Art i ct . 

e voorzitter  sprak een w«-lkf.:mstwoord. de leden aan-

sporende tot krachtige medewerking aan de vele werkzaam-
heden, die de vereeniging wachten en herdacht dc in het 
afgc-loope-n jaar  overleden heeren . P s en ƒ. J. 
van Nieukerkcn <-n het in deze maand overleden lid . elen 
heer F. . van . Bij  een verder  overzicht over het 
nlgeloopen jaar  bracht |de voorzitter  de voltooiing van het 
Gedenkboek in herinnering, dat met zooveel belangstelling 
was ontvangen. Al s zeer  geslaagd werd de e 
tentoonstelling vaniGraphische t te Amsterdam genoemd, 
waar de kunstnijverheid een zeer  goed figuur  heeft gemaakt. 

e voorzitter  deelde mede. elat een tecken-leesportefeuillei 
tegen t a.s. in werking treedt. 

e penningmeester en de secretaris brachten verslag uit 
over

e heer . Fels werd als voorzitter  herkozen en daarna 
in hartelijke - en waardeerende woorden toegesproken door 
den heer N. van Vliet . 

n de plaats van den heer |. van Nieukerkcn Jr. , die 
zich niet herkiesbaar  stelde, werd de heer J. W . Gips tot 
secretaris ge-kozen. '  heer |. van Nieukerkcn Jr . werd 
als bestuurslid herkozen, terwij l in de plaat- van den heer 

. P. Smits, die zich niet herkiesbaar  stelde, de heer ( . . 
l gekozen werd tot lid van het bestuur. 

Tentoongesteld waren de ingezonele-n werkstukken van 
den prijskamp , onder de leden uitgeschreven op initiatie f 
van en onder  subsidie- elcr  in ele- alg. vergadering van  l-'e-br. 

 benoemde eereleden, de heeren foh. s en X. 
van Vliet . Op voorstel van de jury . bestaande- uit
ren . P. Berlage Nz  E. YY. T . . |oh. s Jr., 
prof . . Sluyierman e-n N. van Vliet , werden bekroond met 
een ien prij s cn  het ontwerp : met een  prij s 
cn  bet ontwerp Tango, waarvan ontwerpers bleken te 
zijn resp. de- heeren |. . van . wapenschilder, en 
T h . van Braningen, architect. 

e jur y was teleurgesteld over de inzendingen. Zij  had 
gehoopt ccn frissche: uitin g der  moderne kunstnijverheid 
ter  beoordeeling te krijge n en elat de leden, waar het
stuur den vorm van den prijskam p zoo rui m mogelijk heeft 
gesteld, zich nie-t -zouden he-bben onthouden van deelneming. 

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

G T E N P 

Naar  aanleiding van de door de vereeniging „Bouw -
kunst e-n Vriendschap"  in  uitgeschreven prijsvragen 
voor een cottage en voor een elorpske-rk. werden ingezon-
den respectievelijk  en  antvvoorde-n. 

c jur y bestaande uit de heeren C. l B. S.; Jac. 
Van Gils. . A . : A. P. Smits en G Versteeg, kende 
de volgende- bekroningen toe. 

Voor ee-n dorpskerk iste pr. ele- heeren B Bijvoet en 
J. , beiden B. S. tc n :  pr. de heer 

. a te- Utrecht :  pr. de heer . , 
te n g cn  pr. de heer O , te n . 

Voor ccn cottage  ste pr. <1<- heer V Smit. Arnhem. 
 pr . de heer fob. G. A. . te Wip . terwij l 

de winne-r  van den  pr. onbekend wenschte te blijven. 

L e e s t a f e l . 
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No. 6 

s o v e o p b o uw in  doo  C. \V-
Nijhoff . met afbeeldingen. 

e t w e e de e . 
d van e n (Slot) 

L o s se p l a at d p g w 
kunst en p  doo Jan t Jzn. te " 

 No. n e het Ge-
nootschap. 

n van de . 
. . . 

e »de Steenhaag* te , arch. J. S. v. Loghem, b. i . met 
afbeeldingen. 

 o e k b e s p  e king, doo J. J. . 
G e d a c h t en naa aanleiding van dc g van het d van 

e n doo  J. . de . 
\ e  bond van e . g 

.  No. e n tot g de -
n ove de gioote n in de lij n s . 

\ t tot inleiding van een bezoek aan die n doo de -
g van de Afdeeling w en e op 6 

Septembe  doo . Joosting. c. i . met afbeeldingen en  platen. 
e u e C o u  b e» te , doo  A. . A. Vink. c. i . met afbeeldingen. 

- en g voo n van
Technische Scholen  doo W. . . van de . 

E e n o p  e n g ove Stoomketelbemetselingcn. doo J. \V. . Wes-
n g t. 

n S t u k k e n. — Gelijkstelling van n met 
, doo A . N w ing. le Luit. de  Genie N. 1. . — Een 

g van het . doo  A. \V. . 

. v. T.) No.  Offiicieel gedeelte. — 
Commissie voo  de statistiek. — n van . — Geen 

g van Staatswege. — Een bezoek aan enkele e 
n (slot). . — Uit technische bladenen . 

E  No. d  (slot.) 
k van den n d inzake de . 

e e . 
C o l l e c t i e ve t (Zaandam). 

. E E No. e physische en 
. — « de e kolen-

h cement-syndicaat. — 
chemische eigenschappen de

. — e stoomwet. -
Niet n van loonlijsten. 

T . OU  & W No. e slotatl g van den g 
 van d s h k bevat een studie van 

A . J. A. Flament getiteld: Wandelingen op het f te . e 
 beschouwt dit e e plein »a s les 

Siecles». en licht den tekst toe met s van e oude 
afbeeldingen. 

. F . E. Vlielande n besluit in dit numme zijn l van Oud Wit 
h k en geeft j tal van  van dit weinig 

of niet e goed. dat evenwel doo m en kleu  mee aandacht 
, dan e  gewoonlijk aan geschonken . 

Uit een ingelegd t n wij . dat de g  wede van 
bekende s n e n zal bevatten en 
wij mogen dus aannemen, dat de inhoud in geenen deele bij die van e 

n zal . 

O A . 

 S 1 o t.) 

t ccn cn ander  vestigde weldra zijn naam als de 

meest geziene autoriteit , in zake metallurgie en ovenbouw. 

der  geheele Povlalcte, die hij  ook miineralogisch en geolo-

gisch aan een systematisch onderzoek heeft onderworpen. 

e hij  zoo de chemie practisch bedreven hebben, geens-

zins deelde hij  de in zijn tij d gangbare alchemistische denk-

beelden. t ztoeken naar  de transmutatie der  metalen in 

goud achtte hij '  een hersenschim, zooals het bovengenoemde 

citaat ii n zake perpetuum mobile reeds doet zien. Toch 

stelt hij  de alchemie veel hoogcr  dan b.v. de astrologie 

en de chiromancie, daar  hij  haar  practisch nut zeer  goed 

- e n . 
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De Apeldoornsch e Kerkbouw . 

Fi t de mededeeling in ons nummer van  januar i j.1 

is  lezers bekend, dat aan dc uitnoodiging van k 

voogden det Ned. . Ckmiieente te Apeldoorn gevolg 

gegeven werd door  zeven inzenders, die gezamenlijk acht 

ontwerpen inleverden. 

t College van n en Notabelen heeft daaruit 

gekozen het ontwerp, ingezonden onder  het motto „Een-
voud"  en den naambrief geopend, waaruit bleek, dat in-

zender  daarvan was de heer  Andr . van , architect. 

Overwegende, dat echter  het gekozen ontwerp z : k e r 

niet voor  den vastgesteliden prij s gebouwd zal kunnen wor-

den, heeft het College aan het ontwerp ingezonden onder 

het motto „Symmet r i e "  als het mees t v o l d o e n de aan 

de gestelde voorwaarden een premie toegekend van

n zonderlingheid overtreft deze uitspraak alles, wat wij 

van den uitslag der  uitgelokte mededinging hadden ver-

wacht. n n meenen. dat zij  zich daarmede 

gered hebben uit de miqeil'ijklheden , die de vrijwilli g aan-

vaarde taak van onbevoegde beoordeelaars voor  hen op 

leverde, dan gelooven wij  daarentegen, dat zij  daardoor 

eerst recht in het moeras geraakt zijn en. naar  ons reeds 

bleek, staan wij  lir .Jt onze mecning niet alleen. 

r  dan ooit hadden zij  hier  de voorzichtigheid en de 

billijkhei d moeten .betrachten, terwij l zij  nu blijkbaa r  niet 

geschroomd hebben te handelen in strij d met de door  hen-

zelf vastgestelde voorwaarden. Terwij l in de voorwaarden 

uitdrukkelijk - gezegd was .dat de bouwsom zeer  zeker  van 

grooten invloed zou zijn bij  de keuze van het ontwerp, 

wordt een ontwerp gekozen waarvan men overtuigd is, di t 

het z e k er  te duur  zal zijn. Strik t genomen had men dit 

ontwerp niet (nüogen kiezen en ook den naambrief niet 

mogen openen. a wordt aan ..Symmetrie"  een premie 

toegekend, die, volgens de voorwaarden, bestemd was, om 

te worden aangeboden n de ontwerper  van het ge-

koizen ontwerp, om welke reden ook verhinderd is als bouw-

meester  var. dit ontwerp op te treden, of n om 

redenen, die niet genoemd behoeven te worden hem het 

bouwtoezicht niet  hen op te dragen." 

Welken zin aan het toekennen van deze premie moei 

worden gehecht is ons een raadsel en hoe het kerkbestuur 

dit tegenover  de Gemeente zal kunnen verantwoorden exen-

zeer. Wanneer  „Symmetr ie" ' het m e e st v o l d e ed a an 

d e g e s t e l de v o o r w a a r d en had men dit ontwerp 

moeten kiezen en om te kunnen beoordeelen ot de ont-

werper  al of niet voor  de uitvoering in aanmerking kan 

komen, den naambriel van dit ontwerp moeten openen. 

Wien zal nu de uitvoering, waaroxnl het de kerkvoogdij 

zoowel als de inzenders te doen is, worden opgedragen.' 

n kan toch den inzender  van het gekozen te dure plan 

niet belasten 'met de uitvoering van het aan de voor-

gaarden voldoende en daarom aangekochte plan. vooral 

niet wanneer  dc ontwerper  van het laatste wel degelijk 

bleek capabel te zijn  die uitvoering, l lad de kerk-

voogdij  zich nog maar  gehouden bij  het uitkiezen van een 

plan uit de ingezondene, ook al tastte zij  daarbij  mi-, 

zij  zoiu  zich geen verdere moeilijkheden mede op den 

hals hebben gehaald, maar  nu moet zij  nog in het open-

baar  een uitspraak doen over  tic capaciteit van personen 
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' n meent, dat de heer  van , de ontwerper 
van liet gekozene plan ten slotte toch met dc uitvoering 
belast zal worden; welke zin zou ook anders dc keuze 
hebben? r dan zal hij  toch noodzakelijk zijn plan 
moeten besnoeien ot omwerken, om cr  mede binnen de 
gestelde bouwsom tc blijven. Wanneer  kerkvoogden mee-
nen op deze wijze tot een oplossing te geraken, zien zij 
voorbij , dat een grove onbillijkhei d begaan wordt, tegen-
over  andere inzenders, die meer  consc iënt ieus met dc ge-
stelde bouwsom, rekening hielden. Protesten van die zijde 
achten wij  dan ook niet uitgesloten: daartegen zal men 
zich silcc'hts (met uitvluchten kunnen verdedigen cn uit-
vluchten en draaierijen zijn toch o.i. beneden de waardig-
heid van een College als het hierbcdocldc. 

Of heersehen op dit punt tc Apeldoorn andere begrip-
pen dan elders ? n zou het werkelij k gaan denken en 
misschien is het ook zoo. 

t was ons aanvankelijk verklaarbaar , dat. waar  de 
oude prijsvraaggeschiedenis blijkbaa r  nog niet vergeten is, 
bij  de kerkvoogdij  een zekeren tegenzin tegen een prijs -
vraag voor  hare tweede kerk bestond, maar  wat cr  des-
tijd s ook gebeurd moge zijn, als eindresultaat heeft toen 

e Gemeente een kerkgebouw gekregen, waarop als ar-
chitectonisch monument veel af te dingen is, dat wellicht 
in practisch opzicht gebreken heeft en duur  is in het 
onderhoud, maar  dat toch in het algemeen de Tweede 

e niet onwaardig is en gedurende een reeks van 
jaren aan zijn bestemming heeft voldaan. 

Thans is ook een dergelijk eindresultaat niet te ver-
wachten, gezien de keuze, waartoe de onbevoegde beoor-
deelaars gekomen zijn. e tentoonstelling der  plannen heeft 
ons tot dit inzicht gebracht. e leekcnbeoordeclaars heb-
ben zich laten verblinden door  op effectbejag berekende 
gcwassehci! teekeningen en niet bemerkt, dat het ontwerp 
ver achterstaat bij  andere inzendingen en beslist tot de 
inferieur e helft gerekend moet worden. All e originalitei t 
ontbreekt er  aan. de plattegrond, de bekapping, cle ver-
deeling der  ingangen, de deuren, enz. zijn allen terug te 
vinden aan andere Apeldoornsche kerken. k en on-
praetisch zijn cle dri e hoofdingangen vlak naast elkaar  in 
den voorgevel, ongemotiveerd, voor  een alleen van den weg 
toegankelijk gebouw, is de overhockseho plaatsing van de 
zijportalen bij  cle kruisarmen. e portalen zijn onnoodig 
hoog opgetrokken en met pyramidal' c kappen van onge-
lijk e dakhelling afgedekt. 

Beven den middeningang aan den voorgevel verheit /ich 
een toren, weinig slank van verhoudingen, dc overbodige 
ingangsportalen ter  weerszijden daarvan zijn ook met pyr.t -
miclalo kapjes gedekt, een onpraetischc constructie die in 
werkelijkhei d bovendien een onaangenaam effect zal maken. 

e toren die van vierkant op achtkant overgaat, heeft 
hoog in het vierkante gedeelte een groot, volkomen over-
bodig raam. dat hier  ter  plaatse juist bij  den overgang dc 
constructie zeer  verzwakt.  achtkant heeft te geringe 
hoogte voor  de galmgaten aan acht. en de wijzerplaten aan 
vier  zijden. e helm is veel te druk en te onrustig van 
vorm met zijn uitgebogen dakvlakken. de vleermuisachtige 
kapies boven de wijzerplaten en cle ri j  dakkapellen boven 
aan de spits, waar  alleen de k it van den koster  bij  zal 
kunnen komen 

e travee-ramen van de kerk zelf zijn slecht van vorm 
en verdeeling met veel te veel maaswerk in dc bovengedeel-
ten, dat bovendien hier  en daar  foutief van teekening is; 
maar  he; ongelukkigst zijn cle dakkapellen op het kerkdak ; 
daarvoor  is het lcelijkste model gekozen, dat te Apeldoorn 
ergon- op een vill a van oen bouwkundig ingenieur  te vin-
den is. e puntige kapjes dezer  dakkapellen doen denken 
aan omgekeerde ankernagels: oorspronkelijk zijn deze mis-
punten wellicht gecop iëerd uit een e „Formen lchrc" . 

r  niettegenstaande dit alles hebben de zwaar  gescha-
duwde en gewasschen teekeningen, die reeds van verre in 
het oog vallen, zoo groote aantrekkingskracht gehad, dat 
men niet eens gezien heeft, hoe slordig zij  feitelij k zijn 
bewerkt en hoe de ontwerper  op sommige punten blijk -
baar  zelf niet geweten heeft, wat hij  cr  van maken zou. 

t  stemmen 'werd „ E e n v o u d"  gekozen, terwij l „Sym -
metrie"  stemmen verkreeg. n beweerde echter  dat laatst-
genoemd ontwerp o stemmen zou hebben verkregen, zoo 
niet dri e leden afwezig waren geweest, die zich als voor-
standers daarvan hadden uitgesproken. 

Ook het plan „Symmet r ie " , het moge dan volgens dc 
beoordeelaars het best aan dc voorwaarden voldoen, staat 
niet bijzonder  hoog. iAl s curiositeit zij  hier  vermeld, dat als 
ontwerper  bekend geworden is een leeraar  aan de Am-
bachtsschool, die naar  het schijnt, op het punt van deel-
neming aan cle mededinging met zijn r  van mee-
ning verschilt. n zie het ingezonden stukje in ons num-
mer van  Januari j.1.) 

e plattegrond van dit ontwerp vertoont een kruisvor m 
met veel te lang cn tc smal hoofdschip en men krijg t 
verder  den indruk , dal het alleen gelukt is binnen de be-
paalde bouwsom te blijven, door  te lage muren en een 
weinig fraaien gedrukten vorm van plafond en bekapping. 

e voorgevel is haast een der  minstgeslaagde van alle in-
zendingen : talrijk e kleine raampjes maken hem zeer  on-
rusti g en cle overbouwingen op dc hoeken en afdekkingen 
zijn buiten verhouding zwaar; cle gevel is bovendien veel 
te hoog boven 'het dak opgehaald. '  zijn aan dit 
ontwerp zware stukken groefsteen toegepast. 

Veel meer  valt er  niet van te zeggen, groote verdienste 
kunnen wij  er  niet aan toekennen, al gaf dc inzender  zich 
ook de moeiu een tweede plan met gevarieerden toren 
voor  den dag te brengen. 

t wij  ons met dc keuze van n slecht kun-
nen vereenigen behoeft na het bovenstaande zeker  geen 
betoog. t is zeer  treurig , want cle tentoonstelling gaf 
werkelij k beter  werk te zien en een deskundig adviseur  zou 
ongetwijfeld een geheel andere keus hebben gedaan. 

Zoo is het ontwerp ,,Juliana" , modern van opvatting, lang 
niet onverdienstelijk, al is het dan ook dadelijk te zien dat 
het veel te duur  is. e toren is wat laag cn zwaar, maar 
goed in den stij l van het geheel gehouden, de plafondvorm. 
een tongewelf tusschen horizontale gedeelten, is misschien 
minder  gelukkig, cle kosterswoning veel te groot,'maar  het 
teckenwerk mag gezien worden en verraadt een vaardige 
hand. 

Omtrent het plan ,,Juliana"  werd ons verzekerd, dat het 
niet door  den inzender  vervaardigd kan zijn, doch deze het 
door  een hulpvaardig vriend tc Utrecht had laten maken. 

t kan best zoo zijn. want ten dergelijk pronken met an-
dermans vecren komt ook bij  nationale en internationale 
prijsvragen wel eens voor. 

t ontwerp „Anker "  is een eenvoudig cn serieus plan; 
de zijportalc n zijn echter  vreemd geplaatst. t in paneclen 
verdeelde plafond, doet denken aan dat van de bestaande. 
Ned. . k te Apeldoorn, dat door  zijn veel te zware 
detailleering het interieur  bederft; ook is aan hetzelfde 
voorbeeld dc leelijke afschuiving der  hoeken aan de kruis-
armen ontleend. 

„ N e Jupiter  quidem .omnibus"  is vri j  goed geteckend 
doch voldoet, wat dc ruimt e betreft, niet aan de vraag. 

e grondvorm van het plan is een Grieksch kruis . e toren 
in een der  inspringende, hoeken van dat krui s geplaatst 
heeft een vreemde afdekking en veel tc groote ramen. 

c ontwerper  van „G . "  heeft zijn kracht ge-
zocht in een veel te (hoogen toren, waarvoor  die van het 
Vredespaleis ten voorbeeld heeft gestrekt. Overigens is dit 
ontwerp zwak cn zonder  architectonische waarde 

n het ontwerp „Orde "  vinden wij  zooveel punten van 
overeenkomst met een onlangs tc Apeldoorn gebouwde kerk, 
dat de herkomst van dit plan ons niet twijfelachti g schijnt. 
Voor  zoover  wij  konden nagaan, voldoet dit plan aan 
de gestelde eischen, het is sober  van opvatting en bij 
uitvoerin g zou waarschijnlij k de vastgestelde bouwsom niet 
overschreden worden. e vorm van den torcnhclm is niet 
gelukkig en 'te weinig in harmonie met den onderbouw. 

Bij  vereenvoudiging zou hij  veel'  winnen. c teekeningen 
zijn niet opgewerkt, maar  geven, zonder  eenige pretentie 
de bedoeling van den inzender  duidelij k weer. n 
is het dan ook zeker  toe te schrijven, dat het kerkbestuur 
Weinig of geen aandacht heeft geschonken aan een plan. 
dat door  een deskundig adviseur  onmiddellij k zou zijn her-
kend als het werk van een ontwerper, die volkomen op 
dc hoogte is van de behoeften, waaraan hier  moest wor-
den voldaan. Van het ontwerp „Cent raa l "  kunnen wij  niet 
anders zeggen dan, dat het blijkbaa r  leerling-werk is cn 
dan nog van een weinig belovend leerling, dien wij  zouden 
aanraden, zich liever  op een ander  ambacht toe tc leggen. 

e hebben wij  onze indrukke n van de tentoon-
stelling der  ontwerpen gegeven cn kunnen daaruit tot geen 
andere conclusie kolmen. dan dat cle zaak jammerlij k mis-
luk t is. n zal ons toevoegen, dat die mislukkin g van 
vele zijden voorspeld is, dat zij  bij  een zoo gebrekkigert 
opzet onvermijdelij k was en dat de uitkomst dit bewezen 
heeft. 

n is niet veel te zeggen, maar  het had toch 
niet absoluut zoo behoeven te zijn, wegens gebrek aan 
bruikbar e inzendingen. n hare eigenwijsheid heeft de -
voogdij  echter  het beste deel der  inzendingen veronacht-
zaamd cn verworpen en uit het minderwaardig deel litr e 
keuze gedaan. 

Naar  men beweerde zou het ontwerp „Symmet r i e '. ook 
al had dit de meeste stemmen verkregen, toch niet voor 
uitvoerin g in aanmerking gekomen zijn. Zooals cle zaken 
nu staan, veronderstelt men. dat er  geen andere uitweg is, 
dan te trachten, meer  geld bij  elkaar  tc scharrelen, om de 
uitvoerin g van het gekozen ontwerp mogelijk te maken, wat 
ihier  'wil zeggen het gedeeltelijk te verknoeien aan overbodige 
versieringen en waardeloos werk, dat veel aan onderhoud 
kost 

e Ned. . Gemeente te Apeldoorn wordt daarvan 
tenslotte dc dupe, zonder  dat cr  iets tegen gedaan zal 
worden, want wij  verwachten niet, dat er  uit den boezem 
der Gemeente een krachti g protest tegen dc handelwijze der 

j  zal opgaan. 

Of cr  echter  in het geheel niets tegen te doen zou zijn 
is een andere vraag, die wij  wel niet dadelijk bevestigend 
kunnen beantwoorden, maar  cr  bestaat toch ook nog een 
Classicaal Bestuur  en een Synode, waarop men zich be-
roepen kan in gewichtige aangelegenheden, die de belangen 
der k raken. 

Zul k een kerkbouwkwestic in een provincieplaats is
schien voor  die hooge colleges niet gewichtig genoeg, om 
er  zich mede in te laten, maar  zou het toch niet de moeite 
loonen. een poging te wagen zulk een college tot andere 
gedachten te brengen"' Wi j  leven immers in een tijd . waarin 
ieder, die aanspraak maakt op beschaving, mede doet aan 
schoonheidscultuur, aan t cn ander  lofwaardig stre-
ven, en vooral ook aan waardecring van bouwkunst. 

Ook in kerkelijk e kringen heeft die beweging' zonder 
twijfe l hare vertakkingen en hier  doet zich een gelegenheid 
voor. waarbij  hare bevorderaars kunnen to.oneii. dal hel 
hun met hun streven werkelij k ernst is. 

Voordrachte n in de Rotterdamsch e Academie . 

n dc namiddag-voordracht van g j.1. heeft de 
heer  f. Gratama van Amsterdam gesproken over  h e t f u -
t u r i s m e en het c u b i sm e in de moderne schilder-
kunst. 

n deze belangwekkende voordracht, die de aanwezigen 
blijkbaa r  tot het eind boeide heeft dc spreker  getracht een 
denkbeeld te geven van het futurism e en het cubisme. j 
bracht beide moderne richtingen in verband met het im-
pressionisme, waaruit ze direct zijn voortgekomen, waaruit 
ze logisch cn noodzakelijk zijn ontstaan. Ze hebben twee 
diepere elementen van de kunst naar  voren gebracht, aan-
gezien het futurism e tot basis heeft het begrip b e w e g in g. 
het cubisme tot grondslag s t i j l . 

Aan de hand van een groot aantal fraaie lichtbeelden 
heeft spreker  gepoogd dit duidelij k te maken. 

e futuristen trachten bewust de beweging weer  te geven. 
t streven is. naar  spreker's meening, niet onlogisch, want 

in iedere kunstontwikkelin g ziet men cle ontwikkelin g van 
het begrip beweging. e meest primitiev e kunst is ge-
baseerd opi de geometrie, is abstract, is strenge stylatie, 
heeft het eeuwige in zich. Naarmate dc kunst zich echter 
ontwikkelt , tracht de kunstenaar  tot een meer  directe over-
eenstemming met de realiteit te geraken en komt dan tot 
de erkenning van dc beweging. Avant in dc werkelijkhei d 
beweegt, tril t en vervloleit alles. Niets is standvastig, het 
vervormingsproecs is ecuwig. 

t leven is een strij d tusschen leven cn dood; alle materie 
bestaat uit bewegende moleculen; beweging is een ken-
merkende uitin g van het levende. All e kunst evolutionecrt 
van stylatie naar  beweging. 

r  een aantal lichtbeelden toonde de spreker  deze 
ontwikkelin g nader  aan. t o.a. was voor  spreker 

een van de grootste futuristen: in de Nachtwacht zag hij 
het futuristisch beginsel, een uitin g van de grootste cn na-
tuurlijkst e beweeglijkheid, gelijk t zelf van zijn 
eigen kunst heeft gezegd. Zoo naderen een aantal schetsen 
van Breitner  de grens van het futurisme. 

Onder de lichtbeelden bevonden zich ook eenige repro 
duotics naar  futuristische schilderijen: cle sensatie na een 
feestnacht van Eoccioni, dc begrafenis van den anarchist 
Gall i van Carr a cn als toppunt van bewegingsuitdrukking een 
holderdebolder  van huizen, menschen, enz. 

Spreker  prees in de futuristen het fel hevig en modern 
sensatief kleurgevoel. 

s het futurism e beweging met sensatie, het cubisme 
noemde spreker  stij l met sensatie. Ontdaan van allerlei lee-
lijk s en (verwarrends vindt men in het cubisme een zeer 
merkwaardi g streven naar  stijl . e eubisten zooken den stijl , 
den vorm, abstractie cn dat in modern gevoel, in moderne 
sensatie. t tweeslachtige van hun werk is, dat zij  meestal 
te veel nog impressionist-realist zijn, te veel aan de wei 

kt lijkhcic l vasthouden, te weinig geestelijk werken. 
Wat de eubisten onder  stijl verstaan, werd door  spreker 

weer  door  eenige lichtbeelden nader  verduidelijkt . Een fraaie 
glasschildering uit de  eeuw o.a. liet zien. hoe zuiver! 
geestelijk stylceren. [het zich dus bevinden in één kunstsfecr 
en niet in ivvec tegelijk, tot zeer  hooge. zuivere en diepe 
schoonheid kan leiden. 

Al s een geboren stylist onder  de eubisten noemde spreker 
Toiorop, van wien hij  o.a. zijn e Bruiden"  kortelijk s 
besprak. 

Spreker  meende, dat vooral voor  architecten het futurisme, 
maar  in hel bijzonder  hei cubisme. van groot belang was. 

 eubislme. dat eigenlijk stylisme. heeft hei architect.! 



nisi he in zich. n aantal cubistische schilderijen zijn nog 
eenigszins wilde, (maar  typische en soms zeer  fraaie de-
coratieve uitingen. Wanneer het cu bi sine inderdaad zou gaan 
in deze richting , dan zou het naar  sprekers meening een 
schoone toekomst in zich hebben. 

(N. . Ct.) 
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Opgericht

Ter herdenking van haar to-jari g bestaan zal bovenge-
noemde vereeniging in de Paaschvacantie een Conferentie 
houden en een kleine tentoonstelling ...Schoonheid in het 
leven van het Volkskind "  organiseeren. 

Voort s wil zij  trachten hét vraagstuk van de inrichtin g cn 
versiering van (liet schoollokaal iets nader tot een oplossing 
te brengen. Zij  schrijf t daartoe onderstaande Prijsvraag uit. 

e Vereeniging hoopt met dc antwoorden op deze prijs -
vraag te kunnen aantoojncn. dat de inrichtin g en versiering 
van een schoollokaal, zonder al te hooge kosten, kunnen 
beantwoorden aan dc practische, hyg iën ische en aesthetische 
eischen. welke tegenwoordig in het belang eener  harmoni-
sche opvoeding daaraan gesteld worden. 

Zi j  heeft zich bij  de omschrijving dezer  prijsvraa g op 
een practisch standpunt geplaatst, door  datgene te vragen, 
dat nu e.n in de naaste toekomst in de openbare lagere, 
school bereikbaar is te achten. 

. 

Ontwerp voor de inrichtin g en versiering van een school-
lokaal eener  gewone lagere school, dat  leerlingen moet 
kunnen bevatten en bestemd is voor óf de lagere klassen, 
of de middenklassen, óf de hoogere klassen ter  keuze 
van den ontwerper. 

e afmetingen van het lokaal en de plaatsing van deu-
ren en vensters zijn op onderstaande schets aangegeven. 

o 

e algemeene regelen omtrent den bouw en de inrich -
ting van schoollokalen voor  openbaar  lager  onderwijs zijn, 
voor  zoover  deze in betrekking staan tot bovengemelde 
prijsvraag , in a< htersaande Bijlage  opgenomen en moe-
ten worden in acht genomen. 

e meubelen en verdere inventaris zijn in Bijlage
opgenomen. 

e vorm en de plaats van de meubelen alsmede de ver-
siering van de wanden, geschilderd of met toepassing van 
tegels, zijn aan den ontwerper  overgelaten. 

e inrichtin g en de versiering mogen het bedrag van 
 niet overschrijden; 

dri e btóstge 

Verlangd worden: 
a. e teekening van den plattegrond van dc 

op schaal  a
b. de teekening van de vier  wanden en het plafond 

op schaal  a  óf een perspectief teekening van het 
lokaal, waaruit duidelij k de inrichtin g en de versiering blij -
ken. 

Aan het ontwerp moet worden toegevoegd: 
a. een medcdceling dat het lokaal is gedacht voor óf 

dc lagere-, óf dc middel- óf de hoogere klassen: 
b. een medcdceling welk systeem van ventilatie is aan-

genomen : 
c. indien het uit de teekening niet heel duidelij k blijkt , 

een kort e omschrijving van de afwerking of et. bedek-
kin g van den vloer: 

d. een gespecificeerde begrooting. 
All e ontwerpen moeten onder  motto- of kenteeken ano-

niem ingezonden worden. Bij  het ontwerp moet worden 
gevoegd een gesloten enveloppe, w a a r i n naam en adres 
van den ontwerper. e enveloppe moet v an b u i t e n 
voorzien zijn van het motto der  teekeningen en een corres-
pondentie-adres. 

e ontwerpen worden op karton geplakt, niet geënca-
dreerd en goed verpakt, uiterlij k op den Sten t
franco ingewacht aan het secretariaat der  vereeniging: B i
d e r d ij  k s t r a a t  te 's- G r a v e n h a g e. 

Uitgeloofd dri e prijzen n.1.: één ie prij s ï
één
één

c prijzen worden in ieder  geval aan de 
keurde ontwerpen toegekend. 

e n zullen publiek worden tentoongesteld cn 
het rapport der  jur y zal worden bekend gemaakt in het 
tijdschrif t „Schoonhe id en Opvoeding"  en z.m. in andere 
vakbladen en dc algemeene pers. 

t r  behoudt zich het recht voor om da 
bekroonde, zoowel als de niet bekroonde ontwerpen te re-
producecren. 

e  bekroonde ontwerpen blijven het 
Vereeniging. Zij  kan daarmee handelen 
vindt 

e jur y bestaat uit de : 

J. W . . Onderwijzer  te 

|. J. T Jr. . Gemeentearchitect te 's-Gravenhage; 

J. . . r  aan de Academie van Beeldende 

n te 's-Gravenhage; 
Prof. . l , r  aan de Tech-

fnischc l te ; en 

C. , d der  School van de Nieuwe School-
[vereeniging te Amsterdam. 

Na'mens het : 

J. . , voorzitter. 

 G. , secretaresse. 

N . Bilderdijkstraa t
Januari

E . 
Uittreksel uit bet k Besluit van den  Juni 

 (Staatsblad No.  waarbij  algemeene regelen om-
trent den bouw en de inrichtin g van schoollokalen voor 
Openbaar  lager  onderwijs worden vastgesteld. 

Ar t e hoogte tusschen den vloer en de zol-
dering bedraagt ten minste . 

Art . e afstand tusschen den werkmuur en de voorste 
bank is ten minste ; de overige gangpaden langs de 
muren of dc afscheiding zijn ten minste . breed cn 
de gangpaden tusschen de naast elkander  geplaatste rije n 
blanken hebben eene breedte van ten minste o.; . 

eigendom van de 
zooals zij  goed-

Amsterdam: 

e afstand tusschen den werkmuur en de leuning der 
daarvan verst verwijderd e banken is niet grooter  dan . 
(inder  werkmuur  wordt verstaan de muur of wand zelf, 
mits daaraan de schoolborden zijn bevestigd. n de 
schoolborden niet aan den w'and zijn bevestigd, is de af-
stand tusschen den werkmuur en de voorste bank ten min-
ste i,7s -

Art . 8. e (wanden van het schoolvcrtrek zijn licht en 
mat gekleurd. e soldering van het schoolvcrtrek moet 
zijn wit gestucacloord of licht gekleurd, en niet gewelfd. 

e vlakken der  schoolborden zijn mat. 
Art . e lichtramen worden zoo geplaatst en inge-

richt , dat jhet schoolvcrtrek voldoende en doelmatig ver-
lucht  zij  en dat te sterk invallend licht worde getemperd. 

Zi j  worden bij  voorkeur  geplaatst in den muur ter  linker -
zijde der  leerlingen en nimmer in den werkmuur . 

t bovengedeelte der  in de muren aangebrachte licht-
ramen moet tc allen tijd e gemakkelijk kunnen worden ge-
opend, terwij l in elk schoolvcrtrek de onderramen van 
ten minste één lichtkozij n geheel moeten kunnen worden 
opengeslagen. 

e gezamclijkc glasoppcrvlakte der  lichtramen van elk 
schoolvcrtrek moet bij  vrij e ligging ten minste  en wan-
neer de lichttoictrcdin g door  naburige gebouwen of door 
hoornen wordt onderbroken ten minste  van de vloer-
oppervlakte van het schoolvcrtrek bedragen. 

e onderkant van het glas in dc lichtramen ter  linkerzijd e 
van dc leerlingen moet niet hooger  zijn dan . boven 
den vloer, en de bovenkant zoo hoog tegen de zoldering 
worden opgevoerd als practisch mogelijk is. 

Art . e vloer van het schoolvertrek moet vlak en 
dichi zijn en niet van steen, tenzij  de oppervlakte met een 
voldoend isolccrend materiaal is belegd. 

Art .  deuren der  schoolvertrekken moeten naar 
bui en opendraaien. e deuren der  schoolvertrekken kunnen 
ook schuifdeuren z i j n . . . . 

Ar t e schoolbanken worden voorzien van eene len-
denleuning. e schoolbanken hebben niet meer  dan twee 
zitplaatsen.... 

Art .  Voor elk vertrek moet in behoorlijk e verwar-
ming en ïuchtververse hing worden voorzien. 

Behalve de luchtverversching, die door het openen van 
ramen en deuren kan geschieden, is daartoe in elk school-
vertrek eene afzonderlijk e inrichtin g tc- maken. Afvoerka-
nalen voor  deze inrichtin g moeten van voldoende door-
snede zijn. 

e ventilatieklepj  n. waarmede deze kanalen in verbin-
ding staan met de  ho ilvertrckken , moeten gemakkelijk 
te openen en te sluiten zijn en een vrije n doorlaai heb 
ben. die ten minste gelijk is aan de doorsnede van he: 
kanaal. 

E . 

n in het school lokaal noodig, 

. 
Schooltafels met banken voor  leerlingen 

. 
r  tevens voor  aanschouwelijk onderwijs 

Tafel voor den onderwijzer. 
Voctenbank voor den onderwijzer. 

e stoel voor den onderwijzer. 
Am . stoel (gewone reserve stoel). 

k om platen op te hangen. 
Fonteintje met drinkkroes . 

l met toebehooren of toestel voor  centrale verwar-
ming. 

Gasornamenten of inrichtin g voor  eléctr isch licht . 
Gordijnen . 
Papiermand. 

G T E N P 

T E . 

J u r y r a p p o r t over de P r i j s v r a g e n 

u i t g e s c h r e v e n i n

, r

Aan het Bestuur der  Vereeniging 

„Bouwkuns t en Vriendschap"  alhier. 

e . 

e Jury . benoemd ter  beoordeeling der  antwoorden, in-
gekomen op de door Uwe Vereeniging in  uitgeschreven, 
prijsvragen, en tot dat doel bijeengekomen des s 

 en des s r j.l . in eene der  zalen 
Van het Notarishuis, lalhier, heeft de eer  U hierbij  haar 
rappor t uit te brengen. . 

Na het openen der  inzendingen, hetgeen door de onoor-
deelkundige wijze van verpakking in rol der  meeste inzen-
dingen, meer  tij d en omzichtigheid vereisebte. dan tn het 
belang van een vlugge afdoening van zaken nutti g ware. 
bleken ingezonden tc zijn : 

a. Voor het "  antwoorden, met de motto's: 
 Fred,  Eenvoud nmdschr i f t» ,  Vrede, d en 

groen,  Vesper,  Arbei d adelt, .  Evo-
luti e (in kleur) .  Evolutie (grijs). s docebit, 

t ons onze onderlinge bijeenkomsten niet daten, 
,  Gertrude.  Tienvoud. e 

van den toren,  Egï isc ele Village,  Pour  cjuoi pas, 
 A d Pias Usus,  Pastorale,  Wapen.  God zij 

met mij ,  Bax.  Grita .  Zomer. . 
Waarvan bij  schifting uitvielen de motto's hierboven ge-

merkt  tot en met  terwij l de overige motto's naar 
hunne verdienste Werden gerangschikt als hierboven aan-
gegeven van  tot en met

e bedoeling dezer  prijsvraa g schijnt over het algemeen 
door 'de inzenders niet juist begrepen te zijn. t programma 
geeft een beschikbaar  terrein gelegen aan dri e straten van 
het dorp. t terrein dient om een dorpspleintje daar te-
st ellen en zooveel mogelijk afgescheiden van het straat-
verkeer, daarop verder een dorpskerkj e met predikantswo-
ning te stichten. e dorpspleinen, zooals wij  ons die ge-
woonlij k voorstellen, zijn omringd door  boomenrijen en die-
nen om op markt - en kermisdagen, of bij  festiviteiten, ten-
ten en kramen of andere zaken op te stellen. Op gewone 
dagen zijn ze (meestal verlaten; men ziet er  dc kinderen 
in het grasveld rustig spelen en in een of ander  hoekje vindt 
m i - u er  vaak de- potmp of put. waarvan de omringende 
bewoners voor bet verkrijge n van drinkwater  een vri j  ge-
brui k kunnen maken. Aan eene zijde dus de dri e straten, 
aan het rustigste gedeelte de- dorpskerk met woning, zóó 
gegroepeerd, dat. hoe ook bezien vanuit de straten, deze 
gebouwen een mooie- en rustige afsluiting en verfraaiin g 
van het intieme plein beteekenen; het sieraad van het dorp. 

e meeste inzenders hebben op het aangegeven terrein 
eene kerk met woning ontworpen, waarvoor of waaromheen 
plantsoentjes of tuinaanleg in verschillende gevallen zelfs 
nog afgesloten door een vri j  hoog ijzeren hek! op zich 
zelf dikwijl s verdienstelijk, maar  waarbij  van een plein aan-
sluitend aan de straat en er  zoo te zeggen één geheel 
mede vormend, niets te bespeuren valt. 

e ontwerpen moesten dus al spoedig terzijde wor-
den gelegd, al zouden overigens de gebouwen op zich 
zelf vele verdiensten hebben. 

n de tweede plaats moc-t een dorpskerk vooral door dc 
plaatsing en het silhouet ook zéker niet ver tóonen dc- meer 
strenge architectuur en regelmatige planaanleg van stads-
kerken, maar moet deze hier  als 't ware wedijveren met dc 
rustige gebouwtjes en beplantingen, waarvan zij  bet hoofd-
moment vertegenwoordigt. Tien reisje door ons vaderland 
aan ele hand van het werkj e „Onz e "  van 



onzen landgenoot . van der . kan op dit 
gebied verrassende en leerzame openbaringen bezorgen, 

b. Voor  de „Co t tage"  antwoorden met de motto's: 
 Veluvensis.  Cottage,  Tanah Sirah.  Compact. 

t (in kleur , met perspectief). 6. Eenvoud (in potlood), 
 Buiten in potlood),  Noord, t en Steen. t 

fcraevc stand.  Jo.  Zomer (op gele fond),  Zomers 
buiten.  Zomerlust.  Bouwstudie.  Zomerdag.  Een-
voud (verdunde inkt) ,  Time is money,  Country life. 

 Juist op tijd ,  N. . Z.,  Avec toit de roseaux. 
 Al s ik des Zomers. .  Sine labore nihil . 
 V .  Nelly, s (op donker  carton). n 

Nest. das Best.  Simplex.  Basse partout,  Buiten 
(op notenbalk),  B. en V . s in twee cirkels). 

 Sans peur et sans reproche,  Zomer. 
t (in zes bladen). t strooien dak. mij  wel 

behaagt.  liet daghet.  Practisch, .  Ycluwc. 
 Boschstreek.  Ca. x .  Sinnc Sate.  Al s 

het Zomer is. ,  Gouda,  Sapir.  Puck. 
 At , , s in twee vierkanten

t (met ,  Eenvoud is 't ware 
kenmerk van het schoone. . P..  T . C... x . 

 Winah.  Pcrs]>ecticf.  Proeve,  Cosy corner, 
 E in C. in driehoek). Y home.  (Twee driehoeken 

over  elkaar in cirkel) .  Country Seat.  Poging. -
huis (met blauw randje).  Buiten (in vierkant, potlood 
in kleur) . n 't groen. .  Buiten (met 
omrande perspectief in 't midden).  Sweet home.  Bui-
ten tinkt) .  Augustus". .  Beginneling. 

 E. C. . .  Eenvoud zonder  rand).  Jemima. 
 Pamona,  Buiten met rand).  S. (in cirkel'; . 

.  Zomer,  Vlinder ,  Flora, y 
idea, , , , 1,  Nog 
bij  tlijds. terwij l eene inzending niet van een motto voor-
zien en door den ontwerper  onderteekend buiten beschou-
wing bleef. 

n verband met liet groote aantal inzendingen zijn voor 
deze prijsvraa g dri e schiftingen gehouden. Bij  eerste schif-
tin g vielen uit de motto's hierboven gemerkt  tot en 
met  bij  tweede schifting de motto's  tot en met 

 bij  derde schifting de motto's  tot cn met  Van 
de 'motto' s  tot en met  bleven na gedetailleerde be-
oordeeling eindelijk over de motto's  tot en met  welke 
tot langdurige onderlinge waardevergelijking aanleiding ga-
ven. j  werden door de Jury de ongeveer  gelijkwaar-
dige motto's Veluvensis en Cottage, welke zeer  duidelij k 
doior  eenzelfden ontwerper als varianten van een zelf der* 
opzet bleken bedoeld, als eene inzending beschouwd. 

Bij  de eindstemming over de toekenning der  door Tw 
Bestuur  vastgestelde bekroningen, kwam de Jury eenstemmig 
tot hare conclusie, en heeft zij  de eer  naar  aanleiding hier-
van U in overweging te geven, dc prijzen toe te kennen 
als volgt: 

Voor de eerste prijsvraa g „ E e n : 
de eerste prijs , bestaande uit zilveren medaille, met ge-

tuigschrif t benevens — aan het motto „Fred" , 

de  prij s bestaande uit bronzen medaille met getuig-
schrift benevens f — aan het motto „ E e n v o u d"  (rond-
schrift) , 

de  prij s bestaande uit Getuigschrift benevens f — aan 
het motto „Vrede" , 

de  prij s bestaande uit Getuigschrift aan het motto 
d en groen". 

Voor de tweede prijsvraa g „een Cottage": 

de eerste prij s bestaande uit zilveren medaille met ge-
tuigschrif t henevens f  aan de motto's „Ve luvens is" 
en ..Cottage"  gecombineerd), 

de  prij s bestaande uit bronzen medaille met getuig-
schrift benevens f  aan het motto „ T a n a h Sirah" , 

de  prij s bestaande uit getuigschrift aan het motto 

„Compact " . 
e verschillende motto's gaven aanleiding tot dc volgende 

adhter elk motto vermelde opmerkingen, waarbij  van het 
teekenwerk alleen dan wat gezegd is, als dit hetzij  boven, 
hetzij  beneden het 'middelmatige bleek tc zijn. 

a. : 
o . t programma gaat zoowel' wat situatie, 

als wat geheelen opzet betreft boven de krachten van den 
inzender. e pleinaanleg of hoe men het noemen mag, is 
zeer  onbeholpen. t plan der  kerk, een lang gerekten 
vorm. is voor een protestantsebe kerk zeer  ongewenscht. 
Ook het teekenwerk is niet goed te noemen. 

o „Zomer" . e situatie van het terrein is get eekend 
pp  i\  terwij l gevraagd is  h

r  de afsluiting van 't plein door het gebouw worden 
twee pleintjes geformeerd. 

t grondplan der  kerk is onpractisch voor het gebruik, 
terwij l de ingang aan de lange zijde der  kerk en vlak over 
en op korten afstand van den preekstoel, voor den Predi-
kant zeer  hinderlij k is. t plan der  predikantswoning ver-
toont eene praetische en geschikte indeeling. e architec-
tuur der  gevels is niet fraai en vertoont een casinoachtig 
uiterlijk . 

t teekenwerk is onbeholpen. 
o „Grita" . c situatie van plein en gebouwen is 

hier ook bepaald slecht te noemen. n de eerste plaats 
is eenig gewas of grasperk rond de kerk zeker  gewenscht. 

e .ontwerper  wist echter  verder  geen raad met de plein-
indeeling en maakte cr  dus maar eenige niet fraaie groote 
gebogen grasvlakten van. 

e hoofdvorm van het plan der  kerk te verlengen door 
een ondergeschikte ïocal i teit als consistoriekamer is niet 
wenschelijk. Ondergeschikte vertrekken moeten een overeen-
komstige plaats in het plan innemen. t plan der  kerk 
is overigens wel goed opgelost. 

e architectuur der  gevels is zwak van samenstelling. 
e 'kerk is veel te hoog tegenover den toren. e daken 

ol groote dakhellingen geven iets bekoorlijk s te zien in 
een dorp. waar de daken meestal dc schilderachtigheid 
van de gebouwen moeten uitmaken. 

e 'woning heeft meer het karakter  van een schoolgebouw. 
o „Pax" . t onderwerp blijk t èn in de situatie, 

èn in de gebouwen te machtig voor den vervaardiger t 
hij , gelijk den meesten is aan te raden, zich eens de moeite 
geeft, ééne mooie oude dorpskerk onder  alle opzichten, 
degelijk te ontleden en te bestudeeren. t zal den blik 
ottirtren t deze opgave veel kunnen verruimen. 

t teekenwerk is zeer  gebrekkig en vooral de perspec-
tief is echt onbeholpen koekebakkerswerk. 

o e situatie van het plein geeft niet het 
gevraagde en is esthetisch niet fraai opgelost. Tuinaan-
leg is ook eene kunst, ofschoon deze hier  ondergeschikt 
is. 

t plan der  kerk is meer  geschikt voor  eene -
lieke kerk . Waartoe die achtkante koorvorm ? Waarom de 
goede protestantsche kerkjes niet eens beter bekeken ? e 
dienst toch in deze kerken is geheel verschillend van die 
der . t heeft dus weinig zin bij  gebrek aan 
goede oplossing der  voornaamste eischen. op dit werk na-
der in te gaan. Jammer van al dit to>t in details uitgewerkte 
teekenwerk, dat eenige routin e verraadt. 

o „Go d zij  met mij. " t gevraagde plein geeft 
een dor  en koud aanzien, en lokt niet aan. t moet een 
genot zijn, op de dorpen die pleinen en kerkjes te aanschou-
wen, onvergetelijke momenten op onze tochten, als wij  eeni-
ge verpoozing zoeken in een heerlijk zitje aan de dorpsher-
berg. e poët isch ligt dan meestal de oude dorpskerk 
gegroepeerd ten opzichte van plein en straat! E n hoe
heimisch toch, doet nu hier het gegeven type! 

Ook is het niet van dezen tij d en ware het in den geest 
van den grooten ouden tijd ; voor  eene kerk zou men 

r zich bij  kunnen neerlegglen, maar het voorbeeld der 
architectuur uit ongeveer  is meestal erg onverkwik-
kelijk . e trappen voor de galerij  is wel wat veel. 

o „Wapen" . Algemeene situatie Wederom niet gunstig. 
Ook hier is dc consistorie te veel afgezonderd, wat niet 
gewenscht is. Voor een flin k plein is dc plantsoenaanleg 
ie klein. Ook is de tuin van den predikant zoo geheel buiten 
de algemeene situatie gehouden. Overigens is de buiten-
architectuur  niet slecht te noemen en vertoont dragelijk e 
vormen. n de ontwerper  zijn ideeën en oplossingen 
nog wat frisscher  weet aan te duiden, kan dit voor  verdere 
ontwikkeling, goede resultaten afwerpen. 

o „Pastora le ." e aanleg van plein en omringende 
gebouwen is weder in het geheel niet begrepen. t ter-
rein is op zich zelf behandeld en sluit in het geheel niet 
aan bij  de dorpsstraat. Ook is het perspectivisch aanzicht 
ongelukkig weergegeven. 

Waarom hier de twee torens niet evenhoog gemaakt? t 
schilderachtig aanzien van een klein gebouw weer te ge-
ven stelt geheel andere eischen. 

t kcrkgrondpla n vertoont goede hoedanigheden. n 
vraagt zich echter af. waarom de kleine galerij  dri e toe-
gangen heeft, en kerk met galerij  slechts één. k 
heeft de ontwerper dit anders bedoeld en vormt dit ook 
eigenlijk niet het hoofdbezwaar. t oogpunt voor de per-
spectieftcekening is ongunstig gekozen. 

o „a d pias l'sus" . Bij  deze inzending ontbraken 
teekeningen. 

e oplossing der  situatie is niet geslaagd. Ook is de kerk 
niet gunstig geplaatst ten opzichte der  ruimte. t plan 
der kerk is goed, ofschoon de toegangen vooral bij  paniek 
onvoldoende zijn. e opstandgcvels zijn nog al goed. 

o „Pou r quoi pas." t groote plein ontbreekt. Voorts 
is de architectuur  weinig geschikt voor ons vaderland, waar 
een althans goede kerk een Nederlandsch cachet behoort 
te dragen,  te harmonieeren met de eenvoudige lande-
lijk e bebouwing. e verschillende helling der  daken werkt 
evenmin gunstig. n dit ontwerp vertoonen zich verschil-
lende bekende elementen van Berlage's beursarchitcctuur, 
die bij  een dorpskerkj e weinig zin hebben. Fr  is ook geen 
samleiïhang tusschen kerk en pastorie. e kruisvor m is 
voor  plaatsing van banken niet gunstig. 

o „ E g l i s e de village." e situatie geeft een ver-
snipperde terreinind t cling te 'zien. t lijk t een doolhof-
achtige tuinaanleg, en door de kerk in 't midden te plaatsen 
is het terrein in stukken gesneden. Ook is de consistories 
geheel verkeerd gelegen; deze behoort van de pastorie 
niet te ver  verwijder d te zijn. e kerk vertoont eene degelijke 
constructie, olfschoon het uiterlij k niet dat eener  dorps-
kerk is. Alles is ,: ik veel te hoog gedacht. 

o e van den toren." t plan is te ge-
compliceerd. Waarom dri e verschillende beuken gedacht? 

t is tevens een dure opzet. k echter is, dat noch 
plein, noch kerk noch pastorie ons in een eenvoudig dorp 
doet verplaatsen. t geheel vormt ook gcene aansluiting 
met de omgeving. t plan der  kerk herinnert aan dat 
van een ziekenhuis of geslicht, waar de zitplaatsen der 
sekten gescheiden zijn. 

o „Eenvoud ."  (het woord eenvoud geteekend). e 
gebreken in de situatie zijn als die der  vorige ontwerpen. 

t grondplan der  kerk is niet ongunstig, maar dc breed 
aaneengesloten stoelenrijen zijn ongewenscht. 

e toren is te groot tegenover de kerk . t de zijingangen 
ongelukkig in het grondplan zijn aangebracht is vooral 
ook in den opstand te zien. 

e travee-verdeeling der  kerk' en de ramen zijn te groot 
voor het interieur . 

e architectuur der  pastorie is middelmatig. 
e schuine hoeken aan den toren volgen niet uit het 

grondplan en dienen hier  niet zooals bij  oude torens tot 
verkrijgin g van een goeden overgangsvorm tot de spits. 

o „Geru ide . " e totale indru k der  situatie is niet 
gelukkig en te onbepaald. t grondplan der  kerk is te 
rond. Op deze wijze zijn de oogen der  toehoorders niet 
voldoende op den predikant gericht en worden te veel afge-
leid Een toiren gedacht in een grondvorm met scgment-
achtigen gevel als bier, zou in uitvoering een alleronge-
lukkigst effect teweeg brengen. Ook zou dit plan inwendig 
tot ongunstige oplossingen leiden. t plan fier  gebouwen 
staat niet in harmonie tot het ontworpen plein. 

e perspectiefteekening ontbreekt. 
o . o. o. o. b. niet nalaten". e ligging als dorp -

plein is wel tot op zekere hoogte geslaagd en geelt aanslui-
tin g met de hoofdstraat van hol dorp. 

o plattegrond der  kerk echter is vooral door de onnoo-
dige portaalruimt e minder  goed opgelost. 

e zitplaatsen -ander- de galerij  zijn niet gemakkelijk te 
bereiken. e predikant moet klaarblijkelij k over het plein 
om de consistorie te kunnen bereiken. 

t plan der  'woning is erg gezocht en de onregelmatige 
buitenomtrek niet gemotiveerd. r  vertoont de buiten-
architectuur  veel onrustigs. t kerkj e bezit niet de stem-
ming eigen aan oen dorpskerk in Nederland, men ziet 
er  eerder een clubgebouw in. of iets dergelijks, nut villa -
parkarchitectuur . o 'toegang tot de consistorie is niet ge-
lukki g geplaatst. 

o „Evcn tu s docebit". e ontwerper  heeft klaarblij -
kelijk , evenals dc voorgaande, het programma niet begre-
pen en getracht een intiem dorpsplein voor te stellen. j 
is daarin echter  niet geslaagd, wegens het ontbreken van 
evenwicht tusschen de plaatsing der  gebouwen ten opzichte 
van den tuin. en pleinaanleg. 

e buitenarchitectuur  vooral van tien toren is eene in-
spiratie op onze imposante oud-Xcderlandsche kerktorens 
uit do middeleeuwen. Op zichzelf is dit zeker  niet te ver-
pordeelen en verdient zelfs aanbevoling, omdat deze ar-
chitectuur in alle opzichten echte vaderlandsche bouwkunst 
is. ontsproten in een groot en  loeiend kunsttijdperk . Wi l 
men echter mot vrucht zich hierop inspireeren. dan dient 
men de grond ideeën en -vormen van deze groote cultuur -
periode terdege te kennen omi den nieuwen tijdgeest en 
het persoonlijk 'karakter  daarin duidelij k tot uitin g te kunnen 
brengen. t nu is hier  niet het geval. e onnoodigc zware 
eontreforten ijn het plan. de gebrekkige vormen bij  den 
opzet zijn slechts een flauwe schaduw van de kunstrijk e op-
lossingen der  vroegere bouwkunstclemonten. 

Ook is de pastorie in het geheel niet in overeenstemming 
met don t non of kerkbouw. 

o . e situatie van het plan is wel 
beter begrepen dan die der  meeste voorgaande inzendingen. 
Ook het plan der  kerk is goed. 

t is beter fietsen in een aparte aanbouw of vrijstaande; 
bergplaats onder te brengen en niet in den hoofdingang 
mode te nemen, wat vooral ook bij  het verlaten der  kerk 
opstopping zal geven. 

e buitenarchitectuur is veel minder dan de planindee-
lin g en niet goed begrepen. e inzender is. of lijk t meer 
decorateur dan architect, waardoor het geheel als archi-
tectonische oplossing niet meer dan middelmatig is. 

o „Evo lu t ie "  (in grijs) . e situatie is niet die van een 
dorpsplein maar  meer aan een kerkhoftyp e herinnerend. 

e architectuur van don toren is wel wat te represen-
tatief, en mist de intimitei t van oen dorpskerkje. t wil niet 
zeggen, dat hierbi j  alle fantasie uil den booze is. ( >n/e. 
mooie oude torentjes vertoonen hot tegendeel. r  toch, 
deze toren hier  past niet bij  het dorpskerkj e en hel pleintje. 
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rroot e cn grootsche rust. stemt liij  tol n plaats van tot 

onrust in het stille dorp. Waarom al die natuursteen? t 

kerkj e zelf lijk t Unieer  een school. Een angelustorentje is op 

een protestantsehe kerk overbodig. 

t plan der  kerk is goed. ofschoon de nooduitgangen 

wel wat te veel in één gedeelte der  kerk samenvallen. e 

kleedkamer ligt niet gunstig, toegankelijk vanuit de con-

sistorie. t teekenwerk is nogal goed. 

o ..Evolutie"  paars). Ook hier  heelemaal geen plein, 

meer  een villaparkjc . c tuin der  woning is zoo geprojec-

teerd, dat totaal geen rekening is gehouden met de aan 

sluiting van pleinverdccling en straat. e gebouwen sluiten 

het plein niel af maar  zijn er  op gebouwd. 

e predikantswoning is voor  een klein dorp nogal groot-

scheeps .opgevat. n logeerkamer beneden geprojecteerd 

is een onnoodige luxe. E r  zijn in het ontwerp goede eigen-

schappen te erkennen. e perspect ief - teékening geeft te-

veel het bouwdoostype weer. e kap zou inwendig zéx

uitgevoerd wel een erg verbrokkeld aanzien geven en niet 

de eenvoudige overkapping eener  dorpskerk vertoonen, wat 

gewenscht is. e ontwerper  bezit vaardigheid, maar  de 

constructie druk t zich in het gebouw niet logisch uit. l 

geheel is wel handig geteekend. 

o . c ontwerper  heeft wel een uit-

gestrekt plein erf grasveld gedacht en ware dc oppervlakte 

van 'het gegeven grondstuk werkelij k groot, dan zou de 

kerk hier  heel goed geplaatst zijn. r  er  werd hier  een 

afgesloten intiem dorpspleintje gevraagd wat de ontwerper 

niet te zien geeft. Toch is het kerkj e wel dat van een dorp. 

Jaimmer dat de open ruimt e niet gunstiger  afgesloten is. 

t portaal der  kerk is wel flink , maar slecht verlicht . 

e entree der  woning is te klein, de eet- en -huiskamer 

van den predikant ongunstig verlicht en door  den te ge-

rekten vorm niet aangenaam voor  bewoning. e werkkamer 

van den ddmin é ligt naast de keuken, wel onrustig. 

e perspectief teekening is niet juist aangegeven. 

(W o r d t v e r v o l g d .) 
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Mexico . 
Vervolg. (Zie bladz.

e regeering van President , was tegelijk despotiek 
en vaderlijk . Beschikkende over  een ongeëvenaard organi-
seerend talent en een verbazende werkkracht is hij  jaren-
lang voor  den Staat de voorzienigheid geweest, die aan 
alles dacht cn die begreep waaraan het land in dc eerste 
plaats behoefte had. j  moet dc grootendeels mislukte, 
althans opgegeven arbeid der  Franschen aan de doorgra-
ving van dc landengte van Panama wel schouderophalend 
hebben gadegeslagen, en de mislukkin g wel hebben voor-
zien bij  de geheel onvoldoende maatregelen, die genomen 
waren, om het leven in het moordend klimaat van Ccntraal-
Amerik a mogelijk te maken. n had dit als een bijzaak 
beschouwd en het succes der  Amerikanen is voornamelijk 
daaraan toe te schrijven, dat toen zij  het werk entameerden, 
de gezondheidsdienst als een hoofdzaak op den voorgrond 
werd gebracht. 

e volksgezondheid was reeds voor ' optreden een 
voorwerp van regeeringszorg in ; verplichte vacci-
natie was er  in  ingevoerd. n zou zich vergissen, zoo 
ruien meende, dat met die verplichtin g de hand gelicht 
werd. e Opperste Gezondheidsraad, die tegen ontduikin g 
te waken had, was bevoegd, elk individu , dat niet de 
bekende littcekentjes op de armen toonen kon, zonder  com-
plimenten te doen oppakken en de operatie aan hem te 
doen verrichten. 

3ij  de organisatie der n van Oorlog en 
e en bij  die van F inanc iën en Buitenlandsche Zaken, 

was de vaderlijk e zorg der  regeering natuurlij k minder 

voelbaar. n mieerder  mate was dit weder  het geval bij 

Binnenlandsche Zaken, waaronder  de instellingen van pu-

blieke weldadigheid ressorteerden en bij  fustiti e en On-

derwijs, dat het beheer  voerde over  scholen, bibliotheken 

museums, enz. E venzoo bij  het t van Verkeer 

en Openbare Werken belast met de zorgen voor  poste-

rijen , telegrafie, spoorwegen, kustverlichting, havendienst en 

tal van andere zaken: maar  de meest vaderlijk e instel* 

lin g is wel de „Fomen to " , het ministerie van Aanmoediging 

of Bevordering van verschillende zaken als kolonisatie, mijn -

wezen, landbouw, statistiek, wetenschappelijke instellingen en 

allerlei dingen, waarvoor  steun Van regeeringswege gewenscht 

kan zijn. 

e e mijnwetten moeten beter  zijn dan die 

van de Vereenigde Staten. z zag voor o geen ge-

vaar  in de bevordering van kolonisatie door n en 

evenmin (i n de vestiging van een Japaiische kolonie, die 

op de aan haar  afgestane landen koffie, suiker, rubber 

én tabak ging planten. e Fomento heeft ook gezorgd 

voor  het in kaart brengen van het land, voor  den meteoro-

logischen dienst, zoowel als voor  het verstrekken van zaden 

aan den landbouw, en van visch tot verbetering van den 

vischstand in meren en rivieren, voor  het houden van 

volkstellingen, zoowel als voor  het bevorderen der  literatuur . 

Wi j  kunnen over  dc e literatuur , die behalve 

de Spaansche schrijvers, welker  ri j  door  Corte/ met zijn 

brieven geopend wordt, ook c beoefenaars telt, 

hier  niet in bijzonderheden treden. t voorafgaande zij 
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genoeg, om een denkbeeld te geven van cle groote veelzijdig-
heid der  regeeringszorg in dit oude en merkwaardige cul-
tuurland . 

Wat de monumenten van zijn cultuur  betreft hebben wij 
tot hiertoe- voornamelijk in de hoofdstad rondgekeken. 

n den naasten omtrek verdient voorzeker  het schilder-
achtig gelegen kasteel Chapultcpec vermelding, dat door 
een miooien weg met de stad verbonden is. Op den heuvel, 
waarop eertijds het paleis van a stond werd het 
in  geslicht door  den onderkoning don Bernardo de 
Galvcz.  een residentie te bekomen .die tevens als ves-
tin g dienst kon doen. r n liet er  veel aan 
verfraaien en moderniseeren en sedert heeft het uitgestrekte 
gebouw geregeld tot zomerverblij f van cle presidenten der 
republiek gediend, terwij l er  tevens een kadettenschool in 
gevestigd is. 

Nabij  (het kasteel is het beroemde bosch van eeuwenoude 
cypressen. dat reeds in s tij d bestond. 

AVat verder  in dc bergen zuidwaarts liggen dc hoogst 
merkwaardige bouwvallen van het Franciskaner  klooster 
Thilmanalco. welks bouw. in den eersten tij d der  verovering 
ondernemen, nooit geheel voltooid schijnt te zijn. e rijk e 
Spaansche vroeg-renaissance-vormen herinneren aan die van 
het voormalig klooster a , dat wij  reeds vroeger 
noemden, maar  er  is hier  nog meer  verscheidenheid, ietsi 
aparts, dat men typisch h zou kunnen noemen. 

Niet ver  noordwaarts van de hoofdstad ligt . 
dat zijn opkomst dankt aan een wonderdadige bron in 

 ontdekt en aan O. . Vrouwe van Guadelupe. cle 
beschermheilige des lands, gewijd. Een groote kathedraal 
cn verse billende kapellen zijin hier  gebouwd, miaar  voor 
velen bestaat de grootste aantrekkelijkhei d dezer  .plaats in 
hare ligging, e een uitgestrekt vergezicht oplevert over 
de vallei van o met haar  meren, haar  welige planten-
groei, de schilderachtige steden en dorpen en bovenal met 
hare grootsche omlijstin g van geweldige bergen, welker 
toppen met eeuwige sneeuw bedekt zijn. 

Aan natuurbeschrijvingen zullen wij  ons hier  niet wagen 
en ook wat betreft de werken van menschenhand moeten 
wij  ons beperken, want de e republiek bevat 
nog vele andere steden die om' haar  aanleg, haar  histo-
risch verleden, haar  ligging belangrijk zijn. 

t prachtig gelegen Puebla komt wel in de eerste plaats 
in aanmerking. s voor  anderhalve eeuw werd het door 
reizigers beschreven als een der  schoonste steden van de 
nieuwe wereld die bij  geen Europecsche stad behoefde, 
achter  te staan. s toen waren cr  vij f hospitalen cn 
vele scholen, waarvan een door  meer  dan vijfhonder d -
diaansche leerlingen bezocht werd. Onder  dc instellingen 
voor  onderwijs was toen ook het College van den . Geest 
beroemd, thans een staatsschool gevestigd in een historisch 
gebouw, dat ook nog merkwaardig is. omdat Porfiri o z 
er  in  als opstandeling door  de Franschen gevangen 
gehouden werd. j  wist evenwel te ontsnappen. 

Een vijftigta l jaren geleden telde men te Puebla bijna 
evenveel kerken en kloosters als de de hoofdstad, vele 
voorzien van de eigenaardige koepels cn klokketorens. e 
kathedraal in klassieken stijl , 'maakt met hare torens een nog 
meer  monumentalen indruk , dan die van Alexico. g 
worden de gewelven gedragen door  zuilen van kolossale 
afmeting en zijn dc wanden met veelkleurig marmer be-
kleed; ook het hoofdaltaar  is een groot bouwwerk op zich-
zelf, geheel van marmer samengesteld. 

 ucbla Werd reeds in  door  den Spaanschen onder-
koning a gesticht op eenige uren afstand van de 
Aztekenstad Chohila, die volgens de mededeelingen van 
Cortez  huizen en  offcrplaatscn bevatte. Cho-
hil a was voor  de bewoners van Anatruac. de e>ude naam 
van 'het e hoogland, een heilige stad van be-
teékenis. een soort , waarheen talrijk e bedevaarten 

ondernomen, omdat daar  cle heilige slang  ge-
leefd had, die aan dc Azteken de kunst van metaalbe-
werkin g en de sterrenkunde cn tijdrekenkund e geleerd had. 

e slang was daarna verdwenen, maar  dc Azteken ge-
loofden, dat zij  eenmaal zou wederkomen. t geloof is 
de Spanjaarden goed te stade gekomen, toen het toeval 

 dat Cortez voet aan land zette ter  zelfder  plaatse 
waar  dc slang in zee verdwenen was. a meende in 
Cortez het in een godheid veranderde heilige dier  te zien; 
terugkeeren en het volk bewees den Spanjaarden goddelijke 
eer  cn geloofde in hun onsterfelijkheid, totdat het tegendeel 
gebleken was, maar  toen hadden zij  vasten voet  het 
land gekregen en was het met de Aztekische cultuur  ge-
daan. 

n de nabijheid van Chohila vertreft zich een zooge-
naamde tooccalli. een van gedroogde leemsteenen gebouwde 
terrassenpyramide met een grondvlakte van ongeveer

. zijde  hoogte van . 

01 men in deze pyramide een offerplaats, dan wel een 
grafstede of beide tegelijk te zien heeft, is moeilijk uit te ma-
ken, wel heeft 'men in een der  zijden een grafkelder  gevon-
den, 'welke eenige beelden Jen -vaatwerkf bevatte, maar  bovenop 
dc pyramide, die in den loop der  tijden geheel het aanzien 
van een natuurlijken , begroeiden heuvel heeft gekregen is 
door  de Spanjaarden een kerk gebouwd. c oude heilige! 
stad verviel tot een onaanzienlijk vlek, de stroom van pel-
grim s richtt e zich van lieverlede niet meer  naar  de teocalli, 
doch allengs naar  de nieuwe stad Puebla, bijgenaamd dc 
lios Angelos, naar  dc kathedraal, waaraan volgens de over-
levering, des nachts, wanneer  cle menschen van hun arbeid 
rustten, door  dc engelen werd voortgebouwd. Voor  denf 
eeredienst van de heilige slang Was die van de ; 
dc los s in plaats getreden. 

Thans in Puebla een der  voornaamste industriesteden
het land, de snelstroomendc Atoyac levert de drijfkrach t voor 
vele fabrieken. e oorspronkelijk reeds regelmatige aanleg 
is uitgebreid met nieuwe breede straten en lanen, de stad 
is van waterleiding, elcctrische verlichtin g cn riolccrin g voor-
zien, nieuwe scholen zijn er  gebouwd benevens een prach-
tige gevangenis, maar  gelukkig hebben al deze blijke n van 
welvaart aan de ojude stad haar  statig Spaansch karak-
ter  nog niet ontnomen. e oude steenen gebouwen met hun 
rijk e kroonlijsten en talrijk e steenen balcons, hebben won-
derwel weerstand geboden aan dc ongunst der  tijden in 
een stad, die elf 'maal belegerd is. 

t Puebla, dat oostwaarts van de hoofdstad gelegen is 
mag Guadalajara genoemd worden, bekend als de parel van 
Jiet Westen, verder  Chihuahua in het Noorden, met een be-
roemde oude kathedraal en overblijfsel van bouwkunst der 
Nahua's. vroegere bewoners dezer  streken in de nabijheid. 
San s dc Potosi met een oud gouverncmentspaleis. Ori -
zaba en Veracruz, eveneens oude voorbeelden van steden-
aanleg, volgens regelmatig grondplan. 

Bijn a in elke plaats. odk in kleine dorpen, meercndeels 
door n bewoond en slechts uit onaanzienlijke hutten 
bestaande, vindt men kerken, kloosters en andere gebou-
wen door  dc Spaansche bezitters van het land gesticht, 
dikwijl s grootsch aangelegd en daardoor  vaak onvoltooid, 
vele malen ook in slechten staat van onderhoud en zeer 
vervallen, 'maar  daarom niet minder  belangrijk . 

e e architectuur  in haar  geheel moet haar 
beschrijver  nqg vinden, naar  wij  meenen; de stof voor  de 
studie daarvan is in overweldigende hoeveelheid voorhan-
den en nu hebben wij  nog bijn a enkel'  en alleen over  de 

e bouwkunst gesproken, maar  het land 
bezit nog tal van monumenten uit een grij s cn nagenoeg 
onbekend verleden, waarvan hetgeen wij  er  van weten nog 
grootendeels op gissingen berust. 

n willen wij  in een volgend nummer nog een en 
ander  medcdeelen. (W o r d t v e r v o l g d.) 

Voordrachte n in de Rotterdamsch e Academie . 
n de namiddag voordracht voor  de leden van de Aca-

demie, g  dezer  gehouden, heeft de heer . W . 
r  uit t gesproken over  a a r d e w e rk cn cle 

t o e p a s s i ng d a a r v a n i n de b o u w k u n s t . 
Spreker  ving zijn voordracht aan, met er  op tc wijzen, 

dat wij  thans ccn tijdper k van bloei van kunsten en weten-
schappen beleven, zooals de geschiedenis ons die ook van 
vroeger  doet kennen. 

r  dc groote ontwikkelin g van het verkeer, het ver-
zameling- en museumwezen, archeologische studiën cn op-
gravingen verschilt onze tij d echter  daarin van vroegere 
bloeiperioden, dat men thans, meer  dan ooit vroeger, be-
schikt over  de kennis van alles, wat die vroegere perioden 
opleverden. t heeft tengevolge dat. waar  men in vroegere 
jaren gedurende eeuwen, volgens eenzelfde techniek werkte 
en deze langzamerhand tot volmaking bracht, thans uit al 
die oude technieken geput wordt , en men door  combinaties 
daarvan, aan dc hand van nieuwe vindingen, nieuwe uitingen 
tracht tot stand te brengen. 

r  en beton vragen nieuwe beklecdings- cn versierings-
materialen cn deze geven op hun beurt aanleiding tot 
nieuwe toepassingen. t is imoeilij k te zeggen, welke aesthc-
tische waarde het thans reeds bereikte heeft, daar  men 
zijn eigen tij d niet objectief kan bcoordcclcn, doch aller-
wege is men aan het zoeken en het laatste woord is dus 
zeker  nog niet gesproken. 

Gaat men na, hoe eenvoudig de meest primitiev e vorm 
van aardewerk is, n.1'. klei, zoodanig gebrand, dat water 
haar  niet meer week maakt, dan is het geen wonder, dat 
ieder  primitie f volk reeds in de oudste tijden aardewerk 
maakte. 

Van aardewerk in hoogere stadia van technische ontwik-
keling en toepassingen in de bouwWunst vindt men de oudstcj 
voorbeelden in Egypte, waar  verglaasde tegels en kapi-
teelen reeds pl.m.  jaar  vóór Christus bekend waren. 
Ook Assyr ië, Baby lón ië en Perzië geven eeuwenoude voor-
beelden van technisch reeds zeer  volmaakte versieringen 
in polychroom geglazuurde bekleedingsmaterialen. 

e Grieken brachten de eenvoudige terracotta-techniek? 
tot hooge ontwikkeling, doch maakten noch op hun vaat-
werk, noch op de bouwkundige toepassingen gebruik van 
glazuren. 

n onze streken maakte men in de middeleeuwen vaat-
werk, tegels en bouwmaterialen van rood en geel bran-
dende klei, met eenvoudige kleurstoffen beschilderd en be-
dekt met een doorzichtige glazuur, zooals ons testengoed. 

Tijden s dc bloeiperiode in Perzië en omringende landen, 
ongeveer  van de  eeuw af, kwam' de keramiek aldaar 
tot groote ontwikkeling . 1 

e bekleeding van Perzische, Syrische en Turksche bouw-
werken geven ons prachtige kleuren te zien, met brillant c 
glazuren, o.a. op helder  'witten grond toegepast. 

e werd het inwendig grof gele aardewerk bedekt 

met een witbranclend sterk kiczelhoiudend laagje, waarover 
dan, na beschildering, dc doorzichtige glazuur  kwam. 

Ook kende men het gebruik van tinoxyd. dat de glazuur 
doorschijnend wit maakt. e laatste techniek brachten 
de n naar  Spanje. Van hier  uit en misschien direct 
uit Perzië gingen invloeden uit naar ë en zoo ontstond 
daar  de groot-industri e gedurende dc e die 
o.a. dc werken der a s bracht. Van ë bracht, 
volgens i , ccn r  de kunst naar -
lem en een , die zich tegen het einde- der  tóe 
eeuw te t vestigde, zou daar  de eerste h aar-
dewerkmaker geweest >:ijn. \ 

t h der  oudste tijden, vooral ook ele tegels, 
toont sterk den n oorsprong. t krijg t lang-
zamerhand een h karakter  tot dat cle invoer  van 
Chincesch en Japansch poroelein zijn invloed doet gelden. 
Opk in andere steden maakte men , o.a. te -
terdam, waar  b.v. de beroemde Boumecstcr  zijn meester-
lijk e tcgeltableaux maakte. 

Toen men later  in Europa poroelein ging maken, ver-
minderde do c industri e langzamerhand en ten laatste 
werd zij, door  dc uitvindin g van het inwendig geheel wit; 
sterk aardewerk door  [osiah Wedgewood tc Burslein. ge-
heel tén gronde gericht. Alleen de „Porce leyne Fles"  bleef 
over  en hier  maakte men slechts grof aardewerk en vuur-
vaste steen, tot dat Joost Thooft in  met e Comte 
de oude industri e weer  deed herleven. j  maakte echter 
niet opnieuw het oude h doch een nieuw fabrikaat ! 
in blauwe schildering op het nieuwe, sterke witte aarde-
werk, dat den schilder  een geheel andere versieringswijze bood. 

t moderne h heeft reeds een wereldmarkt ver-
overd, lang voor  dat men het oude weer  uit dc doos haalde 
en dit andermaal begon te waardeeren. t heeft dan ook 
nooit, zooals men wel eens ten onrechte meent, een na-
bootsing van het oude willen zijn. Trouwens, hoe groote 
waarde studie van oude voorwerpen en inspiraties daarop 
kunnen hebben, de slaafschc nabootsing daarvan zooals 
men tegenwoordig wel opmerkt, vooral wanneer  men die 
van oude merken voorziet en geheel een oud karakter  geeft, 
brengen een vak toch zeker  niet vooruit . 

a gaf spreker  een beschrijving van de uitvindin g 
van het porcelein door  Johann Friedric h Böt tger in
cn van moderne toepassingen van, evenals het porcelein̂  
inwendig geheel dichtgebrande, dus onporeuze fabrikaten, 
zooals de Ejngelsche giesbuizen, c potten en de. 
tegenwoordige c fabrikaten voor  architectonische toe-
passingen aan buitengevels. 

Ten slotte vertoonde spreker  een aantal fraaie lichtbeel-
den van aardewerk en bouwkundige toepassingen daarvan, 
uit de verschillende door  hem besproken perioden en van 
den tegenwoordigen tijd . o. m. in het Vredespaleis, aan 

l Centraal, n . aan de Effectenbeurs te Am-
sterdam. 

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

G T E N P 

T E . 

J u r y - r a p p o r t o v er  dc P r i j s v r a g e n 

u i t g e s c h r e v en i n

(V e r v  1 g.) 

o ,,Arbeid adelt"" . e ontwerper  heeft zich bij  de 
vcrdeeling der  grondoppervlak! e in een stad gedacht, waar 

elk stukje grond nog voor  speculatie geschikt geacht wordt. 
e perspectiefteelkening geeft ook meer  een plein van een 

groote stad. c opzet der  uitwendige architectuur  doet den-
ken aan bestaande kerken te , wat voor  een 
dorp niet dc gewenschte architectuur  is. e toe- en op-
gang der  galerij  brengt de bezoekers der  overige ruimt e 
met elkaar  in botsing. e belendingen zijn onjuist aange-
geven. t teekenwerk is overigens wel handig, ofschoon 
kerkarchitectuu r  in dc eerste plaats waardigheid vraagt. 

o „Vesper " . c kerk is op de situatie van het 
plein t'e veel naar  voren gebracht. n plaats van don ron-
den vorm van dc kerk , was ook de polygonalc meer  do 
gewenschte voirm vooral met het oog op do zitplaatsen. 



Waarom, bij  dit kerktype, overigens wel geschikt voor 
een protcstantsch dorpskerkje, het torentj e niet op het dak 
geplaatst ? Thans valt die toren er  geheel af en uit. Ook is 
de bovenoplossing van den toren niet geslaagd. t plan 
der predikantwoning is goed. ofschoon de portaalplaatsing 
niet gelukkig in bet plan der  gehouwen past. e opbouw 
is verder  niet zoo goed als het plan. 

e buitenarchitectuur  der  pastorie vertoont betere kwali-
teiten dan die van de kerk . 

o d en groen". e aanleg, alhoewel niet geheel 
geslaagd, vertoont een duidelij k streven om tc verkrijge n 
wat in de eerste plaats gevraagd is: een intiem dorpsplein 
in aansluiting met de zijstraten. Nog beter  ware het geweest 
indien de ruinen van kerk en pastorie voor  plein waren 
benut. e aansluiting tusschen kerk en pastorie bad alsdan 
wellicht tot rationecler  grondvorm geleid. e kerk heeft 
in den Tangen wand te veel t raveeën, waardoor  de grootheid 
der bouwk. lijnen te niet is gedaan. 

e toren kan voor  een dorpskerk wel geslaagd heeten, 
doch de verdere architectuur  is maar  middelmatig. 

t voorstel tot bekroning is geschied op grond van 
den nogal gunstigen opzet van de geheele situatie wat hier 
hij  deze prijsvraa g hoofdzaak was. 

t teekenwerk is goed. 
o „V rede . " t plein is wel verkregen, doch staat 

nog te weinig in verband tot de dorpsstraat. 
e toegang van de straat tot de kerk is mooi van vinding, 

ofschoon één toegang wel wat weinig is. n tweede toe-
gang was bovendien gemakkelijk te ^bereiken geweest door  in 
den voorgevel der  kerk nog een toegang te maken, wat 
ook de architectuur  daarvan ten goede gekomen was. Ook 
is de toegang van den predikant tot de kerk .buitenom 
niet goed te keuren. 

t geheele ontwerp bezit eenheid, ofschoon de archi-
tectuur  der  pastoirie niet geslaagd is, en de voorgevel daar-
van geen woonhuis typeert. 

Evenals bij  meerdere ontwerpen ontbreken in het kerk-
dak dakvensters. e zijn echter  onmisbaar  èn voor  ver-
lichtin g èn voor  toegang tot het dak en de kap bij  dikwijl s 
voorkomende herstelling. e perspectief geeft de bedoe-
lin g van den geheel cn opzet niet gelukkig weer. 

Evenals het voorgaande komt vooral wegens den alge-
heclcn opzet dit ontwerp voor  bekroning in aanmerking. 

t teekenwerk is goed verzorgd. 

o ..Eenvoud"  (rondschrift) . r  is een intiem dorps-
plein geschapen, ofschoon het plein toch nog grooter  had 
gehouden moeten zijn. c planindecling van kerk en wo-
ning is tul een organisch geheel verwerkt en bezit, op 
zichzelf gezien, weinige gebreken. e beë ind ig ing van het 
torentj e is zwak van samenstelling en een blalcon aan de 
voorzijde zeer  gecompliceerd en gezocht. t geheel bezit 
echter  wel een landelijk karakter  (ofschoon de blindjes aan 
kerkramen niet passen en onbruikbaar  zijn. n ziet dan, 
ook in de vensters niet dat deze één groote ruimt e moeten 
verlichten. 

e verwarmingsschoorsteen doet niet mooi. 
Overigens is de perspecriefteekening knap uitgewerkt cn 

gevoelig is er  de intimitei t lin neergelegd. e gebreken 
in het grondplan kunnen buiten beschouwing blijven. 

t teekenwerk is smaakvol. 

o „Fred" . t ontwerp behoort tot de beste van 
dc inzendingen, welke in hoofdzaak aan het programma vol-
doen. 

r  toch is een flin k en intiem dorpsplein verkregen 
en dienen de .geboiuiwlen tot een mooie afsluiting daarvan, 
terwij l aan de straatzijde een eenvoudige ri j  boomen vol-
doende is om straat en plein aan te duiden en zc toch 
beiden tot een geheel te verbinden. 

(Wat gras, bloemen of kleine heesters of een enkel boompje 

in de omgeving der  kerk had hier  niet geschaad. e kerkjes 
in Engeland geven daarvan zulke fraaie voorbeelden. 

e indeeling der  kerk geeft een goed bruikbare n platte-
grond te zien zonder  gezochtheden en goed voldoende aan 
de eischen die voor  een protcstantsch dorpskerkj e te stel-
len zijn. c ligging der  kerk met de aansluiting van den 
toren aan de verbinding van consistorie en woning is goed 
begrepen en gevoeld. 

e indeeling der  predikantswoning is wel wat te uit-
gebreid en te groot van opzet voor  een dorpspastorie, wat 
zich blijkbaa r  ook wreekt in de verdieping. 

c hoofdtrekken der  buitenarchitectuur  zijn rustig en ver-
tonnen het juiste karakter  van een dorpskerkje. 

t zijportaal der  kerk behoort niet tot de gelukkigste 
samenstelling, is niet fij n van vorm. 

e galerij  is niet goed verlicht en ook de dakvensters, 
met het oog op herstellingen noodig, ontbreken. e pasto-
ri e had lager  kunnen zijn, het programma gaf te dezen 
opzichte een duidelijk e aanwijzing. 

c teekeningen zijn vkxt opgezet, de perspectief is ge-
voelig en geeft echt landelijk , intiem weer  wat bedoeld, 
en ook volgens programma gevraagd is. 

b. C o t t a g e. 

o „Ve luvens is " . Beantwoordt geheel aan het pro-
gramma, geeft een goed type van een cottage, in -
landsch karakter  en is zoodanig bestudeerd, di t het op 
enkele kleinigheden na voor  uitvoering geschikt zou zijn. 

t teekenwerk is zeer  klaar  en beschaafd, dc geheele 
inzending is smaakvol verzorgd. 

o ,,Cottage". s een variant grooter  dan het vorige 
motto en hoewel van gelijke waarde wat betreft geheelen 
o,pzet. wijze van teekenen en smaakvolle verzorging geeft 
het tot meerdere opmerkingen aanleiding. 

Zoo is het trapbordes-verdieping minder  goed verlicht , 
de W . C s zoowel op bcganen grond als op de verdieping 
zouden door  smalle lichtspleten zonder  schade aan dc gevels, 
direct licht en lucht kunnen verkrijgen , terwij l bij  de in-
deeling van de houten stijlen der  warande had moeten 
vermeden worden, dat deze juist in de assen der  achterge-
legen deuren - vielen. 

o „Tana h Sirah" . e plattegronden zijn goed be-
studeerd, uitgenomen dat een afzonderlijk toilet ontbreekt. 

e geheele opzet vertoont een juist begrip van een cot 
tage. t ensemble zuu aan eenheid gewonnen hebben 
door  het aannemen van gelijke nokhoogtc voor  de geheele 
kap. t teekenwerk is goed en dc ontwerper  van deze 
inzending geeft blij k wel begrepen te hebben, waarmee 
bij  de afwerking voor  een prijsvraa g kan worden volstaan. 

o „Compact " . t het oog op het gebruik van het 
toilet, en in het voordeel van het zitj e in de cosey cornet-
had e ingebouwde kast in de hal beter  vervangen kunnen 
worden door  een deur  in het toilet, hetwelk nu alleen van 
uit de entree bereikbaar  is. t ontbreken van een stook-
plaats in de woonkamer is in ons klimaat niet te verde-
digen al vat men een cottage ook alleen als zomerverblij f 
op. t verdiepingplan komt logisch voort uit de indeeling 
van den beganen grond. Badkamer ware beter  in de nabij-
heid der  groote slaapkamer gelegen. l niet geheel 
pretentieloos en niet bepaald , vertooncn de gevels 
een handigen en frisschen upzet; jammer dat de voorgevel, 
vooral doorr  de raamverhoudingen in waarde zooveel achter 
staat bij  den zeer  geslaagden zijgevel. t teekenwerk ver-
raadt een ervaren hand. 

o "  (in kleur  met perspectief). n het alge-
meen staan de plattegronden achter  bij  de gevels. e cosey 
corner  ligt ongunstig in het plan ingeklemd en mist, door 
het ontbreken van een raam, uitzicht naar  buiten, wat het 
aantrekkelijk e van een dergelijk hoekje juist vraagt. e 
ligging heeft vermoedelijk ook tengevolge dat de trap on-

gunstig is geprojecteerd, waardoor  beneden in de hal zeer 
weinig ruimt e overblijft , terwij l op de verdieping veel te! 
veel ruimt e aan het woongedeelte wordt onttrokken. 

Om dc woon-eetkamer te mogen opvatten als woonkamer 
met eenigszins afgescheiden ecthoek. had de woonkamer 
wel wat breeder  ontworpen mogen zijn. terwij l door  eeneJ 
hetere plaatsing van den schoorsteen het vertrek gezelliger 
in te deelen zuu zijn. t dienstgedeelte is zeer  goed onder-
gebracht, terwij l de verdieping logisch voortkomt uit den 
heg. grond. e gevels geven een zeer  aantrekkelij k type 
cottage weer, en behalve dat de kniklij n in de kap beter 
wat lager  ware genomen, is het geheel zeer  goed van ver-
houding cn bezit den noodigen eenvoud en landelijkheid, 
voor  een dergelijke opgave gewenscht. 

Teekenwerk verdienstelijk. 
o „ E e n v o u d"  (in potlood). n 't algemeen een dui-

delij k plan, waarbij  de ruimt e op de verdieping zeer  goed 
is benut, maar  aanleiding geeft tot minder  aangename ver-
houdingen in de afmeting der  vertrekken. 

t toilet bad beter  uit de hal dan uit de voorkamer 
bereikbaar  kunnen zijn. e gevelarchitectuur  is eenvoudig 
en aantrekkelijk , terwij l daarin de verschillende ruimten zeer 
goed tot uitdrukkin g komen. Jammer dat het verschil in 
waarde van hoofd- en dienstingang niet tot haar  recht komt. 

t teekenwerk is correct. 
o „Bu i t en " , (in potlood). e indeeling is wel ge-

slaagd, hoewel de verdieping veel zwevende muren vertoont. 
t toilet ware beter  direct uit de hal bereikbaar geweest. 

g en afmetingen der  vertrekken afzonderlijk zijn 
zeer  goed. Gevels en kapvorm zijn aantrekkelij k en rustig 
en het geheel behoort tot de goede oplossingen van de 
opgave. 

o „Noord " . e keuUn is te ver  van de woonkamer 
verwijderd , terwij l in het algemeen de samenhang tusschne 
dienst- cn woongedeelte te gecompliceerd is. e gezochte 
vorm van portaalverdieping en bordes van de trap ontne-
men tfe veel aan dc beschikbare ruimt e voor  de nu betrek-
kelij k kleine en hoekige slaapkamers. Waartoe moet dc 
groote zolder  dienen, waar  de dienstbodekamer reeds op 
afzonderlijk e zolderruimt e is ondergebracht? t topje in 
den voorgevel doet erg klein tegen het reusachtige dakvlak. 
welk laatste het geheel ook topzwaar  maakt. e linker  zij-
gevel vooral is weinig geslaagd .'t Geheel is rmakkclij k en 
vlot geteekend. 

o t en Steen". g beg. grondplan is wel 
goed. alleen had de kast naast het zitj e beter tot verrui -
ming van dit laatste benut kunnen worden, terwij l de entree 
tamelij k benepen is. T)e planindecling o|p de verdieping volgt 
niet uit die van den beg. grond, terwij l vooral dc W . C. 
ongunstig is gelegen met het oog op licht en afvoer. Wat 
de gevels betreft dient opgemerkt dat de dri e voornaamste! 
topgevels te weinig eenheid van behandeling vertoonen. 

Teekenwerk goed. 
o t braeve standt" . Goede beknopte planin-

decling, maar  een toegang Van buitenaf naar  de bijkeuken 
zou nog zeer  gewenscht zijn. e verhouding van de licht-
openingen in de gevels is zeer  geslaagd. t ontwerp zou 
een goed Cottage-type vormen, wanneer  niet de samen-
hang in het geheel verbraken werd door  het noodeloos ver 
overbouwen van de slaapkamer op de verdieping naast het 
terugtreden van het gevelvlak ter  plaatse van de ingebouwde-
warande, waardoor  deze ruimt e als een te op zichzelf staand 
motief tot uitdrukkin g wordt gebracht. 

Teekenwerk goed. 
o „Jo" . t beg. grondplan is over  het algemeen 

goed. e cosey corner  is een beetje aan den kleinen kant. 
terwij l de iserre als kleine serre, met stookplaats te gewichtig 
doet. Verdiepingmuren staan niet overal op die van den 
beganen grond. Overigens maken de gevels een frisschen 

en prettigen indruk , waarbij  echter  dc oplossing van den 
schoorsteen, vooral bij  den overgang van den uitbouw der 
cosey corner, een minder  geslaagd element vormt. Teeken-
werk zonder  pretentie. 

o „Zomer "  (op gele fond). n het algemeen ver-
dienstelijk plan, waarbij  echter  de bijkeuken meer  als door-
gang dan als spoelkeuken behandeld is. t is te betreuren, 
dat een dergelijk plan niet tot een meer  rustigen opbouw 
geleid heeft. e onrust ontstaat voornamelijk door  tc groote 
verscheidenheid van architectonische motieven. Niettegen-
staande de ontwerper  zich in de keus der  motieven en 
zelfs in de wijze van opmerken niet voldoende zelfbehcer-
scihing heeft opgelegd, is het geheel tot een smaakvolle 
teekening verwerkt. 

o „Zomer s buiten" . Plattegrond is wel bestudeerd. 
e slaapkamers zijn uver  het algemeen te klein en enkele 

niet mooi van vorm. Er  is te veel ruimt e aan gang en por-
taal geofferd. 

n de gevels is één karakter  g >ed doorgevoerd. t 
aanknopen van de gootlijsten tegen de dakvlakken der  lagere, 
gedeelten doet niet pretti g aan. t juiste cottage-karakter 
ligt niet in dit ontwerp, en het geheel zou beter aansluiten 
bij  gesloten bebouwing aan den buitenkant eener  stad. Tee-
kenwerk correct. 

o „Zomerrust" . e serre is niet harmonisch met het 
overigens goede geheel verwerkt. t komt vooral in de 
gevels uit. Verdieping hoewel goed van indeeling volgt niet 
uit de indeeling beg. gronds. Gevels nogal braaf. e groote 
ontwikkelin g der  eindgevels doet schade aan het cottage-
karakter . Wat de opwerking van de teekening aangaat, 
dient opgemerkt, dat de schaal vin het omgevende ge-
boom'tc te klein is, waardoor  het geheel een ongunstige 
afmeting aanneemt. 

o „Bouwstud ie" . e cosey corner  is niet gelukkig 
pnder  de trap gesitueerd, terwij l de hal geen direct uitzicht 
naar  buiten heeft. t portaal tusschen woonkamer en keu-
ken behoort tot de gelukkigste vondsten. l de ver-
dieping goed uit den heg. grond voortkomt, zijn de slaap-
kamers klein en meerendeels onprettig van vorm. Niette-
genstaande de kap zich logisch uit het grondplan ontwik-
kelt kan de totale dakwerking niet bekoren. 

o „Zomerdag " . woon-eetkamer moest als één ver-
trek worden opgevat, terwij l de bijkeuken een toegang naar 
buiten had kunnen hebben. n de warande aan beide 
einden gesloten ware, zou er  'meer  aanleiding zijn den toe-
gang in het midden der  warande te prononceeren. e ver-
dieping volgt logisch uit het beg. grondsplan. en is goed 
verlicht . e buitenarchitectuur  is redegevend, waarbij  ech-
ter  de Serre een minder  fraai aanhangsel vormt. Teekenwerk 
met zorg behandeld. 

o „ E e n v o u d"  (verdunde inkt) . t plan vertoont 
goede oplossingen. e bijkeuken is echter  meer  een dien-
kamer en heeft geen toegang naar  buiten. e onlogische, 
afschuiningen van hoeken leiden tot geforceerde uitingen 
in de buitenarchitectuur, vooral wat de kap betreft, speciaal 
bij  de hoekkepers. 

n de tup boven overdekt balkon op de warande' 
was weggelaten zuu het geheel aan rust hebben gewonnen. 

e roedenverdeeling van de woonkamerramen is nogal ge-
zocht. 

o „'Tim e is money". e serre met schoorste  is 
overdreven gewichtig, terwij l een overdadig aantal kasten 
in dc woonkamer deze niet aan intimitei t doet winnen, en 
geen wand voor  het plaatsen van meubels overlaat. Ongun-
stig werken de raamstijlen op de hoeken der  gevels onder 
de kap, waardoor  aan deze laatste de noodige stabiliteit 
wordt ontnomen. e verschillende afmetingen der  vet trek 
ken zijn in de gevels niet tot uitdrukkin g gebiacht. l 
opendraaien der  luiken onder  den overbouw van de verdie-



ping zal met het oog op dc consoles wel bezwaren ople-
veren. r  het uit de as plaatsen van het raam1 van de 
iraphal zal dc verlichtin g der  trap binnen minder  aange-
naam zijn. 

o ..Country life" . c coscy corner  is zeer  benauiwd.de 
woon-eetkamer door  noodeloos diepe en vele kasten slecht 
van verhouding. Een dienstgang overdadig. e keuken en 
bijkeuken ware beter  niet gescheiden. t bewonen der 
verdieping zou zeer  zeker  vergemakkelijkt worden door  het 
weglaten van de overbodige afscheiding op het portaal 
der  verdieping. 

t silhouet van het geheel is zeer  verbrokkeld , terwij l 
het verschillend behandelen van de topgevels ongemoti-
veerd is. i cottage type is wel bereikt en de vertrekken 
zijn naar  buiten behoorlijk tot uitdrukkin g gebracht. 

o „Juis t op tijd. " e hal is te klein, terwij l ccn 
zitbank tegen de trap moeilijk als een oplossing voor  een 
cosey corner  is te aanvaarden. e woonkamer heeft geen aan-
gena'men vorm. hetgeen door  de serre nog meer  wordt ge-
accentueerd. Voor  meubelen is geen plaatsing te vinden. Bij -
keuken is als dienkamer opgevat. l dc warande wel 
wat groot is. is deze in den gevel verdienstelijk verwerkt. 

e slaapkamers zijn lal tc klein. e raamverdeeling in 
den buitenmluur  der  badkamer stemt niet overeen met de 
planindeeling en doet daarachter  een vertrek vermoeden. 
((ver  het algVnleen doen de gevels rustig en pretti g aan. 

o „ X . . Z . " e gezwaaide entree is zeer  bene-
pen en leidt tot geforceerde hoekoplossing. e bijkeuken 
is niet meer  dan een portaaltj e van de keuken naar  buiten. 
Een afzonderlijk toilet ontbreekt. l de kapvorm zich 

h ontwikkel t uit het grondplan, worden de dakschilden 
tc veel gebroken, door  de met onnoodigen nadruk behandelde 
afdekkingen, der  tot groepen vereenigde slaapkamer vensters. 

o „ A v e c toit de roseaux.'' e cosey corner  is te 
klein opgevat, terwij l de hal alle directe uitzicht mist. Wat 
dc opbouw betreft, laat de samenhang tusschen middenge-
deelte en de twee zijvleugels te wenschen over, waardoor 
de indru k van dri e verschillende woningen gemaakt wordt. 

t is wel het gevolg van de hier  overdreven cn ongemoti-
veerde zucht naar  een symmetrische planindeeling. Teeken-
werk is serieus. 

o „A l s ik des Zomers." e woon-eetkamer is niet 
gunstig van grondvorm en de plaatsing van de stookplaats 
bedenkelijk. Overigens vertoont het plan goede kwaliteiten. 

e randbogen van de overbouwde warande zullen in den 
gevel niet gelukkig werken, vooral waar  zij  niet samen-
vallen met de as van de geheele conceptie. t geheel is 
geteékend. 

o "  Cosey corner  en hal zijn niet tot een 
gdheel verwerkt . e vestibule doet grootcr  als de hal, 
welke laatste niet meer  dan een gang is. e opvatting van 
de overige ruimten is zoo breed, dat het geheel te groot 
is geworden. t cachet van cottage zit wel in dit plan en 
het geheel is serieus behandeld en smaakvol g e t e é k e n d. 

t architectonisch talent van den ontwerper  staat achter 
bij  zijn teekenvaardigheid. e kap volgt niet uit den plat-
tegrond, waardoor  noodelooze platten ontstaan, terwij l de 
ramen van de verdieping vreemd ten opzichte van die van 
den beganen grond zijn geplaatst. 

o „S in e labore nihil. " e planindeeling is in het 
algemeen goed. hoewel de serre niet meer  dan een erker 
formeert. t traplich t heeft niet te verdedigen afmetingen 
aangenomen waardoor  een hiaat in de gevels ontstaat, wel-
ke overigens aantrekkelij k karakter  vertoonen. t teeken-
werk is goed verzorgd. 

o „ X . " e plattegronden zijn in hoofdzaak goed. 
e bijkeuken heeft geen toegang naar  buiten en wel naar 

de kamer. t laatste is zeer  zeker  ongewenscht. 
e gevels hoewel natuurlij k uit het plan voortkomende, 

missen cachet door  de te groote ramen en minder  juiste 
verhoudingen. 

o „Ne l l y . " e omtrek van begane grondplan is nogal 
gezocht. e verbinding tusschen kamer en keuken onge-
wenscht, evenals de plaats van de bijkeuken tusschen de 
hal en de keuken. Afkeurenswaardig is de afscheiding tus-
schen kamers op dc verdieping te nemen op het hart 
van een raamstijl . e binnenmuren der  verdieping stroo-
ken niet met die van het begane grondplan. e gevels 
zijn in het algemieen rustig en niet zomder  verdienste, waar-
aan echter  de niet rythmisch aangebrachte bogen van de) 
warande schade doen. 

o "  (op donker  carton). e ruimt e voor 
hal, vestibule, cosey corner  en trapruimt e is niet in ver-
houding tot het woongedeelte cn had meer  tot een geheel 
verwerkt dienen te worden. e woon-eetkamer is indirect 
verlicht , terwij l de schoorstecnen van woonkamer en keu-
ken op de verdieping niet voorkomen. e buitenarchitcc-
tuur  verraadt een fij n begrip van verhoudingen en afmetin-
gen e nuttelloozc ruimt e boven de warande werkt naar 
buiten niet fraai , terwij l de scherpe top in den voorgevel 
contrasteert met den botten dakvorm Van den overigen bouw. 

Teekenwerk is verdienstelijk. 
o n Xest. das Best." e verbinding tusschen 

keuken, woonkamer en warande is geslaagd. e bijkeuken 
heeft geen toegang naar  buiten. Planindeeling overigens* 
goed. n den gevel is te betreuren dat de schoorsteen tc 
veel tot uitdrukkin g gebracht cn slecht beë ind igd is, ter-
wij l de serre be-ter  door  balcon. vanuit der  slaapkamer 
toegankelijk, ware afgedekt. t gebruik van te zwaar  hout 
in den topgevel werkt niet aangenaam. 

o „S imp lex . " e hoofdvertrekken op beganen grond 
zijn wel goed. e vestibule te klein en de warande te groot. 
'Toegang kelder  is wel wat te laag. n noch bijkeuken 
hebben direct toegang .naar  buiten- e verdiepingindeeling 
is minder  goed. e hoekoplossing boven de platte afdekking 
van de cosey zlweeft en is dus onconstructief. e architec-
tuur  neigt tot het cottage-karakter, maar  is vri j  dor. e 
ramen van de woonkamer zijn buiten verhouding tot hare: 
afmetingen. 

o „Passé Partout." e warande is buitensporig groot 
t/o van het woonhuis. e bijkeuken is meer  als dienkamer 
Opgevat. e verdieping is nogal grilli g van omtrek en komt 
niet logisch uit den beg. grond voort. e gevels zijn ten 
zeerste gebrokkeld en missen alle teenheid en rust. t geheel 
is meer  type landhuis, dan cottage. 

o „Bu i t en "  (op notenbalk). t plan heeft in het 
algemeen verdienstelijke kwaliteiten. r  is niet ge-
vraagd, doch goed gelegen. t plan wordt wel wat groot 
voor  cottage. e gevelarchitectuur  vertoont een vaardige 
hand en bezit landelijk karakter . e westgevel is het best 
gecomponeerd. e opeenstapeling echter  van negen stuks 
trapramen geeft een te veel in dezen gevel, terwij l de uit-
gebouwde bijkeuken afbreuk doet aan het geheel. e schoor-
steenoplossing ontwikkel t zich rationeel uit den plattegrond, 
maar  schaadt aan dc topcompositie van den oostgevel. 
Teekenwerk goed. 

o , ,B. &  V . " n het algemeen een beknopt plan, 
waarbij  echter  de entree te groot genomen is tegenover  de 
andere ruimten. e bijkeuken is te klein en heeft geen 
toegang naar  buiten. e warande is als tuinkamer opgevat, 
terwij l de serre niet mleer  dan een erker  is. e verdieping-
muren zijn goed op die van den beg. grond geplaatst. 

Wat de gevels betreft is de top in het welfeinde van de 
kap niet fraai , terwij l de snijding van de dakvensters op 
de hoekkepers mede tot dc zwake zijde van dit ontwerp be-
hoort. 

o s in twee cirkels). e opvatting van serre en 
warande is tc ruim , terwij l deze ruimten beter over  het plan 

verdeeld hadden kunnen W|a,rden. n en bijkeuken heb-
ben geen directe verbinding met buiten. e hal is tc groot 
,n verhouding tot de overige vertrekken. Badkamer en W . C . 
verdieping zijn slecht gelegen. t dak is voor  het gevraagde) 
te groot, waardoor  overbodige bergruimten ontstaan. 

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

L e e s t a f e l . 

G  No. 6. t S t uw b e k k en in het 
, doo . van de t , met afbeeldingen. 

 te . . J. J. . Oud, met afbeeldingen. 
t n van een n , doo  J. . 

Schaad, met afbeeldingen. 
g van het e e , gehouden te Gent. 

 Juli  doo  A Salm G. . 
S c h o ol voo d te . 
A f b e e l d i n g e n. k te Egmond aan den . 

A No. 6. n e het Ge-
nootschap. 

g van het g doo  Jan de . 
s k u n s t. k ontleend aan »de . 

V a n een S t a d h u i s, doo  Jan de . 
. l . 

U i t b o e k en en . 

E  No. e L o de w i j k X V l en zijn ont-
staan, met losse plaat. 

e i n v l o ed van n op den , naa het 
h van . .  (Slot). 

E  No. 6. g ove den toestand de Afdeeling 
voo k ove het jaa

e n in . t gehouden in de -
g van het k t van s van

doo  J. C. F. van Sandick c i . , met afbeeldingen. 
E. . van n n v an E e k. t met 

t doo . A. van Sandick c. i . 
e n in e -

) doo  A . G. . g w. i . , met afbeeldingen. 
e algemeene g van de g van 

e . 
n S t u k k e n. Commissie naa , doo G. J. 

s c. i . 
. v. T.) No 6. Officieel gedeelte. — -

slagen van . — s ove  de sextant (slot). — Uit technische 
bladen en . — 

.  No  A l g e m e e ne g op t
Agenda. 

S t a t i s c he gegevens. 
U i t het . 

n in . 
. n i

E E E No t
en onze ovens. — Steenslag of n  — l voo -

. — Steenslag. — Faillissementen in d — . 

. No 6. g van de meest economische dikte 
van gewapend betonplaten, doo . A , j c.i. — n van 
den n t t de g en de g 
van . — Nieuwe gewapend s uit f -

e . — Een middel voo  het n van gewapend 
beton tegen . — . — Octooien. —

. — . — Nieuwe . — 

E T UN , Nos  en -
schillende omstandigheden liggen de e laatste n van Alexan-
de s bekend t nog  niet evenwel, omdat de 
inhoud niet k zou zijn. t t blijf t zichzelf gelijk, het 
geeft maandelijks talloo/.e e afoeeldingen, aan de g -
van altijd de meesce g t besteed, maa het kan niet s of de 

e van het afgebeelde moet nu en dan zee uiteenloopen in een tijd 
n het e in even , soms ook e hoeveelheid aan de 
t t , als het e en bezonkene. 

No.  van  bevat een l ove de e -
tentoonstelling van het afgeloopen jaa  in . t genoegen zien wij 

uit de afbeeldingen, dat daa ook e en e s met 
goed k g . t meest de aandacht n de Span-

n en d n en Valentin . 
Van bouwkunst geeft dit numme alleen eenige afbeeldingen van lïahlsen's 

k te , een k van den t l s i c i h t. 
s en meubelen van de e n fü t im 

, n o Paul  is. n de e is de 
eenvoud aan het , de n de meubelen doen aan het begin de
negentiende eeuw denken, een enkele maal ook nog aan de achttiende. 

m zijn de afbeeldingen van n van . L. 'F. Schulz, 
omdat men e  uit zien kan, dat naa nieuwe n voo e -
lichting weinig g is. 

Zee mooi zijn de gehaakte kanten. a « geheeten, die 
 nog zijn afgebeeld; het is k van de l l 

te . 
e g No.  geeft afbeeldingen van k van n 

s als n  te Weenen, l Schwalbach en t Genin 
te , l k te Neulustheim.  heeft zijn n . 
Schwalbach en Genin kunnen wij niet n in hun gezochte sym-
boliek, die zich in i bochten . Lotte l gaat nog steeds 

t poppen voo  de e te maken en zal e altijd wel blijven 
, zoolang het mode blijf t e poppen in de e te plaat 

sen. Evenwel een zeke  aan twintigste-eeuwsche opvattingen ont-
leend is aan deze poppen met te ontzeggen. 

e bouwkunst is in het k bedeeld. Alleen 
komt e  een g in voo  van een e van l y te-

s ove de e e bouwkunst. t stukje is , 
omdat deze n zee ingenomen is met hetgeen in den n 
tijd in d d . j ziet zee goed in. dat zijn land-
genooten te f zijn en meent, dat eenige e g op 
kunstgebied goede n zou kunnen

n No.  het , heelt men wede gelegenheid n 
te maken tusschen het k van , die den d t 
hebben en zoogenaamd veelbelovende n in de kunst. n vindt 
hie  namelijk afgebeeld e n van s  en zelfs een 

k van Anselm h van s  dat het nog altijd doet 
en s de s van s op de g te 

, n de meesten aan het n zijn gegaan, t zij 
teekenen konden, n sommigen wel iets schijnen te beloven voo  de 
toekomst, maa dit zal men dan nog altijd moeten afwachten. t 
van een , de e photogiaaf. maakt e votdeiingen, 
zooals men hie  wede uit het k van E. O.  te Londen kan 
gewaa . 

e bouwkunst t d doo x Lauge uit e 
met een gevel voo  een  te ,  hij gemeend 
heeft niet bete te kunnen doen dan h n op 

e schaal toe te passen. n hoeve het h t met 
een e é en een e laten wij e voo g 
van den . Een ande college, . Gotz te , zoekt zijn 
idealen blijkbaa  minde hoog en wijdt zijn n aan de g van 

s en wij zijn geneigd te zeggen, dat in dit eenvoudige k 
mee e schuilt 

t het s aan de l op een 
hoogen p staat is bekend. Aan het slot van deze g n wij 

n wede een aantal e n van te zien. 

E  T E . 

t dagblad t Vaderland"  bevatte dezer  dagen een 
zeer  lezenswaardig artike l xwer  een der  belangrijkste monu-
menten der , dat thans in restauratie is. Wat üt 
sicihrijver  daarvan mededeelt is pt.i. belangrijk genoeg, om 
het in een bouwkundig weekblad over  te nemen, ook om-
dat het voor  een groot deel betrekking heeft op de bouw-
geschiedenis van het eerwaardig monument. 

Nu het oude gebouw figtuurlij k en letterlij k bijna weer 
„onder dak"  is, willen wij  aan een reeds lang gekoesterd 
voornemen gevolg geven en nog eens iets vertellen van 
zijn veelbewogen verleden. Ook al omdat het . Weekbl. 
in zijn spijt over  het vele geld voor  de restauratie noodig. 
kwaan tot de o. i. onbillijk e betichting, de k 
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slechts „heel matige historische herinneringen"  en ccn ,,jam-

merbouw"  aan te wrijven . 

j  ontlecnen onze kennis voornamelijk aan een hoogst 

belangwekkend artike l van den rijksarchitect , den heer A . 

, welk artike l bovendien voor hen, die soms nog 

meet van de oude kerk zouden willen weten, een schat 

van bronnen vermeldt. 

Omtrent het stichtingsjaar van de k bestaat 

geen volstrekte zekerheid, doch  dat op omstreeks

te bepalen, kunnen wij  nooit ver  mis zijn. Zij  werd gebouwd 

voor de n en toegewijd aan den . Vineentius 

Ferrerius. Stichteres der  kerk was a van , 

tweede gemalin van Albrecht van Beyercn. 

n  moet de kerk en een deel van het daarbij  beboe-
rend klooster  voltooid zijn geweest. e eerste prior van 

het klooster was Jan 'Neck. Ui t tal van documenten blijkt , 

dal het klooster  zeer  rijk e geschenken en allerlei voorrech-

ten ontving. e oorspronkelijk e kerk lag niet aan de tegen-

c rooilijn , doch <S . achteruit aan de Noordzijde 

van het Voorhout, dat reeds voor  met huizen, ervcnj 

cn hofsteden was bebouwd. Zij  bestond uit een rechthock-

vormig schip van  travée's cn was inwendig . lang 

bij  een breedte van : aan de Oostzijde was een koor 

aanwezig van  travée's lengte, hetwelk in het Oosten door 

 zijder. van een denhoek werd afgesloten en  bij . 
groot was. e geheele lengte der  kerk bedroeg dus . 

t koor  heeft aan de oost- en zuidzijde contrcforten, 

waarvan de meeste . voorsprong hebben bij  eene 

breedte van ; idaartussch.cn bevinden zich zeer  slanke, 

hooge spitsboogvormige driedeelige vensters,  het inwen-

dige der  kerk rijkelij k verlichten; ook het schip bezat soor-

telijk e vensters. 

Aan de zuidzijde van het koor  bevond zich de sacristy, die 

na afgebrand te zijn in  op last van Anna Bossuit werd 

herbouwd. c laatste was de gemalin van Jacob van 

Borssc ïcn. heer van Brigdam en , stadhouder van 

Berghen en . n den westmuur van het schip 

was een lichtvenster  aanwezig; slechts de noordzijde van 

het schin en koo(r  was van lichtvensters en contrcforten 

verstoken, daar aan die zijde de kloostergebouwen met 

tuinen gelegen waren. 

Van deze gebouwen, die zich noord-  o >stwaarts uit-

strekten en wier ingang  een heel eind voorbij  de kerk 

welfde over het voormalige Nachtegaalspad. thans de Park-

straat geworden, valt niets vermeldenswaard mede te

len. daar zij  in  voor het grootste gedeelte werden 

afgebroken en geen enkele schrijver ons eene beschrijving 

dezer  gebouwen heeft nagelaten. 

s kort na hunne oprichting , in  werden zij 

door  brand verwoest, doch vooral door den invloed, dien 

de groote prio r  Jan Neck zoowel bij  adel als burgeri j  bezat, 

weldra weder  opgebouwd. 

r  werd het overige gedeelte gesloopt en ten huidigen 

dage is slechts overgebleven een muur , voorzien van spits-

boogvormiggetoogdc blindvensters en van een rij k versierde 

deuropening, die thans nog getuigenis aflegt van  schoone 

en rijk e architectuur van het voormalige klooster  daar-

door  tevens het bewijs van het schromelijke wandalisme, 

in vorige jaren gepleegd. 

Volgens den heer . moet de kerk in haar  ouden staat 
een m e e s t e r w e rk v an b o u w k u n st geweest zijn, zoo 
wel in- als uitwendig. Wi e aan het uitwendige b.v. twijfelt , 
moet maar eens een bli k werpen door de poort aan het 
Voorhout, ten oosten van dc kerk, van waaruit men een 
overzicht krijg t van het 'koor der  oorspronkelijk e kerk . 

A l vroeg werden aanzienlijke personen in de kerk begra-

- e n . 

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

R  ft H A  A  Stoom-Timmerfaforlek .TIM MAN. „ D E A T L A S" . 
— P r i j s o p g a v en worden op nuuvraag verstrekt. — 

, . — Tel. 3905. 

,
" , v/h.  & Co., N 

. VENN, voorh. A . 5 flzn., 

J en . 

. J. , Amsterdam. 
t 1(19-111. — Telef. 10.17.  P.O.Box . 

Handel in Binnen - en Buitenlandsch e fijn e Houtsoorten . 

voor  Uwe . 
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. - Opgericht 1830.  Telefoon 1551. 
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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. 
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A f z o n d e r l i j k e n u m m e r s , uitsluitend bij 
vooruitbetaling : met plaat. . . . . . . . f

, idem, zonder  plaat > o.

 van  tot en met  regels . . 

het bewijsnummer daaronder  begrepen. 

Voor  eiken regel meer  . . . »

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 Franschma n over Modern e Duitsch e Bouwkunst . 

r>n Fransch architect, die als officieel vertegenwoor-

diger  zijnen regeering reeds sedert geruimen tij d geregeld 

d bezoekt, om zich op de hoogte te stellen van 

alles wat daar op ihet gebied \ i n bouwkunst en kunstnij -

verheid voorvalt, Pascal Forthuny . die ook lid is van het 

voorbereidend comi té voor de Parijschc Wereldtentoonstel-

lin g in  heeft onlangs in bet maandschrift e 

t und "  eenige beschouwingen ten beste ge-

geven, die niet zonder  belang zijn, alleen reeds omdat de 

franschen in den regel 'weinig aandacht schenken en weinig 

beteekenis hechten aan hetgeen er  buiten de grenzen van 

hun land gebeurt. 

j  bezocht in  de r -

toonstelling en in  de r  l ïouwvak len toonste l-

lin g en het zijn wel voornamelijk de indrukken , bij  die 

gelegenheid opgedaan, welke hij  thans weergeeft. 

Overigens heb ik. wij  laten hem hier  zelf aan het woord, 

sedert meer dan  jaren, jaarlijk s den tocht over de gren-

zen gemaakt, om in het noorden, zoowel als in het zuiden 

van het Germaatische land, n voortgang zijner  kunstenaars, 

handwerkers en fabrikanten te volgen, de voortvarendheid 

der stadsbesturen waar te nemen en ook de zorgvuldige 

oplettendheid, die door den Staat gewijd wordt aan den 

bloei van het handwerk en de herleving der  kunst op 

elk gebied. 

n 'Oten , die voor de grootste meerderheid 

l'iiiitschlan d niet kennen, verwijten mij  dikwijls , dat ik een 

'e levendige ingenomenheid met dat land betuig. r 

desondanks zal ik niet (moede worden steeds weder te 

zeggen, dat de eerste stap tot de overeenstemming, die 

gewenscht wordt door  allen 'wier  bli k niet beneveld is. een 

schitterende uitkomst zou hebben op den dag. waarop do 

kunstenaars en schrijvers van goeden wil tusschen Frankrij k 

en d een weg gebaand zullen hebben tot toe-

nadering in woord en daad op het gebied der  kunst. 

juist orn aan deze vereeniging. of beter gezegd, hereeni-

ging der  geesten mede te werken, grij p ik gaarne de mij 

geboden gelegenheid aan om aan s te zeggen, hoe 

Franschen de r Bouwvaktentoonstelling gezien en 

verstaan hebben. t is wellicht  niet zonder nul. dat 

hier een buitenlander  gelegenheid vindt, in een h 

tijdschrif t van beteekenis zijn gedachten neer tc- schrijven 

Oiver een onderwerp, waarover  door s zelf reeds 

zooveel gezegd en geschreven is. 

k kan overigens verzekeren, dat deze beschouwingen 

niet van zuiver  persoonlijken aard zijn. Een groot aantalj 

Fransche architecten heeft de tentoonstelling bezichtigd cn 

bij  het schrijven van dit artike l zal mij  menige gedachte., 

ontleend aan gesprekken met deze tcchnisch-geschoolde ten-

toonstellingsbezoekers weder  voor  den geest komen. k met 

hier no,g bijvoegen, dat deze architecten vrienden van het 

nieuwe zijn en gezamenlijk bezield met het verlangen in 

beide landen een bouwkunst te zien ontstaan, die eindelijk! 

als de architectonische uitdrukkin g van de behoeften en 

van den smaak der  twintigste eeuw kan gelden. 

e e Bouwvaktentoonstelling te g heeft 

alle Fransche architecten en mij  zelf verbaasd door de 

zonderlinge opvatting van de e barer  tentoonstelling -̂
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paleizen. n was onaangenaam verrast door  het archaïsch 
karakter  dezer  bouwwerken. t Gewapcnd-bctonpaleis had, 
olm aan overtuigingskracht te winnen een geweldigen koepel 
noodig. t sprak van zelf. r  dat de bouwmeester  zich 
liet verleiden aan zijn koepel een complete e 
zuilen-architectuur  toe te voegen, dat kon men noch begrij-
pen, notch goedkeuren. n had mogen verwachten, dat hij , 
om de voordeden van dit wonderbare, moderne bouwma-
teriaal in het juiste licht te stellen, voor  het uitwendige, 
vormen zou hebben gevonden, die niet aan het Pantheon 
van Agripp a herinnerden. Evenzoo 'waren er  aan de andere 
paleizen dingen, die storend werkten. e n 
vertoonden aan het oog een kolonnadc van zeer  weinig-
modern cachet, evenals liet Saksische gebouw, het gebouw 
van de bouwkunst der  eeuw en meer  andere. Wer-
kelij k beter waren in hun gewaagdheid het t van 
het , enkele deden van de l en van de -
dhinenhal uitgenomen dc zuilenvoorhal in het midden) en 
in het bijzonder  het hoofdrestaurant, dat in plattegrond 
en dakconstructie een klein meesterwerk was. 

n ding moet men bedenken: Wanneer  tegenwoordig 
een Fransch architect naar d gaat dan doet hij 
dit op grond van de volgende overweging: 

c s willen met hun tij d medegaan. k weet 
dat zij  in hun handel, in hun industrie, met reuzenschreden 
voorwaarts streven. Zij  houden van de moderne methoden. 

t is mij  bekend, dat zij  in het kunstambacht zeer  groote 
vorderingen gemaakt hebben, dat zij  technische scholen 
bezitten, welker  leerplan het doel beoogt, uit den geest dei! 
jonge e kunstenaars een vormenschoonheid van vol-
komen modernen aard te voorschijn te roepen.-En ik heb 
hooren zeggen, dat ook reeds vele architecten naar  een 
nieuwe bouwkunst zoeken." 

r  in g vertoonden de gevels e zuilschach-
ten en dat was |omtwijfelbaar  een tegenspraak tusschen wer-
kelijkhei d en theorie r  zeer  zeker  gaf de r 
tentoonstelling den bezoeker  ook zeer  dikwijl s gelegenheid, 
zich er  van te overtuigen, dat cr  in d een schit-
terende beweging gaande is van nieuwe gedachten, waarvan 
de bouwkunst een dagelijks toenemend profij t trekt . Van 
afdeeling tot afdeeling kon Jik in plattegronden en gevels! 
een groote cn aan sterke denkbeelden rijk e groep van 
bouwkunstenaars onderkennen. k was in het bijzonder  le-
vendig verrast over  de typische wijze, waarop sedert eenige 
jaren het vraagstuk van den industriebouw tot oplossing 
wordt gebracht: Fabrieken, havenwerken, pakhuizen, kan-
toorgebouwen voor  groote firma's , bedrijfsgebouwen in de 
steden, banken, enz. r  is een bouwkunst voorhanden, 
die vaak een nagenoeg onbegrensde waardeering verdient. 

e gevel van het Warenhuis Wertheim te Berlijn , het ge-
bouw der  Spiritus-Centrale en meerdere gevds van industrie-
gebouwen te g bezitten een uitdrukkin g van zoo oor-
spronkelijk e kracht , passen zich zoo voortreffelij k aan aan 
het voorgeschreven programma, dat zij  hun bouwmeesters 
en dc gansche e kunst tot groote eer  strekken. e 
bouwkunst stCmt overeen met de duidelij k waarneembare 
geestesrichting van het e volk. t is de geestes-
richtin g van een in vollen arbeid, in vollen scheppingsijver 
bezige natie, die aldoor  tracht grootcr  te worden, die zeer 
op dc orde gesteld is, op de overheid vertrouwt en besloten 
is hare kracht te toonen. Juisjt deze uitdrukkin g van kracht , 
geeft aan die gevels, waarachter  het geld werkt, dit stem-
pel van schoonheid, dat (men niet zonder  voorbehoud erken-
nen en niet zonder  onredelijkheid loochenen kan. Zul k een 
architectuur  is niet het spel van vaardige tcckcnstiftcn; 
zij  is niet op goed geluk ontstaan. Neen met hare groote 
verticale lijnen, met hare vaste bergsteenfronten, met de 
juiste toepassing der  materialen, met den „kanon "  barer 
verhoudingen is deze aesthetica in steen ten nauwste ver-

bjofnden tmet  de bekentenis van e wilskracht . Bij 
hunne architecten is. zopdra zij  zlich aan de bewerking val» 
een industrieel bouwprobleem zetten, een eigenschap op tc 
merken, die tot zeer  schoone scheppingen leiden kan: Wan-
neer  deze kunstenaars een gevel ontwerpen, bedenken zij 
daarbij  li n vele gevallen, dat hun als deel hunner  werkzaam-
heid in het vaderland, de opdracht gegeven is, het gevoel 
van nationale kracht tot uitdrukkin g te brengen. k geloof 
vast. dat de e industriebouwkunst in zeer  nabijzijnd e 
toekomst dc steenen uitdrukkin g kan worden van -
lands gebiedend streven naar  ecomonische verovering v ui 
een zoo groot mogelijk arbeidsveld op aarde. 

Gebouwen als die van Wil l i . s te Elbcrfeld . als het 
s en het f van r tc , 

als de fabrieksentvverpen van f Bitzan. als de wer-
ken van Peter  Behrens, cle industriegebouwen v.m Franz 

, de baksti enbeuwwerken van P. , als A . Gre-
nanders fabriek van g e te . als 
de fabriek van x Stirn te Cöln-Nieh l, cle huizen van 
Eric h Olszewski te Wciszcnsee, dit alles zijn scheppingen, 
waarbij  het moderne l ind het nieuwe dogma van 
een voor  den tegenwoordigen tij d passende architectuur 
op de muren geschreven heeft, kortom, ik zou kunnen zeg-
gen, dat het dezen architecten gelukt is, hun gevels een 
stempel te geven, waarin hun landgenootcn den echten vorm 
van hun volksgeest de ware uitdrukkin g van hun heden-
daagsch streven herkennen. En ten slotte hebben zij, wat 
bijzonder  verdienstelijk is. het werk van den bouwmeester 
weder  nader  gebracht to; zijn tr.iditioncel e taak. namelijk 
om in het gebouw te doen spreken de positieve en bewuste 
momenten van verstandige toepassing van het materiaal 
van daarmede gepaard gaande besparing van krachten en 
middelen en logische aanpassing aan de bestemming. 

Evenwel moet bij  deze bouwwerken, waarin een moderne 
e stijl '  te voorschijn treedt, een critischc opmerking 

gemaakt worden, een opmerking, die betrekking heeft op 
de keus van het materiaal en zijn toepassing'. 

n heeft ,in d gcwapend-beton-eoiistructeurs 
van den eersten rang. Zij n architecten passen in deze in-
drukwekkende fabrieksgevels algemeen een systeem van 
hooge doorgaande pijler s toe. r  waarom bouwen zij 
deze pijler s in materialen van kleine afmetingen, in steen, 
in volgens de oude techniek op elkander  gestapelde lagen, 
terwij l zij  toch uit hun denkbeelden cle uiterste gevolgtrek-
kingen konden maken en deze pijler s van gewapend be-
ton konden samenstellen, pijlers, welker  uiterlijk e vorm en 
constructieve beteéken is de gedachte aan cement zouden 
opwekken en rechtvaardigen. e bouwkunstenaars, wier 
richtingslij n zpp goed afgebakend is, zouden de kroon op 
hun werk zetten, wanneer  zij  cr  meer  aan dachten de steen, 
de bouwstof van voorheen, terug te dringen, om in hun 
gevelpijlers meer  en meer  tot de beton, de bouwstof van 
heden, over  te gaan. 

'Wat men in d bovenmate lief krijg t en wat 
alle het land bereizende Franschen onweerstaanbaar  aan-
trekt , dat is de verscheidenheid, de bekoring, de frissche 
(oorspronkelijkheid hunner  villa' s en landhuizen. e vroo-
lijk e silhouetten, de schilderachtige lijnen, de uitdrukkin g 
van huiselijke behaaglijkheid, de lachende kleuren van deu-
ren cn vensters, de verlevendiging door  klimplanten , het 
handig ]>artï j  trekken van terrcingoi'ving , cle gemakkelijke 
indeeling, dit zijn allen vpprdcelcn die aan het moderne 

e landhuis eigen zijn. e eigenschappen merkt 
men op bij  vele kleine stationsgebouwen en het was mij 
een waar  genoegen de te g tentoongestelde stations-
gehouwen te beschouwen en met elkander  te vergelijken; 
Falkenstcin, Poissendorf, , Obergrund. Garden. 
Baumholder, Pommern, g v. d. , p 
plinghofen, Giessen en vele andere. n deze kleine sta-

tions, evenals t in de verscheidenheid van landhuizen, die 
het landschap sieren, heeft ver  van dc hoogmoedige bank-
paleizen, dc vreugde, de lieflijkheid , de intimitei t dc wij k 
genomen. r  wilde, naar  het schijnt, de e huis-
heer  die kleine blauwe bloem uit Goethe's tij d terugvin-
den, die voprheen zijn geliefkoosde bloem1 geweest is, maar 
die bij  dc Werthers van heden, uithoofde van hun practi -
sche levensbeschouwing, min of meer  in het vergeetboek 
geraakt is. Bij  het ontwerpen dezer  landelijk e bouwwer-
ken leggen de bouwkunstenaars hun strengheid af, vinden 
den kleurenstift weder, veranderen zich, wanneer  men het 
zoo noemen mag, in gemoedelijke lui , die in hun arbeid 
spel cn verpoozing zoeken. En wanneer  de teckening klaar 
is zetten zij  op de schoorstccnen de grilli g gewonden rook-
pluimen, die zich a la Otto h in het wolkengewelf 

oplossen. E n dat alles is heel mooi 
Veel ruimt e zou ik nog noodig hebben, wanneer  ik de-

indrukke n wilde weergeven, die ik van de officiccle archi-
tectuur  id'er s ontvangen heb. k kan dit punt 
hier  slechts met weinige woprden aanroeren. e r 
tentoonstelling gaf er  vele voorbeelden van. t zou on-
rechtvaardig zijn, de geheele officiccle bouwkunst van 

d voetstoots te verwerpen. Talrijk e uitzonderin-
gen bewijzen dat hun architecten, zelfs dan, wanneer  zij 
zich vast bij  het verledene aansluiten, zeer  achtenswaardige 
werken voortbrengen. r  bij  hen evenals bij  ons zijn 
er  onbekwame nabootsers van het verledene. Om slechts 
een voorbeeld te noemen, hoe kon men een kunstopvat-
tin g goedkeuren als die, welke uit het nieuwe r 
raadhuis spreekt? t is een beklagenswaardige misluk-
king. n Frankrij k is men spoedig geneigd te zeggen, dat 
dit bij  de s komt van hun voorliefde voor  het. 
kolossale. k geloof niet dat dit juist is. Ook in het ko-
lossale genre ontstaan bij  hen werken, die de kritie k kun-
nen doorstaan en dat is het punt waarop ik wilde neer-
komen. k heb het zeer  duidelijk e en besliste gevoel, dat 

d niet meer  nopdig heeft zich uit te drukken in 
het kolossale, waarmede zijn tegenstanders zoo menigmaal 
den draak steken. E r  is veel gewerkt. n iedere stad vindt 
men een groep architecten van modernen geest, die wel-
doordachte, gezonde cn respectabele scheppingen te voor-
schijn brengen, respectabel om het streven naar  aanpas-
sing aan het gebruiksdoel en karaktervoll e vormgeving. 

t karakter  bezitten zij  in een alleszins voldoende mate. 
t is daarom, zoo meen ik ten minste, thans geheel over-

bodig het nog aan te dikken door  vormen, die stelsel-
matig als streng, ruw en hard bedoeld zijn. n archi-

tectuur  staat thans op het standpunt, dat zij  veel zou kun-
nen Winnen door  de vereeniging van kracht en lieftalligheid , 

n kan lieftalli g zijn zonder  zvva'k te worden. 
n beschouwt' slechts wat cle r kunst-

nijveraar s gedaan hebben. Zi j  hebben in ie;  in de -
rijsche herfstsalon tentoongesteld. Zi j  brachten daar  werken 
waarin zij  eveneens kracht , .energie, wil '  hadden willen uit-
drukken . Zij  hebben echter  ingezien, dat dit niet voldoende 
was, om een volkomen kunstwerk voort te brengen. Sinds-
dien streven zij, bij  voil behoud van hun krachtige samen-
stelling, naar  uitdrukkin g van een meer  eleganten toon in, 
hun scheppingen en het gelukt hun zeer  goed. 

k wilde wel, dat de e architecten, in wie zoo-
veel gezonde kracht steekt, zich ook eens een weinig in-
spanden, om eindelijk werken voort te brengen, die in 
hun uiterlijkc n vorm meer  aantrekkelijkhei d vertoonden. 

n  zullen wij  tc Parij s een e kunst-
nijverheidstentoonstclling hebben. e bouwmeesters van alle 
landen zullen uitgenoodigd worden, daar  talrijk e kleine ge-
houwen op tc richten. t ware zeer  tc wenschen. dat men 
opi d'cze tentoonstelling, van e zijde, geen te af-
schrikkend doctrinair e architectuur  te zien kreeg.  zou 
bij  voorbeeld het e huis van cle Tentoonstelling 
te Gent in Parij s geenszins op zijn plaats zijn. 

Jk veroorloof 'mij , uwe landgenootcn ten slotte zoo niet 
een raad, dan toch (mijne vrijmoedige en vriendschappe-
lijk e meening te geven: E r  bestaat een e „An -
rnut" . Zi j  is te vinden in uwe geheele vroegere dichtkunst 
en evenzoo in uwe tegenwoordige kunst. Zij  kwam een 
weinig in het gedrang door  hef eenzijdige streven, om meer 
als ccn gespierd, athletisc.h volk voor  den dag te komen. 

t is goed, maar  het is niet genoeg. t deze „Anmut " , 
deze bevalligheid, onder  de 'kracht uwer  bouwwerken weder 
opleven, dan kan het in weinige jaren zoover  komen, dat 
de reizende Franschen met ongeveinsde bewondering voor 
de werken uwer  bouwmeesters staan. 

*  * 
* 

Forthtin y is misschien wel'  wat optimistisch gestemd, vooral 
in zijn slottirade, maar  zijn beschouwingen zijn niet van 
belang ontbloot cn doen duidelij k het verschil tusschen ele 

e en Fransche opvatting uitkomen, tc licht cn tc 
oppervlakki g bij  de laatsten, 'te zwaarwichtig bij  cle eer-
sten. Of beide nationaliteiten elkander  nu in weinige jaren 
beter  zullen leeren verstaan komt ons niet zeer  waarschijnlijk ! 
voor, al waardeeren wij  ten hoogste cle poging tot toena-
dering, inzonderheid omdat die van een Franschman uitgaat. 

Voordrachte n in de Rotterdamsch e Academie . 

n cle namiddag-voordracht van g  dezer  heeft 
. |an , van 's-Gravenhage, gesproken over  de ont-

wikke l in g v an d en v v o o n h u i s ge v el s i n ds cle 
r en a i s s a  c e. 

e voordracht sloot zich aan bij  die over  de mddcl!-
eeuwsche woning, die de spreker  voor  een paar  jaar  voor 
de leden der  Academie heeft gehouden. 

Bij  het schetsen van de .ontwikkeling van de gevels na 
cle middeleeuwen, waarbij  de spreker  zich bij  het steedsche 
woonhuis bepaalde. Wees hij  vooral op de dri e voornaamste 
dementen, die de gtopte 'lijne n van deze ontwikkelin g uit 
practisch oogpunt beheerschtcn. nl. de deur, het venster  en 
het dak. 

t voorhuis der  middeleeuwen Werd door  de beperktheid 
der bouwterreinen langzamerhand vervangen door  de gang, 
waardoor  cle plaats der  voordeur  gebonden werd. e ven-
sters namen, naar  gelang het glas goeclkooper  werd, steeds 

in grootte toe. Tot het einde der  zeventiende eeuw bleef de 
beglazing met kleine, in  gevatte ruitje s in zwang. X a 
de herroeping van het edict van Nantes nam de glas-
industri e in ons land 'meer  en meer  toe en kreeg men lang-
zamerhand grootere vensters met doorschijnende glazen. 

t dak. voor  den vorm van den gevel van groot ge-
wicht, vertoonde sinds dc renaissance cle neiging  te 
verdwijnen. t verticale streven werd meer  en meer  ver-
vangen door  het horizontale. e hooge gevel der  middel-
eeuwen kwam minder  in zwang. Oojk de wand werd lang-
zamerhand geheel anders opgevat: de versieringen vervielen 
ten slotte, om eindelijk ccn geheel, slechts een vlakken 
wand .over  te houden. 

Ook de keuze van 'materiaal veranderde. n de middel 
ecuwen had men groote baksteen met dikk e voegen. e 
renaissance bracht daarin wijziging: men gebruikte toen 
voornamelijk kleinere sterk roodgekleurde baksteen. n de 
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achttiende eeuw vertoonde deze soort steen de neiging nog 
kleiner  te worden en in plaats van helderrood gebruikte, 
toen toen grijs-bruin e en grijs-paarse steenen. e voegen 
werden o:ok voortdurend dunner: alles toonde de voorbe-
reidin g voor  het pleister  van de negentiende eeuw. 

Na deze algclmieene beschouwingen schetste de spreker 
met behulp van een 'groot aantal goed geslaagde lichtpro -
jlectics in bijzonderheden den ontwikkelingsgang van de 
gevels van de middeleeuwen, waarbij  hij  gelegenheid vond 
te wijzen op den invloed o.m. van s Vredemaer  de Vries. 

k de , Jacob van Campen als eersten navol-

ger  van den n Palladio. 

E N 

. T O T G . 

Examens voor  Bouwkundig Opzichter, Bouwkundig Tce-
kenaar  en Uitvoerder  van Bouwwerken (Onderbaas) in-
gesteld door  (de j  tot Bevordering der  Bouw-
kunst en al te nemen in r  het r  van 
de j  f t Pevordering der t zijn be-
noemd, onder  goedkeuring van den r  van Pinnen-
(andsche Zaken tot n van de Commissie, belast met 
het afnemen van de in Februari , t en Apri l te hou-
den s voor  Bouwkundig Opzichter. Bouwkundig Tee-
kenaar  en Uitvoerder  van Bouwwerken (Onderbaas) de 
heeren : 
B. |. Ouëndag. Architect . d van het r  der 

j  tot Bevordering der  Bouwkunst, Amster-
dam. Voorzitter . 

. Bletz. Architect . Wees]). Vice-Voorzit ter. 
J. Gratama, Bouwk. , Alg . Secretaris der -

schappij  tot Bevordering der  Bouwkunst, Sloten, Secr. 

rf.  Bonda, Architect te Amsterdam. 
B. van Bilderbeek, Amsterdam, . 
Jhr . . J. dd Bosch . Civ. , Assistent Techn. 

, . 
. van . Consul van , r  in de Wiskunde, 

Amsterdam. 
. J. . Architect , 's-Gravenhage. 

F ,  V. Etteger, Architect . Zutfen. 
. A . Frylinc k . Bouwkundige, Amsterdam. 

J. . Gantvoort. Architect . r  aan de Burgeravond-
school, . 

C. de Groot Jr. . Architect , . 
F. de . Aannemer. Zwolle. ; 

11. van llilten , Architect , r  der  Gemeente-
werken, Utrecht. 

W . de Jong, Architect . Bouwkundige ie klas bij  de -
schappij  tot Exploitati e van Staatsspoorwegen, l'trecht . 

. van der t , Architect , r  aan dc 
Academie van Beeldende n te 's-Gravenhage, 
Voorburg . 

('.. l Jr. . Bouwkundig , Groningen. 
. ƒ. P. , Gem. Bouwmeester. Eindhoven. 

A . , Architect . Ede. 
C. J. , Architect , Bussum. 
F. ƒ. , Bouwk. , Amsterdam. 
J. B. van 1, Bouwk. , m 
Joh. . , Architect , 's-Gravenhage. 

. . , Arts , Amsterdam. 
('.. . Architect . . 
\ \ ' . f. , Bouwkundige, 's-Gravenhagc. 
Adr . , Architect . Amsterdam 
j . . . Architect , Watergraafsmeer. 
YY'. N'oorlander, Architect . Amsterdam. 
W . A E . van der  1'luym, Architect . Amsterdam. 

. E. . . . Advocaat, Procureur, Architect , 
Amsteudam. 

J. . Schaad, r  Bouw- en Woningtoezicht, Zwolle. 
G. Stapenséa, Architect , Sneek. 
J. A . van der  S lüys Veer, Architect , r  aan de -

dustrieschool v. d. j  v. d. Werkenden Stand, 
Amsterdam. 

P. A . Timmers, Architect , Amsterdam. 
G. Versteeg, r  der  Gem. Werken, Arnhem. 
W . de Vrin d Jr. , Bouwk. , Assistent aan de 

Techn. l te , 's-Gravenhage. 
. Vrijcnhoek , Bouwkundige, 's-Gravenhage. 

. van der  Vijgfli , Architect , Amsterdam. 
. A . Willemsen, . Bouw- en Woningtoezicht. . 

e r  van Binnenlandsche Zaken heeft dit jaar 
wederom gevolg gegeven aan het verzoek van het -
bestuur, te willen bevorderen, dat de band tusschen de 

g cn de Examens sterker  werd en ook meer  naar 
buiten zou blijken , hetgeen o.a. 'kon geschieden door  het 
aanwijzen van een tweetal personen speciaal door  den -
nister  van Binnenlandsche Zaken, om1 deel uit te maken van 
de ExamtenXjommissie. e zijn door  Zijn e Excellentie 
aangewezen de heeren Jjos. . Architect , Voorzitter 
van de afdeeling Voortgezet en r  Bouwkunst onder-
rich t van het Genootschap Architectur a et Amicitia , Am-
sterdam, en fW. C. , Civ. Bouwk. . Oud-

r  van de Gevangenissen en , 
's-Gravenhage, die de benoeming hebben aangenomen. 

e leiding der  Examens berust bij  dc Commissie van 
Onderwijs, bestaande uit de heeren: 
B. f. O u ë n d a g. Architect . d van het r  van 

de j  tot Bevordering der  Bouwkunst. Am-
sterdam. Voorzitter . 

J. Gratama, Bouwk. , Alg . Secretaris van de -
schappij  tot Bevordering der  Bouwkunst, Sloten. Secr. 

. Bletz. Architect , Weesp. 

. B. N. Balderman.. Civ. . r  Adjunct -
f d van Afdeeling gebouwen ibij  den t der 

Publieke Werken. Amsterdam. 
A . W . C. , Civ. Bouwk. , . . Techn. 

' School, Utrecht. 
G. N. , Bouwk. , r  aan de Techn. 

, . 
t schriftelij k examen voor  Bouwkundig Opzichter  zal 

tegelijkertij d in Zwolle, Arnhem, Amsterdam en m 
worden afgenomen op g g  en Woens-
dag  Februari ; het mandeling examen, af te nemen te 
Amsterdam, zal voor  de eerste groep aanvangen op 1 

. 
t examen voor  Bouwkundig Teekenaar  zal plaats heb-

ben te Amst"  dam cn begint g  Apri l , terwij l 
de data van het examen voor  Onderbaas, eveneens te 
Amsterdam te houden, nader  bekend gemaakt zullen worden. 

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

G T E N P 

T E . 

 u r y - r a pp io r t o v er  de Pri jsvragen 
u i t g e s c h r e v en i n

( S l o t .) 

o e overbouwde entree leidt tot
deloos ruimteverlies in de vestibule, terwij l bij  de W . C. het 
gevraagde toilet ontbreekt. e bijkeuken heeft een onge-
schikten vorm en mist evenals de 'keuken een toegang naar 

. e serre als zoodanig te klein, vormt niet meer 

dan een zitj e in de kamer. e oplossing van de coscy corner 
had gelukkiger  kunnen zijn. Verdieping staat logisch op 
den (beg. grond en de gevels geven veel goeds te zien. 
Teekenwerk beschaafd. 

o „Sans peur  et sans reprochc" . e cosey corner 
ontbreekt, terwij l de bijkeuken directe toegang van buiten 
misit. e kamer vertoont te wleinig wandvlakte voor  ge-
schikte plaatsing der  meubels. e verdieping volgt niet 
mooi uit ilndeeling begane gronds. terwij l het portaal al-
daar  veel te groot is opgevat. 

e gevels en kap ontwikkelen zich goed uit den platte-
grond, fmfet uitzondering van de ovale venstertjes in den 
voorgevel, die juist voor  een binnenmuur geplaatst zijn. 

e architectuur  is nogal tam. 
o „Zomer" . e hal is ongezellig ingedeeld, de serre 

te veel erker  en de keuken en bijkeuken zijn ten onrechte 
valn elkaar  gescheiden. t portaal op de verdieping is 
onvoldoende verlicht en heeft een zeer  onregelmatigen grond-
vorm. n dc- gfevels zijn nogal wat onopgeloste gedeelten 
aan tc wijzen, o.a. vorm van de windveeren en de goot-
constructie bij  de naar  beneden doorschietende ka paf dek-
king. e oplossing van het uitgebouwde zitj e in de woon-
kamer is in die gevels niet geslaagd. e paneelversiering 
boven het raam van de cosey corner  had beter  weggelaten 
kunnen worden. t teekenwerk is vri j  goed. 

o "  in zes bladen). e trap in het centrum 
gelegen is slecht verlicht . Bijkeuken heeft het karakter  van 
een dienkamier  en is niet van buiten toegankelijk. c eet-
woonkamcr is te veel als twee vertrekken opgevat cn do 
serre te smal. e verdieping is beter  ingedeeld. e gevels 
geven wel het cottage-karakter  weer, maar  hebben geen 
bijzondere kwaliteiten. t teekenwerk is slap. 

o t strooien dak wij  wel behaagt". n plattegrond 
is het complex van vestibule, hal en cosey corner  verdienste-
lijk , daarentegen is het woongedeelte evenals slaapkamer 
op verdieping nogal grilli g van vorm. Bijkeuken is als dien-
kamer opgevat en niet als spoelkeuken. r  de verschei-
denheid van uitbouwen ontstaat in de gevels onrust. c 
ontwerper  is te ver  gegaan in het zoeken naar  schilderachtige 
effecten. 

o t dagjhet". r  gelden dezelfde opmer-
kingen als voor  het vorige ontwerp, alloen is de bijkeuken 
hoewel toegang naar  buiten missend, goed opgelost. 

o ,,Practisch". e eet-woonkamer is niet gelukkig 
opgelost. t portaal op de verdieping is slecht verlicht , 
tenzij  de ontwerper  gedacht heeft bovenlicht aan te bren-
gen, wat voor  een cottage echter  niet noodig moest zijn. 

e gevels zijn gopd. alleen is de verhouding tusschen raam-
opening en muurdanimcn niet overwogen. t laten door-
schieten van het dak over  de uitgebouwde serre doet on-
aangenaam aan, daar  deze laatste daarvoor  niet voldoende 
breedte heeft. t geheel is vlot geteekend. 

o . e opvatting van cosey corner  op het 
bordes van (de trap is verwerpelijk . e keuken en bijkeuken 
belmoren niet gescheiden te zijn. e serre is te klein voor 
een dergelijke kamer. e irrationccl c kapv  dwingt den 
ontwerper  de ramen scheef in het voornaamste vertrek te 
plaatsen, wat allerminst strookt met de symmetrische opzet 
van het plan. Teekenwerk met zorg behandeld. 

o „Ve luwe" . e plattegrond is in vele opzichten 
onbegrijpelijk , o.a. de verbinding van entree en hal, en de, 
plaats van cosey corner  tusschen entree en keldertoegang r 

e garderobe en W . C. zijn zeer  onpractisch gelegen, even-
als de keuken. t geheel is mie er  een Noorsch boeren-
huis dan een cottage en herinnert lichtelij k aan dergelijke 
in den handel zijnde huizen. 

o „Boschst reek" . l de plattegrond in enkele 
opzichten beter  is, dan die van het vorige motto, geldt de-
zelfde opmerking omtrent gebrek aan duidelijk e architec-

tonische voorstelling. Voor  de uitwendige architectuur  kan 
de bemerking van het vorige motto ook hier  worden toe-
gepast. 

o „Ca" . Entree, hal en cosey corner  zijn te be-
nepen, terwij l het gevraagde toilet ontbreekt. e verhou-
ding van de woonkamer is goed, maar geeft tc weinig 
gelegenheid voor  het plaatsen van meubels. . dienstat-
decling is goed gegroepeerd. e indeeling verdieping volgt 
niet uit die beg. gronds, terwij l scheidingswanden van ver-
trekken tegen raamstijlen eindigen. e uitbouw van de trap-
ruimt e werkt ongunstig in dc gevels. Architectuu r  maar  zwak. 

o x 1". Een zwak punt in .het plan is de on-
regelmatige vortm ddr  vestibule, als gevolg van de onge-
motiveerde opzet, deze in de as van den gevel te brengen, 
toilet donker. t geheele plan evenals de gevels is zwak 
Scheiding van keuken en bijkeuken is onpractisch; hel 
van compositie cn heeft door  opwerking in kleur  niet ge-
wonnen 

o „S inn e Sate". Terwill c van een symmetrische op-
zet is het plan geforceerd, hetgeen zich wreekt in het woon-
vertrek , dat in tweeën wordt gedeeld, terwij l bal met coscy 
corner, als twee hallen is opgevat. Bijkeuken is meer  dien-
kamer dan spoelkeuken. t ontbreken van eenige borst-
wering op de verdieping beeft geleid tot de groote samen-
persing van de slaapkamers. c gevels hebben wel bet 
cottage-type. 

o „A l s het zomer is" . e coscy corner  is als een 
kamer behandeld, terwij l de entree zelfs voor  een arbeiders-
woning niet overdadig groot zou zijn. e serre is ook zeer 
benepen en niet toegankelijk. e verbinding van keu-
ken met woonkamer is ongewenscht. - keldertoegang .is 
onvoldoende. l de hoofdvorm van den opbouw niet 
slecht is, blijf t bet geheel middelmatig. e latei over  wa-
rande loopt onnoodig in de gevels door  en snijdt deze in 
tweeën. 

o . e groepeering van dienstentree met 
keuken en bijkeuken is goed gevonden, maar  de hal met 
cosey corner  is niet tot oplossing gebracht. e woon-eet-
kamer is versnipperd van vorm. 'waaraan de- serre een leelijk 1 

aanhangsel vormt, ictat ook de gevel bedenkelijk schaadt. e 
slaapverdieping is slecht ingedeeld en versnipperd. e ge-
vels zijn middelmatig. t geheel verraadt een nog oner-
varen hand. 

o „Gouda" . - verlichtin g van de cosey corner  in-
direct door  de serre is onvoldoende, terwij l ook de hal in 
het donker  ligt . e serre behoorde aan de woonkamer te 
grenzen. e ongelijke- dakhellingen schaden hel ontwerp 
zeer, hetgeen vooral in ele zijgevels opvalt. Overigens zijn 
de ramen goed van verhouding en juist in de muren ge-
plaatst. 

o „Sapir" . e plattegronden vooral zijn niet ge-
lukki g opgelost. e trap is beter  voor  een heerenhuis ge-
schikt, terwij l .WC. ' s en toilet heg. gronds en op verdie-
ping te groot en van te vele- en te groote- ramen voorzien 
zijn . t doet ook schade aan het uitzicht van de bal. e 
cosey corner  is niet opgelost. e scheidingswanden van 
vertrekken behooren niet op het hart van raamstijlen der 
dakvensters genotmen te worden. e gevels ver tóonen te-
veel rammelende raamafmetingen. 

Architectuu r  zeer  middelmatig. 

o „Puck" . Plattegronden over  het algemeen goed 
hoewel de buitenomtrek veel rustiger  had kunnen zijn. -
serre vormt het toppunt van kleinbehuisdheid! e slaan 
kamers zijn onvoldoende verlicht tengevolge van den onge-
mtotiveerden grooten opzet der  puntgevcls. e architectuur 
is saai en het dak onrustig. e hoekpijler  van de warande-
met daarop rustende boog is constructief en werkt lei-lij k 

o „A t . e plattegrond is zeer  bekn >pt. 
en te zeer  waar  dc- serre niets meer  dan een zitje in de 



kamer is geworden. t trapbovenlicht is geen prettige opening en verdieping is niet op te maken hoe dc verlich-
verlichtin g voor  de cosey corner, die bovendien alle uit- ting zal zijn. 

zicht naar  buiten, een eerste eisch voor  een pretti g zitje, o „Proeve" . e vertrekken zijn niet practisch ge-
mist. Schoorstccnen zijn tc weinig met elkaar  gecombineerd, legen. Om van de keuken naar  boven te gaan moet men 
wat het silhouet {schaadt, terwij l de oplossing ervan in den door  de woonkamer. n en "bijkeuke n dienen met elkaar 
gevel niet geslaagd mag heeten. e opwerking in kleur  in verbinding te staan. e zijkant der  warande valt uit 
komt het geheel niet ten goede. het karakter  der  overige gevels. Architectuur  is suf. 

t ensemble heeft meer  het karakter  van o „Cosy corner" . e hal met cosey corner  is hier 
een woning in de buitenwij k eener  stad dan van een cot- opgevat als een cosey corner  Waaraan een gang. e warande 
tage. e cosey corner  ligt in het donker  en zou beter aan als ingebouwd motief geeft een onaangenaam hiaat in den 
een buitenmuur  geprojecteerd zijn. e lange dienstgang gevel, terwij l de schoorsteen van de cosey corrner  onjuist 
is in een dergelijke woning ruimteverspilling . e bijkeu- geplaatst is vlak voor  een raam. t staande schild van 
ken tusschen keuken en woonkamer ligt onpractisch. t de kap geeft in dc aansluitende hoeken onconstructieve) 
geheel is middelmatig. oplossing te zien. 

o s in twee vierkanten). Een overbouwde open o (E in G in driehoek). e woon-eetkamer is te veel 
plaats in het centrum van het plan, dienende töt ver-
lichtin g van bijkeuken enz. is buitengewoon gezocht. e 
warande js in tden gevel slecht opgelost. e plaatsing van 
de trap ten opzichte van het trapraam is onjuist. e 
schceve toppen in de gevels doen weinig fraai . c afwerking 
in bloederige kleur  verhoogt (het geheel niet. 

als twee vertrekken opgevat. e trapruimte , vooral boven 
is slecht verlicht . t geheel is rammelend door  te veel 
kleine motieven, onnoodigc versieringen en gezochte op-
lossingen. 

o y home". e ingebouwde hoekentrce geeft aan-
leiding tot zeer  geforceerde kap en geveloplossing. t toilet 

o "  (met rand). t geheele plan is te groot op ontbreekt. e bijkeuken en serre zijn wat misdeeld van af-

metingen. e architectuur  is overigens niet slecht. 
o (Twee driehoeken over  elkaar  in cirkel) . e bij -

keuken is als dienkamer en niet als spoelkeuken opgevat. 
t front van de kastbetimmering van de woonkamer is 

van gezochte vorm, en past in het geheel niet in een 
rechthoekig vertrek. e topoplossing met trapraam is in 
het geheel niet geslaagd. 

o „Countr y seat". Een vri j  goede plattegrond en de 
verdieping logisch voortkomende uit de bcg. grond. e 
trapruimt e is echter  slecht gesitueerd. e ongelijke af-
metingen der  ramen werken storend in de gevels. t ge-
heel zou aan landelijk karakter  gewonnen hebben als de 
kamers op de verdieping in de kap waren aangebracht. 

r  het ontbreken van een trap is dc zolder  onbereikbaar. 
o „Pog ing" . t geheel heeft geen cottage-, zelfs 

gevat. n de architectuur  doen de rondbogen meer  aan 
een café-restaurant dan aan een cottage denken. t 
zwakst in deze inzending is dc oplossing van dc dubbele 
topjes in de hoeken van het vierkante grondvlak van het 
gebouw. 

o e bijkeuken is weer  als dienkamer op 
gevat. c tra] ) komt zeer  eigenaardig en benepen boven, 
en staat niet in verhouding tot dc nreede gang op dc ver-
dieping. e ruimt e van dc woonkamer komt in den gevel1 

niet tot uitdrukking . c opzet'  van den voorgevel volgt 
niet uit het grondplan, hetwelk nog verergert wordt door 
de onsymmetrische plaatsing van de groote borgopening. 

o „ E e n v o ud is het ware kenmerk van het schoone". 
e gerekte grondvorm van het plan zou op zich zelf 

geen bezwaar  vormen, als de vertrekken beter  gesitueerd 

waren, cn de kap niet over  de lange zijde van den rechthoek geen landelijk karakter . e gezochte uitspruitsels van serr 
ware geplaatst. t laatste geeft aan het geheel den indru k 
een gesneden moot uit een huizenrij  te zijn. Bovendien 
is de raamverdeeling rammelend. 

o . P." e woon-eetkamer is te veel als twee 
vertrekken opgevat en dc omloopende warande maakt het 
geheel te uitgebreid. Bovendien snijdt het afdak van de 
warande dc gevels van verdieping en beg. grond van een, 
en werkt daardoor  zeer  ongunstig. t slecpen der  schoor-
steenen naar  het midden van het gebouw zal nogal over-
leg vereischen. 

o , ,T. G ." l en cosey corner  zijn zeer  bene-
pen. E r  is geen aanleiding tot afschuining van serre en 
keuken, vooral waar  dit leidt tot bedenkelijke oplossing 
in de gevels. t inspringende balcon op de kap boven 
tic warande laat te weinig dakvlak over  en werkt leelijk. 

o x . l en cosey corner  zijn te benepen. 
t plan vertoont in omtrek te veel sprongen, wat in den 

gevel slecht werkt . Tervvill e van symmetrische gevels is 
te veel opgeofferd aan goede verlichtin g der  slaapkamers. 

c ramen zijn slecht van verhouding terwij l te veel ver-
scheidenheid in vorm en afmeting onrustig werkt. 

o „Winah" . e vorm van 'woon-eetkamer is te gerekt, 
terwij l de bijkeuken als dienkamer is opgevat. g van 
de privaten in het midden is te veroordeelen. e niet 
rythmische verdeeling van de stijlen der  warande doet schade 
aan het ontwerp, evenals de onsymmetrische topgevels, die 
van ongunstige werking zijn. 

o „Perspect ief" . Vooral de gevels vertoonen gebre-
ken. e cosey corner  is als schoorsteen in den gevel 
niet fraat opgelost en staat geheel los van het gebouw. 

e entreegevel is beter. r  het niet aangeven van raam-

en warande werken ongunstig. t geheel, correct geteé-
kend, is stroef en droog. 

o "  (met blauw randje). e hal en cosey 
corner  zijn zeer  benauwd. e combinatie van gebroken en 
niet gebroken dak doen het ontwerp veel afbreuk. t 
plan is beter  dan dc geveloplossing. 

o „Bu i ten "  in vierkant potlood en kleur) . e ver-
trekken zijn in den gevel niet tot uitdrukkin g gebracht. 
Balcon op de verdieping is niet gevraagd en verhoogt het 
algemeen silhouet niet. e kap op balkonstijlen is niet 
fraai . Teekenwerk beneden het middelmatige. 

o n 't groen". r  het trachten naar  symmetri-
sche oplossing van de plattegronden is het geheel tc groot 
en gezocht geworden. e architectuur  is bizar. e afwer-
kin g in kleur , althans wat de gevels betreft, is zeer  slecht 
geslaagd en verhoogt de duidelijkhei d allerminst. 

o . Onklar e plattegrond. e cosey cor-
ner is een afzonderlijk vertrek en de keuken heeft geen 
licht . , toilet en entree buiten proportie. e ver-
houding van de grootte der  vertrekken onderling is onjuist. 

e achtergevel geeft het spiegelbeeld te zien van den opzet 
in plattegrond. 

o „Bu i ten "  (met omrande perspectiel in 't midden). 
c woon- en eetkamer, niettegenstaande de flink e afmeting, 

is zeer  ongeschikt door  onoordeelkundige schikking der 
ramen en aanbouw van den erker. e afscheidingen op ver-
dieping behooren niet tegen raamstijlen te eindigen. t 
silhouet is rustig cn de hoofdlijnen van dc architectuur  niet 
slecht. c gevels zijn door  gezochte versiering verleelijkt . 

o „Sweet . n spijt van de aangewende moeite 
voor  (decoratieve opwerking is het geheel zwak van con-

eptie. c indeeling verdieping past niet op die beg. gronds. 
t geheel blijf t beneden het middelmatige. 

o „Bu i ten "  (inkt) . Zwak plan en weinig bezonken 
architectuur . Vooral dc trapgevels zijn slecht van verhou-
ding. e conceptie bezit in 't geheel geen cottage-karakter. 

o  Agustus". Zwakke architectuur . e ongelijke 
ïokhoog tc werkt slecht voor  het silhouet. e trapruimt e 
manifesteert zich noodcloos pompeus in den gevel. 

o . e cosey corner  had met dc trap beter 
opgelost dienen tc worden. s nu niet meer  dan een bank 
tegen de trap geplaatst. t landelijk e karakter  wordt in 
de overigens zeer  onbeduidende architectuur  totaal gemist. 

o „Beg inne l ing" . e entree zonder  tochtportaal en 
in de onmiddellijk e nabijheid van de deur  der  woonkamer 
is ontoelaatbaar. e gebogen ramen in den gevel vallen 
er  totaal, luit , cn zijn binnen van ongunstige afwerking. n 
het motto verraadt de ontwerper  loffelijk e zelfkennis. 

o „E . C. . " e planindeeling is niet slecht. e 
architectuur  is weinig geschikt voor  cottage en buitenge-
woon burgerlijk . e afwerking in sepia is weinig geslaagd. 

o „ E e n v o u d"  (zonder  rand). e indeeling van de 

wanden der  woonkamer is niet geslaagd. e cosey corner 

is ongunstig van vorm. e architectuur  der  gevels blijf t 

beneden het middelmatige. 

o „Jemima" . e cosey corner  is niet goed opgelost. 

e doorgaande erker  uitbouwen zijn misplaatst aan de gevels, 

terwij l het geheel geen landelijk cachet heeft. t teeken-

werk is suf. 

o „Pomona" . e cosey corner  is onjuist opgevat. e 

proporties van ramen en dakvensters zijn mis. t karakter 

van cottage ontbreekt geheel en al. 

o „Bu i ten "  (met rand). e warande is te groot 
en dc serre onbruikbaar . t gebouw is niet een cottage 
en vormt te veel een hoofdgebouw met bijgebouwen. 

o „ S "  (in cirkel) . e situatie der  vertrekken is 
slecht. Eetkamer -f salon is niet gevraagd. c trapop 
lossing is leelijk. t geheel geeft het type weer  van een 
stadswoonhuis en nog wel van een revolutichuis! 

o . Een slechte en gezochte planindee-

ling. e veelhoekige grondvorm van de hal is van on-

gunstigen invloed geweest op de ontwikkelin g zoowel van 

plan als opstanden. 

o „Zomer" . e slechte samenhang van gevels en 

dakvlakkcn en de verkeerde proporties van ramen maken 

dit ontwerp tot een rammelend geheel. 

o „Vl inder" . t geheel is slecht van compositie 

en vormt geen cottage-type. t torenmotief is misplaatst. 

Zeer  zwak teekenwerk. 

o „F lora" . Een onrustig geheel, waarbij  de boven-

bouw stuitend van de onderbouw is gescheiden. Slap van 

details. 

o y . e cosey corner  vormt een tweede 
vestibule. t trapmotief is ongelukkig in den gevel ver-
werkt . e teekening is onsmakelijk opgewerkt. 

o "  (in cirkel) . Valt buiten beschouwing, daar 
de inzending door  vermelding van woonplaats des ontwer-
pers gekenteekend is. Alleen ter  voorkoming van meerdere 
desillusie, zij  ver|meld, dat het ontwerp tot de minst ge-
slaagde behoort. 

o . c cosey corner  heeft meer  weg van 

een garderobe. Bouwdoosarchitectuur. 

o . Tervvill e van symmetrischen opzet zeer  ge-

zochte compositie. e afschuiningen in plattegrond leiden 

tot ongelukkigen en onconstructieve!! dakvorm. 

o . e revolutiebouw. 

o „ N o g bij  tijds" . c verdieping volgt niet uit de 
beg. grondindccling. t lichtoppervlak is zeer  onvoldoende. 

t geheel gaat blijkbaa r  boven dc krachten van den 
ontwerper. 
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. A . . 

G. . rapp. Cottage. 

. G 
N G E N  |S". 

. 

O n t vv e r p v o o r de i n r i c h t i n g en v e r s i e r i n g v a n 
e en school lokaal. 

n verband met deze prijsvraa g werden ons de volgende 

vragen gesteld met verz ick de antwoorden in de pers be-

kend te maken. Wi j  geven de antwoorden er  onmiddellij k 

onder. 

Vraag s de ontwerper  gehouden de raamverdeeling, 
zooals zij  in het programma is aangegeven te behouden, of 
mag daarin 'wijzigin g gebracht worden, indien aan de wet-
telijk e eischen omtrent lichtoppervlakt e wordt void,tan" 

Antwoord . Neen, in de raamverdeeling kan wel wijzi -

ging worden gebracht. 

Aan de wettelijke bepalingen echter  moet men zich houden. 
e lichtopeningen moeten zoodanig geplaatst worden, dat 

ze zooveel mogelijk het lokaal gelijkmati g verlichten. 

Vraag  Welk principieel verschil wordt in het program-
ma beoogd tusschen lagere, middel en hoogere klassen, 
behalve met betrekking tot afmeting van meubelen en every 
tueele versiering der  wanden ? 

Antwoord . Geen. e oplossing van deze kwestie zal in 
hoofdzaak gezocht moeten worden in de afmetingen der 
meubelen, in den aard der  versiering"  en de aan te brengen 
of op te hangen gravuren of platen. 

Vraag n van de in het programma genoemde 
som ook de kosten van vloerbedekking, vervvarmings . ven-
tilatie - en verlichtingstoestellen bestreden worden, of kunnen 
deze worden beschouwd als zijnde aanwezig? 

Antwoord . Van de genoemde som moeten bestreden wor-
n de kotsten van volledige inrichtin g en versiering zooals 

in het proigramma is omschreven, dus ook e. t. v loerbedefc 
king, verven, decoreeren, tegelversiering, alsmede vervvar-
mings-, ventilatie- en verlichtings t o e s t e 11 e  Ventilatie-
kanalen en buizen of geleidingen worden tot het gebouw 
gerekend, dus zijn in de som niet begrepen. 

L e e s t a f e l . 

G  No. 7. J o s ep A u g u s t e e 
. t doo  A. Salm G. . Zn., met afbeeldingen. 

e g tusschen n en s en . 
doo  J. . . . 

L o s se p l a t e n. St. e en e k te , 
. |. A . E.  en  van de St. k te . 

A No. t g de g 

van i
g de g van de Club van e leden van 

het Genootschap A et A . 
V i o 1 1 et-1 e-  u e. 

e g van het w te . 



( >l  No.  N ieuwe- v o n d s t en op het gebied van 
den , doo .  A. van de . met afbeeldingen. 

 e S t ij  van onzen tijd naa het h van . Th.

)  No. t e m te . 
t gehouden in de g van de Afdeeling voo - en 

e van  Augustus  doo  E. , met afbeeldingen. 
e e en haa toepassing voo e duel-

einden, doo G. . Claus, luitenant de Genie. 
e technici in , doo . A. van Sandick c. i . 

L' i t h e t g v.ih den hoofdingenieu van het Stoomwezen ove
n S t u k k e n. g doo . doo  | A . 

Schouten c. i . — - en g voo n van 
e technische scholen ? doo A. W. C. s c. b. i . — g 

van het . doo A . S. van . 

 (li . v. T ) No.  Officieel gedeelte. -
Ongevallenwet. — n van . — A . E. G. en S. . 
— g . . — Gemengd. — . — n — 

. — Uit technische bladen en . 

E  No. . E. J. n . 
e l s voo d en e n 

te e gehouden l
n in . 

. e i n v l o ed van de vakbeweging op de . 

G No.

E E E No. k aan collegi-
aliteit en e . — Ove . — 1 e l 

s voo  den . — g van steenkool. — 
. — t kleven de . — e van klei . — 

E  T E . 

(S  or.) 

Na dc herwijdin g tot kerk zijn cr  ook weer  vele per-
sonen in het 'kerkgebouw begraven, ongeveer  tot
per jaar . e prij s der  graven varieerde van  tot

Ook had de kerk inkomsten van het ophangen van 
wapenborden (meest rouwwapens). e prij s wisselde van 

 tot d moet het grootste deel van muren 
en pilaren met dergelijke wapens bedekt zijn geweest. 

Ui t oude rekeningen laten wij  een paar  cijfer s volgen. 
e organist verdiende f  per  jaar, de orgeltrapper  f

O p de ontvangstrekening van  vinden wij  o. a. f
voor  begraven,  voor  de huur  van stoelen en ban-
ken. e rekening sloot dat jaar  op een totaal uitgaaf van 

 met een voordeelig saldo van f
n  moest voor  bijn a  worden gerepareerd. 

n  t r o , f de kerk door  dc komst der  Franschen een 
financieele ramp. All e rouwwapens, als teekenen van rang 
en stand, moesten worden afgenomen. Wonderlij k genoeg 
ontkwatmten dri e gedenkteekenen, nog aanwezig, aan dc 
verwoesting. 

k Napoleon bepaalde, dat de Waalsche gemeente 
en Ned. . gem. om de beurt van de k 
gebruik zouden mogen maken. t besluit van Z. . van 
 Aug.  waarbij  de bezoldiging van de kerkelijk e 

bedienden niet meer  uit de apenbare kas zou geschieden, 
bracht de k in een zeer  bcdcnkelijken toestand 
en in  stond de kerk bij  de predikanten voor  rui m 

 in de schuld. t werd in  geheel afbetaald, 
doch de kerk moest daarvoor  een lecning van f
opnemen. 

r  het . Besluit van i  verloor  de 
kerk eindelijk nog haar  begraa.freeht, in te gaan met
zoodat .  het laatste lij k in den kelder  van 
het koor  werd bijgezet. Vele eigenaars van graven lieten 
hun kelder  overwelven, velen ook lieten de lijke n naar 
de burgerlijk e begraafplaats overbrengen. 

- e n . 
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Mexico . 
V e r v o l g . (Zie bladz.

e oude geschiedenis der  nieuwe wereld is nog zeer  on-
volledig bekend en het is de vraag of men er  wel ooit 
zoover  in zal kunnen doordringen, dat men er  een eenigszins 
juist overzicht van zal kunnen verkrijgen . Over  het alge-
meen hebben de volkstammen, die Amerik a sedert over-
oude tijden bewoonden het. in vergelijkin g met Europa, 
slechts tot een beperkten graad van beschaving gebracht, 
dc documenten, die op een vroegere beschaving wijzen zijn 
stehaarsch, de overleveringen niet altij d betrouwbaar  en bo-
vendien is  de Spaanschc veroveraars in hun overdreven 
geloofsijver  veel vernietigd, wat thans door  den archeoloog 
en geschiedvorscher  op den hoogsten prij s zou worden ge-
steld. 

o maakt evenwel bij  vele andere Amerikaansche 
 een uitzondering, in zooverre van zijn oude toestan-

den door  overlevering en door  monumenten iets meer  be-
waard gebleven  A f en toe hebben geleerden zich met 

 onderzoek van dit materiaal bezig gehouden in de 
latere jaren zelfs Japansche missionarissen; zij  zijn daarbij 
tot zeer  merkwaardige ontdekkingen  gevolgtrekkingen 

 van hun arbeid is ook in de toekomst nog 
wel wat te verwachten. 

Wat men tot dusver  van  oude geschiedenis van o 
wist bepaalde zich tot eenige algemeene begrippen. n 

 daarin  tijdvakken , die zeer  van elkander" 
verschilden. t eerste, dat der  Tolteken schijnt te zijn 
1'egionnen  zevende  geë ind igd  de twaalfde eeuw 
onzer  jaartelling , terwij l het tweede, dat der  Azteken begon 

omstreeks  en eindigde met de verovering door  Cortez 
in  want, ofschoon het Aztekische ras is blijven voort-
bestaan in de e landstreken, is hel als natie 
onder  de Spaanschc overheersching ten onder  gegaan. 

e oorsprong en de vroegere woonplaatsen der  'Tolteken 
zijn onbekend; wij  vernemen alleen, dat zij  uit 1  Noor-
den kwamen uit een land, dat zij  Tulla n noemden en van-
waar  zij  dc eerste elementen van beschaving in de valleien 
van o overbrachten. n wetten en gewoonten ken-
merken hen als een zachtaardig en vreedzaam volk evenwel 
arbeidzaam, voortvarend en ondernemend. Zij  bebouwden 
het land, voerden mats en katoenteelt in. legden wegen 
aan, richtten bouwwerken van geweidigi'  afmetingen op en 
bouwden 'tempels en steden, welker  bouwvallen in verschil-
lende deelen van het land nog blij k geven van hun bedre-
venheid in de bouwkunst, een reden, waarom de overleve-
rin g de Tolteken als een volk van bouwmeesters aanduidt. 
Zi j  kenden verschillende metaallcgeeringen, het snijden en 
polijsten van de hardste steensoorten, het vervaardigen van 
aardewerk en van allerlei soorten van weefsels; zij  bezigden 
een soort van hieroglypbc.nschrift. waren bekend met de 
oorzaken der  eclipsen, maakten zonnew'ij'zers en hadden een 
eenvoudig stelsel van tijdrekening . Zi j  hadden het jaar  ver-
deeld in  maanden van  dagen en voegden daar  dagen 
aan toe, om de  vol te maken; voorts laschten zij  na 
verloop van elke  jaar  dag in en kwamen daardoor 
tot een nauwkeurigheid van berekening, die bijna geheel 
met onze moderne waarnemingen overeenkomt. e en 
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andere kunsten en wetenschappen, een zachtaardige gods-

dienstvorm, alsmede een eenvoudige en juiste rechtsbedoe-

lin g werden door  de Azteken overgenomen, doch wreede cn 

onbeschaafde gebruiken dezer  minder  ontwikkelde overwel-

digers voerden in velerlei opzicht tot verbastering inzon-

derheid in godsdienst en maatschappelijke instellingen. E r 

is niets bekend omtrent den juisten tijd , waarop dc uittocht 

der  Tolteken heeft plaats gehad cn evenmin omtrent dc om-

standigheden, waaronder  dit geschied is. n veronderstelt, 

dat zij  zuidwaarts trokken en dat de kolossale bouwvallen 

van Palcnquc, Uxmal en a in n Amerik a toen 

door  hen gesticht zijn, ofschoon nieuwere ontdekkingen tot 

de veronderstelling, dat deze bouwvallen van veel ouderen 

datum zijn, dan de twaalfde eeuw, aanleiding geven. 

Van dc toestanden uit het tijdper k der  Azteken is uit 

de verhalen der  Spanjaarden meer  bekend. e berichten 

spreken nok, van kolossale tempels en paleizen en van 

schatten aan goud- en zilverwerk, maar  geven toch ook 

gercede aanleiding tolt de veronderstelling, dat de Azteken 

in beschaving ver  achter  stonden bij  de vroegere bewo-

ners van het land cn wellicht alleen door  physieke kracht 

en krijgsbeleid in staat geweest zijn deze te overweldigen] 

en te verdrijven . 

Toen Francisco z de Cordova in  dus nog 

voordat Cortez de e kust betrad, van San -

mingo uit in het schiereiland Yucatan kwam. vernam hij 

daar  dat deze oostelijke provincie van het tegenwoordige 

e rij k sedert .onheuglijke tijden een zelfstandige 

staat had uitgemaakt, doch dat een zeventigtal jaren tevoren 

deze staat tc gronde gegaan cn de hoofdstad n ver-

woest was. Twee en een halve eeuw verliepen .echter, voor-

dat deze 'mondelinge mededceling op tastbare wijze beves-

tigd werd door  de ontdekking van oude bouwvallen in de 

bosschen van het aan Yucatan grenzend district Chiapas. 

e bouwvallen wezen op een hoogere beschaving dan men 

aan de Azteken en zelfs aan de Tolteken meende te mogen 

toeschrijven. Twee Spanjaarden, Antonio de o en n 

José Alonso hebben het eerst in  bij  Palcnquc in den 

staat Chiapas hoogst merkwaardige en uitgestrekte bouw-

vallen ontdekt, maar  door  de verregaande lauwheid der 

Spaansche regeering en zeker  ook tengevolge van den po-

lilieken toestand zijn deze bouwvallen pas in  door 

kapitein x beschreven en in plaat gebracht. Nog uit-

gestrekter  was het ruinenveld, dat in  door  een Noord-

Amerikaansch reiziger  te a bij  Cxmal in Yucatan 

ontdekt werd; dc omvang van de stad, die hier  gestaan had. 

werd met die van het oude Babyion vergeleken en men 

veronderstelt, dat men hier  het oude n zoeken moet. 

n Fransch natuuronderzoeker  Charnay. die in

o bereisde, ondernam ook de reis naar  Yucatan met 

het doel deze bouwvallen op te zoeken. j  photografcerdo 

cr  een gedeelte van en trachtt e Omtrent de oorspronkelijk e 

bestemming een en ander  te weten te komen, waarbij  hij 

evenwel grootendeels op overleveringen uit den mond van 

inboorlingen moest afgaan. 

Een der  belangwekkendste gebouwen is het zoogenaamde 

Nonnenpaleis. dat door  een grooten rijkdo m van beeldhouw-

werk de aandacht trekt , waarin door  Charnay veel punten 

van overeenkomst met Chincesch en Japansch werk gevon-

den werd. e 'reeds toenmaals bestaande meening, dat de 

Chineezen in de eerste eeujwön onzer  jaartellin g met Amerik a 

bekend geweest zijn. werd daardoor  bij  hem versterkt. t 

in'wendige van het Nonnenpaleis bestaat uit vij f zalen, die 

allen aan elkaar  gelijk zijn, iets  men ook in gebouwen 

te Palcnquc heeft opgemerkt. Al s het best bewaarde ge-

 ouw noemt Charnay er  een. dat door  de inboorlingen „d e 

kerk "  genoemd werd maar  door  hem beschouwd werd als 

te hebben behoord tot een circus of gymnasium. t 

beeldwerk der  gevels schijnt op lichaamsoefeningen en spe-

len betrekking tc hebben. n vond hij  nog een huis der 

Caziken, een vorstelijk paleis dus, dat eveneens rij k met 

beeldhouwwerk versierd is en een eenvoudiger  gebouw, dat 

door  hem „d e gevangenis"  genoemd werd. A l deze gebou-

wen zijn zware massieve steenconstructies, gebouwd van 

zeer  zorgvuldig bewerkte steenblokken van groote afme-

tingen, afgewisseld door  dunnere lagen van langere stukken, 

waardoor  een hecht verband verkregen is cn tevens de 

horizontale lijnen het sterkst spreken. - cn vensterope-

ningen zijn rechthoekig en meestal weinig versierd. t zijn 

voornamelijk de vlakke gedeelten der  gevels, tusschen de ho-

rizontale banden, die rij k met beeldhouwwerk versierd zijn 

en wel meestal het bovengedeelte, dat men met den naam 

van attiek zou kunnen aanduiden. e gevels van het Non-

nenpaleis vertoonen nog rijk e bekroningen in den vorm 

van 'pgevels en kanteelcn; bij  vele andere gebouwen schij-

nen de bekroningen te ontbreken. 

Zeer  zeker  heeft het h klimaat er  toe mede-

gewerkt, dat dc massieve steenconstrueties in hoofdzaak zeen 

goed bewaard zijn gebleven. Overigens werken daartoe dei 

omstandigheden niet mede. e tropische plantengroei over-

woekert dc bouwvallen cn boomen groeien welig er  bovenop 

en in de voegen der  muren. Toen Charnay met een geleide 

van n cn soldaten in dc bosschen van Yucatan door-

drong, moest men zich met een bij l door  lianen, heesters, 

cactussen en doornstruiken een weg banen, om1 de bouw-

vallen tc kunnen genaken. Slangen, hagedissen en vogels, die 

daarin sinds onheuglijke tijden ongestoord hadden genesteld, 

werden uit hun rust opgeschrikt cn namen in grooten getale 

de vlucht. s nachts moest men kampeeren in hangmatten 

en een kampvuur  onderhouden, om tijgers en andere gevaar-

lijk e gasten op een afstand te houden. Niet zonder  moeilijk -

heid was dus dit onderzoek en er  kon slechts een weck 

aan besteed worden, zoodat het uit den aard der  zaak niet 

anders dan zeer  onvolledig kfon zijn. Niettemin komt aan 

Charnay de eer  toe, een der  eersten geweest te zijn, die de 

aandacht op de groote belangrijkheid dezer  monumenten 

heeft gevestigd, en inzonderheid op de onmiskenbare ka-

rakter t rékken , die zij  gemeen hebben met de overblijfsels 

van oude Aziatische bouwkunst. Niet alleen aan China en 

Japan doen zij  denken doch ook dikwijl s nog meer  aan de 

t en wel in dien zin, dat men Ze wel niet voor 

werken van g kan aanzien, doch van bouw-

meesters', die onder d stonden, overleveringen 

uit ë bezaten, doch in hun bouwkunst niettemin een 

eigen nationaal karakter  wisten te geven. r  deze eigen-

aardigheden is men op een spoor  gekomen, dat westwaarts 

leidde en heeft men nagegaan langs welken weg in de oud-

heid verkeer  tusschen Az i ë en Amerik a mogelijk kan zijn 

geweest. 

'Van een direct verkeer  tusschen het Aziatische en het 

Amerikaansche vasteland  den wijlden Stillen Oceaan 

is in de oudheid geen sprake geweest. Evenwel is het niet 

moeilij k van Azië naar  Amerik a te komen cn langs de 

- en Alcutise.be eilanden Alaska tc bereiken. Uitgaande 

van . dat reeds vroeg bij '  de Chineezen bekend 

was en min  meer  onder  hun invloed stond, kon de reis 

in een open boot of cano, wanneer  men den warmen zee-

stroom volgde in bijna elk jaargetijd e ondernomen worden 

zonder  eenig gevaar  mpeilSjkheid, daar  men slechts af 

en toe voor  korten tij d het land uit het gezicht verloor. Van 

Alaska langs de Amerikaansche kust, zuidwaarts was de 

reis nog gemakkelijker. Zulk een tocht was zelfs een klei-

nigheid vergeleken bij  die, welke Boeddhistische priesters 

dikwijl s over  land maakten van ë naar  China. e 

weg van Azië naar  Amerik a langs de eilanden moet aan de 

inboorlingen dezer  eilandengroepen in dc vijfd e eeuw even-

goed bekend geweest zijn als thans. Wi e dien weg vinden 

wilde behoefde slechts van eiland tot eiland tc reizen; de 

bewoners konden hem telkens een stap verder  brengen tot zij 
hem ten slpitte zouden verhalen van het uitgestrekte vaste-

land, dat hij  iOip die wijze bereiken zou. E n dat die weg 

 eeds zeer  vroegtijdi g gevonden werd door  zendelingen, die 

bezield waren door  het voorschrift van Boeddha, met een 

heiligen ijver  om zijn leer  aan alle volken der  aarde te 

verkondigen, wordt tegenwoordig als bewezen aangenomen, 

in de eerste plaats op grond van Chincesche historische 

documenten en in de tweede plaats op grond van de over-

leveringen, verhalen, godsdienstige gebruiken en oudheden, 

die men in Amerik a vindt langs de geheele Westkust van 

Alaska af tot in , zoowel als op vele plaatsen, die, 

op belangrijk e afstanden van dc 'kust, landwaarts in ge-

legen zijn. 

Van oude tijden af maken dc Chineesche klassieken en 

evenzoo hun geographische, historische en poët ische werken 

melding van een land of vasteland op grooten afstand' 

oostwaarts van China dat Fusang of Fusu genoemd wordt. 

n die berichten wordt de afstand en dc uitgestrektheid van 

dit land opgegeven. Zelfs schijnt het den Chineezen bekend 

te zijn geweest, dat het ook aan de oostzijde door  een 

uitgestrekte piceaan bcspoeld 'werd. Ook de plantengroei 

wordt beschreven, daarbij  ,t<.a. een boomsoort, „ fusang" 

geheetcn, waarvan de naam van het land zou zijn afge-

leid, maar  die men niet met zekerheid heeft kunnen de-

terminecren; duidelij k evenwel is de beschrijving van de 

karakteristiek e e agave. Vele fantastische en 

wonderbare verhalen zijn miet dezle berichten samengeweven,, 

maar  er  was genoeg met zekerheid békend, om de priesters 

van Boeddha te doen vragen waarom zij  niet evengoed als 

in het verre westen, ook in het verre oosten zouden trachten 

hun leer  te verkondigen. 

E r besttaat in de Chineesche geschiedenis slechts een 

enkel verhaal van een bezoek aan Fusang door  een Boed-

dhistisch priester, afkomstig uit Cabul. dat als authentiek; 

beschouwd wordt . Cabul was destijds het groote uitgangs-

punt der  Boeddhistische zending. e bedoelde priester. i 

Shen genaamd, kwam in het jaar  4 99 onzer  jaartelling ' 

van een reis naar  Fusang terug te w aan de Yangtse-

rivier . China was toen juist in een omwenteling gewikkeld, 

hetgeen veroorzaakte, dat de reiziger  eerst in  toegang 

kon verkrijge n tot het hof van den r W u T i van de 

pas aan de regeering gekomen . j  gaf toen 

aan den keizer  verschillende curiositeiten ten geschenke, 

uit Fusang medegebracht, Waaronder  ook een vezelstof, did 

op zijde geleek en welker  draden een groot gewicht kon-

den dragen zonder  te breken. k was deze vezel-

stof afkomstig van de e agave. j  bracht 

ook een metalen spiegel mede van een voet in diameter, 

zooals die in oude tijden in o en andere streken van 

Amerik a in gebruik waren. e keizer  beschouwde den -

ziger  als een afgezant van Fusang en droeg hem' op een 

geschreven verslag van zijn reis samen te stellen. n dit 

verslag, dat in zijn eenvoud en zakelijkheid het kenmerk van 

geloofwaardigheid draagt, deelt i Shen o.a. mede. dat 

de leer  van Boeddha voorheen in Fusang onbekend was. 

maar  dat reeds voor  zijn bezoek, namelijk in  door  vij f 

Bloeddhistische monniken, eveneens uit Cabul afkomstig, 

de verspreiding van de leer  ter  hand genomen was. 11 uil 

arbeid had goede vruchten gedragen en zij  hadden uit 

de inboorlingen discipelen gevormd, die de hervorming van 

de zeden en gewoonten der  bevolking verder  hielpen voort-

zetten. i Shen vermeldde ook vele bijzonderheden van 

de reis over  cle Aleutischc eilanden en Alaska en van de 

bewoners dier  streken. j  beschreef het land in zijn uit-

gestrektheid en ook dc fusangplant, die zoowel tot voed-

sel dient, als vezels tot het vervaardigen van weefsels en 

papier  voortbrengt cn waanuvde hij  dus blijkbaa r  de agave 

bedoelt. Ook sipral: hij  van den rijkdo m aan mineralen 

en metalen, behalve het ijzer, en het was zijn aandacht 

niet ontgaan, dat in dit land aan goud en zilver  geen 

geldswaarde gehecht werd. Ook omtrent dc zeden en ge-

woonten deed hij  vefc mededeelingen. waaruit men moet 

opmaken, dat hij  inzonderheid mlet de bewoners van o 

bekend was, en vooral vestigde hij  telkens de aandacht op 

eigenaardige toestanden, die afweken van hetgeen men in 

Azi ë gewoon was. zOoals b.v. de onbekendheid met het 

krijgsbedrij f cn het ontbreken van soldaten, oorlogswapens, 

olmm(Ujurd e steden en vestingen. Tegen de veronderstel-

ling, dat i Shen dit alles verzonnen zou hebben pleit 

reeds dc soberheid, waarmede hij  het beschrijft , doch hier-

mede niet tevreden heeft men naar  feiten gezocht, die. 

zijne mjededeclingen bevestigen en reeds veel gevonden, 

dat als zoodanig kan worden beschouwd. 

' S l o t v o l g t .) 

Betonijzere n vloere n zonde r balke n volgen s het Mushroom-systeem . 

r  dagen werd door  een onzer  eerste firma' s op het 

gebied van betpnijzerbouw in, een brochure de aandacht ge-

vestigd pp een constructie van betonijzeren vloeren, waarbij 

meer  dan bij  tott dusverre gebruikelijk e oplossingen, wordt 

geprofiteerd van die eigenaardige eigenschappen van het 

gewapend beton en waardoor  het mogelijk is deze vloeren 

aanmerkelijk goedkpopler  uit te voeren dan de gewone vloe-

ren, die op balken rusten. Wi j  maken gaarne van de ge-

legenheid gebruik, om van deze constructie eenige nadere 

bijzonderheden imfede te deefen. 

n de laatste jaren wordt de betonijzer-industri e overstelpt 

met systemen en patenten voor  de vervaardiging van vloe-

ren van gewapend beton. l sommige systemen in 

enkele gevallen een zekere voorkeur  genieten, zijn er  toch 

geen nieuwe gezichtspunten, berustend op principieele ver-

schillen, geopend. Voor het rnleerendeel verschillen die syste-

men öf in den vorm van het te gebruiken bewapenings-

ijzer, (rond-, getorst-, , Bulb-ijzer , Nietlose Gittertra -

ger) dan wel in den vorm van vooraf gereed gemaakte 

holle vloerdeelcn (systemen Siegwart, , Visintini , enz.) 

t ) daarentegen komt met een 

n i e uw i. d e e. e vloeren worden direct op de kolom-

men geplaatst, zooder  cle tusschenkomst van balken. Vindin g 

van den ingenieur  C. A . P. Turner , legt het opnieuw 

getuigenis af van den praktischen blik . dien wij  bij  de 

Amerikanen zoo vaak bewonderen. e normale construc-

tie van betonijzeren vloeren is een feitelijk e nabootsing 

van den houten vloer. e niet aan elkaar  verbonden hou-

ten vloerdeelcn. die slechts in één richting  spanningen kun-

nen opnemen, dragen op balken, die veelal weer  rusten 

op hoofd-(moer) balken, die ten slotte de belasting naar 

kolommen overbrengen. t echter  bij  betonijzeren platen 

en balken, die één geheel vormen, cle krachten  aldus 

volgens eenige loodrecht op elkaar  staande richtingen hoek 

s) Een g van het m vindt men ook in het 
Weekblad »de s van  Septembe  No.  van de hpnd van 
den civicl-ingenieu J. . , die het systeem m aanbeveelt. 

e uitvinde  gaf zijn systeem den naam van , d. i . paddestoel, 
vanwege de t de kolommen met paddestoelen en den vluggen 
opbouw van deze . 

http://Alcutise.be
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jes zouden omgaan, om ten slotte op de kolommen terecht 
te komen, is niet aannemelijk. c vloerplaten worden daarom 
in vier  richtingen, evenwijdig aan de verbindingslijnen dei* 
kolommen, gewapend (zie fig. i.) n profiteert daarbij 
van de eigenaardige eigenschap van het gewapend beton om 
door  bewapening in verschillende richtingen ook in alle 

hoogte uit, hetgeen voor  eenigszins hooge gebouwen een 
groot voordeel meebrengt. Wenscht men b. v. een pakhuis 
van  verdiepingen elk r  hoog te bouwen, dan spaart 
men met het m per  verdieping ongeveer 

. uit, dus op  verdiepingen . t pakhuis 
wordt dus r  lager dan met gewone vloeren, terwij l 

Platte grond. Fig. . 

Bewapening volgens het . 

Verticale doorsnede van een kolom. 

richtingen spanningen te kunnen opnemen; de- belastingen! 
worden van uit ieder  punt direct volgens een rechte lij n — 
en niet volgens een grooten omweg — overgebracht naar 
de kolommen, die door de als ,,Cantilever"  werkende kapi-
teclen in staat zijn de krachten en momenten op te 
nemen. 

n de kapiiteelcn der  kolommen verhindert de Cantilevcr-
vormige straalkcwapening en de ringbewapening het schcu-

de bergruimt e even grout blijft . t is een groot voordeel 
in onze e steden, waar men door de Gemeente-
lijk e Bouwverordeningen aan een maximum-hoogte van ge-
bouwen gebonden is. 

t bet , kan men dus inplaats van 
zeven, acht even hooge verdiepingen maken, zonder  daardoor 
met de Plaatselijke Verordeningen in strij d te komen. 

Bij  gelijke hoogte heeft een gebouw met -

Fig. 2. Type van bewapening. 

ren van het beton en wordt ook het optreden van buigings-
n in aangrenzende vlocrvlakkcn bij  plaatselijke 

belastingen tegengehouden. 
n gebouwen zijn reeds van deze vloeren voor-

zien; zij  hebben overal goed voldaan. Verschillende proef-
nemingen daarenboven hebben de groote soliditeit der -
roiom-vloeren aangetoond. n Amerik a worden ook andere 
systemen van baiklooze vloeren toegepast, doch deze missen 
of de diagonaal-bewapening öf dc eigenaardige kolom-ka-
piteel-vorm, die beiden juist bet m ken-
merken en dit zoo een groote volmaaktheid geven. 

t m geeft een goedkoope uitvoering, 
omdat het maken van balken vervalt; de bewapening en 
bekisting der  vloeren is eenvoudig. r  het ontbreken 
van balken spaart men voor  iedere verdieping constructie-

vloeren  tot  »o meer  bergruimt e dan een gebouw met 
gewone balk-vloeren. 

t men in een pakhuis, fabriek, a. a. de vloeren vol-
gens het , dan worden de in het gebouw 
ontworpen kolommen, de binnen- en de buitenmuren om 
bovengenoemde reden ook mlinder  hoog bij  toepassing van 
balk-vloeren. t geeft een aanzienlijke besparing op de 
kosten van de kolommen en het metselwerk. Ook is dit 
het geval met het afwerken, het stucadoorwerk. Tengevolge 
van het vervalllcn der  balken n.1., vervalt ook het afwerken 
van de zijvlakken dier  balken. e af te werken oppervlakte 
van een gebouw is, ook weer  door dc mindere hoogte, dien-
tengevolge belangrijk geringer dan van een gebouw- met 
balk-vloeren. 

t ontbreken der  balken vermindert ook het houtver-

lics van de bekisting, dat bij  betonijzerwerken steeds een 
belangrijk e schadepost beteekent. 

Vooral bij  groote gebouwen met zwaar belaste vloeren, 

verwijderd , zoodat deze vloeren vlugger in gebruik kunnen 
worden genomen. 

Transmissie-inrichtingen, sprinkler s tegen brandgevaar, bui-

~ig. 3. Vloe  in m Brewing Company's Stock house, 

St. Paul. , U. S. 

komen de geldelijke voordeden, die het m zen. enz. zijn gemakkelijk onder  tegen de vloeren aan te 
biedt, sterk tot hun recht. brengen: bij  gewone vloeren ondervindt men alsdan van de 

n wij  hierboven de redenen vermeld, waardoor de  alken dikwijl s veel last. 

Fig.  John , Omaha U. S, 

uitvoering van het m goedkooper is dan 
van andere betonijzer-vloeren, er  zijn nog andere voordeden: 
aan verbonden, die gewone vloeren missen. 

e bekisting kan in weinig tij d w.;rden aangebracht en 

Tegen het trille n van machines zijn deze vloeren beter-
bestand tengevolge van de grootere vloerdikt e en de in 
alle richtingen geplaatste bewapeningsstaven, die de trillin -
gen  alle richtingen verspreiden. 
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door  zou dr ingen. .. wat eerst de Arabieren uit hebzucht 

en Water  de geleerden uit weetgierigheid geduldig en moe-

dig hebben gedaan . . . 

*  * 

Fig. 5. Tischers Creek brug, , n , U. S. 

r  het ontbreken van balken wordt de intrede van licht 
en de Weerkaatsing daarvan tegen het vlakke plafond verge-
makkelijkt . (Verzamelplaatsen van stof en vuil . als tusschen 
plafond en balken, zijn verdwenen. 

l van brand zijn de vlakke plafonds gemakkelijk 
overal Wet de waterstralen te bereiken. 

Ten slotte geven de vlakke plafonds en dc ronde of acht 
kante kolommen met 'kapiteelen den ruimten een aangenaam 
aanzien. 

e in de tekst geplaatste afbeeldingen zijn gemankt van 

foito's van uitgevoerde werken; zij  geven een duidelij k beeld 
haar  het . Niet slechts in gebouwen, doch 
ook in den bruggenbouw vindt het zijne toepassing. 

e alleen-vertegenwoordiging van het m 
is door  den heer  Turner  voor  Nederland en Be lg ië opge-
dragen aan de N. V . Nederlandsche Betonijzerbouw, -
recteur . . . A . Sanders. Amsterdam t 

 alwaar  nadere inlichtingen zijn te verkrijge n cn op ver-
zoek gratis plannen cn begrootingen volgens dit systeem 
worden uitgewerkt. 

Voordrachte n in de Rotterdamsch e Academie . 

Professor  Foucart, een goede bekende van vroeger, sprak' 
g j . l . in de Academie over  Egypte. 

e vriendelijkheden over  ons land, waarmede deze ge-
leerde zoowel te Amsterdam als hier  is begonnen, hebben 
practische waarde. Zoowel den hoorders in de hoofdstad 
als ons, bracht hij  n i e u ws — wat vleiend was e n . . ., 
hoogst belangwekkend. e te Athene groot-gebrachte en 
in den midi thuis-hoorende professor, komt met genoegen 
naar  ons toe — en hij  geeft ons bijzonder  genot. Bijzonder 
vooral voor  ons, . Want de geleerden, die aan-
genaam kouten, zijn in Frankrij k vele — en wij , -
ders, hebben er  ,geen. Zelf om zijn, als opborrelende grap-
pen in den lach schietend; nochtans een-en-al verfijnin g in: 
zegtrant: is deze gemakkelijke prater  met zijn losse ma-
nieren, een mlan-van-kundc en een dichterlijk-denker . Bij 
een iceken-reis, aangericht door  de e d es S c i e n-
ces, is hij  de wetenschappelijke-gids geweest (zoo een gids, 
als ook de musea behoeven); en het aangename verkeer 
bij  die rpi s is, meenen wij , aanleiding geworden tot zijn 
bezoeken aan Nederland, waar  nu vé len in den geest met 
hem reizen. 

— t lichtbeeld, lichtt e hij  op zeker  moment toe, is 
van een foto, die ik den i8en r  heb genomen... 
Afstanden bestaan toch niet meer? e kort g e l e ên nog, 
leefde deze keurig-gerokte ergens in Soedan in een spe-
lonk ! En, hij  liet niet na er  op te doelen: dat leven met 
gevaar  voor  gezondheid, van al'lerhand ontzegging, met ge-
stadige stoffelijk e en geestelijke beproevingen — hoeveel 
vordert het van het geduld, want langs welke onover-
komelijk e omwegen, over  wat al hinderpalen worden vaak 

luttele, doch noodzakelijke kleinigheden bereikt of verkre-
gen 1 't s waar, dat bij  het internationaal verkeer  van ge 
leerden niet slechts dc eerzucht prachtig gestaald, doch te-
vens de waardeering gelouterd wordt, als bleek uit den 
lof. de diepe vereering, waarmee deze Franschman over 
een n geleerde sprak: een tijdgenoot, een concur-
rent ! Prof. . g Borchardt , den beroemden direc-
teur  van het e t für  Aegyptischc Altertums-
kunde. 

Een persoonlijke uitslag was de c l ou van Foucart's 
voordracht : het eindpunt, waar  hij , grappig zijn mecdeelings-
tran t bij  een roman, die in feuilletons verschijnt, vergelij-
kend, de geboeide aandacht van het publiek heen leidde. 
Een uitslag, wielken hij  aankondigde als de vijf-cn-twintigste , 
na een paar  dozijn andere hypothesen... Vind t men in de 
 u i z e n d-/e n - e en - N a c h t al niet gedoeld op de ver-

rassende ontdekking van onderaardsche schatten, als nu 
er  gedaan w)o)rden door  de geleerden? Tempels zijn te 

o gebouwd door  Arabische wandalen, die ervoor  mo-
kerden aan pyrarndden! E n dit „e indpunt "  — de o n d e r-
s t e l l i n g , wat de kern geweest is en de oorsprong van een 
godsdienst, vijfti g of énke le tientallen eeuwen meer  nog 
geleden, bracht het óns, aan het eind, tot een ander  slot. 
dan dat die menschen een raadsel wisten, dat ook wij  nooit 
moede worden elkander  en onszelven — ach ja, immers ons-
zelven ook, telkens en telkens weer  op te geven ? . .. 

Ehde despereert nochtans niet en vorscht maar  voort 
— de ijver  blijft . e ijver , op zichzelf iets nobels, gelijk die 
van de Egyptenaren, toen ze verbijsterende wonderen van 
bouwkundige ontzaggelijkheid zetten, opdat daar  nooit iemand 

e heer  Foiucart is historicus. j  hoort tot de letter-
kundige faculteit van Aix-en-Provence voor  geschiedenis en 
godsdiensten en geeft tc e een vrije n cursus in gods-
dienstgeschiedenis. h ook is. hij  kunsthistorie:us en vindt 
nu in de egyptofogic het samentreffen van kunst en gods-
dienst. 

e aud is dc wereld en hoe oud de reislust! s 
heeft immers ook al1 aan Cook's-rciz.en gedaan of althans 
in Egypte zijn gidsen gehad. Geestig sprak dc man, die zelf 
tien dagen in Europa terug is, over  wat deze collega ge-
rapporteerd heeft. '.Nu komt men met een boemeltreintje langs 
de gebenedijde oorden, ziet, sporende door  een palinen-
bldsch, telkens openingen en daarin de pyramiden van verre. 

e ze er  thans uitzien? W e kregen er  een te zien. als 
uit zes of zeven smaller  wordende wallen opgebouwd, als 
bedekt met sneeuw, zoo overstuifd door  woestijnzand. W e 
zagen een tweede, die was als een fort . Waarvoor  zijn 
deze dingen gebauwd ? E r  is gezegd: tegen den zondvloed! 
E r is gezegd: als monumenten van de wis- en sterrckutidigen! 
E r is gezegd: als schermen tegen den woestijnwind!... 

Graven waren 't, dat weet men nu. h wat men zeker 
niet al'gcmrcen weet: deze bouwwerken werden gesticht op 
natuurgevaartcn, aan den aanvang der  bergen op vri j  hooge, 
ongelijke rotsen. F r  werd gegraven voor  de graven! Want 
diep en ver  in de rots kwam het graf. Een lange gang 
voerde naar  het graf. E n in die gang kwamen ontzaglijke 
afsluitingswcrkcn: valmluren maakte men, welke zakten, na-
dat de doode 'was weggebracht. e ontoegankelijk wa-
ren deze eenige malen afgesloten gangen, dat de roovende 
Arabieren de begeerde kostbaarheden in de graven niet 
anders wisten te bereiken dan door  zelf zijgangen te hou-
wen. Overigens roofden ze, zeven eeuwen lang wel, van 
het gepolijste en gekleurde (rose) graniet aan de buitenkanten 
der pyramiden, die glansden als marmer van prachtige kleur . 

E r hoorde moed toe — ze vreesden de geesten! er  huis-
den geesten in 't onderaardsche... Negentien jaar  geleden' 
is men begonnen, dezelfde opgravingen te doen, en van 
de gouden en andere sieraden, beschreven in de verslagen, 
van wat de Arabieren vonden. Werden er  ook nu aan het 
licht gebracht... 

E l k van deze pyramiden beteekende een regeering. Fr 
waren er  meer  dan honderd en elk was een hoofdstuk 
in de geschiedenis van Egypte. e laatste koning was om-
streeks  v. Chr . E n de legenden over  deze bouwwer-
ken laten al meer  dan  jaar  het gretig gestelde raad-
sel onopgelost, wat dc pyramiden waren. 

e heer  Foucart vertelde achtereenvolgens: hoe ze waren 
gebouwd, wat er  vanbinnen was en welken godsdienstigen 
zin ze hadden. 

A l dit wonderbaarlijke, deze verwonderlijk e kunst, is ge-
grondvest op reëels. Graven waren er. h niet de pyra-
miden waren graven. t koningsgraf was diep in het, slechts 
langs die lange, gebouwen en toegemetsclde gang, te be-
reiken rotsgeweïf. , daaroverheen, als iets afzonder-
lijk-erop-gezets, dus niet als graf, kwam de pyramide. t 
toppunt van de pyramide was loodrecht boven het ko-
ningsgraf. Thans ziet mien de pyramiden alleen. h een-
maal waren deze, nu verlaten staanden, een middelpunt 
Vertellen oude verhalen niet van wonderlijk e ontmoetingen: 
bezoeken aan oen stad van beelden, aan talrijke , talrijk e 
menschen van steen? d vereenigde de doode ko-
ning heel zijn hofhouding om zich heen. Allen die hem 
hadden gediend, al die rijke n en hooggeplaatstcn, mochteq 
hun graf hebben bij  het zijne. Ook leefde zijne herinnering 

in vele, vele beelden van hem'. Een tempel was vóór de 
pyramide. Wat het dan was? Een doodenstad. Een licht-
beeld naar  teekening — dus niet van iets geziens, doch van 
iets in den geest der  geleerden aanschouwd, deed ons 
dc pyramiiden zien. Niet ver  van het Nijldal . Van de ri -
vier  voerde een sterk-gebouwdc, hooge hcirweg naar  dei 
doodenstad. Jaarlijks , op het zonnefeest, op den nieuwjaars-
dag, trokken er  dc processies over. e koning rustte, tc 
midden der  zijnen, doch diep en wel'  bewaard alleen. e 
koning! Een mtensoh. (Als de menschen geboren.  evenals 
de menschen gestorven. h omdat of de>ordat hij  koning 
was, was er  iets van God op hem nedergedaald. j  was 
een mensch. maar  met in zich God's geest. e in hem 
bleef, zoolang hij  leefde, die op zijn opvolger  overging. 
n den tempel was die nederdaling van bet goddelijke op 

hem verbeeld. Een sperwer stelde het god'lijk e voor. Achter 1 

op het hoofd des konings kwam de sperwer  neer  cn sloeg 
zijn vleugels  's konings hoofd. g op hooge obelisken 
vindt men dit mede afgebeeld. . dicht bij  den hoo-
gereti hemel.  in den tempel zag men den koning. Zij n 
zetel droeg de zinnebeelden van het noorden  zijn reuze-
gestalte verbeeldde goddelijke 'acht. 

Waarom werd cr  nu over  zijn graf  pyramide ge-
bouwd? Spits was deze als de punten der  obelisken zijn. 
En die spits der  pyramide was een zwarte steen. n 
ook de n als  aanbiddingsvoor-
werp in de » '.e a niet den zwarten steen, door 
den engel Gabriel aan Abraham gebracht ? Zou deze zwarte 
steen, niet evenals de zlwarte steenen der  oude Egyptenaren. 
een meteoorsteen zijn, d.i. vuur  uit den hemel? Van de 
vitale krachten van h'et Onbereikbare, van dien hemel des 
lichts, kwam nu  dan iets neer  op de aarde t voer-
den dc menschen dan weder  zoo dicht mogelijk tot den 
hemel terug. Ziedaar, voor  den spreker, den oorspronkelijken' 
zin der  pyram§den. Zijn e onderzoekingen in Ethyopië, in 
Abess in ië, in Soedan, hadden hem bevestigd in de
ning, dat daar  de oorsprong gezocht moet van de gods-
dienstige bcte>ekenis der  pyramiiden. j  toonde een land-
schap van louter  rots cn hooge bergen  dacht zich de 
menschen daar  boven op of van beneden naar  boven op 
ziend, terwij l de vuur- cn licht-hemel sprak in vuur. Van 
dat  viel onder  hen neer. t was iets uit den hemel, 
dat viel', iets van de leefkrachten daarboven. Aanbaden 
zij  den hemel? Spr. wist het niet. h als een reservoir 
van hemelsche kracht dacht hij  zich naar  den geest dezer 
menschen de bergen, dicht bij  het hemelvuur. En deze 
kracht verzinnebeeld, deze kracht bewaard tot contact met 
den hemel, legden zij  hoog boven den met hemelsche macht 
begenadigden koning, in den purrtige n vorm van Zwarte, 
steen. N . Ct . 

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

A V O O N 

N  T E . 

Vanwege het Gemeentebestuur  van n zal, als tweede-
ge vclwedstrijd, in het eerste kwartaal van  een beoor-
deeling plaats hebben van dc gevels der  huizen, welke in 
het tijdvak f tusschen  Januari  en  Januari  bin-
nen de gemeente n zijn voltooid. 

t elovl, dat met het uitschrijven van dezen wedstrijd wordt 
beoogd, omvat: 

t verkrijge n van medewerking in het algemeen bij 
het streven naar  verfraaiin g van het uiterlij k aanzien der. 
gemeente; 
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b. t opwekken van den kunstzin bij  het publiek; 

c. t bevorderen van de . 

e zal ten aanzien van eiken gevel de waarde uit 
ccn aesthetisch-bouwkundig oogpunt beoordeeld worden, be-
schouwd zoowel als onderdeel van het gebouw als in ver-
band met zijn omgeving. 

e wedstrijd zal omvatten dri e rubrieken, en wel:: 

a. - en utiliteitsgebouwen (kantoren, pakhuizen, fa-
brieken, onderwijsgebouwen, enz.); 

b. Woongebouwen (als woonhuizen, winkels, villa's, bui 
tenhuizen, soc ië te i t sgebouwen, koffiehuizen, enz.) met uit-
zondering van arbeiderswoningen; 

c. Arbeidswoningcn of complexen daarvan. 

Gebouwen, opgetrokken van overheidswege, zijn van mede-

dinging uitgesloten. 

e beoordeeling zal geschieden door  een jur y van dri e 

leden, welke rechtstreeks noch zijdelings bij  den bouw van 

een ,of meer  der  mededingende gevels mogen betrokken zijn. 

e benoeming van twee dier  leden zal geschieden dooi-

den Gemeenteraad uit twee voordrachten van twee perso-

nen, de eene opgemaakt door  de 'Vcreeniging tot Bevordering 

van Bouwkunst, de andere door  de Vereeniging tot Bevor-

dering van het Vreemdelingenverkeer, beide te , tot 

het doen van welke voordrachten de genoemde vereenigin-

gen in de laatste helft van het jaar  zullen warden uit-

genoodigd; de benoeming van het derde lid geschiedt door 

den Burgemeester  van . 

t gemeentebestuur  zal aan de jur y een volledige lijst 

verstrekken van dc gebouwen. Welke in bovengenoemd tijd -

vak zijn voltooid; als datum van voltooiing zal gelden de 

datum, waarop de vergunning tot ingebruiknom'cn is afge-

geven. 

r  de jur y kunnen in elke der  bovengenoemde ru-

brieken de navolgende bekroningen worden toegekend, als: 

. Eerste prijzen: 

ie. n verguld zilveren medaille aan den ontwerper 
van den gevel, aan welken door  de jur y de grootste waarde 
uit een aesthetisch-bouwkundig oogpunt wordt toegekend. 

 Een verguld zilveren medaille aan hem. voor  wiens 
rekening de bekroonde gevel is gebouwd, indien hij  niet 
de ontwerper  daarvan is. 

B. Tweede prijzen: 

ie. Een zilveren medaille aan den ontwerper  van den 
gevel aan welken door  de jur y na den eerst bekroonden 
gevel de grootste waarde uit een aesthetisch-bouwkundig 
oogpunt wordt toegekend. 

 Een zilveren medaille aan hem, voor  wiens rekening 
de bekroonde gevel is gebouwd, indien hij  niet de ont-
werper  daarvan is. 

C. e prijzen; 

ie. Een bronzen medaille aan den ontwerper  van den 

gevel, aan welken door  de jur y na den in de tweede plaats 

bekroonden gevel, de grootste waarde uit een aesthetisch-

bouwkundig oogpunt wordt toegekend. 

 Een bronzen medaille aan hem, voor  wiens rekening 
de bekroonde gevel is gebouwd, indien hij  niet dc ont-
werper  daarvan is. 

Bovendien heeft de jur y het recht een of meer  eervolle 

vermeldingen toe te kennen, zoowel aan de ontwerpers; 

van daarvoor  in aanmerking komende gevels als aan hen. 

voor  wier  rekening de bekroonde gevels zijn gebouwd. 

All e medailles en diploma's voor  eervolle vermeldin-

gen worden door  het gemeentebestuur  beschikbaar  gesteld. 

e uitslag van de beoordeeling door  de jur y zal zoo 

spoedig mogelijk bekend worden gemaakt in de plaatselijke. 
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Mexico . 

S l o t . (Zie bladz.

d vindt men de bevestiging van i Shen's 

mededeelingen in de overlevering, die nog in o voort-

leeft, betrekkelij k de verschijning van een buitengewone 

persoonlijkheid van blanke gelaatskleur, gekleed in lang 

gewaad en mantel, die aan het volk leerde het kwaad na 

te laten cn irechtschapen, sober  en vreedzaam te leven. Op 

den duur  stond (deze gezant uit vreemde gewesten aan 

vervolgingen bloot en, zijn leven bedreigd ziende, verdween 

hij  plotseling, niet anders achterlatend dan den indru k van 

zijn voetzool op een rots. Nog staat een beeld, ter  zijner 

nagedachtenis opgericht op een rots bij  het dorp -

lena en de naam, die men daaraan geeft wordt gehouden 

vroor  een verbastering van den naam i Shen. Xog van 

een ander  leeraar  of profeet uit den vreemde maakt de 

overlevering melding. j  landde met zijn volgelingen op 

de kust van kien Stillen Oceaan en kwam van het Noor-

den over  Panuco en men moet in hem waarschijnlij k den 

leider  van het gezelschap van vij f Boeddhistische priesters 

zien, waarvan boven reeds gewag gemaakt is. Onder  den 

naam Ouetzalcoiatl leefde zijn herinnering, nog tijdens den 

inval der  Spanjaarden, bij  de n voort, zij  het 

ook in den vorm van een gevederde slang. t symbool 

kan zijn oorsprong jin de verbeelding der  Azteken gevon-

den hebben. n is i Shen wel een der  vij f ge-

noemde priesters geweest en. van zijn metgezellen geschei-

den geraakt, alleen naar  China teruggekeerd. 

e godsdienstige gebruiken en voorstellingen van de be-

volkingen van . Yucatan en a hun 

houwkunst, hun tijdrekening , "nun kunsthandwerken en vele 

andere dingen, die door  de Spanjaarden bij  de verovering 

der nieuwe wereld werden aangetroffen vertoonen zelfs in 

details verrassende overeenkomst met Aziatische voorstel-

lingen cn Azatische beschaving. t is in zoo aerke mate 

het geval, dat onderzoekers, aan wie het reisverhaal var. 

i Shen geheel onbekend was. reeds de overtuiging uit-

spraken, dat er  op cenigerlei wijze verkeer  tusschen Azié 

en Amerik a geweest moet zijn sedert het begin der  Chris-

telijk e jaartelling . Een Amerikaanschc schrijver  Edward 1' 

Vinin g heeft een uitvoerige .studie van dit onderwerp ge-

maakt en vijf-en-derti g gevallen van treffende overeenkomst 

vastgesteld. k dezer  gevallen op zichzelf zou toe 

valli g kunnen zijin. |maar  het schijnt onmogelijk, dat zoovele 

punten van overeenkomst kunnen bestaan, zonder  dat de 

beschaving van het eene werelddeel op die van het andere 

zou hebben ingewerkt. En het moet speciaal Boeddhistische 

invloed geweest zijn. die hier  gewerkt heeft, zoodat al is 

de leer  van Boeddha niet 'door i Shen en zijn volgelingen 

het eersi in Amerik a gepredikt, zij  toch op een wijze, die 

met zijn verhaal overeenkomt, moet zijn overgebracht. n 

heeft ook in de namen van personen, plaatsen en voorwer-

pen gemeend een Boeddhistische!! oorsprong te mogen ver 

onderstellen en inderdaad Boeddha's persoonsnaam Gautama 
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 zijn geslachtsnaam Sakhya kan men hooren in de na-
men Guatemala, Guatcmotzin, Zacatecas, e. d. Zooals be-
kend is worden dc Boeddhistische priesters in Thibet en 
Noord-China lama's genoemd, in o heette de priester 
tlama. 

t zou ons tc ver  voeren, wanneer  wij  nog meerdere 
voorbeelden van dien aard wilden aanhalen. Eij  een voort-
gezette studie  (de talen der  volkten, die -
rik a  oude tijden bewoonden, zal men ongetwijfeld tot 
verrassende resultaten  tmaar  uit den aard der  zaak 
is deze studie zeer  moeilijk en kunnen slechts enkele ge-
leerden zich daarmede bezig houden. Wanneer  men echter 

 zichtbare en tastbare sporen van Boeddhistischen 
invloed o zoekt, vindt men zijn moeite spoediger 
beloond. JSecldcn en reliefs, ornamenten, tempels, pyrami -
den  zijn er  in grooten getale nog voorhanden, waarin 
men die sporen  duidelijkst e kan waarnemen. -
der kunnen b  genoemd worden  groot beeld, gevon-
den  Campêche, dat nauwkeurig  Boeddhistisch pries-
ter  in zijn klceding weergeeft;  te Palenque in
gevonden Boeddha-beeld, met gekruiste becnen zittend op 
een zetel, gevormd door  twee, rug aan rug geplaatste, 
leeuwen, dat zeer  nabijkomt aan beelden in ë en Chi-
na gevonden; een uitvoerig bewerkt godenbeeld met oli-
fantskop  Aztekische herkomst, dat blijkbaa r  een navol-
ging is van e beeld van Ganesha; een Boed-
dhistisch steenen altaar  te Palenque gevonden; Boeddha-
figuren in de bekende zittende houding, met dc aureool om 
het hoofd geplaatst in nissen in de muren der  tempels 

 Uxmal, Palenque. enz.,  groote gelijkenis ver-
toonend met dergelijke beelden, zooals men ze in de tem-
pels in China, Japan en ë aantreft; een uitnemend be-
werkte olifantskop gebeeldhouwd op dc muren te Palenque. 
een der  symbolen van Boeddha in , maar  hier  tc 
meer  opmerkelijk omdat in Amerik a geen olifanten gevon-
den worden. e inventaris van dergelijke zaken zou voor 
zoover  zij  bekend zijn, thans reeds een of meer  b o c k d e e l èn 
in beslag nemen. g is ook een oud J 
beeld, thans in het m van de Soc ié té Ethnographique,1 

tc Parijs, dat Boeddha voorstelt; met een opschrift, blijkbaa r 
bedoeld in Chineesche karakters, maar  gemaakt door  een 
beeldhouwer, die. zooals luit fouten aan het licht komt, het 
Chineesche schrift niet kende. Op de muren van een tem-

 te Uxmal 'zij n astronomische figuren en beeldwerken 
o  de draak, die de eclipsen teweegbrengt door  met zijn 
staart de zon te verduisteren. Zooals bekend is. is dit een 
specifiek Chineesche voorstelling, maar  inplaats van schub-
ben heeft de e draak vederen, om aan te dui-
den, dat hij  vliegen kan. e ireusachtige tempels of pa-
leizen zelve te (Palenque en a vertoonen een treffende 
overeenkomst met de Boeddhatempels van Azië, in het bij -
zonder  die .welke men op  in Noord-China en ë 
vindt . e breede pyramidale basis, waarop de gebouwen 
zich verheffen  (de wijze van samenstelling kunnen bijn a 
niet anders dan ivan Aziatischen oorsprong zijn. e versie-
rin g der  muren van vele tempels in verschillende deelen. 
van o gelijkt in de gebezigde motieven zeer  veel op 
Chineesch en h werk van dien aard. d 
komt het bij  ons als Grieksch bekende meandermotief hier. 
evenals  China.  schier  eindelooze variaties voor. T e 

a en te Uxmal zijn de tempelwanden cr, zoowel van 
buiten als van binnen mede overdekt. Ook het Boeddhistisch 
kruis-symbopl komt voor  en heeft men o.a. te Palenque 
gevonden. 

n het Nationaal m te o zijn tal van voor-
werpen bijeengebracht, afkomstig .Van , Palenque. 

a  Uxmal, welke de voornaamste en meest door-
zochte vindplaatsen van e oudheden zijn. s 
eeuwen  komst der  Spanjaarden lagen vele oude 

monumenten van Voor-Aztekischen oorsprong in puin en 
wanneer  men nagaat (Wat daaruit door, elkander  opvolgende, 
geslachten van plunderaars zal zijn weggehaald, moet men 
zich er  over  verbazen, dat er  later  betrekkelij k nog veel 
merkwaardigs gevonden is. e Spanjaarden hadden weinig 
eerbied voor  de oude cultuur , ook zij  hebben braaf ge-
plunderd, niet slechts in don aanvang van hun heerschappij, 
maar  later  ijveri g en moeizaam de ru ïnenve lden afzoekend 
naar  verborgen schatten. k zij  de gewoonte, bij  de 
oude bewoners van , om goud en zilver  te verstop-
pen, zijn de schatgravers dikwijl s met groot succes werk-
zaam geweest. r  het zou onrechtvaardig zijn te beweren, 
dat de Spanjaarden niets anders gedaan hebben. t mag 
nog Wel eens herhaald worden, dat Spanje in het begin der 
zestiende eeuw aan de spits der  beschaving stond. e 
Spaansche kolonisten waren niet alle gewetcnloozc geluk-
zoekers, althans dc leiders der  verschillende ontdekkings-
tochten niet en evenmin de priesters cn monniken, die hen 
vergezelden of weldra volgden, om de nieuw ontdekte lan-
den voor  de Christengemeenschap te winnen. Onder deze 
geestelijken waren verscheidene ontwikkelde en geleerde per-
sonen, die over  de zeden en gewoonten en inzonderheid 
over  de godsdienstige voorstellingen en gebruiken der  in-
boorlingen belangrijk e mededeelingen hebben te boek ge-
steld. Ecuwen lang 'zijn eigenlijk die mededeelingen, met 
en benevens de brieven en rapporten van de aanvoerders 
der ontdekkingstochten, dc eenige bron geweest, waaruit 
wij  iets wisten Omtrent dc oude toestanden in Amerika . Naar 
onze hedendaagsche begrippen mogen wij  daaraan misschien 
weinig wetenschappelijke waarde toekennen, maar  bij  de 
toepassing van nieuwere 'methoden van onderzoek, zijn over-
geleverde mededeelingen van onbevangen ooggetuigen, ter 
vergelijkin g met andere gegevens, geenszins te verwerpen. 

Ook het verhaal van i Shen is in vele opzichten duister, 
misschien ook hier  en daar  verminkt tot ons gekomen, 
maar  het heeft aan de reeds sedert jaren te San Francisco 
gevestigde Japansch-Boeddhistische missie aanleiding gege-
ven, pogingen aan te wenden, om gegevens te verzamelen) 
aangaande den invloed van het Boeddhisme op het geheele 
Amerikaansche vasteland in vroeger  eeuwen. Een direc-
teur  van genoemde missie heeft een reis door o ge-
maakt opzettelijk om daar  de oude tempels en andere oud-
heden van Boeddhistisch karakter  te bestudeeren. Fransche 
en e archeologen hebben hetzelfde gedaan en stap 
voor  stap is men tot conclusies gekomen waartegen rede-
lijkerwijz e weinig is in te bTengen. 

Wezen wij  er  reeds op, dat o een merkwaardig, 
land is voor  de studie der  Spaansche architectuur , in nog 
hooger  mate is het merkwaardig om zijn monumenten van 
Voor-Spaansche en nog veel oudere beschaving. e Euro-
peesche navorschers der  kunstgeschiedenis hebben aan een 
en ander, ook nu nog, betrekkelij k weinig aandacht ge-
wijd ; zij  richten nog steeds bij  voorkeur  het oog naar  het 
Oosten. r  daarginds in het verre Westen ligt een 
groot arbeidsveld zeker  voor  een zeer  groot deel nog on-
bewerkt, het ligt in ruwe bergstreken, in moeilijk bereik-
bare dalen, in ongezonde en gevaarlijke wildernissen ver-
scholen te wachten op den koenen onderzoeker, die ge-
varen noch vermoeienissen vreest, daar  waar  hij  zeker  weet 
ontdekkingen te zullen doen, die zijn naam zullen kunnen) 
vereeuwigen; tc wachten ook tot de orde weder  hersteld 
zal zijn, tot men in 'de hoofdstad o zelf weder  op 
straat zal kunnen komen zonder  gevaar  te loopen door 
een met politieke bedoelingen afgeschoten, verdwaalden ko-
gel te worden getroffen. 

Voordrachte n in de Rotterdamsch e Academie . 
Plofcssor  Foucart heeft in een tweede lezing zijn boeiende 

causerie over  zijn laatste bezoek aan het land der  pyra-
miden voortgezet. Wi j  ontleenen daaromtrent aan de , ,N. 

. Courant"  van  Februari nog het volgende: 
Wi e den heer  Foucart gisteravond gehoord hebben over 

zijn pas-geë ind igd verblij f in Egypte, moeten beseft heb-
ben, dat ook dit leven, gelijk de meeste levens, verdeeld 
is. k noemde de spreker  zich egyptoloog. Even-
wel is'  hij  hoogleeraar  on. onder  meer  nog. conférencier. 
Nauwelijks van de onderzoekingen terug, breekt hij  uit 
Ueze uit voor  de voordrachten in den vreemde; voordrach-
ten, weliswaar  piv'er  de /zaken, welke hem lief zijn, doch 
voordrachten, waarvan de tij d aan het wetenschappelijk na-
onderzoek ontroofd wordt . Professor  Foucart sprak over 
Egypte juist als een landschapsschilder  zou doen over
streek. Welke hem 'het liefst is, nadat hij . voor  lessen of 
portretten of bestellingen van den kunstkooper. van buiten 
zou zijn teruggekeerd. r  guiti g dan den eersten avond. 
?eck de spreker  nu meer  persoonlijk. t vrijwe l lyrische 
aandoening beschreef hij  de landstreek  het leven der 
navorschers en zijn ouden vriend Soelciman;  herhaal-
delij k versterkte de uiting' (der  indrukke n van de aanschou-
wing van 't hedendaagsche. de 'beschrijving van het impo-
sante der  oudheid. d hij  niet op den Bovcn-Nijl een 
schip aanschouwd, gelijk men er  eenmaal in het Egypte 
gebruikte, waar  nu de stopJmbooten vele zijn? En loopt 
het „eert i jds "  dezer  streken niet telkens over  een menigte 
eeuwen ? 

e tweede rede van Professor  Foucart was een vervolg 
op die van verleden winter, noodzakelijkerwij s een gedeel-
telijk e herhaling, en. wat de lichtbeelden betreft, een rijk e 
illustrati e daarvan. 

a pcintur e et les fresques de Thcbe."  't Begon met 
een beschrijving der  streek. e stad Thebe lag op den 
oostelijken Nijloevcr , bij  het tegenwoordige dorp , 
<;m den grooten tempel'  van Ammon en kleinere heen. t 
dorp, de vlakten, de rivier , het vergezicht op de bergen, 
de kerkhoven, reeds door  Grieken en n bewonderd, 
dc heer  Foucart sprak er  vol bewondering van. e prach-
tig, dit landschap bij  zonsondergang! Zeventig tempels voor 
de herinnering der  koningen! Ginds de „ rond e grond," 
„waarva n de menschen niet tcrugkceren, doch waar  wij 
gaan om ons to; hen te voegen". . .. Een voortreffelijk 1 

lichtbeeld deed hem aanschouwen. n rotsige berg. met 
zeer  klein lijkend e poorten! er  in. welke, zoo gezien, aan 
kleine sluisdeuren deden denken. r  is de gewijde grond, 
door  Champollion beschreven in zijn Premier  Voyage. 11 iet-
rust de gansche beschaving van Tfiebe, een zóó groot brok) 
van Egyptc's beschaving. e beschaving is daar, in die 
kleine gaten r  zijn de frese >'s, d i e a l l es v e r t e 11 e n. 

l liet oude leven vertellen zij. i onze middeleeuw sche 
heeft deze kunst gemeen, dat zij  den humor van het leven, 
al de eigenaardigheden van huiselijk leven, bij  het rcli -
gicuse plastisch vasthield. Nu leven er  dc Bedoeï i icn. f 
in dc graven leven zij. n en levenden bijeen. Een 
soort van groote vergictbakken doen hun dienst als zol-
ders, als voorraadschuren, als slaapkamers voor  de warme 

nachten. Vele zijn de protesten geweest der  Egyptologen 
tegen deze schennis. Want de fresco's, die niet verkocht 
waren, leden vam hetf vuur  en den rook. Wat de vreem-
delingschap daar  geroofd heeft!.. .. Nu zijn hier  en daar 
muren gezet, als wij  bij  ons hebben om buitenplaatsen 
— artike l zooveel wetboek van strafrecht. Of het stroo-
pen davr  (van oudheden) ietwat afdoende er  door  wordt 
geweerd? n sluiten de enkele graven direct af. \ 'óór 

'n hek had Professor  Foucart zijn factotum, zijn ouden 
getrouwe Soelciman gekiekt. — „J e mag wel, had de oude. 
gezegd: van mij  zui je niet veel meenemen: ik ben ai 
al zoo oud."  Want voor  het „b i jgeloof "  dezer  fijngevoe 
ligen gaat er  iets van de ziel. van de leefkracht van een 
mensch af, die zich laat kieken. t is een moeilijk , een 
lastig vak, dat van Egyptoloog; het bleek uit wat Foucart 
vertelde. E n dan te denken, dat cle boeken met ontdek-
kingen, naar  hij  eergisteren verhaalde, op  exemplaren 
gedrukt cn . . . . niet. makkelij k verkocht worden'.... 

Werkelijk e paleizen ontsluiten zich in die gaten der  woes-
tijn-bergen. Waarom deze pracht van fresco's?.... Spr. had 
hier  te herinneren aan, het verleden winter  verklaarde. e 
dooden nemen mee naar  liet graf; — men geeft hun 
mee, zooveel mogelijk. < )m niet een tweeden dood te ster-
ven. Om in het tweede bestaan niet te lijden te hebben. 
A l wat goed was voor  het bestaan, werd medegegeven. 

n in nat  ra. Tot men 'liet is gain afbeelden. 
Op de potten aanvankelijk. E n later  op de muren e 
doodc behoorde in e-lk opzicht een goed figuur  te maken. 
Zij n verdiensten moesten blijke n aan God. Afbeeldende, wat 
hij  verricht had, gaf men tevens een beeld van zijn aan-
zien. Zoo werd ccn adellijk e afgebeeld, jagende op de die-
ren, op welke enkel de adel mocht jagen. e afbeeldingen 
ter  kenschetsing aan God van het leven der  dooden. zije. 
voortrcffclijk-juist e schetsen van dat leven. Tevens zijn het 
prachtige schetsen. . uit dc rudimentair e voorstellingen 
heeft zich een 1 eoldende-kunst ontwikkeld , uit welke ons 
gisteravond een aantal prachtige stalen zijn getoond. ; 
dooden leefden voort in de woorden, welke cle levenden 
spraken. e grafgangen vormden een kruis . Eén van dc 
zijarmen gaf de voorstellingen van het leven op aarde-

e andere bracht de reis na den dood in beeld. e deze 
beelden vervaardigd werden, volgens welke geheel acade-
mische methode van loodlijnen en ruitjes, men weet het 
precies — en wij  feagen het — doordien de Egyptcnaren 
nooit, iets gehéél af kregen. ' )vc ral vindt men wel een 
pas-begonnen fragment en kan daar  dus het werkstelsel 
zien. We zagen onbeholpen voorstellingen, welke aan de 
„kunst "  van den o deden denken; we zagen vogels, 
schoon en synthetise h-expressief als |apanschc teekeningen. 

e dooden leefden in hunne kinderen voort en ook d? 
verdiensten van ouders en grootouders werden hun aan-
gerekend. 'Trouwens, op het ..wegen"  van deze verdiensten 
beproefden cle  eekenaars der  graven mede nog te influen-

ceeren! Zij  teekenden he reis naar  de landen der 
dooden. zij  teekenden cle aankomst bij  den god. En zij 
teekenden gansche geslachten aan banketten bijeen, loe-
rende aldus, dat de dood den familieband niet verbreekt. 

( Vereenigingen . | 

E . B O N  V A N 

r  dagen heeft te Utrecht, in het r.ur  ipc 

de B o n d v an N e d e r l a n d s c he A r c h i t e c t e n ver 
gadoid 

Al s nieuw lid werd geïns ta l leerd do boer  V.lr . , 
Amsterdam. Tot vertegenwoordiger  in de T. P. C. is 
gewezen de architect . van der t . 

Besloten word de volgende adressen te verzonden: 
 Aan don gemeenteraad van Voorburg , adhaesi. 

tuieende aan het verz ek der  Vereeniging tot bev. 

van 

lan-

bc-
der 
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belangen vain de gem. Voorburg , tot het instellen van eene. 

commissie voor  plaatselijk schoon. 

 Aan den minister  van waterstaat, om te willen toe-
staan dat eene nieuwe bru g te Nijmegen over  de Waal' 
meer  stroomafwaarts mag gebouwd worden dan volgens 
het Belvedèreplan, uit aesthetische overwegingen. 

'3" . Aan den minister  van landbouw, nijverheid en han-
del, adhaesie betuigend aan; het adres van den Bond van 
Steenhouwers-Patroonsverecnigingen. ten einde de bepalin-
gen, verval in art. o a der  Stecnhoiuwersvvct, waarbij 
geen stcenheuwersarbcid mag worden verricht een kwar-
tier  voor  zonsopgang, te doen vervallen, zoodat de werk-
tijden in den whiter  aap /die van den zomer gelijk blijven. 

4". Aan . kerkvoogden der  Ned. . Gemeente 
te Utrecht, inzake onderhoud oif restauratic van de kerkge-
bouwen aldaar. 

5". Aan den minister  van binnenlandsche zaken, naar 
aanleiding van de opdracht  uiivoering van decoratieve, 
historische schilderingen in het Universiteitsgebouw te Gro-
.ningen aan een h atelier, om. overwegende dat. al-
hoewel ,opdrachtcn van dit r  in ons klein vaderland 

 rekkelij k zelden wojrden gegeven, het de taak der  re-
geering is zulke gelegenheden te baat te nemen, om onze 
Nederlandsche kunstenaars, die de monumentale schilder-
kunst beoefenen, in de gelegenheid te stellen hunne ta-
lenten dienstbaar  te maken. , , 

n de eerste lezing werd kennis gemaakt met een con-
cept collectief-contract, voorgesteld door  den Algemeenen 
Nederl. Opzichters- en Teekenaarsbond. 

n de commissie tot nazien van de rekening cn verant-
woording van den penningmeester  werden benoemd de hee-
ren . e r  en . 

r  den architect Weissman werd een uitgebreide, his-
torische inleiding voorgedragen betreffende „he t Auteurs-
recht van den Architect" , welke aanleiding gaf tot eene 
gedachtenwisseling, waarbij  verschillende inzichten tot uitin g 
kwamen. Terwij l eenerzijds de klacht met grond werd geuit, 
dat voornamelijk onderdeelen van bouwwerken, in 't bij -
zonder  van versierenden aard, door  de uitvoerders worden 
gebruikt , zonder  het auteursrecht te erkennen, cn daardoor 
den architect indirect nadeel berokkenen, werd ook in 't 
licht gesteld, dat al zulke navolging, waarbij  minder  hoog 
begaafden op bouwkundig gebied de voorbeelden van meer 
ontwikkelden volgen, voor  een goed deel kunnen worden 
aangemerkt als invloed van eene kunstschool, waardoor  het 
gemiddeld peil kan worden verbeterd. e aanwinst voor 
algemeene cultuur  komt hier  te staan tegenover  financieel 
r.adeel voor  den oorspronkelijken bouwmeester  in menig 
geval. Zoo kwam plagiaat van bouwen door  onbevoegden 
ook ter  sprake 

Vele leden bleven gezamenlijk het middagmaal gebruiken. 

T E N P 

T E . 

n ,,Bouwkunst en Vriendschap"  heeft de heer  W . -
hout Czn.. architect te , gesproken over  „ k u n s t -
g e s c h i e d e n is en m o d e r n e b o u w k u n s t " . Uit het 
gemoedelijk naast elkander  geplaatst zien van deze woor-
den wilde spreker  niet de conclusie getrokken zien, dat hij 
de kennis der  stijlvormen noodzakelijk acht voor  den mo-
dernen bouwmeester, zerfs betwijfelde hij  of een waarlij k 
moderne bouwkunst niet meer  gebaat zou zijn met eene tot 
matiger  en juister  verhoudingen teruggebrachte studie der 
kunsten uit het verleden, l i t dc kunstgeschiedenis zelve 
toonde spreker  aan, dat de prachtige kunstwerken uit het 
verleden stellig niet te danken waren aan een studie van 
hetgeen voorafging, doch aan een geduldig voortwerken. 

op de gegevens cn beginselen, door  het voorgeslacht als 
uit het vü lkse igene te voorschijn gebracht. t al, wan-
neer twee of meer  beschavingen elkander  raakten, weder-
kcerige be ïnv loed ing nice uitblijven , het kernwezen bleef 
zich Èn gestadige lij n ontwikkelen tot de hoogste verfijnin g 
bereikt was. 

Waren de n zeer  veel aan de Grieken verschul-
digd, toch meende spreker  te mogen vaststellen, dat de 
eigen e bouwwerken, waarin hun genie voor  con-
structie en stoute overspanningen tot volle uitin g kwam, 
hooger  staan dan die, waarin zij  eene noodwendig onbegre-
pen Grieksche traditi e hebben voortgezet. 

e vele, dikwijl s tegenstrijdige invloeden, die op het mid-
deneeuwsch hebben ingewerkt, verhinderden niet dat een 
eigen kunstbeginsel zich losmaakte, dat fier  en onafhankelijk! 
den weg wees naar  de apotheose der  Cathedralen. 

E n de ? n ooit van de o 
e beweerd dat zij  eene voortzetting geeft van 

het ? s eene antieke opklaring , eene 
weldoende antieke gedachten-verbrecding, doch mag men 
beweren dat een Brunellesco,, Ghiberti . , o da 
FiespJe en zoovele andere kunstenaars slechts op een Oud-

e e aanstuurden? Geenszins. Eerst la-
ter  geschiedt dit , doch dan is het ook met de mooie krach-
tige e gedaan. n de studie der  kunsten 
meende men in de  eeuw eene vergoeding gevonden 
te hebben voor  het gemis van een allen en alles verbin-
dend beginsel. Wellicht zqu men bij  eene hoog-objectieve 
studie reeds eerder  tot sommige kunst- en vormwaarheden 
gekomen zijn van blijvend nut. doch men bleef zich bepalen 
tot een stijl-voorkeur , die elke opene en wijde waardeering 
van zelfstandig kunstschoon onmogelijk maakte Zelfs een 

. die de ri j  opende van hen, die uit de kunst-
geschiedenis het nuttig-leerstellige wilden putten, kon zich 
aan zulk een voorkeur  niet onttrekken, zij  het dat zijn 
voorkeuir  een gfeheel andere was, dan de sinds eeuwen 
overheerschende voor  het . 

e kwam spreker  tot de slotsom, dat het goed zal 
zijn  geen kunstgeschiedenis te beoefenen, indien het hier-
bij  slechts te doen is om de kennis der  uiterlijk e vor-
men, eene studie die fataalweg steeds geleid heeft tot 
eene toepassing van die vormen, welke men zich het ge-
makkelijks t heeft eigen gemaakt; beter  echter  om voors-
hands uit de werken van het verleden op te sporen do 
redenen van vormgeving, de verhoudingen, het rythmisch 
systeem, het innig constructief-esthetisch samengaan, kortom 
die wetten van lijn - en vormtegenstellingen bij  vlakken en 
lichamen, van „p le in "  en „r ide" , van licht en bruin , waar-
door  aan ons zoeken kan dienstbaar  worden gemaakt hel 
gevondene van voorheen. Voorshands, zeide spreker, wij t 
het gemeenschappelijk zoeken en constateeren aangevuld 
met hetgeen eigen ondervinding van compositie-wording kar. 
bijdragen, leiden moet tot de vorming eener  eigene esthe-
tiek, die de esthetische leer  zal kunnen worden van onzen 
in zijn wezen zoo eigenen tijd . 

t lichtbeelden naar  bordschetsën, zooals spreker  ze 
op de Academie voor  de hoogste klassen gaf en naar  stu-
dies in deze richtin g gemaakt. Werd verduidelijk t wat hij 
als esthetische vergoeding beschouwde voor  het niet meer 
teekenen der e „orders" , eene tot dusverre ge-
volgde methode, die z. i. op de hierboven ontwikkelde 
gronden als belemmerend voor  elke vrij e ontwikkelin g moest 
worden ter  zijde gesteld. t zich vri j  maken van het ecra-
sante verleden achtte spreker  de hoogste, tevens de moei-
lijkst e eisch. Eerst dan zal er  sprake kunnen zijn van een 
inderdaad moderne bouwkunst. Aan de jongere generatie 
de vruchten, aan ons het kweeken van den boom, die 
deze vruchten moet voortbrengen. 

c talrij k bezochte vergadering heeft met groote belang-

.telling ,de denkbeelden van den spreker  gevolgd en gaf 
door  hartelij k applaus blij k van hare dankbaarheid. 

n i ó en t zal de heer . N . d t in 
bouwkunst en Vriendschap een voordracht houden over 
officieele kunst." 

E G T E . 

n de Februari-vergadcring van den Frieschen Bouwkrin g 
hield onlangs dc heer . . Faber  een voordracht over: 

e B o u w k |u n s t i n de l a a t s te  j a r e n . Wi j  troffen 
in de r  Courant"  het verslag van die lezing 
aan cn laten het Tnier  volgen met de opmerking, dat cr 
nut blijkt , dat nog steeds in het Noorden vreemde begrip-
pen op het punt van restauratie van monumenten bestaan 

*  * * * 

Al s bij  alles wat leven heeft, doet zich ook in dc bouw-
kunst het verschijnsel van ontwikkelin g voor. Een dertig 
jaren terug was het Viollet le , die de bouwkunst redde 
uit de sleur, dat alles werd .ontleend aan den klassieken, 
-tij l en die voorop stelde de kunst der  constructie. n 
dien tij d was men gewoon naar  vaste verhoudingen te 
arbeiden. e versieringen in gegoten ijzer  bijv . waren in 
den handel en de kunstvaardige hand van den werkman 
uas ver  tc zoeken. t was de tij d van den huispalcis-
l:ouw. 

n ons land was dr . Cuypers een der  baanbrekers van 
dc nieuwere richting . Zij n m betcckent 'n keer-
punt in de bouwkunst van die dagen. d ont-
wikkelde zich daaruit , wat men heeft genoemd de officieele 
bouwkunst. t handwerk werd nu weer  meer  gewaar-
deerd, de belangstelling voor  het ambacht nam toe. Voor-
beelden van deze bouvvsoort zijn te n o.a. het 

, het gebouw van de Friesche g 
cn het gebouw van den Provincialen Waterstaat. Een ty-
pisch voorbeeld is o.a. pokl het stalgebouwtje van den heer 

, dat dateert uit  en familietrekken met den 
franschen bouwstijl '  toont. n ging in dien tij d weer 
gebruik maken van het glas in lood, legde zich toe op 
de studie van de materialen en stelde hun eigen aard vast. 

e bepleisterde muren ging men verwerpelijk achten. r 
ter  stede werd o.a. het Waaggcbouwtje onder  handen ge-
nomen, dat 'n dertig jaar  geleden nog bedekt was met 
een dikk e verflaag, dat van onderen was g'ekoolteerd, de 
luifel steunde pp e pilaren enz. enz. n wan-
smaak was men te boven. e restauratie geschiedde op 
kosten der  gemeente. r  ook particulieren bleven niet 
achter  en in dit verband herinnert spreker  uit den jong-
den t|j d nog aan de restauratie van het oude stadhouderlijk 
verblij f op kosten van jhr . v. d. Prandeler, den huldigen 
bewoner. t Poptaslot werd weer  in zijn oorspronkelijken 
toestand teruggebracht; w en e on-
dergingen grondige restauratic. 

Op 't gebied der  restauratie loopen inmiddels de mee-
ningen zeer  uiteen. n dit verband wijst spreker  op de 
vernieuwing van het pleisterwerk aan dc kerk te . 

n is van zekere zijde verzet gekoirncn. Naar  spre-
kers meening ten onrechte. Bepleisterd muurwerk is niet 
in zijn oorspronkelijken toestand terug te brengen. n 
kan 't pleister  er  niet af krijge n zonder  het muurwerk te 
beschadigen, daar  de muren meestal eerst ruw gehakt wor-
den. Zelfs al is dit niet het geval, dan is de oude Friesche 
steen zoo ruw. t e pleisterlaag er  op haar  innigst meo 
vordt verbonden. Verkeert dus een gebouw reeds in een 
stadium van bepleistering, dan zal mien dc pleisterlaag in 
goeden staat moeten houden om het gebouw niet g e h e eï 
aan verval prij s to geven. Beheerders en uitvoerders ver-

n dus in deze een woord van lof. 

Was de wedergeboorte der  eeuwsche kunstrichtin g 

goed voor  het behoud van onze bouwwerken, ook op het 
ambacht had zij  een gunstige uitwerking . e stij l der  we-
dergeboorte of officieele stij l stuitte op z'n beurt op hevige 
bestrijding . Zooals er  trouwens in de bouwkunst over  en 
weer  scherpe kritie k werd geoefend) getuige op het Vre-
despaleis, jwaaic de kunst in het ambacht weer  tot zijn 
recht is gekomen, en op Berlage's Beurs. Toch' is de of-
ficieele stijl niet tot |die hoogte gekomen als men verwachtte. 

t op-systeem-ontwerpen is weer  in studie genomen. t 
de afschaffing der  gilden is veel verloren gegaan van de 

r  en er  bestaat nog geen harmonie als itt 
stijlperioden van vroeger. 

t zoogenaamde vermicelli-ornament, dat in pleisterwerk, 
smeedwerken, meubelen enz. veel toepassing vond, maakte 
langzamerhand plaats voor  de strakke lij n en men houdt 
weer  rekening met materiaal, constructie en bestemming 
van het voorwerp. Naar  den sobcren kant gaat men, naar 
sprekers meening, echter  weer  te ver. Uit dc tegenwoordige 
meubelen met hun scherpe lijnen blijkt , dat men nog zoe-
kende is en een flink e voorstudie van den renaissancetijd 
zal nutti g zijn. 

Wanneer  men de bouwwerken, in n vergelijk t 
met 'die in steden van gelijke grootte, dan staat dc stad 
onzer  inwoning daarbij  niet ten achter. c vormen der 
gebouwen loopen niet veel uiteen. e bouwwoede deed 
ook hier  de huizen als paddestoelen uit den grond ver-
rijzen. Niet alle zijn onder  leiding van een architect ge-
bouwd. Vele behooren tot den eigen- of spcculatiebouw, 
al is er  wel weer  aan te zien of een goed teekenaar  yij n 
medewerking verleende. e eigen bouwer bouwt meestal goed-
koop en heeft vaak een eigen manier. Van die manier  is 
voor  den bouwkundige vaak nog het een en ander  te lee-
ren, gelijk spreker  met voorbeelden uit de practij k aan-
toonde. Eischen van economischen aard deden gebruik ma-
ken van nieuwe materialen, houtcement. mastickbedekking 
cn deden ook de platte daken ontstaan. e daken heb-
ben niet bijgedragen tot dc schoonheid van het gebouw. 

, heeft allerlei pogingen gedaan om een behoorlijk e 
dakbelijnin g te krijge n cn dat voerde o.a. tot het dwaze 
neerhangende luifeltj e cn het ongemotiveerde metselwerk 
aan het dak. Wil '  zulk metselwerk goed zijn. dan gaan de 
economische voordeden tevens verloren. t eenvoudigste 
en rationeelste bij  platte daken is 't bij  dakoverstekken te 
laten. 

Van groot belang is ook geworden het gewapend be-
ton, vooral bij  den: utiliteitsbouw, voor  vloeren cn gewelf-
bouw. Bij  dc burgerlijk e bouwkunde vindt het weinig al-
geheele toepassing. t aangewezen materiaal, zoowel voor 
het moderne landhuis als dc grootste bouwwerken, is de 
metselsteen. Spreker  behandelt dit materiaal vri j  uitvoerig 
in zijn verschillende soorten, zijn verschillende kleuren, bet 
verkrijge n van aantrekkelijk e klcurcoimposities. Naast dc klei-
steen komt ook de kalkzandstecn. 

Veel beter  dan voor  'n  jaren wordt thans de toepas-
sing van den natuursteen begrepen, gevolg ook van ver-
beteringen in het steenhouwersbedrijf. n is weer  terug-
gekeerd bot het verbandelijk opnemen van  steenhou-

 werk in de muurl'agen en vermijd t zooveel mogelijk, 
om 't gevaar  van inroesten, de verankering. Ontwikkelin g 
is in allerlei richting ' in de laatste  jaren waar  te ne-
men, een ontwikkeling , die zoowel uit aesthetisch als uit. 
economisch oogpunt van belang is. Van vele verouderde 
ideeën heeft men afstand gedaan, wil mén niet wat heden,' 
woirdt toegepast na korten tij d veroordeeld zien. Fen Teeks 
afbeeldingen diende ter  illustrati e van  gesproken woord. 

Van 'de gelegenheid  het stellen van vragen maakte 
de heer  Veenstra gebruik, die de kwestie der 

r e s t a u r a t i e v an de k e r k te  u i z u m 
even ter  sprake wilde brengen, nu zij  door  den spreker 



was aangeraakt.  kerk te , zoo is gebleken, had 

wèl van de pleisterlaag ontdaan kunnen warden. Een ger 

dcelte der  bepleistering was er  trouwens afgevallen en de 

 daaronder  was gaaf. Beter  dan de bepleistering achtte 

hij  de restauratic met oude materialen. Ook van rijkswege 

 gerestaureerd met ouden steen; het rij k heeft zelfs 

een depót daarvan. 

e (heer  Faber.  er  op. dat de oude Friezen niet 

 glad zijn als dc steen van thans. n de poriën dringt 

dus de metselkalk en die is er  niet af te krijge n zonder 

 beschadigen. t het restaurceren met ouden 

steen heeft hij  geen bijzonder  gunstige ervaring opgedaan. 

Ten eerste  feit. dat men de bijkomende steen-

 niet kan krijgen , en ten tweede, dat dc oude steen 

in  nieuw nest niet voldoet. Zoo heeft hij  indertij d de 

 eens gerestaureerd met steen afkomstig van de 

l t en na verloop van eenigen tij d 

 den  steen telkens lagen af. 

e 'heer e Groot erkende in beginsel,  restaurceren 

 bepleisteren. Veel restaurceren is eigenlijk 

opnieuw bouwen. Goed restaureeren kost veel geld en dal 

 niet  Zoo is ami die  de Groote of 

Jacobijnerkerk . 'n jaar  of  geleden, onder  de port-

landcement gezet en dat heeft uitstekend voldaan. e mu-

ren  daardoor  behouden gebleven. n moet dus elk 

 zich zelf beschouwen. 

e heer  Cordes zeide „d e misdaad"  der  bepleistering, 

van dc kerk te m op zijn geweten te hebben. Wel 

 een gedeelte van de pleisterlaag afgevallen, maar 

de onderste laag zou,  niet af te krijge n zijn geweest. 

e heer  Vecnstra merkte- nog op, dat men -voor  de res-

tauratic- van de kerk te m wel rijkssubsidie had kun-

nen krijgen . Een geldkwestie is het daar  dus niet geweest. 

Besloten werd, dat de volgende vergaderingen weer  om 

8 uur  zouden aanvangen. t aanvangsuur  was voor  de 

vorige vergaderingen vervroegd mlet het oog op de komst 

eter  buitenleden. n opkomst was echter  maar  gering. 

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

G  E N G '. 

Aangezien een misverstand gerezen is omtrent het gebruik 

dat de Ned. Ver. ..Schoonheid in Opvoeding en Onderwijs" 

zou mogen maken van de bekroonde ontwerpen der  door 

haar  uitgeschreven p r ij  s v r a a g v  or  de i n r i c h t i n g 1 

en v e r s i e r i n g v an e en s c h o o l l o k a a l, deelt het 

r  dier  Vereeniging aan de deelnemers aan de 

prijsvraa g mede,"  dat de clausule in het programma, e

bekroonde ontwerpen blijven het eigendom der  Vereeniging. 

Zi j  kan daarmede handelen zooals zij  goedvindt", zoodanig 

moet worden opgevat, dat de g e e s t e l i j ke e i g e n d om 

door  deze bepaling n i et w o r d t a a n g e t a s t. 

e Vereeniging behoudt zich al léén het recht voor  de

ontwerpen waar  en wanneer  zij  dat noodig acht te expo-

seeren en ze in druk te reproduceeren. 

Eventuecle uitvoering van deze ontwerpen kan alleen ge-

schieden in overeenstemming met de desbetreffende bepa-

lingen in de auteurswet, zoodat in ieder  geval in overleg 

met de ontwerpers zou getreden worden. 

Allen bladen wordt beleefd verzocht dez.e mededeeling' 

wel te willen overnemen. 

L e e s t a f e l . 

G  No. t a e s t h e t i s ch gedeelte 
van Stedenbouw. g de  tweede lezing van . . e voo  het 
Civiel en g Studentengezelschap e Studie» te . 

t g e w a p e n de en ongewapende beton op de e w -
vaktentoonstelling te Leipzig, doo . f . c. i . met afbeeldingen. 

t e voo e n . 
n S t u k k e n. e n te m dooi 

eenige A . L . de . 1 b. d. . — . g «Schoo:i 
hcid in Opvoeding en . 

 No. n e het Genoot-
schap. 

t g de  gewone g van i 

O u de Japan sc he , met afbeeldingen. 
E  No. 8. S c h o o n h e i d s c o m m i s s i es en open-
e e Adviesbuicaux, doo J. . W. Leliman b. i . . 

t en e middelen. 

t G a s t h u is te k aan Zee. . . J.Jesse, met afbeelding jn. 
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T J O N G S TE  V A N E 

. 

n Juli  werden bij n twee hunnebedden van-

wege de e van 's s m te n ontgraven. 

h na afloop van het onderzoek moest dc ontgraven 

ruimte , ter  voorkoming van ongelukken, wee  met zand 

worden gevuld en alles in den vorigen toestand worden 

hersteld. 

Over deze g t . ƒ, . . de 

leider  der , in den Nieuwen n Volksal-

manak voor t was een eigenaardige gewaarwording 

toen we in den zomer van  voor  het eerst bij n 

met onze moderne wertuigen — westontakel en dommekrach-

en — aan het werk gingen, am die stcenen, die daar  met 

vie weet met welke primitiev e middelen waren neergelegd, 

te verzetten ten einde; hun het geheim van de corpronke-

ijk e constructie, waartoe ze gediend hadden, tc cntlokken. 

e zou die constructie ons bekend worden? t princip e 

 feitelij k elke opgraving in onze noordelijk e stre-

ken, waar  het niet gaat om metselwerk cn muren bloot te 

eggen, zich baseert. e stcenen stonden in het zand, 

maar  Was dat zand de natuurbodcvm of niet? Wanneer 

men een greppel' heeft gegraven valt het een eenigszins 

.rvaren oog niet moeilijk te onderscheiden, wat vaste na-

uurgron d is, gelijk die door  menschenhanden ongerept is 

gelaten, wat door  menschen opgeworpen grond is of waar 

een zekere ruimt e langen tij d heeft opengelegen om door 

kultuurresten , door  vegetatie of door  instortend of inge-

waaid zand te warden aangevuld. s de natuurgrond vast enj 

egaal, de opgeworpen aarde is losser, met donkerder  bo-

vengrond gemengd, terwij l de kultuurbodem met de resten 

van menschehjkc overblijfselen en kuituurfragmente n van-

zelf kenbaar  is. n kent nu den eigenaardigen hun-

nebeddenvorm. de gewone in , waarvan ook onze 

e zeer  goede vertegenwoordigers zijn. Een groot 

aantal draagsteenen in een zeer  langgerekt vierkant ge-

plaatst, dragen de kolossale deksteenen, welke over  dc ge-

heele breedte van het vierkant van steen tot steen gelegd 

zijn. 

Nu bleek het in eenige greppels, dwars door  het hunne-

bed gegraven, dat die draagsteenen slechts even in den 

vasten bodem stonden, dat er  echter  aan den buitenkant tot 

op vri j  groote hoogte zand tegen opgeworpen was, doch dat-

de ruimt e binnen de steenen met kultuurgrond , gemengd 

met kleinere keien was aangevuld. Onder  dien kuituur -

grond lag een aaneengesloten plaveisel van steenen en to->-

dit door  het uitdiepen van den ingestorten grond geheel 

was bliootgelegjd, vertoonde zich de prachtige diepe kelder 

met steenen wanden, steenen, dek cn keienvloer. t was 

duidelijk , dat de kleinere keien, die we in den kelder  von-

den, eenmaal dc tusschenruimtcn tusschen de deksteenen 

hadden gevuld en dat een mantel van zand, waarvan we 

het benedengedeelte nag in den opgeworpen grond buiten 

de steenen weervonden, het geheel1 had bedekt, om bij 

het invallen van den grafkelder  voor  ccn gedeelte in de 

kelderruimt e te storten. Zoo was dus het hunnebed in wer-

kelijkhei d eenmaal een kolossale kelder  geweest van on-

geveer . hoogte, waarin een mensch gebukt zich 

bewegen kon. 

Bijzonder  merkwaardig was ook de steenen ingang, die 

van buiten af tot den kelder  toegang gaf tusschen eenige 

opstaande steenen door  en eveneens met een kleinen dek-

steen gedekt. Aan het eind van deze gang vóór den kel-

der lagen eenige zeer  groote platte steenen als drempel: 

de afscheiding tusschen keldar  en gang werd door  eenige 

op hun kant staande steenen gevormd. Overal was dus 

steen rondom, de geheele kelder  met ingang was als een 

in rots uitgehouwen spelonk. e indru k van een in de 

rets uitgehouwen grafkamer wordt nog sterk vergroot als 

we ons denken hoe. de heuvel gevormd was die eenmaal 

als een zandmiantel over  de steenen opgeworpen was en 

waarin dc gang naar  binnen leidde. s die heuvel 

doet ons tevens een verklarin g vinden voor  een welbe-

kend verschijnsel bij  onze hunnebedden, den steenkrans. 

t men zich zulk een heuvel van zand opgeworpen 

over  het steenen gebouw, dan begrijpt men. hoe deze als 

het ware een buitenwand behoeft, om het losse zand bijeen 

te houden. Zoo had dus de heuvel'  een buitenwand van 

steen, die voor  het oog als het ware den rotswand vormde 

waarbinnen de grafkelder  lag. n het m van 

n tq n is de reconstructie tc zien, die naar 

aanleiding van deze gegevens der  opgraving is vervaar-

digd en niet, bewijs duidelijker , zegt . , dat 

werkelij k het recht hebben onze hunncbedden kunstmatige 

rotsjgraven te noemen. Zulk e 'rotsgraven, gelijk ze door  dezen 

vorm van hunnebedden worden ge ïmi teerd, zijn een zeer 

bekend type van grafspelonken in het Zuiden van Europa. 

Vooral |iin SiciUë is zulk een „gangg ra f "  in de rotsen eea, 

welbekend verschijnsel uit prae-historischen tijd : door  een 

gang in den verticalen rotswand uitgehouwen en van bui-

ten toegankelijk, bereikte men het in den steen uitgehakt^ 

rotsvertrek . t lijd t voor  ons geen twijfe l of hierin hebben 

wij  een verklarin g voor  dezen hunnebedden-vorm. 

t Verslag van de Commissie van bestuur  van het Pro-

vinciaal museum van audheden in e over  zegt 

van deze ontgra'ving o.a.: r  nauwkeurige opmetingen 

en het maken van photographische opnemingen, is het dr . 

a mogelijk geweest een model in gips te maken, 

dat een volledig beeld geeft van het westelijkste, der  twee 

hunnebedden, zooals het zich in den zomer van  na 

ontgraving aan het  vertoonde. Zulk een model werd, 

door  dc. e van het museum te , aan het 

h museum in  ten geschenke aangeboden. n 

ziet aan dat model duidelijk , hoe een hunnebed niet maar 

een opstapeling is van stcenen, maar  gebouwd werd als 

grafgewelf ('gedeeltelijk onder  den grond) met een kcibe-

stratin g bevloerd; n ziet ook den toegang aan de Zuid -

zijde en een eigenaardige afschutting van het westelijk deel 

der grafruimte . |Eenige der  bij  die gelegenheid uitgegraven 

bijlen , eenig aardewerk cn vuursteenfragmenten, zoomede 

pho togra f ieën der  uitgravin g werden door  den heer -

werda aan het h m ten geschenke aangeboden. 

(Al is e vorm wan het bovenomschreven hunnebed to 

n verreweg de meest voorkomende, ja bijn a de al-

leen heerschendc in ons land; we mogen toch niet vergeten, 

zegt . , in zijn bovengenoemd artikel , dat er 

toch nog andere vormen bestaan. Zelfs zijn in d 

en Scand inav ië die andere vormen veel veelvuldiger  dan 

deze. Veel meer  dan deze groote kamers treft men daar 

de zoogenaamde „ rond-g raven "  of „ l ang e graven"  aan. t 

zijn groote ronde kringen van kolossale keisteenen of wel 

langwerpige vierkanten van zulke steenen waarbinnen dan 

één of meer  kleinere kamers liggen zonder  een spoor  van 

eenigen ingang naar  buiten. Voor  zoover . a be-

kend is bezit ons land slechts één zulk een hunnebed. het 

bekende monument is de SChimimer  Esch bij  Emmen. e 

Nederlandsche Anthropologische Vereeniging stelde . -

werda in den zonaler  van  in staat dit tweede soort 

hunnebed dioor  een ontgraving tc Emirven nader  te leeren, 

kennen. . a deelt 'hierover  het volgende mede in 

zijn meergenoemd artike l in den Nieuwen n Volks-

almanak voor  Bij  dit werk werd ik gesteund door 

een onderzoek voor  eenige jaren door  Schuchhardt onder-

nomen bij  Grundoldendoif in Westphalen, waarbij  hij  gele-

genheid had toit een wel is waar  zeer  oppervlakkig, on-

derzoek van zulke hunnebedden. Zij n resultaten, die hij  in 

een klein artikeltj e inj  het Zeitschr. des . Verefjns für 

N'iedersachsen publiceerde, zijn mij  grootendeels juist ge-

bleken; den ingang tot de kleine grafkamers schijnt hij 

echter  niet weergevonden te hebben. 

e z.g. Emmer grafkelders zijn zeker  velen bekend; 

evenals vela andere hunnebedden, is ook dit . toen het door: 

het rij k was aangekocht „geres taureerd" . t Zuidelijkt" ; 

eind van [het lange, vierkant schijnt zeer  sterk verwoest 

te zijn geweest en merkwaardi g is het. dat bij  het onder-

zoek van . ! bleek dat nun hier  bij  de restau-

rati e geheel willekeuri g was te werk gegaan. Blijkbaa r heeft 

men hier  eenige van de deksteenen der  kelders genomen 

en de-ze van die Zuidzijd e rechtop gezet om daarmede aan 
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dezen kant de begrenzing van het vierkant te vormen. 
j  'heeft (men dit oorspronkelijk toch reeds lange vier-

kant inteer  dan vijt f tnteter r  gemaakt. e standsporen 
der steenen. die hier  oorspronkelijk de begrenzing van bel, 
oude vierkant gevormd hebben, waren nog in den grond 
aanwezig. 

Wal hebben nu onze opgravingen hier  ons omtrent de-

zen tweeden vorm van huinncbcdden geleerd, vraagt dr . 

. c resultaten waren werkelij k zeer  verrassend, 

zegi hij . n dc eerste plaats bleek ons die vierkante steen-

rin g neg betrekkelij k zeer  diep in den tegenwoordigen grond 

in le gaan niet alleen, maar tevens was het volkomen 

duidelijk , dat de bodem, waarin ze steken, aan hun bui-

tenzijde niet anders ig dan een dikk e latere hmnuslaag diu 

zich daar  in den loop der  tijden uit de heidehumus ge-

vormd heeft. t we ons in den oorspronkelijken toestand 

dus die dikk e lutmuslaag eenvoudig weg te denken heb-

ben, blijk t echter  niet alleen uit den aard van den grond, 

doch er  is nog ccn andere omstandigheid, die met zeker-

heid bewijst, dat de 'kranssteenen aan de buitenzijde oor-

' spi nikclij k tot veel grooter  diepte, tot onder  deze dikk e 

lutmuslaag, bloot hebben gestaan. s de tusschenruim-

ten tusschen de steenen waren cn zijfi i ten deele nog met 

kleinere keien aangevuld. Vele van deze keien zijn er  echter 

naar  buiten uitgevallen en< deze allen liggen op een niveau 

onder  die lutmuslaag, een absoluut bewijs, dat deze laag 

zich cersi later, zelfs na 'het verval van dit monument kan 

hebben gevormd. 

W e kunnen dus zeker  zeggen, dat deze groote vierkante 

stcenring oorspronkelijk aan de buitenzijde een meer  dan 

i-J meter  horigen steenwand vertoonde, gevormd uil de 

groote opstaande steenen en de vuisteenen daartusschen. 

Waartoe kan die kolossale steenwand hebben gediend? t 

antwoord hierop geeft het feit. dat w-e binnen dit steenen 

vierkant tot op vri j  groote hoogte nog eenvoudig opge-

worpen grond aantreffen. e ruimt e tusschen de steenen 

van het vierkant was tot bijn a de geheele hoogte met 

zand en steenen aangevuld. t verklaar t zich ook het 

reeds genoemde feil. /.lat de kleinere vuisteenen voor  ecu 

glroor  deel naar  buiten gevallen waren, terwij l er  geen 

enkele binnen' de steenetirij  lag. s ,de druk van het 

verhoogde zandplateau n het steenen vierkant moest 

alk- losrakende vuisteenen naar  buiten werken. 

Slechts o]i één punt was de vierkante steenetirij  onder-

broken om plaats ui maken vooir  een platten drempel, een 

opgang naar  het plateau, dat daar  op meer  dan een me-

ter  hoogte boven den louden omringenden bodem lag op-

gesloten tusschen de steenen van het vierkant. r  is dus 

geen sprake van eenige gang. voerende van buiten naar 

een steenen kamer binnen in een div.tr een steenen wand 

 insloten berg, gelijk de andere hunnebedden ons dien ver-

toonden, geen imitati e dus van een ..ganggraf"  in de rot-

sen, maar  liet was als het ware een door  steenen omgeven 

verhoogd rotsplateau. n dat plateau nu bevinden zich de 

kleinere vierkante steenen kelders. n constructie is fei-

telij k niet anders dan we die bij  de groote kelders der 

andere hunnebedden reeds hebben ïeeren kennen. Ook hier 

die opstaande groote draagsteenen, aangevuld met kleinere 

keien, steenen wanden vormende, ook hier  op meer  dan 

 mc'ter  diepte die vloier  van keien, ook hier  de dek-

steenen die voor  een gedeelte nog door  het zand van het 

omringende plateau bedekt moeten zijn geweest. e was 

hei nu echter  mogelijk in deze grafkelders te komen, ge-

lij k ze daar  zonder  gang die van buiten toegang gaf. go-

heel in het plateau lagen ingesloten, vraagt . , 

en hij  geeft daarop bet volgende antwoord: We zien boe 

tusschen twee opstaande draagsteenen een klein poortj e 

gevormd wordt door  een der  dekstceneii. afgedekt met 
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Indrukke n uit Zuid-Engeland . 
V e r v o l g . (Zie Jaargang  bladz

Wanneer  in-en van den Gun-garden, of van het bastion 

aan het eind van Watchbellstrcet tc e den blik laat 

weiden over  de breede zandvlakte, die eenmaal zee was, 

vallen twee punten in het oog, een grauwe ruïn e midden 

in de eenzame vlakte en westwaarts een vri j  hoogen dicht-

bevvassen heuvel, waarop men hier  cn daar  een dak tus-

schen het geboomte ziet te voorschijn komen. 

c sombere bouwval is Camber Castle, op den begroei-

den heuvel ligt Winchclsea. 

Camber Castle werd gesticht door k  cn be-

stond oorspronkelijk uit een centralen donjon geflankeerd 

door  dikk e ronde hoektorens op een in zee vooruitstekende 

landtong, vanwaar  de ingangen der  havens van c en 

Winchelsea beide bestreken konden worden. r  het te-

ï u g l o o p en van de zee en de steeds aangroeiende verbreeding 

van het strand verloor  het kasteel echter  zijn waarde als 

verdedigingswerk, de voet van het muurwerk geraakte on-

der het zand bedolven |en i n  besloot micn tot het ver-

wijderen der  bezetting, het wegvoeren van het geschut 

en den afbraak vajn 'het gebouw, die echter  niet geheel 

heeft plaats gehad. n gedeelte der  zware muren heeft 

men laten staan, zooals gebleken is zeer  ten gerieve van 

de smokkelaars, die zich daarbinnen nestelden cn cr  hun 

smokkelwaren in verborgen, maar  tot groot ongemak van 

de met de bewaking der  kust belaste ambtenaren. Zoo 

verliaalt men b.v. te e een geval, dat ongetwijfeld ook 

zijn vermakelijk e zijde had. r  moet hier  eens door  een 

groote bende smokkelaars een geheele lading brandewijn 

aan land zijn gebracht, zoo goed als onder  de oogen van 

den ambtenaar, die echter  met de weinige manschappen, 

die hij  tot zijn beschikking, had, niets tegen de overmacht 

vermocht juii t te richten. j  trad toen, door  plichtsbesef 

gedreven, met de smokkelaars in onderhandeling cn kwam 

toen met hen tot een actoord, waarbij  de lading in dri e 

gelijke deelen verdeeld werd, een deel voor  de belasting-

autoriteiten, een tweede voor  dc smokkelaars cn het over-

schietende derde deel voor  de ambtenaren zelf. Zoo liet men 

elkander  ongemoeid huiswaarts gaan en ieder  kon tevreden 

zijn . 

Thans wordt Camber alleen nog maar  bezocht door  men-

schen, die niet opdien tegen een zonnige wandeling over  de 

breede strandvlakte cn ide lage duinen, die zich daarop ge-

vormd hebben. 

Winchclsea bereikt men. van e uit. per  spoor  in 

enkele minuten, maar  ook niet zonder  een zonnige wande-

lin g van een klein half uiur  vitm bet station naar  het stadje 

e weg loopt dan echter  door  groene weilanden en bouw-

land cn dc wandeling loont de moeite, want wanneer  men 

den heuvel beklommen heem ren de vervallen zeer  schilderach-

tige poort is doorgegaan, bevindt men zich in een soorf 

van tuinstad, zeer  regelmatig (aangelegd, met een groot vier-

kant kerkhof als middelpunt. 

Op dit kerkhof , door  een laag muurtj e van dc omringende 

wegen afgescheiden, staat de St. Thomaskerk of liever 
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kcrkruïnc , Iwant 'de gtoptste helft van het gebouw ligt in; 
puin, maar  het vormt [met zijn begroeide muren cn de boomen 
en struiken, die tusschen en op de bouwvallen zijn opge-
schoten, een geheel van groote aantrekkelijkhei d en schoon-
heid. Volgens dc overlevering moet het oude Winchelsea', 
dat onmiddellij k aan zee lag, evenals . door  Wille m 
den Veroveraar, aan de abdij  van F é c a mp geschonken zijn 
en in het begin der  dertiende eeuw reeds een plaats van 
beteekenis zijn geweest. t zal er  wel toe hebben bijgedra-
gen, om k  te bewegen, de stad aan het gezag 
der abdij  te onttrekken en met dc Cinque Ports, onder 
het koninklij k gezag te 'brengen. 

n de burgeroorlogen der  dertiende eeuw koos de stad 
dc zijde der  Baronnen en werd daarvoor  zwaar  gestraft 
door  Prins Edward terwij l zij  ongeveer  in denzelfden tij d 
herhaaldelijk door  de zee geteisterd werd en het oude 
aan den voet van den heuvel gelegen deel grootendecls 
verwoest. 

Betere dagen braken echter  weder  aan, toen d
di n herhouw van Winchelsea op de tegenwoordige plaats 
bevorderde. t geschiedde in het laatste vierdedeel der 
dertiende eeuw en vain toen dagteekent ook de opvallend 
regelmatige aanleg in  vierkanten, door  breede straten 
van elkander  geseheiden, zeker  iets zeer  bijzonders in een, 
middeleeuwsche stad. 

e kerken werden toen ook gebouwd, waarvan alleen 
de reeds genoemde parochiekerk van St. Thomas nog over  is. 

t klooster  der  grauwe monniken (Grey Friars ) en het 
St. Bartholomcus-hospitaal en andere stichtingen werden van 
de oude naar  de nieuwe stad overgebracht. Van het kloos-
ter  is alleen nog de ruïn e van de kapel en een bronhuis 
over. t prachti g terrein is in particulier  bezit overgegaan 
en een der  latere eigenaars heeft zich van de overblijfsels 
der kloostergebouwen op smaakvolle wijze een woonhuis 
laten bouwen. Vele fragmenten, die anders verloren ge-
gaan zouden zijn. zijin op die wijze bewaard gebleven. 

Ook werd de nieuwe stad onder  Edward  bemuurd 
en van dri e poorten voorzien; van de poort aan de strand-
zijde trekt de bouwval, door  zijn schilderachtigheid, bijzon-
der de aandacht. Sedert dc veertiende eeuw leefde de 
stad op den besten voet met de n van Fngeland. 
maar  herhaaldelijk had zij  dientengevolge aanvallen van 
Fransche zijde te verduren. Belegerd, uitgemoord en ver-
woest werd zij  verscheidene malen achter  elkander, zij  bleef 
baarbij  ook niet vri j  van de bezoeking der  pest en de 
verzanding van de haven droeg ook) het hare bij  tot een 
gestadigen achteruitgang. n het midden der  vijftiend e eeuw 
werd Winchelsea voor  de laatste maal door  de Franschen, 
in brand gestoken en tegen 'het eind van die eeuw was 
de stad door  alle kooplieden verlaten. Toen volgde nog dc 
opheffing der  kloosters cn geestelijke gestichten onder < 
dri k  en deze maatregel voltooide den ondergang. Een 
kleine kolonie van Fransche réfugiés, die er  zich in
vestigde, verimodht niet haar  uit haar  verval op te heffen. 

e rol van Winchelsea in de Engcische historie was uit-
gespeeld en gedurende verscheidene eeuwen lagen zijn bouw-
vallen vergeten op den eenzamen heuvel en thans heeft 
het 't aanzien van een rui m aangelegd dorp of tuinstad 
met verscheidene oude en ook eenige nieuwe landhuizen 
met mooie tuinen, veel bloemen, hagen van fuchsia's, en 
fraaie boomgroepen. t is een prachtig terrein voir  jongo 
schilders en schilderessen die er  dan ook gewoonlijk in 
groeten getale vertoeven. 

Van de middeleeuwsche overblijfsels is de St. Thomaskerk. 
gewijd aan Thomas a Becket, het voornaamste. Oorspron-
kelij k moet dit een drieschepige kruisker k geweest zijn met 
rechthoekig afgesloten koornis. n veronderstelt, dat zij 
door  de Franschen, de laatste maal, dat zij  dc stad in 

brand staken, verwoest is. t schip der  kerk is geheel 
verdwenen en van het transept staat nog slechts een ge-
deelte van de muren en van dc kruispijler s overeind. Vele 
oudheidkundigen hebben gemeend, dat het schip nooit vol-
tooid geweest is in de veronderstelling, dat het in aanbouw 
was, toen Winchelsea door  de pest geteisterd werd. . e 
bouw zou toen gestaakt zijn en voordat men de gevolgen 
van de plaag te boven was, zou de stad zoozeer  in welvaart-
achteruitgegaan zijn, dat men aan wederopvatting niet den-
ken kon. n metselde toen de boogopening tusschen het 
transept en het gedeeltelijk gespaarde koor  dicht en bouwde 
daarvoor  een portaal, dat blijkbaa r  van een ander  gebouw 
afkomstig is. e ruimlt c 'heeft sedert als kerk dienst ge-
daan ; het is in het m'jddcn door  een houten kapbetimme-
rin g overdekt terwij l /de zijschepen of kapellen overwelfd zijn. 
Vier  slanke bundelpijler s scheiden de middenruimt e van 
de kapellen. n 'de kapellen aan de zuidzijde treft men. 
tegen de muren, een paar  rij k bewerkte Gothische grafste-
den aan van admiralen der  Cincpje-Ports uit den tij d vanj 
Edward  en Edward  en voorts een piscina cn scdilia. 
Een tweede sodilia is in de koornis aanwezig. 

n de muren 'der  kapellen aan de noordzijde ziet men 
eveneens dri e grafsteden van eenigszins ouderen datum eit 
met zeer  typische lage overhuiving van de nissen, waarin 
de beelden der  afgestorvenen, een ridder  in maliekolder, 
een idame en een jongen man. liggen. t is eventueel 
niet bekend wie hier  begraven zijn. e monumenten ge-
ven echter  eenigszins een denkbeeld van de oorsponkeP 
lijk e belangrijkheid van \de stad en van de kerk . 

Wat het verdwenen schip betreft, de fundamenten daar-
van heeft men in  teruggevonden en daardoor  den 
oorspronkelijken grondvorm en de afmetingen van het ge-
bouw kunnen vaststellen. Voort s is in  bij  het maken 
van een graf ppk een gedeelte van den tegelvloer  van het 
schip voor  den dag gekomen. r  men nu wel mag 
aannemen, dat het leggen van zulk een vloer  bij  deri 
bouw tot de laatste werkzaamheden' heeft behoord, is men 
door  deze vondst versterkt in de meening, dat het schip 
en wellicht pok de toren op het kruis , eenmaal bestaan; 
heeft. Tot  heeft ook aan de zuidwestzijde van de 
kerk een afzonderlijk e klokkentoren gestaan. e klokken 
uit dien toren moeten toen eens naar n gezonden 
zijn om tc worden overgegoten. t schip, waarmede zij 
vervoerd werden verging echter  onderweg, men had geen 
geld, om nieuwe klokken te. laten gieten, en dus ook geen 
toren daarvoor  meer  noodig. 

Toen vond men het voordecliger  den klokkentoren maar 
af te breken en de steenen, met die van de fundamenten! 
van het schip te verkoopen. Toen zijn de havenwerken 
van c er  mede gerepareeerd. 

Tegenwoordig is er  nog maar  een klok aanwezig in 
een laag torentje, dat men boven een der  zijkapellen heeft 
opgetrokken. Op dit torentj e staat een fraaie windvaan, 
die en eens afgewaaid is. e middelen waarover  de kerk 
toen beschikte waren niet toereikend, om de windvaan 
weder  opi hare plaats tc stellen, zoodat daarvoor  een col-
lecte moest worden gehouden. n de laatste jaren is even-
wel ;de toestand in zoover  verbeterd, dat af en toe eenig 
geld aan gedeeltelijke herstelling kon worden besteed. Van 
een herbouw1 in den oorspronkelijken vorm zal echter  wel 
nimmer sprake kunnen zijn, daarvoor  zal ook wel niemand 
pleiten. 

( S l ot v o l g t .) 

Gladhei d van bestratingsmaterialen . 

n ,,de "  No.  van  komt een bijdrag e 
voor, getiteld ,,Groote problemen"  van de hand van den 
heer  F. J. Vaes W.i . waarin onder  „Scient i f i c -
ment"  gewezen wordt op het feit dat bij  tal van hande-
lingen, werkwijzen, toepassingen cn uitvoeringen schatten 
aan tijd . geld en werkkracht te besparen zijn wanneer 
men er  slechts in slaagt zich uit een bepaalde tot nu toe 
gevolgde sleur  op tc heffen, er  in slaagt zijn verstand op 
het meest alledaagschc werk te richten en dit daardoor 
op een hooger  peil te brengen, door  derhalve zijn werk 
te kruiden met „ d e n k a r b e i d " . Echt practisch Ameri -
kaanse!) benoemde President Taft reeds een commissie om 
na te gaan in hoeverre deze nieuwe denkbeelden voor  den 
Staat nutti g zouden kunnen zijn, terwijl '  een bevoegd bc-
oordeelaar  meent, dat door  toepassing dezer  grondbegin-
selen, de Amerikaansche spoorwegen te zamen i\ millioen 
gulden p er  d ag zouden kunnen besparen. 

Wanneer  er  één onderwerp is waarop toepassing van 
„Scient i f i c "  aanmerkelijke besparingen zou kun-
nen geven is dit stellig wel het onderdeel ,, B e st r a t i n-
g e n " . e geldelijke bezuinigingen hierop over  ons land 
te verkrijge n zijn. de grootte en het inwonertal in aanmer-
kin g nemende, van dezelfde orde als de bovengenoemde 
besparing van  millioen gulden per  dag. t het hier 
sommen gfeldt waarop inderdaad wat verdiend k a n worden 
is duidelij k wanneer  men bijv . weet dat het regelmatig 
weerkeerend op peil houden der  bestrating in n g 
niel minder  kost dan h o n d e r d g u l d en p er  u u r , d ag 
en n a c ht d o o r g e r e k e nd met uitzondering der  Zon-
dagen, terwij l er  in deze zelfde stad in ronde cijfer s een 
kapitaal van elf millioen gulden belegd is in bestratingen. 

s zonder  nader  betoog is het duidelij k dat op der-
gelijke hooge bedragen inderdaad groote sommen door  open-
bare besturen te verdienen zijn, wanneer  men zich opmaakt 
aan het beheer  en aan den nieuwen aanleg van wegen 
zijn bijzondere aandacht tc wijden door  er  een speciaal-
studie van te maken en door, van juiste beginselen uitgaande, 
het type der  bestrating; vast te stellen naar  solide ge-
gevens, die den toets eener  gezonde critiek kunnen door-
staan. 

t het oog op de zéér groote financieele belangen die 
hij  deze zaak betrokken zijn is de economie wel d i e factor 
die in den regel den doorslag moe t geven, ook al wordt 
daar  tot heden bijna nooit aan gedacht. 

e kosten eener  bestrating bestaan uit dri e factoren, 
n.1. ie de rente van het aanlegkapitaal, 2e. het geregelde 
onderhoud om haar  in goeden toestand te houden,  de 
jaarlijksch e afschrijvin g noodi g om hetzij  de bestrating in 
haar  geheel, hetzij  de deklaag om de zooveel jaar  te kun-
nen vernieuwen. Ook dient bij  eene bepaalde keuze van 
bestrating in het oog te worden gehouden dat de reini-
gingskosten sterk voor  het eene of andere type bestra-
ting verschillen, welke factor  mede van invloed is op 'de 
lotaalkosten. 

W a l in ieder  geval voor  elke straat en situatie, finan-
tieel gesproken, dc beste verharding is, moet uit een der-
gelijke optelling blijken . Om daarna tot de juiste keuze 
tc komen, die naast de finantieel gunstigste oplossing ook 
in andere opzichten voldoet, moet de noodige aandacht 
aan de overige eischen worden geschonken. 

t vraagstuk der  bestratingen heeft tegenwoordig ieders 
belangstelling — 'k de speciale belangstelling van dej 
zijde der e koetsiers — en daardoor  is wel-
licht thans het meest geschikte tijdsti p aangebroken om 
mededeelingen te doen over  een hoogst belangrijk e eigen-
schap waaromtrent nog geen juiste gegevens in de tech-

nische literatuu r  onder  cijfer s zijn gebracht, te weten, de 
g l a d h e i d . 

Gladheid is de eigenschap die over  het al of niet ge-
vaarlijk e van het materiaal der  wegverharding beslist; de 
eigenschap die naast economie in eerste instantie uitmaakt 
of een materiaal voor  wegbevloering in aanmerking mag 
komen of niet. 

Bi j  de talloos verschillende inzichten die over  wegenbouw 
bestaan is er  een zeldzame é é n s t e m m i g h e id in de gemoe-
deren van de beste schrijvers waar  het de eigenschap 
„ g l a d h e f t d "  betreft. r  wegenbouwer legt er  de klem 
op dat vóór alles de v e i l i g h e i d v an het v e r k e e r 
verzekerd moet zijn cn behoorlijk e stroefheid van het be-
stratingsmateriaal is hiervoor  „he t E é ne noodige". -
pleegt men het Engcische werk van T h o s. A i t k en d 
making and "  dan vindt men daariu over  dit 
punt o.a. vermeld dat, ofschoon automobielverkcer  overal 
toeneemt, tóch absolute veiligheid tegen vallen van paar-
den aanwezig moet zijn. „Verwaar loo s deze voorzorg en 
„d c daaruit voortspruitende schade aan paardepooten en 
„hoeven zal noodzakelijkerwij s jaarlijk s een belangrijk ver-
„ l ie s aan geld veroorzaken."

Precies dus hetzelfde wat het scoriaebrick'-vraagstuk * ons 

hier  ter  stede leert. 
E n iets verder  betoogt deze vakman nogmaals dat tot 

de allereerste eischen van een goede bestrating behoort 
dat zij  een stevig houvast aan de paarden moet verschaf-
fen, waarbij  als volgende eisch wordt genoemd het aan-
wezig zijn van v o l d o e n de t on r o n d t e om hemelwater 
snel af te voeren. t middel, dat wel eens aan de hand 
gedaan is om scoriaebricks met een geringe tonrondte te 
leggen teneinde aan hun zéér groote gladheid tegemoet 
te komen wordt hier  door  Aitken . als onzakelijk van de 
hand gewezen. 

Een Amerikaansche specialiteit op wegengebied. P r o l . 
a O. B a k er  te s geeft in zyn: Treatise on -

and Pavements"  aan. dat een zeer  goede bestrating aan 
dc volgende eischen moet voldoen: „Zi j  moet een stevig 
„houvast aan de paarden bieden ten einde hen in staat 
„ t e stellen zware lasten te trekken z o n d er  u i t te g l i j -
„ d e n , te v a l l e n , z i ch te v e r w o n d en en het ver-
„keer pp den weg te stremmen." k verder  waar  hij  het 
heeft over  de totaalkosten die dc wegen (direct en indirect) 
aan belanghebbenden veroorzaken brengt hij  speciaal de 
waardevermindering, d o or  v a l l e n op een g l ad p l a-
v e i s el van voertuigen en paarden in rekening. 

n ziet het: Prof. Baker  heeft ecu open oog voor  de 
belangen der e Stalhouders, beter  d a n . .. de A . 
N . W . B., doch daarover  later  meer. 

O m een paar e specialisten aan te halen moge 
o.a. verwezen worden naar  de „S t rassenbauk i inde"  van P r o f . 
F . c te . waarin schrijver  de volgende eischen. 
aan wegbevloeringen stelt: naast gelijkmatigheid, voldoen-
de drukvasthcid, taaiheid en andere eigenschappen m o e t en 
zij  o n d er  d en i n v l o e d v an het v e r k e er  n i et 
g l a d w o r d e n. 

t h der r  Wissenschaften"  afdeeling 
„S tad t l sche Strassen", bewerkt door . v on e eischt 
iets dergelijks: „d e oppervlakte moet door  afslijtin g n i et 
„ t e g l a d w o r d e n opdat het uitglijde n van trekdieren 
„voo rkome n worde" , terwij l iets verder  nogmaals den na-
dru k gelegd wordt op de „ v e i l i g h e i d "  van het ver-
keer, id. w.z. stroefheid der  oppervlakte >. 

. O. n geeft in zijn werk: ..Steinbrtnh -
dustri e und Steinbruch Geologie"  met andere woorden het-
zelfde te kennen: „d e afslijtin g der  materialen moet zeer 



..langzaam gebeuren en toch moet de oppervlakte r u w 

..blijven, opdat ihet dek n i et g l a d wiorde, waardoor  het 

..uitglijden en storten van paarden, alsmede het doorslaan 

..der wagenraderen begunstigd wordt" . 
A l deze geleerde heeren die over  wegenbouw schrijven, 

zijn het cr  over  eens dat g l a d d e materialen in een weg 
t/tt gevaar  aanleiding geven en derhalve niet mogen wor-
den toegelaten. Zij  zijn zoodoende unaniem t e g en scoriae-
bricks. 

Waar in de technische literatuur , voor  zooverre bekend, 
geen objectieve gegevens ter  onderlinge vergelijkin g van 
den graad van gladheid der  diverse bcstratingsmaterialen 
voorkomen zijn in het volgende enkele van dergelijke ge-
gevens vermeld, opdat men een juist vergelijkend over-
zicht van de mate der  stroef- en gladheid onder  verschil-
lende omstandigheden voor  zich heeft. Op deze wijze al-
leen is het mogelijk allerlei op niets gegronde „ve rmoedens" 
of „ m e e n i n g e n"  door  juiste cn strenge feiten te vervangen. 

t vraagstuk is in zijn vollen omvang uiterst ingewikkeld 
cn samengesteld daar  voor  een volledige behandeling do 

s van talrijk e nevenomstandigheden noodig is. Een 
definitieve oplossing van dit vraagstuk voor  alle hier  te 
lande gebruikelijk e bestratingen leidt tot een onderzoek 
van zéér grooten omvang; intusschen is het wel'  duidelij k 
dat de doorslaggevende factor  in deze is: de wrijvings -
cpefficient tusschen de boven- of kopvl'akken der  bestra-
tingsmaterialen en de stoffen, die er  mee in aanraking ko-
men. Al s zoodanig moet in de allereerste plaats i j zer  gel-
den, als zijnde dc stof waar  dc paardenhoefijzers en ijzeren 
wielbanden uit bestaan, waar  zolen en gummibanden veelal 
mee bezet zijn. Verder  komt gummi in aanmerking en 
meer  speciaal voor  de bestrating der  verhoogde' voetpaden 
of trottoir s zoolleer. 

n het volgende is, teneinde het onderzoek althans voor-
loopig niet al tc ver  uit te breiden, het vraagstuk beperkt 
tpit een bepaling der  wrijvingscoefficientcn tusschen hier 
te lande voorkomende rijwegverhardingen met ijzer. Zoo-
als nader  zal blijke n eischt dit onderzoek toch nog zeer 
vele waarnemingsreeksen. Al s hier  te lande aanwezige rij -
wegbestratingsmaterialen zijn aan het onderzoek onder-
worpen : 

W a a l k l i n k e r s , ons vaderlandsch baksteenprodukt dat 
voor  stille wegen de bestrating par  ex-
cellence vormt, die tevens geruisch-
loos is; 

O u r t h e (resp. G r a u w a c k e) - k e i e n; 
S c o r i ae b r i c k s ; 
N i e d e r m e n d i g e r b a s a lt l a v a k e i e n; 

Quenastkeien; 
Z w e e d s ch g r a n i e t k e i e n; 
A s p h a l t ; 

. 

Van ieder  dezer  (klinkers, keien, blokjes enz. zijn steeds 
verschillende exemplaren onderzocht cn wel eenige in nieuwen 
onaf gesleten toestand en eenige andere van hetzelfde mate-
riaal in afgesleten toestand. e zelfde exemplaren zijn on-
derzocht, zoowel in volkomen drogen toestand als na ver-
zadiging met en onder  het overloopen van water, dus in 
natten toestand. Steeds is dc wrijvingscocfficient der  rust 
bepaald; het bepalen van cle wrijvingscoefficientcn der  be-
weging, die uit den aard der  zaak veel geringer  zijn clan 
eerstgenoemde, vereischt een kostbare inrichting , die on-
nopdig toescheen daar  alle proeven onder  dezelfde uitwen-
dige omstandigheden genomen zijnde t er  o n d e r l i n g e 
v e r g e l i j k i n g zeer  goed zijn te gebruiken. 

e proeven zijn in hoofdzaak genomen volgens twee 
methoden B en C, die wederzijds een controle op elkaar 
uitoefenden (zie de foto's). 

Bij  methode B is een ijzeren, van onderen halfbolvormi g 

afgeronde ijzeren stift, dik . en van boven afgedekt 
met een vierkant ijzeren plaatje, te lood op de stift staande. 

e B. 

op den steen geplaatst. e stift werd steeds verticaal ge-
houden wat verkregen werd door  een doosnivcau op het 
plaatje te d°fen inspelen. t te onderzoeken materiaal 
werd op! een tafeltj e gesteld met den bovenkant even-
wijdi g aan het bovenvlak van de tafel, die draaibaar  was 
om een der  zijribben . Een tegenwicht door  middel vau 
een touw om een katro l geslagen, balanceerde de tafel 

t haar  belasting; de aanvangsstand der  tafel was hori -
zontaal. Geleidelijk werd zij  om de draaibare zijribb e ge-
tild ; een tweede zijkant loodrecht op de eerste ribbe, door-
liep daarbij  den kwartcirke l van een graadboog. Op een 
bepaald oogenblik, overeenkomende met den wrijvingshoek 
der rust tusschen ijzer  en de oppervlakte van het onder-
zochte bestratingsmateriaal1 gleed de stift onderuit en werd 
de hoek, waarbij  dit plaats vond, opgeteekend. e tangens 
van dezen hoek is de wrijvingscocfficient der  rust. 

e tweede methode C. is de volgende: het te onderzoeken 

e C. 

bestratingsmateriaal wordt met het kopvlak horizontaal op-
gesteld, op dezen kop wordt de zooeven genoemde stift 

verticaal gesteld en met een gewicht belast; aan het onder-
inde der  stift wordt een dun touwtj e geslagen waaraan 

een veerbalans bevestigd is; trekt men nu aan de vecr-
balans dan gaat de stift bij  een af tc lezen kracht P, 
,,<-huiven. Wanneer  het gewicht van de stift, vermeerderd 
met de belasting P' genoemd wordt, dan is de verhouding 
~ de wrijvin g der  rust. e gewichten, waarmee de stift 
belast werd, zijn bij  de meeste materialen achtereen-
volgens . geweest. 

Thans mogen eenige algemeene opmerkingen voorafgaan, 
alvorens de uitkomsten der  proefnemingen volgen:: 

ie. , die wel eens proeven nam ter  bepaling van de 
vrijvingscoefficienten van verschillende materialen, zal het 
dadelijk zijn opgevallen, dat deze coëf f ic iënten nimmer tot 
in een groot aantal decimalen nauwkeurig kunnen wor-
den vastgesteld. Bij  een aandachtige beschouwing der  op-
pervlakte met een vergrootglas ziet men spoedig de reden 
hiervan: zelfs bij  oogenschijnlijk en op het gevoel gladde 
oppervlakken bemerkt men onregelmatigheden en afbre-
kingen der  cont inuïteit in beide langs elkaar  schuivende 
vlakken en het is duidelijk , dat waar  bepaalde omstandig-
heden meewerken een lagere en waar  deze tegenwerken 
een hoogere wrijvingsoocfficient tusschen dezelfde twee op-
pervlakken zal optreden. m moet men niet verwachten 
de uitkomsten ooit tot in percenten nauwkeurig te kunnen 
vaststellen. Wi e dat zou meenen bedriegt zichzelf; dit is 
dan ook dc reden dat de e e r s te decimaal der  wrijvings -
cocfficient, die juist te achten is, groot gedrukt, daarentegen 
de t w e e de decimaal klein is aangegeven. 

ce. Ten einde coëff ic iënten van de wrijvin g der  rust te 
geven die een goede; basis vormen ter  onderlinge ver-
gelijkin g moeten deze het gemiddelde zijn van een groote 
reeks waarnemingen, genomen 'op meerdere exemplaren van 
hetzelfde bestratingsmateriaal. n is voldaan door 
steeds meerdere klinkers, bricks, keien, blokken enz. te 
onderzoeken en d o or  het t o t a l e a a n t al w a a r n e-
m i n g en op te v o e r en t ot m e e r d e re d u i z e n d-
t a l l e n . Alleen door  op deze wijze te werk te gaan zijn ( 

toevalligheden tc elimineeren. 

je. Bij  het onderzoek der  wrijvingscoefficientcn van 
nieuwe, ongebruikte keien doet fcich bij  een ruw kopvlak 
het geval voor  dat dc stift, wanneer  deze willekeuri g wordt 
neergezet, dikwijl s juist boven, resp. vóór ccn bergje van' 
het materiaal komt te staan, zoodat men niet alleen de 
wrijving , maar  ook nog den weerstand meet, dien een 
schuiven bergopwaarts over  de hindernis vereischt. Ten 
einde hierdoor  geen onjuiste gegevens te verkrijge n is bij 
allo dergelijke gevallen de stift op het meest verheven 
deel der  omgeving gesteld, waarvan het raakvlak horizon-
taal ligt . 

 Bij  asphalt t de plaatselijke druk die de halfbol-

vormigc stift op dit materiaal geeft, onder  toepassing der 

methoden B en C zoo groot, dat een insnijding, een kras, 

ontstaat, waardoor  de tangens van den glijdingshoek en de 

verhouding ^ | niet de wrijvin g al léén geeft. Om hier-

door  fouten te ontgaan zijn voor  dit onderzoek twee lich-

tere en dunnere stiften toegepast die met kleinere gewich-

ten belast werden waarbij  bovenstaand euvel niet optrad; 

bij  de bepaiing der  coëf f ic iënten voor  hout zijn alle dri e 

de stiften gebruikt . 

 Al s natuurlij k gevolg van hetgeen medegedeeld is 
in den aanhef van sub ie kan worden geconstateerd dat 
e uitkomsten der  wrijvingscoefficientcn voor  éénzel fdcn kei. 

steen, brick , enz. afwisselend groot cr  en kleiner  waren bij 
le methoden B en C ; een vaste regelmaat zóó dat B 
teeds gropter  is dan C of omgekeerd, bestaat hier  niet. 

6c. e onderzoekingen hebben zich uitgestrekt over  af-
gesleten en nieuwe materialen, zoowel in drogen als in 

natten toestand. e exemplaren waarvan dc wrijvings -
Qoefficient droog wterd bepaald zijn voor  het onderzoek 
van dien coefficient in natten toestand gebezigd. n do 
hieronder  vermelde uitkomsten zijn a l l é é n de wrijvings -
qoefficienten van g e b r u i k t e , a f g e s l e t en materialen 
vermeld daar  het u i t s l u i t e n d op deze grootheid aan-
komt en niet op de wrijvin g in nieuwen toestand. Afhanke-
lij k toch van den weerstand, die de buitenste laag van een 
materiaal tegen afslijtin g biedt is de buitenste korst of zijn 
oneffenheden, die ruwe keien aanbieden, na korter  of langer 
tij d weggesleten; het kopvlak dat zich d a n vertoont be-
paalt de grootte der  wrijving . Uit den aard der  zaak maakt 
dc eerstbedoelde tij d slechts een klein onderdeel uit van 
den geheelen tijd , die cle bewuste steen in den weg zal 
liggen; daarom is dan ook dc kennis van de grootte der 
wrijvin g van het ongebruikte materiaal van zeer  onder-
geschikt belang. 

Naarmate cle wrijvingscoefficientcn k l e i n e r  zijn, zijn 
de betrokken materialen g l a d d er  en dus g e v a a'r  1 ij  k er 
tc achten vpor  het verkeer. 

Op grond van bovenbedoelde, zich over  meerdere dui-
zende waarnemingen uitstrekkende gegevens, is achtereen* 
volgens:: 

e wr i j v ingscoëf f i c ient 

der rust van : 

in droge n j  m natten 
toestand 

is te stellen op : 

Opmer-

kingen. 

Niedermendiger 
basalt-lava-keien . . )

1 zeer 
Waalklinker s . . . 

Ourth e of Grauwacke 
keien . , . . . o

> stroev e 

j 

Zweedsche graniet-

) vri j 
stroev e 

j t (gemiddelde van 
i en Jarrah) . . o

) vri j 
stroev e 

j 

Quenastkeien . . . 
gladd e 
bestrating. 

Scoriae-bricks . . . 

gevaarlij k 
gladd e 
bestrating . 

n ziet hierui t met één oogopslag dat de door  iedereen 
als zeer  glad erkende scoriaebricks inderdaad ook op grond 
dezer  proefnemingen als zoodanig zijn aan te merken; tegen-
over  de bekende zéér stroeve en daarom ongevaarlijke mar 
terialen als basaltlava, Waalklinker s en Ourth e of Grauwacke-
keien m a a k t de s c o r i a e b r i ck een z e er  s l e c ht 
f i g u u r ; hij  is blijken s bovenstaande cijfer s b i j n a d r i e -
m a al g l a d d e r . 

Ui t den staat blijk t verder  dat cle meeste materialen in 
natten toestand een iets grooteren coefficient hebben, dus 
iets stroever  zijn dan in drogen toestand; hierbi j  zij  er  aan 
herinnerd, dat de proeven in natten toestand genomen zijn 
door  de materialen na onderdompeling in schoon water 
met water  te begieten. t is wel aan te nemen dat de 
materialen in den weg liggende, wanneer  er  bij  regenval 
niet alleen water  maar  ook vochtig slib, modder, smeer 
e.d. op komt, over  het algemeen iets gladder  zullen zijn 
dan de coëf f ic iënten boven aangegeven, zoodat het ver-
schil in stroefheid, resp. gladheid der  bestratingen tusschen 



natten cn drogen toestand vrijwe l nihi l zal zijn of zelfs 
iets ten nadeelc van den natten toestand zal overslaan. 

O|0(k op ccn ander  punt uit dezen staat blijkend e mag 
even nader  de aandacht worden gevestigd, n.1. op het 
feit dat asphalt lang niet zoo glad is als algemeen wordt 
aangenomen. Ook hier  is de praktij k weer  in volkomen 
harmonie met de proefneming: klachten over  de gladheid 
van asphaltbestratingen kamen tegenwoordig bijn a nooit voor 
en tegen uitbreidin g van asphaltbestratingen zijn van de 
zijde der  weggebruikers geen bezwaren te wachten. Tegen 
asphalt is in hoofdzaak maar  één gegronde grief in te 
brengen: de duurte. Wanneer  klachten bij  dc allereerste 
toepassingen in een stad al eens lui d geworden zijn, om-
dat een dergelijke bestrating door  het ontbreken van voe-
gen ten on rechte een betrekkelij k gladden indru k vestigt, 
dan zijn die klachten toch bij  voortdurend gebruik verstomd 
uit de natuurlijk e reden, dat men blijken s bovenstaande 
tabel asphalt onder  de vri j  stroeve bestratingen kan rang-
schikken. t is alleen onkunde met den feitclijke n toe-
stand die doet zeggen, dat asphalt even glad is als scoriae-
bricks. (Zie het adres aan den d van den A .N.W.B.) 

r  bestaat bovendien een eenvoudig middel om deze 
asphaltbestratingen nog stroever  te 'maken, een middel dat 
wij  vóór eenigen tij d in Salzburg zagen toegepast; op den 

z aldaar  ligt asphalt in een helling; de 
asphaltlaag is vri j  diep gekerfd door  middel van twee 
reeksen evenwijdige krassen of voren, die op 6 . onder-
lingen afstand voorkomen. e beide reeksen staan lood-
recht op elkaar  en maken een hoek van  met de wegas. 

t overwegende nadeel dat/de G*uenastkei aankleeft tegen-
over  zijn vele goede eigenschappen die hem bij  zwaar  ver-
keer  onmisbaar  maken, n.1. de gladheid, wordt ook weer 
uit deze getallenreeks bevestigd. n is tevens uit 
deze cijfer s te zien, dat zijn gladheid nog lang niet zoo 
gevaarlijk is als die der  scoriaebricks. e Quenastkei wordt 
om zijn gladheid op verschillende plaatsen geweerd, in weer-
wil van zijn overigens uitstekende hoedanigheden die hem 
in minimumslijtag c de kroon doen spannen boven elk an-
der materiaal. t des te méér recht moeten de véél 
gladdere scoriaebricks, die bij  zeer  hoogen prij s s l e c h te 
materiaaleigenschappen aanwijzen (geringe drukvastheid, 
groote en ongelijkmatige afslijting , moeilijk e reiniging) thans, 
na het bekend worden van bovenstaande objectieve ge-
gevens over  de gladheid, voorgoed geweerd worden. En 
hiermee is het lot der  scoriaebricks beslist. 

C o n c l u s i e: Op grond van bovenstaande op vele dui-
zenden waarnemingen steunende uitkomsten 
van proeven, die in volkomen overeenstem-
ming zijn met praktische ervaringen van 
talrijk e weggebruikers i s o n o m s t o o t e-
1 ij  k b e w e z e n, d at d c s c o r i ae b r i c k -
b e s t r a t i n g n i et a l l e en z é ér g l a d 
t e a c h t en is; z ij  i s v e r r e w eg de 
a 11e r g1 a d s t e v an é é n i g e h i er  te 
l a n d e g e b r u i k e l i j k e b e s t r a t i n g en 
levert door  die gladheid een voortdurend 
gevaar  op; a l l é é n d a a r o m r c e d s m ag 
zij  n o ch v o or  n i e u we of u i t b r e i -
d i n g s w e r k e n, n o ch v o or  o n d e r-
h o u d s w e r k en m e er  w o r d en t oege-
pas t. 

*  * * 

 ct vraagstuk der  scoriaebricks heeft hier  ter  stede heel1 

wat stof opgeworpen. Aanleiding daartoe was het bekende 
adres, onder  bijlage No.  van  October  aan 
den d dezer  Gemeente ingezonden. t is echter  niet 
de eerste maal dat vanwege stalhouders klachten tot den 

d zijn gericht over  dit gevaarlijk materiaal; reeds van 

 af (en wellicht nog vroeger) toen G. . C. h 
en  andere koetsiers adresseerden (zie bijlage  van 

 September  dus al minstens  jaar  lang, wordt 
met steeds klemmender  drang en met steeds rijke r  argu-
mentatie op het gevaar  dezer  bestrating heengewezen. e 
klachten zullen niet, zooals hier  en daar  bij  asphaltbestra-
tin g geschiedde, verstommen, daar  de gladheid eigen is 
aan het materiaal en wel bij  mieerder  gebruik slimmer 
wordt , maar  nooit minder. 

Over  de geldelijke nadeelen die de g l a d h e id met zich 
brengt moge terloops op het volgende worden gewezen: 
in een vori g adres der  Stalhoudersvereeniging aan den 

d (bijlage Na.  van  werd er  op gewezen dat 
de  stalhouders hier  ter  stede, de een meer  de ander 
minder, ieder  per  jaar  een paar  honderd gulden schade ce 
boeken hadden als gevolg van de scoriaebrickbestrauag. 

t cijtfer  komt wellicht enkelen wat overdreven hoog voor. 
Nadere informati e van bij  uitstek deskundige zijde leerde 
het volgende: bij  een val op de brick s komt het paard 
op zijn kn ieën terecht, waardoor  deze geschaafd worden 
en zij  ter  plaatse een kroontj e krijgen . e „ge-
oouronneerdc"  paarden worden door  vele paardenhandela-
ren nimmer gekocht; in ieder  geval gaan zij  door  dien 
éénen val honderden guldens in waarde achteruit. Boven-
dien vinden beschadigingen van meer  of minder  ernstigert 
aard aan de wagens cn rijtuige n plaats, zoodat de kosten 
die één flink e smak veroorzaakt, zéér matig, door  den 
deskundigen zegsman op circa 'f  a f  werd getaxeerd, 
n aanmerking nemende dat het aantal paarden per  stal-

houder  op gemiddeld  stuks mag worden aangenomen, 
dan behoeft é é n der  paarden van er.u stalhouder  maar 
é é n m a al i n de  j a a r  een flinken val te maken om 
een gemiddelde schade van een paar  honderd gulden per 
jaar  te veroorzaken. n dit licht l̂ ezien is het aaangehaalde 
cijfer  stellig aan den lagen kant te achten. 

e schade, door  alle hier  ter  stede wonende stalhouders 
tc lijden, bedraagt gekapitaliseerd zoodoende reeds m é ér 
d a n e en k w a r t m i l l i o e n g u l d e n, alleen wegens ge-
brui k van de scoriaebricks. 

Zij n niet onlangs, op  September  bij  den his-
torischen optocht door  de zorgen van de Openbare 

g u i t s l u i t e n d de w e g e n . d ie i n sco-
r i a e b r i c k s b e v l o e rd zi jn , onder  een dikk e laag 
rivierzan d gezet am ongelukken met paarden te voorko-
men ? Tot dezen noodmaatregel heeft men reeds zijn toe-
vlucht moeten nemen om de veiligheid van het verkeer  op 
deze brick s te verzekeren. 

Acti e roept reactie op en gevolg van het stalhoudersadrcs 
waren een tweetal andere adressen aan den d pr o 
sooriacbricks, waarvan het eerste, afkomstig van den A1
gomeenen Nedcrlandschcn Wielrijder s Bond, als No.
onder  de bijlagen van  opgenomen is. 

e d zou inderdaad verkeerd doen, dit adres als 
„E rns t i g gemeend"  te beschouwen, want als zoodanig kan 
het heuisch niet bedoeld zijn. e redenecring van den 
A . N . W . B . komt in een paar  woorden gezegd, hierop neer: 
of paarden al de pooten breken op de gevaarlijke bricks, 
dat deert p n s niet. als wij  maar  een bestrating hebben, 
die wat minder  bandenslijtage geeft. 

Chari té . bicn lordonnée, commence par  so i -même. 
t het aantal auto's cn rijwiele n toeneemt en dat hier-

mee rekening motet worden gehouden, staat buiten eenigen 
twijfel , de melderne techniek loochent dit geen oogenblik. 
maar  toch moge in herinnering worden gebracht dat blij -
kens de [gegevens, verstrekt op de uitstekend geslaagde 

g i n  het aantal paarden in ons 
land vèr  over  de  bedraagt, waarvan ccn evenredig 
deel hier  ter  stede rondtrappel t en het gaat toch niet aan 
een materiaal voor  bestrating aan te bevelen, dat voor 

deze viervoeters g e v a a r l i j k is. Zie hierboven wat spe-
cialiteiten als Aitke n en Baker  over  dit punt schrijven. 

t vraagstuk draait om de cardinale vraag: Zij n scoriae-
trick s glad, ja of neen? Ui t het bovenstaande kan ieder 
afeiden, dat dit niet langer  een vraag is. 

t adres van den A.N.W.Bl . steunt overal op gebrek-

ki g inzicht. 
g inzicht doet neerschrijven: „da t eene goed ge-

wiegde bestrating van scoriaebricks n i et g l a d d er  be-
„ h o elft t e z i j n dan een asphaltbestrating waartegen in 
..den beginne opk zeer  groote bezwaren werden ingebracht 
..dcor  eigenaren en gebruikers van paarden." 

e medcdceling is, blijken s de hier  voor  het eerst ge 
publiceerde cijfer s betrekkelij k gladheid i n l i j n r e c h t e n 
s t r i j d m et de f e i t e n: het materiaal scoriaebricks is 
bijn a dubbel zoo glad als asphalt. e klachten over  as-
phalt waren zeer  sporadisch en zijn dadelijk verstomd, toen 
men zag zich in den aard van het asphalt vergist te 
hebben; de adressen over  scoriaebricks al  jaar  cn lan-
ger  geuit worden steeds dringender  en klemmender  en dat 
volkomen terecht, daar  zij  steunen op een eigenschap die 
inherent is aan de brick s en die zich nu eenmaal niet laat 
wegcijferen door  welk contra-adres ook. 

Trouwens de klachten komen niet alleen hier  ter  stede 
voor, ook in Amsterdam, , Groningen, -
den, , o,m van andere plaatsen tc zwijgen, kent men 
maar  al'  tc zeer  het groote gevaar  aan deze bestrating 
verbonden. 

Gebrekkig inzicht doet neerschrijven: „da t uit een fi-
..nantieel oogpunt de scorkiebricks een uitstekend materiaal 
„zij n voor  straten, waar  het verkeer  te druk is voor  de uit 
„de n aard der  zaak zwakkere klinkerbestrating. " 

r  de zéér hooge kapitaalsuitgaven aan scoriaebricks 
verbonden die in geenen deele opwegen tegen evenredig 
betere materiaaleigenschappen, levert toepassing van scoriae-
brick s vergeleken met klinker s a l t i j d en o n d er  a l l e 
o m s t a n d i g h e d en v an v e r k e e r s i n t e n s i t e it finan-
tieele schade op. t zit hem o.a. in de zeer  hooge vracht 
die op scoriaebricks druk t tegenover  onze Waalklinkers ; 
deze vracht verhoogt wèl den prij s zonder  ook maar  in het 
minst de materiaaleigenschappen te verbeteren. 

T e gelegener  tij d zullen beschouwingen openbaar  gemaakt 
worden die het financiecle verlies buiten eenigen twijfe l 
stellen, welke door  toepassing van scoriaebricks, inpiaats van 
klinkers , ontstaat. 

Gebrekkig inzicht in zake economie van wegen aanleg 
is het, dat den A . N. W . B. ter  will e van het rijwielverkccr 
deze dure bestrating doet vragen. Beter  dan scoriaebricks 
voor  rijwiele n f*  een volkomen effen dek, zonder  na-
den en voegen. t rijwielvcrkee r  is het allerlichtste ver-
keer  dat bestaat. Bij  een goed doordachten wegaanleg 
moet aan het lichtste verkeer  weerstand worden geboden 
door  een lichte, d. i. goedkoope constructie. Een gewal-
ste deklaag van kalkpui n (al of niet geteerd) is een ide-
aal fietspad, het doet bij  dit lichte verkeer  in niets onder 
voor  een asphalt weg n de e kan onmiddellij k 
circa . lengte ideaal fietspad worden gemaakt, wan-
neer  men de verhoogde schelpenpaden der  breede wegen 
in tweeën deelt, een strook van . breedte teert cn die 
strook aan het fietsverkecr  inruimt . e kosten dezer  ver-
andering bedragen slechts centen per . Wanneer  de 
A. N. W . B. d i t in zijn adres gevraagd had (de Bond 
kan het natuurlij k n óg iederen dag doen) dan had hij 
eetoond eenigszins oog te hebben voor  de economie van 
het vraagstuk. r  in zijn adres op een bestrating aan te 
'ringen, die  a  maal duurder  is dan een geteerde cn 
gewalste laag kalkpuin , welke duurdere bric ksbestrating voor 
('i t doel zelfs minder  goed is dan een gesloten dek zonder 
V ( )egen, t o o nt de A . N. W . B. g e en b e g r i p te 

h e b b en v an e en e c o n o m i s c h en w c g a a . n l e g. 
Een tweede adres, onder  No.  den bijlagen van 

 aan den d ingezonden, afkomstig van de heeren: 
. Zanen c.s. dring t aan, naast behoud van scoriaebricks, 

op afschaffing van keien. 

Volstaan kan worden met de medcdceling, dat geen Ge-
meente-budget de keien zal kunnen missen, daar  de hoo-
gere prij s van dc g o e de keisoorten, onder  bepaalde ver-
keersintensiteiten, toch tot een g(x>dkooper  bestrating aan-
leiding geeft dan met klinker s te verkrijge n is; scoriaebricks 
kunnen tegen goede keisoorten absoluut niet mededingen 
d o or  h u n v e el s l e c h t e re m a t e r i a a l e i g e n s c h a p1 -
p en bij  v r i j w e l g e l i j k e n p r i j s . t behoeft na-
tuurlij k niemand op gezag te aanvaarden; tc gelegener  tij d 
zal dit daarom, met wiskundige nauwkeurigheid, nader 
onder cijfers worden gebracht. 

Boven werd reeds het Engelsche werk van T h o s. A i t-
k e n d making and maintenance"aangehaald. e E n-
gelschman levert beschouwingen over  het zelfde type sco-
riaebrick s dat ook hier  ter  stede in gebruik is; wij  mogen 
hem toch zeker  niet van anti-nationale gevoelens verdenken. 

s te meer legt zijn meening gewicht in dc schaal, waar 
hij  schrijf t c scoriaebricks hadden niet veel succes, daar 
„zi j  ongelijk afslijten en b u i t e n g e w o on glad zijn." 
(Wearing unevenly and being extremely slippery"  luidt 
de Engelsche tekst.) Aitke n slaat den spijker  juist op den 
kop, precies hetzelfde kan men hier  ter  stede opmerken: 
geen bestratingsmateriaal slijt aan denzelfden kei. klinke r 
of brick zóó ongelijk af als de scoriaebricks cn dit is 
mede cenj  der  redenen die de reiniging dezer  steenen in zóó 
hooge mate bemoeilijkt . e vuil een eenigszins afgesleten 
scoriaebricks straat er  bij  regen uitziet, weet ieder r 

Ook is het bekend dat dc r  der  Openbare -
ging de heer  V . dc Groot voor  dergelijke wegen een er-
kend tegenstander  van dit materiaal is uit reinigingsoogpunt. 

e zaak heeft bovendien een sociaal-cconomischcn kant: 
Wanneer  men de stad rondwandelend een globale schat-
ting maakt van wat hier  aan scoriaebricks ligt dan komt 
men tot dc overtuiging dat door  gebruik van dit materiaal 
aan onze Nederlandsche baksteenindustrie e e n 1 e v e r i n g 
v an m é é |r  d an v i j f e n t w i n t i g m i l 1 l i o en s t r a a t -
k l i n k e r s is onthouden! 

t is toch zeker  geen onbillij k verzoek te achten dat 
bij  gebruik van materialen, die uit de openbare kassen 
betaald worden, ons land behandeld wordt op den voet 
van meest begunstigde natie. 

Tot slot dient nog even terug te worden gekomen op 
het adres der  stalhouders: voldoening aan het verzoek om 
de Parkstraat ca. van een stroeve bestrating te voorzien 
behoeft niet veel te kosten, wanneer  men maar  goed in 
het oog houdt dat inwilligin g van deze vraag niet het 
aanschaffen van nieuwe bestratingsmaterialen met zich brengt 
maar slechts een v e r wi s s e 1 i n g van materialen, een 
v e r st r a t i n g , beoogt. Natuurlij k moet hierbi j  gcbicdendl 
rekening worden gehouden met de eischen van het moderne 
automobielvcrkeer. dat bij  voorkeur  gesloten naadlooze dek-
ken vraagt, die echter  geen gevaar  voor  de paarden mogen 
veroorzaken. Wanneer  men de brick s uit dezen hoofdver-
keersader  opruimt en ze verwisselt tegen een klinkcrbc -
strating in een versterkte constructie met een volkomen 
vlak. asphaltachtig dek zonder  voegen, dan worden de ge-
ringe kosten van deze omwisseling binnen enkele jaren 
in een voordeel veranderd door  de veel mindere onder-
bouds- en rcinigingskosten, gevaar  is uit den weg geruimd 
en ieder  gevoelt zich, ook met paardentractie. op dezen 
weg zoo veilig als in Abraham' s schoot. 

t is de weg e men zou kunnen inslaan, om econo-
misch welkende, aan dc- eischen van èn paarden èn auto. 
traerti c te voldoen: de kosten van een dergelijken pseudo-
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asphaltjweg bedragen bij  geheel nieuwen bouw, de materi-
alen inbegrepen, slechts ongeveer  J van wat een werke-
lijk e aspha l tbes t raüng vereisciit. 

. waar  liet een v e r w i s s e l i ng der  materialen geldt, 
zijn de kosten natuurlij k nog véél lager. 

e doodeenvoudige oplossing, die in staat is alle schijn-
baar  tegenstrijdige belangen te vereenigen, wordt hierbi j 
tter  uitvoering in overweging gegeven.*) 

Een proefvak van de bovenbedoelde versterkte klinker -
constructie isl hier  ter  stede; op Sweelinekpleiin en Waldeck 
Pyrmontkade reeds uitgevoerd. r  het effen dek behoort 
deze bestrating juji t ld en aard der  zaak tot de g e j r u i s c h-
l o o ze, al staat iz'ij  ïn| dit opzicht wellicht iets achter  bij  een? 
asphaltdek. n is het niet te loochenen dat zij  het 
in gerui ischlüoshcid wint van de scoriaebricks. 

e aanleg van een dergelijken versterkten klinkerweg moet 
met z é ér b i j z o n d e r e z o r g, in een gunstig jaarge-
tijd e geschieden. 

E r zij  hierbi j  verder  in het oog gehouden dat in vele 
nieuw uitgevoerde of in uitvoering zijnde stratenplannen 
scoriaebricks zijn of worden ingestraat. die in den eersten 
tij d nog de ruwe opperhuid bezitten en dus na eenig ge-
brui k de gesignaleerde gevaren in vollen omvang zullen 
kienen: im'et nadruk zij  er  daarom op gewezen dat de 
k l a c h t e n s t e e ds m é ér z u l l en t o e n e m e n. 

Wenscht men met twee eigenschappen het hier  bespro-
ken materiaal te typeeren. dan kan men zeggen: 

Scoriaebricks zijn duur . maar  slecht. 

E. C. J. V A N N S T E E N V A N , c. i. 
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Indrukke n uit Zuid-Engeland . 
Slot. (Zie bladz.

n een kwartie r  spoort men van Winchelsea naar , het visschersbedrijf is gevestigd in het oudere oostelijke 
e naam van deze stad is onafscheidelijk verbonden aan gedeelte. t moderne s heeft zich westwaarts, en 

de geschiedenis van de verovering van Engeland door  de landwaarts in tegen de heuvels op, ontwikkeld tot een 
Xo rmand ië r s . Een goed uur  landwaarts in, herinnert badplaats en winterverblij f van steeds toenemende betee-
Battle-Abbey aan den veldslag, waarin , de laatste kenis. Straten en avenues van een min of meer  groot-
der Saksische koningen, sneuvelde. , oudtijd s ook steedsch karakter  zijn hier  onmiddellij k aan zee aangelegd 
een van de Ci nque Ports, was vroeger  een belangrijk e en practisch gesproken is s reeds nu met de nog 
zeehaven, maar heeft als zoodanig alle beteekenis verloren, meer  westelijk gelegen villastad St. s samenge-
evenwel niet als e door  verzanding en aanslibbing, maar  groeid. Ui t een oogpunt van bouwkunst levert de stad 
meer  door  het afnemen van de cliffs, die hier  aan uit- niet veel van groote belangrijkheid op ; in de oude stad 
schuring blootstonden, zoodat bij  tijden groote massa's in zijn een paar  schilderachtige straten met verweerde huisjes ; 
zee gestort zijn , eu gedeelten van de oudste nederzetting op den , een door  den regen en door  het veel-
door  de zee verzwolgen werden. Een en ander  heeft ver- vuldi g beklauteren afgesleten krijtrots , ongeveer  in het 
ondiepingen veroorzaakt, die het vaarwater  voor  groote midden der  stad, staan nog brokstukken van een oud 
schepen onbetrouwbaar  maken, zoodat de kust hier  thans kasteel, aan den voet van de rots, staat een der  oudste 
alleen voor  visschersschuiten te bereiken is. Bij  Zuid - kerken, St. Clements, een vri j  onaanzienlijk gebouw, maar 
Westerstormen staat hier  een geweldige branding en kun- overigens ontleent de stad hare voornaamste aantrekkelij k -
nen de golven in letterlijke n zin huishoog opspatten tegen heid aan hare ligging, waardoor  bouwwerken van weinig 
(ie gevels der  gebouwen aan de strandpromenade of zee- architectonische waarde somtijds toch noch een verras-
boulevard. Bij  mooi zomerweder  bemerkt men evenwel send effect maken, zooals b.v. de droog-klassieke gevels 
niets van dat alles en levert het vri j  breede strand, de aan het Pelham Crescent, een terras aan den voet van 
 "omenade daarlangs en de wandelpier  met hun veelkleu- den steileu rotswand. t zeer  geaccidenteerde terrein 
J!ge stoffeering van badgasten en wandelaars een zeer  landwaarts in biedt telkens fraaie gezichtspunten ; van den 

vendig schouwspel, waarbij  de stad met de hooge be- kasteelrots heeft men hiervan een goed overzicht, maar 
oeide heuvels daarachter  een zeer  fraaien achtergrond een beter  denkbeeld van de situatie van s krijg t 

;>levert. men bij  een ri t door  de heuvelen rondom de stad. Een 
Al s visschershaven is s niet zonder  beteekenis, electrische ceintuurbaan maakt die ri t in een uur  cn de 
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hoogste punten, welke men daarbij  bereikt, leveren bij 
helder  weder  gelegenheid de geheele kustlij n waar  te nemen 
van r  af tot Eastbourne toe, waar  de ver  in zee 
uitstekende hooge clifif Beachy d het panorama afsluit. 
Oostwaarts teekent zich het hoekig profi l van de Shakspeare 
cliff bij r  tegen den horizon af. 

r  is zonder  twijfel de belangrijkste haven van het 
Oostelijk gedeelte der  Zuidkust. e spoorweg die van 

s langs de kust naar r  voert, doorboort bij 
Ore den berg met een vri j  langen tunnel, loopt vervolgens 
door  de dalen van het heuvelland van Sussex en , 
om vervolgens door  een tunnel onder  de Shakspeare Clif f 
door  de oude havenstad te bereiken, die nauw ingesloten 
ligt tusschen de rots, die naar  Engelands grootsten dichter 
genoemd is en den Castle-hill, waarop het kasteel staat, 
waaraan r  voor  een ander  deel ijn beteekeuis ont-
leent. t zou ons niet verwonderen indien reeds voor  de 
komst der , de oude Britten, op dit, door  de natuur 
als aangewezen punt, een versterking zouden hebben aange-
legd. t moge slechts een veronderstelling zijn, de -
meinen hebben zeker  niet verzuimd van een zoo gunstige 
situatie parti j  te trekken en de Saxers hebben haar  ook 
zeker  niet verwaarloosd. n wijst nog enkele overblijfsels 
van n en Saksischen oorsprong aan. e kern 
van de tegenwoordige vesting, de formidabe'e Normandi 
sche keep, een groote vierkante bouw, geheel met vuur-
steen bekleed, is door  de eeuwen heen goed bewaard 
gebleven en zoo ook de omwalling met hare poorten en 
talrijk e torens, waarbinnen zij  met andere gebouwen tot 
huisvesting van het garnizoen besloten is. Over  de waarde 
uit een krijgskundi g oogpunt, in een modernen oorlog, 
kunnen wij  niet oordeelen, maar  dat zij  in vroeger  tijden 
meermalen een langdurig beleg met succes heeft doorstaan 
kan men zich wel voorstellen. 

e beklimming van Castle-hill is voor  gewone 
wandelaars een heele onderneming, maar  loont de 
moeite in hooge mate, niet alleen om het panorama 
van stad en haven, het uitzicht op de Fransche kust 
bij  Calais en het scheepvaartverkeer  in het , dat 
nimmer stilstaat, maar  ook om het inwendige van den Nor-
mandischen burcht. e nagenoeg vierkante donjon staat 
vri j  midden in de binnenste enceinte, of inner  ward, zooals het 
in het Engelsch neet. Stelt men zich voor, dat de vijand tot op 
dit binnenplein is doorgedrongen, dan heeft hij  ten slotte 
nog dezen binnensten burcht te vermeesteren, welke met 
zijne meters dikke, hoog opgaande, verticale muren op 
zichzelf nog een beleg schijnt te kunnen doorslaan en 
waaruit de belegeraars, van uit ramen en schietgaten en 
van af het platte dak, nog op allerlei wijze kunnen worden 
bestookt e eenige ingang van den burcht ligt eenige 
meters boven het niveau van het slotplein. Thans bereikt 
men dien ingang door  een steenen trap, maar  in de mid-
deleeuwen was hier  waarschijnlij k een houten trap ge-
plaatst, welke in geval van nood kon worden opgetrokken 
of verwijderd. 

n hebben vorstelijke personen in de/.en burcht 
verblij f gehouden. t interieur  maakt thans niet meer 
den indruk van een vorstelijke woning maar  een kleine 
kapel bij  den ingang is een fraai en vrij  goed bewaard 
voorbeeld van Normandische bouwkunst. Van de overige 
binnenruimten maakt de groote met een tongewelf over-
dekte hal wel indruk , maar  toen koningin Elisabeth hier 
hof hield, zal deze zaal er  toch wel eenigszins anders 
hebben uitgezien. Tegenwoordig worden in deze zaal en 
in andere ruimten van het kasteel vele oude wapens en 
wapenrustingen bewaard, waaronder  verscheidene stukken 
van oudheidkundige waarde, ook zijn er  ioooo geweren 
voor  een hedendaagsche bezetting geborgen, maar  voor 
andere doeleinden schijnt het, naar  het uiterlij k te oor-

deelen, onverwoestbare gebouw niet te worden gebezigd. 
Ofschoon architectonische voimen aan de geheele ves-

ting slechts schaars voorkomen, is het monumentale effect, 
dat hier  bereikt is, alleen door  te voldoen aan de eischen 
der  vestingbouwkunst, zeer  grootsch. Buiten de binnenste 
enceinte loopt een tweede steenen omwalling met hare 
poorten en torens n de diepe gi achten tusschen de om-
wallingen en tegen de hellingen van den rots, groeit welig 
dicht struikgewas, fraaie boomgroepen groeien in de ravij -
nen en op de terrassen tusschen de vestingwerken, klim-
planten bedekken hier  en daar  de grauwe muurmassa's 
en deze plantengroei verhoogt ongemeen het romantisch 
aanzien, dat door  de Engelschen in hun historische monu-
menten zoozeer  gewild is en zij  bereiken dit, door  de na-
tuur  haren gang te laten gaan, voor  zoover  dit aan de 
bouwwerken of hun bestemming niet hinderlij k is. 

Voor  hen die de vesting tot in alle details willen be-
studeeren, bestaat, wanne;r  zij  daartoe vergunning vragen, 
gelegenheid, om de kazematten en andere ondergrondsche 
vertrekken, die ten deele in de rots zijn uitgehouwen, te 
bezoeken. 

Twee merkwaardigheden van Castle-hill moeten wij  nog 
vermelden, alvorens naar  de stad af te dalen. 

e kerk van St. , waarschijnlij k reeds in Saksischen 
tij d gesticht en daarom aanspraak makend op den naam 
van de oudste kerk in Engeland. t is een klein en 
hoogst eenvoudig gebouwtje, dat, langen tij d aan verval 
prij s gegeven, in  weder  tot garnizoenskerk bestemd 
en toen gerestaureerd werd. e restauratie kan niet zeer 
gelukkig worden genoemd ; men schijnt het gebouwtje 
vooraf niet nauwkeurig genoeg te hebben onderzocht. 
Vlak naast dit kerkje staat de Pharus, een toren van 

n oorsprong, die met een tweede, welke lang 
geleden is afgebroken, reeds in de oudheid tot een baak 
voor  de zeelieden heeft gediend. e toren heeft groo-
tendeels slechts historische waarde; om hem te behouden 
heeft men kort geleden het fundament ontgraven en ver 
sterkt. 

e tweede merkwaardigheid is een oud kanon, dat naar 
Calais gericht staat en bekend is als het zakpistool van 
koningin Elizabeth. Voor  Nederlanders is het curieus, om 
dat er  een n opschrift op staat, waaruit blijkt , 
dat het in  te Utrecht gegoten werd. t moet in-
dertij d door i V aan k  vereerd zijn. 

n de stad r  en haren omtrek is nog wel een en 
ander  te zien, dat uit een oogpunt van bouwkunst be-
langrij k is. t stadhuis is merkwaardig, omdat het ont-
staan is uit een in de dertiende eeuw gesticht hospitaal, 
doch het is zoo vaak van bestemming veranderd en er 
zijn in de negentiende eeuw zoo ingrijpende wijzigingen 
in aangebracht, dat het oude moeilijk van het nieuwe 
te onderscheiden is. 

t meest karakteristieke gebouw in de stad is wellicht 
de St. s kerk, die door  haren zwaren vierkanten 
toren, een goedbewaard type van Normandische bouwkumt, 
de aandacht trekt. 

Binnentredende aanschouwt men een drieschepige ruimte 
met een middenschip, dat gedeeltelijk vroeg-Engelsch is, 
terwij l het koor  nog van jongeren datum schijnt. e toren 
is wel verreweg het belangrijkst deel van het gebouw. 

Wie niet tegen een flinke wandeling opziet kan zich 
van r  over  de Shakespeare-clifT te voet naar  Folke-
stone begeven. n heeft daar  een paar  uren voor  noo-
dig en ofschoon men niet verdwalen kan, wanneer  men 
slechts den weg langs de kust volgt, is het, wanneer  men 
te Folkestone de avondboot naar  Vlissingen wil halen, 
gemakkelijker  van den spoorweg gebruik te maken. 

Op een mooien zomeravond leveren bij  het vertrek, stad 

n haven van Folkestone en ook , waar  men dicht Wanneer  men South-Foreland gepasseerd is, is het tij d 
angs vaart een aanblik op, waarvoor  men gaarne aan de kooi op te zoeken, totdat de steward komt waarschuwen, 
lek blijft . dat Vlissingen in het gezicht is. 

Prof . Van der Kloe s en de Franeke r grafzerken . 
Prof. J. A . van der s zet, zooals bekend is, onver-

moeid zijn .strij d tegen overmaat van kalk in metse lspec iën 
voort en is er  vooral in den laatsten tij d op uit, de oorzaken 
an in het oog vallende gebreken aan bestaande werken 

te onderzoeken en na te gaan of cn in hoever  deze kunnen 
worden toegeschreven aan het gebruik van onoordeelkundig 
samengestelde rnortels. j  komt bij  dit onderzoek dan vaak 
tot verrassende uitkomsten en al zijn er  ook nog vele vak-
genooten, die beweren, dat de professor  te veel zijn stok-
paardje berijd t en bij  zijn onderzoekingen te veel aanstuurt 
op een vooropgestelde conclusie het zou zeer  onverstandig 
zijn, daarpim a|an zijn arbeid alle waarde te ontzeggen. 

s wie nog niet overtuigd is, of zich nu eenmaal niet 
wil laten overtuigen van de juistheid zijner  beschouwingen, 
zal toch in het algemeen het groote nut erkennen van een 
onderzoek naar  de oorzaken van het verval van bouw-
werken. Prolf. van der s heeft, voornamelijk om te 
zoeken naar  de bevestiging van de uitkomsten zijner  la-
boratoriumproeven, een terrein betreden, dat tot voor  wei-
nige jaren totaal verwaarloosd was, en mfcn moet hot be-
treuren, dat hij  en andere onderzoekers niet veel eerder 
dat terrein tot hun arbeidsveld hebben gemaakt. Zelfs door 
hen, die bij  de vele in de laatste jaren uitgevoerde restau-
rati e en herstellingswerken het verval van bouwwerken in 
alle denkbare vormen hebben kunnen bestudecren, werd 
in den regel tc weinig aandacht gewijd aan de oorzaken 
daarvan. t igcvolg hiervan Was, dat men bij  verscheidene 
restauraties en herstellingen, na betrekkelij k weinige jaren 
het verval weder  zag intreden en de toestand van het werk 
eer  slechter  dan beter  geworden bleek. 

Zoo ging men en gaat men nog voort, telkens weder  in 
oude fouten vervallende, en wanneer  de gevolgen daarvan 
rich beginnen te vertoonen, zegt ieder  er  het zijne van, 
ook leeken gaan erover  in dagbladen schrijven en de man, 
die de zaak begrijpt , zwijgt of zoo hij  spreekt wordt zijn 
stem tengevolge van de drukt e door  onbevoegden gemaakt 
niet gehoord. 

Zoo is het b.v. gegaan in de eenige jaren geleden op 
geworpen twistvraag over  het al1 of niet doelmatige van 
het verticaal tegen de kerkmuren opstellen van oude graf-
zerken, met het doel deze veeltijds waardevolle kunstwer-
ken voor  ondergang te behoeden. n vele kerken was reedst 
door  ervaren bouwmeesters deze maatregel met goed ge-
volg toegepast, toen op zekeren dag een bezoeker  van de 
St. k te Franeker  bemerkte, dat enkele van de 
daar  opgestelde zerken eenige afschilfering vertoonden. t 
veel vertoon van autoritei t wlerd toen aan de wereld ver-
kondigd, dat ide Franeker  grafzerken wis en zeker  binnen 

enkele jaren tot stof uit elkander  gevallen zouden zijn. om-
dat zij  niet meer  pp hun gloefleger  lagen. Vermoedend, dat 
deze bewering niet geheel vri j  van overdrijvin g was, heb-
ben wij  destijds een onderzoek ingesteld. Enkele architecten 
van naam hebben ook in andere bladen hun meening over 
de aangelegenheid kenbaar  gemaakt, met dit gevolg, dat 
allengs de rust in het land wederkeerde cn niemand ge-
loofde, dat jhet beweerde ernstige gevaar  bestond. En toch 
heeft het lang geduurd eer  het toenmaals opgejaagde stof 
was weggeveegd, want nog in  kwam . P. C. J. A . 
Boeles in het Bulleti n van den Oudheidkundigen Bond op 
nieuw met de meening voor  den dag. dat het overeind zet-
ten der  zerken op zichzelf dc oorzaak van het schilferen 
zou zijn, in dien Zin, dat nu de steenen dwars op hun groef-
l'egcr  staan, hun eigen gewicht voldoende zou zijn, om ze-
ult elkaar  te doen zakken. 

Prof. van der s die. blijken s een door  hem in ,.de 
Bouwwereld'*  van  Februari j.1. geplaatst artikel , on-
langs Franeker  bezocht, weerlegt de bewering van . Boe-
les, door  te verklaren, dat alleen een leek zoo iets zeg-
gen kan. 'Bijn a alle zuilen toch worden dwars op hui. 
groeflcger  gezet en hebben in den regel vri j  wat meer  te 
dragen dan hun eigen gewicht. ( 

Geruststellend is verder  de mcdcdcoling van den pro-
fessor, dat de afschilforing lang niet van zoo ernstigen 
aard is, als de couranten-berichten zouden doen denken. 
Onder de vele zjerken. die tegen den zuidelijken muur 
der  kerk verder  in het koor  cn langs een groot deel van 
den noordelijken muur  zijn opgesteld, de meeste van hard-
steen, enkele van roode en gele zandsteen, zijn er  maar 
een tweetal zandstcenen, die noemenswaard zijn aangetast. 

r  ook met het oog op het behoud van dit tweetal 
is het de moeite waard de oorzaken van het euvel na 
te gaan. Prof. van der s heeft dit gedaan en is al-
weder  tot de conclusie gekomen, dat slechte mortel en 
inwatering ook hier  weer  het kwaad hebben teweeggebracht. 
Zij n verklarin g van het verschijnsel 'komt ons alleszins aan-
nemelijk voor  cn o.i. ,zijn alle onjuiste beweringen en over-
dreven voorstellingen daarmede weerlegd. 

Bovendien is er  onze mlcening mede bevestigd, dat hot 
geval niet van groot belang is. terwij l wij  er  ten slotte 
prij s op stellen hier  nog te vermelden, dat, ook naar  de 
meening van Prof. van ider , niemand cr  zich door 
behoeft te laten afschrikken, (om zerken overeind tegen 
den muur te zetten, als hij  maar  zorgt ze niet met vette 
mortcl'bri j  aan itc gieten, maar  ze met schrale, uardvoch-
tige mortel aan te stampen. 

Schoonheids-Commissi e te Amsterdam . 
Naar aanleiding van een schrijven van Burgemeester  en 

Wethouders aan de Schoonheids-Commissie, houdende meete-
dceling dat zij  hebben gemeend hunne goedkeuring aan 
'iet ontwerp van het l t niet te moeten 
nthouden, heeft de Commissie het volgende schrijven tot 

B. en W . gericht: 

Amsterdam. t

Aan Burgemeester  en YYethoiuders van Amsterdam. 

e ontvangst van Uw g e ë e r de missive d.d.  Februari 
 W . erkennende, hebben wij  dc eer  Uw 

ollege te berichten: 

dat wij  ten zeerste betreuren Uw besluit om, met ter-
zijdestelling van ons advies, aan het indertij d ons ter  be-
oordeeling voorgelegd ontwerp van het l , 
Uwe goedkeuring te hechten, 

dat in tegenstelling met de overweging waarop blijken s 
genoemd schrijven de goedkeuring van Uw College steunt, 
wij  van oordeel 'blijve n dat bij  uitvoering van het ons voorge-
legde ontwerp, niet verkregen zal worden eene. Amsterdam 
waardige monumentale bouwkunstige schepping. 

en dat, welkegewicht'ge belangen waarop in genoemd schrij-
ven wordt gedoeld, er  ook' mogen bestaan om eene spoedige 
totstandkoming van den bouw te wenschen, daarin toch 
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nooit de aanleiding mag gelegen rij n om aan het bouw-
k u n d i g 'belang de vereischte aandacht en zorg te ont-
houden. 

t spijt ons daarom Uw College te moeten berichten 
dat, gezien het zeer  uitecnloopond inzicht, dat inzake bouw-
kunstig schoon tusschen Uw College en onze Commissie 
blijk t te bestaan, en Waaruit de terzijdestelling van ons 
advies is voortgekomen, wij  ons niet geroepen gevoelen 
onze plaats te blijven innemen in de Commissie van Ad -
vies, en mitsdien besloten hebben ons mandaat ter  be-
schikking te stellen van dc Vereenigingen die ons hebben 
afgevaardigd. 

e Commissie van advies in zake dc 

bebouwing van Gemeente terreinen, 

(w.g.) A .  G. Bzn., Voorzitter . 
„  „ . J. . . 
„  „  A . W . . 
„  „  A . A . . 
„  „  P A U  J. E . 

Aantcckening. 

' li d der  Commissie, de heer  B. J. Ouëndag, afgevaar-
digde voor  het r  van de j  tot Be-
vorderin g der  Bouwkunst, heeft niet deelgenomen aan do 
beoordeeling van het ontwerp- l , doch ver-
klaar t zich ten aanzien van bovenvermeld besluit solidair, 
met zijn mede-Commissieleden. 

(w.g.) A .  G. Bzn. 
„  „  B. f. . 
„  „ . J. . . 
„  ,. A . W . . 
„  „  A . A . . 
„  „  P A U  J. E . 

Omtrent de geschiedenis van deze zaak bracht de N. . 
Courant o.a. het volgende in herinnering. 

Ui t een lijst , waarop de namen van een twaalftal ar-
chitecten voorkwamen, was door  de aesthetische raadge-
vers van het bestuur  van liet l , de heeren 
prof . , dr . Cuypers en jhr . B. W . F. van -
dijk , een drietal gekozen, aan wie de opdracht werd ge-
geven ieder  een plan tje maken. t waren de heeren: van 
Nieukerken, O u ë n d ag en Jos. Cuypers. r  kreeg f
voor  dezen arbeid. Van de, ongeteekend ingezonden, dri e 
ontwerpen koos daarop het bestuur  van het l -
stituut het plan van den heer  Nieukerken ter  uitvoering. 

t project werd aan B. en W . overgelegd en deze zonden 
het, zooals gebruikelij k is. aan de schoonheidscommissie 
om advies. t oordeel van die commissie luidde ongunstig. 

e motiveering komt natuurlij k hierop neer. dat, volgens 
de schoonheidscommissie, het ontwerp van den heer  van 
Nieukerken niet voldoet aan 'de eischen, welke men uit 
aesthetisch oogpunt mag en moet stellen aan een zoo be-
langrij k bouwwerk. 

Bi. en W . atfhtton die bedenkingen blijkbaa r  niet af-
doende: wellicht dat zij  van andere, ook deskundige zijde 
een gunstiger  oordeel over  het plan van den heer  Van 
Nieukerken hebben gehoord, en in ieder  geval schijnt de 
wensch om het bestuur  van het l t instaat 
te stellen spoedig met den bouw te beginnen, in deze van 
invloed te zijn geweest. e Schoonheidscommissie zoo re-
deneerden B. en W . waarschijnlij k verder, is een commissio 
van advies; wij  zijn gerechtigd, dat a'dvies naast ons neer 
tg leggen, als hiervoor  termen aanwezig zijn ; dit is wel 
eens meer  gebeurd, en ziellier  dc aanleiding tot het con-
flic t geboren. 

Naar  men weet, wordt reeds sinds eenigen tij d een re-
organisatie van dc Schoonheidscommissie overwogen. e 
commissie eigenlijk geheeten: commissie van advies bij  de 

beoordecling van bouwontwerpen, ingeleverd bij  aanvraag 
voor  erfpacht of koop van gemeenteterreincn, is ingesteld1 

bij  besluit van B. en W . d.d. i n streeft 
er  naar, van 'haar  te mfaken een officieele commissie, d. w. z. 
eene commissie, iwaarvan de leden door  den raad benoemd 
worden, zij'  het dan /ook uit een voordracht, opgemaakt door 
de verschillende bouwkunstige lichamen hier  ter  stede. n 
die richtin g moet men dan ook waarschijnlij k een oplos-
sing van het conflict verwachten. 

Of het een bevredigende oplossing zal zijn, is nog moei-
lij k te zeggen. 

n het Bouwkundig Weekblad No. 11 lezen wij  nog het 
volgende aangaande deze aangelegenheid : 

e l t is niet de eerste, waarbij 
de overheid het advies der  Schoonheidscommissie niet 
heeft opgevolgd. e Bijenkorfbouw is door  de Schoon-
heidscommissie n iet goedgekeurd ; daarna is het ontwerp 
aan de bemoeiingen dezer  commissie onttrokken en is het 
overgelegd aan de , die het wel 
goedkeurde. n zake den nieuwbouw van het u 
van Politie met behoud van het oude Spinhuis heeft de 
Schoonheidscommissie een project goedgekeurd, dat door 
de Commissie van Bijstand voor  de Publieke Werken 
daarna is afgekeurd. Onlangs heeft de Schoonheidscom-
missie tegen de plaatsing van een lichtreclame op het 
gebouw »d'Geelvinck"  aan het Singel geadviseerd ; maar 
toch is die ontsierende reclame geplaatst. 

Een commissie, die voor  de schoonheid der  stad waakt, 
zoo te behandelen, is wel typeerend voor  het gebrek aan 
kunstontwikkeling der  overheid in onze hoofdstad

e Schoonheids Commissie, die steeds met grooten ernst 
en geheel belangeloos de schoonheid heeft gediend, houdt 
haar  op waardige wijze hoog, door  ontslag te nemen. 

t meest ergerlijke in deze historie is, dat blijkens 
onderstaande mededeeling in het Alg. . Blad, naast de 
Schoonheids-Commissie nog twee andere »deskundigen« 
(wie zijn het ?) om advies gevraagd zijn, welke twee het 
project Van Nieukerken wel goed vonden. l de 

d van Beheer  van het t en niet B. en W. bij 
deze twee hebben aangeklopt, mag toch wel aangenomen 
worden, dat B. en W. het oordeel van deze twee onbe-
kenden hebben laten wegen. 

r  kan men moeilijk een commissie voor  het hoofd 
stooten, een commissie, die nota bene ze lf door  B. en 
W . is ingesteld. 

e mededeeling in het Alg. . Blad luidt als volgt: 
Omtrent de overwegingen, welke B. en W. ertoe geleid 

hebben niet, gelijk tot dusver  in den regel geschiedde, 
het advies der  »Schoonheidscommissiec op te volgen, 
vernemen wij  nader  het volgende: 

B. en W. achtten zich niet gerechtigd overeenkomstig 
het advies der  commissie te handelen, omdat zij  meen 
den dat de voorbereiding van den bouw op de meest 
ernstige en zorgvuldige wijze was geschied en dat alle 
waarborgtn aanwezig waren, dat de ontwerper  van het 
plan, de architect Van Nieukerken, geacht kon worden 
te zijn een bekwaam architect. Voor  den bouw werd uit 
drie architecten, de heeren: [os. Cuypers, Ouëndag en 
Van Nieukerken, die elk een plan ontwierpen, door  den 

d van Beheer  van het t een keuze gedaan 
zonder  dat daarbij  de naam van den entwerper  bekend 
was; de inzending geschiedde onder  een motto; dat van 
den heer  Van Nieukerken werd gekozen. Ten overvloede 
werd dit plan ook nog aan het oordeel van een deskun-
dige onderworpen, die het eveneens goedkeurde. 

Na het afkeurend advies der  Schoonheidscommissie werd 
het plan-Van Nieukerken door  den d van Beheer  nog 
eens aan oordeel van een deskundige onderworpen, die van 
meening was, dat het plan wel goed was. 

Aan een m o n u m e n t a al gebouw is, zoo hoorden 
wij  verder, nimmer gedacht, wel aan een gebouw, dat aan 
nractische en welstandseischen voldeed. En die practische 
eischen waren zeer  uiteenloopend: zoo moest gedacht 
worden aan allerlei localiteiten van zeer  verschillende be-
stemming : een museum, college-zalen, een aula, enz. Een 
bezwaar  was ook, dat men gebonden was aan een eigen-
aardigen terreinvorm; de eigen graven der  voormalige 
Oosterbegraafplaats moesten immers worden gespaard ? 

Een andere overweging van B. en W. was deze, dat 
het van groot belang was, dat met den bouw nu toch 
eindelijk voortgang kon worden gemaakt. , die 
voor  het t hun vrijwillig e bijdragen schonken, 
hebben daar  wel recht op. 

Te slotte moeten B. en W. hebben verwacht, dat de 
>Schoonheidscommissie» haar  advies wat nader  had ge-
motiveerd. e commissie schijnt nu ermee volstaan te 
hebben met te zeggen, dat het plan-Van Nieukerken een 
samenraapsel was van fragmenten van verschillende andere 
gebouwen. 

Pogingen na het advies der  commissie gedaan, om als-
nog overeenstemming te verkrijgen tusschen architect en 
commissie, zijn niet geslaagd. 

B. en W. meenen thans ten volle gerechtigd te zijn, 
hun eigen weg te gaan«. 

J Vereenigingen . | 

G V A N N N 

N E  E A N  SC  -1N . 

J p grontl van de grieven, die bij  de bouwkundigen in 
dienst van den Waterstaat en B.  W . in ë be-
staan, waarmede wij  onze lezers reeds vroeger  in kennis 
hebben gesteld, wferd j n r  van het vorig jaar, o.a. 
in „ d e Opmerker"  en in de „ N i e u w e Courant" , door  de 
Afdeeling „ N e d e r l a n d "  van bovengenoemde vereeniging een 
advertentie geplaatst, die aan het t van -
loniën niet onopgemerkt bleef en aanleiding gaf tot de 
volgende aanschrijving:  1 

T V A N . 

Afdeeling . 

No.

's-Gravenhagc, den  januar i

n c Nieuwe Courant"  komt eene advertentie voor, 
waarbij  aan hen, die zich mochten willen aanmelden voor 
uitzending ter  benoeming tot opzichter  bij  den Waterstaat 
cn 's s Burgerlijk e Openbare Werken in Nederlandsch-

ë in overweging wordt gegeven zich voorat  in-
lichtingen omtrent den dienst te wenden tot den Voorzitter 
Uwer afdeeling. 

k heb de eer  ( U namens den r van n 
te verzoeken te willen mededeelen met welk doel die ad-
vertentie is geplaatst. 

e Secretaris-Generaal 

bij  het t van , 

(w.g.) . 

Aan 
;le Afdeeling „ N e d e r l a n d " 

van de Vereen igjing van 

bouwkundigen in ë 

tc 

. 

t bestuur  der  Afdeeling heeft daarop het volgend uit 
vocrig antwoord aan .den Secretaris-Generaal doen toeko-
men en e e grieven nog eens duidelij k uiteengezet 

G " 

van de Vereeniging 

van Bouwkundigen in 

ë 

Gevestigd te 's-Gravenhage 

Van Boetzelaerlaan

's-Gravenhage,  Februari

Aan 

dem Secretaris-Generaal bij  het 

t van n 

te '  - G r a v e n h  g v. 

, 

Ter beantwoording van Uwe missive d.d.  Januari 
j.1. afdeeling!  No.  heeft de afdeeling „ N e d e r l a n d " 
van de als rechtspersoon erkende Vereeniging van Bouw-
kundigen in , op  dezer  een.- verga-
dering belegd, waarin besloten werd U e 
beleefd het volgende mede te deelen. 

Sedert de oprichtin g van de Vereeniging van Bouwkun-
digen in  .de vereeniging werd als rechtspersoon er-
kend bij  Gouvernementsbesluit van  Juni  No.
werden, hetzij  doqr  rekesten aan Zijn e Fxcollentic den Gou-
verneur-Generaal van , hetzij  door  ver-
zoeken aan den r  der  Burgerlijk e Openbare Wer-
ken in , hetzij  door  er  te wijzen in 
het tijdschrif t van de Vereeniging. verschillende voorstel-
len gedaan tot het aanbrengen van verbeteringen in dij 
positie van de Architecten en Opzichters van den Water-
staat en 's s Burgerlijk e Openbare Werken in . 
d o ch na gfle n  e g z. o n d e r e e n i g r e s u l t a a t . 

Wel werden sedert  vele veranderingen in de tractc-
menten en in de bcvordcringsvvijzo aangebracht,  altijd 1 

bleven zij. beneden de meest bescheiden eischen van boven-
bedoelde ambtenaren en nog steeds zijn de inkomsten, vooral 
in het begin van (den diensttijd, geheel onvoldoende  op 
bescheiden doch gepasten voet te kunnen bestaan. 

Bovendien hadden deze wijzigingen grootendeels alleen 
betrekkin g op nog te benoemen opzichters, terwij l de reeds 
in 's s dienst zijnde opzichters er  al heel weinig van 
profiteerden. 

r  de opgedane ondervinding hebben de thans in dienst 
zijnde opzichters meerendeels er  weinig hoop op, dat aan 
hun billijk e wenschen tegemoet gekomen zal worden en dat, 
zoo al verbeteringen mochten worden aangebracht, deze 
niet zullen gelden voor  hen die bij  de in-werking-tredin g 
van 'deze verbeteringen  in 's s dienst waren. 

n hierboven gezegel is  vooral sterk uit in 
de overgangsbepalingen bedoeld onder  letter  B \an h 
Staatsblad  No.

t geheele corps opzichters was. toen bekend werd dat 
eene betere tractementsregeling bij  het t eler 
Burgerlijk e Openbare Werken in bewerking was, in de 
meening dat ook zij  die reeds in dienst van den bande 
waren, zouden profiteeren van die aan te brengen verbe-
teringen. 

Wat is echter  gebeurd? 
n plaats dat (het aantal toe te kennen verhoogingen be-

paald werd op den grondslag van een aanvangstraetement 
van f  's'maands. zooals plaats heeft voor  alle na  Januari 
rpl' c van Nederland uitgezonden opzichters, werd voor  hen 
die reeds in dienst van den e waren, een zeker  aantal 
dienstjaren, — voor  eiken opzichter  weer  andere — af ge-
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trokken , die niet mochten medetellen in het aantal toe to 

kennen periodieke verhoogingen. 

e maatregel gaf algemeen groote ontevredenheid in 

het opzichterscorps. 

Ter verduidelijkin g van (hetgeen hier  bedoeld wordt, wordt 

bij  dit schrijven een staat overgelegd van momenteel in 

Nederland met verlof aanwezige opzichters, waaruit U -

Ed.Gestr. duidelij k zal "blijke n dat in de meeste gevallen, 

bij  de toekenning van het inkomen bepaald volgens sub 

B van Staatsblad  No.  een kortin g heeft plaats 

gehad van gewoonlijk f  doch ook wel van méér, 

niettegenstaande de ambtenaren van af hun jeugd prac-

tisch werkzaam zijn geweest. 

Zoo b.v. dc opzichter  F. C. Gerrits . die practisch begon 

te werken op -jarigen leeftijd, op dien zelfden leeftijd het 

opzichtersexamen heeft afgelegd, en op -jarigen leeftijd 

benoemd werd tot opzichter  der  klasse. t een vier-

jarig e prakrij k vóór zijn benoeming tot opzichter  is hem 

bovendien een termij n van  jaren niet in rekening ge-

bracht, immers walro dit niet het geval, dan zou hij  thans 

in verband met zijn diensttijd op r Januari  van ruii m 

 jaren, niet twee, maar  d r i e , dricjaarlijksch e verhoo-

gingen moeten gekregen hebben en zou zijn tegenwoordig' 

tractemcnt niet f  doch f  bedragen. 

Een ander  voorbeeld. 

Opzichter  J. C. van der n had 6 jaren praktijk ' 
toen hij  benoemd 'w'jr d tot opzidhtcr  der  klasse, hij  had 
op  Januari  bovendien  jaren en  maanden dienst 
als opzichter  bij  den Waterstaat en 's s Burgerlijk e 
Openbare werken in X . - l . m is slechts één tractements-
verhooging toegekend, terwij l hij  toch zeker  recht meent 
te hebben op  verhoogingen, waarbij  buiten beschouwing 
is gelaten den inhoud van den „ O p r o e p " , voorkomende 
in de Nederlandsche Staatscourant van  No.  waarin 
onder  meer  voorkomt: 

„Cand ida te n die reeds opzichterspraktij k bezitten, kunnen 

..al dadelijk eene hoogere aanvangsbezoldiging bekomen, die 

..dan berekend wordt door de minimum bezoldiging te vcr-

,,meerderen met zoovele periodieke verhoogingen als even-

vredig is aan het aantal jaren gedurende welke men prak-

t i sch werkzaam geweest is na het behalen van het di-

p loma van Opzichter  bij s Waterstaat, dan wel dat 

,,van Bouwkundig Opzicbter  |ujtgereikt door de j 

„to t bevordering der  Bouwkunst te Amsterdam." 

Was bij  opzichter  Van der n in rekening gebracht 

den datum waarop hijf examen met goed gevolg heeft af-

gelegd voor s Waterstaat in Nederland, hetgeen — zie 

de bijlage- — plaats had in  dan zou voor hem op 

 Januari  pl.m.  jaren in rekening gebracht moeten 

zijn geworden en zoui zijn tegenwoordig inkomen niet f

doch f  moeten bedragen. 

l is dan ook de afdeeling ,,Nederland"  na de meesr 

aandachtige 'bestudeering, niet gelukt, na te gaan welk uit-

gangspunt is aangenomen, bij  bet toekennen van het aantal 

periodieke tractements-verhoogingen van de reeds in dienst 

zijnde opzichters en vallende in de bepaling letter  B van 

Staatsblad  No.

Ook thans nog verkeeren de belanghebbenden in totale, 
onwetendheid omtrent den datum waarop een volgende ver-
hooging zal gegeven worden. 

Bij i rekest d.d.  Februari  werd door een -tal 

opzichters, toen met verlof in Nederland, aan Zijn e Excel-

lentie den r van , eerbiedig verzocht, de 

overgangsbepalingen bovenbedoeld, te doen wijzigen, welk 

rekest (vide schrijven d.d. t  Afd . A 4 No.

door Z. E . iden r  werd doorgezonden aan Z. E . 

den Gouverneur-Generaal van ë en waarop 

bij  beschikking van Z. E . den Gouverneur-Generaal d.d. 
!3 Augustus  No.  zonder  opgave van redenen af-
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wijzend werd beschikt, wat betreft het aantal toe te kennen 

periodieke verhoogingen van reeds1 vóór  Januari  in 

dienst zijnde opzichters. 

r  de Vereeniging van Bouwkundigen in . werd 

reeds in  een deputatie gezionden naar den r 

der Burgerlijk e Openbare 'Wierken.  deputatie den

October  te Soerabaja door  genoemden -

chef werd ontvangen. 

Ook deze zending' had niet het gewenschte gevolg 

r  een en ander  gevoelen de opzichters, die bij  het 

in werking treden van .Staatsblad  No.  reeds in 

's s dienst waren, zich ten achter  gesteld bij  hen die1 

na  Januari  aangesteld. 

e kleine traotementsverbetering die den opzichters in-

gevolge Staatsblad  No.  werd toegekend, wordt 

door  verschillende factoren geheel teniet gedaan zooals thans 

zal worden aangetoond. 

Onder boven bedoelde factoren moet in de eerste plaats 

genoemd worden de kolossale stijging der  prijzen van de 

allereerst noodige levensbehoeften cn die der  huurprijze n 

van woonhuizen, in de laatste twee jaren.  dit feit 

wordt vrijwe l door  alle ingezetenen van ë geklaagd 

en verzoeken om verbetering van inkomsten  dienten 

gevolge ook  andere n niet achterwege 

gebleven. 

n  werd door den r der  Burgerlijk e Open-

bare Werken -aan alle Waterstaatsambtenaren verboden, het 

verrichten van particulie r  werk in hun vrije n tijd . t ont-

nam een groot deel van het opzichterscorps de zoo hoog-

noodige bij  vcrdienst en. 

e overweging die in Nederland moge gelden om aan 

ambtenaren particulie r  werk te verbieden omdat daardoor 

particulier e vakgenooten werk onthouden wordt, mag ook 

in de allerlaatste jaren voor de vier  hoofdplaatsen Batavia, 

Bandoeng, Semarang en Soerabaia gelden, voor de overige 

plaatsen in ë 'geldt zij  niet. n is juist op 

genoemde vier  hoofdplaatsen de levensstandaard  hoog. 

dat daar de bijverdiensten al zeer  moeilijk gemist kunnen 

worden. n vraagt in ë hulp aan Architecten 

en Opzichters van den W . en 's s . 0. W . om pnr 

ticulier  werk te verrichten, bestaande in het projecteeren 

 toezicht houden op het bouwen van woonhuizen, pakhuizen, 

fabrieksgebouwen, kerken, bruggen, duikers, tramlijnen , irri -

gatiekunstwerkjes, enz., omdat er  geen voldoend ontwik-

kelde particulier e technische personen beschikbaar  zijn. r 

dit verbod worden dus in de meeste gevallen niet alleen 

 ardhitecten en opzichters benadeeld in hun inkomen, 

maar  wordt ook den particulier  het middel ontnomen zich 

goede technische hulp te verschaffen. 

t de r der  Burgerlijk e Openbare Werken zich 

zeer  streng aan het verbod van particulie r  werk houdt, 

blijk t uit de bestraffing van een ambtenaar die gemeend 

had dat men geen recht had hem werken te verbieden 

in zijn eigen tijd . Bedoelde ambtenaar  werd gestraft met 

het niet toekennen van  periodieke tractements-verhoo-

ging op het daarvoor  bestemde tijdstip . 

n verband met voorgaande schijnt het hier  noodig te 

vermelden dat  bekend, de technische ambte-

naren bij  den dienst der  Staatsspoorwegen in ë 

het verrichten van particulieren arbeid in eigen tij d  i e t 

is verboden, alsmede niet  officieren van gezondheid, 

onderwijzers, personeel van een topografischen dienst,

Ook verdient 'hier  aandacht hetgeen omtrent deze zaak 

voorkomt onder  alinea  Art .  en alinea  art .  in 

de ,,verordening, regelende den rechtstoestand van de amb-

tenaren der  gemeente Soerabaia. 

e betrekking van r die. zoolang geen Ge-

westelijke- e.n» 'Gemeente-raden bestonden, veelal was op-

gedrage aan,- Architecten en Opzichters der  W . en B. 0. W . 

-ing over in handen van Gewestelijke of Gemeente-amb-

tenaren. 

Evenzoo bad t plaats met de functie van „Gezworen 

landmeter"  op plaatsen waar geen kadastraal bureau ge-

vestigd was. 

e betrekking van tijdelij k leeraar en van assistent-leeraar 

aan de Burgeravondschool te Soerabaia, die aan verschei-

dene aldaar  geplaatste architecten en opzichters was op 

-edragen, komt tie vervallen door  verandering van genoem-

de school' van „avond- "  in „dag" -schoo l . 

e opleiding voor  opzichters van den Waterstaat en 

s B. iO. W.. die zoo goed als geheel in handen was 

van architecten en opzichters, kwam in andere handen door 

de bepalingen van Staatsblad  No.  sub V . 

e vrijstellin g van personecle belasting verleend aan ar-

chitecten en opzichters op dienstpaarden, rijtuig , fiets of 

automobiel, werd ingetrokken. 

Zijn , zooalsi uit het voorgaande blijkt ,  aangebrachte 

tractementsverbeteringen nog geheel onvoldoende,  bestaan 

bovendien in het corps architecten en opzichters vele grie-

 die, hoewtel reeds herhaaldelijk onder  aandacht 

gebracht van bevoegde autoriteiten, tot heden niet werden 

weggenomen. 

1Z00 bJv. het reizen der  opzichters der  ie klasse, in 

het bezit van het architecten-diploma, in de  klasse der 

Nederlandsche mailbooten. 

Waar zellfs hulp-onderwijzers, die in het bezit zijn van 

, vergund wordt te reizen in de ie klasse 

 mailbooten, zovi,1 het niet meer dan billij k zijn dat 

 opzichters der  B. O. W . van welken rang ook, doch 

 het  van 'het Architects-diploma, ook in de ie 

klasse der  mailbooten plaats vonden. 

n een rekest t  gericht aan Z. E . 

den r van , ingediend door  tiental toen 

met verlof in Europa vertoevende opzichters bij  den W . 

 B. O. W . Werd echter  zoo ver  niet gegaan. n 

werd slechts gevraagd alleen die opzichters der  ie klasse 

 doen plaats nemen in de ie klasse der  mailbooten, welke 

.reeds — tractement genoten  in 't bezit zijn van 

 architects-diploma. 

Op dit naar dc bescheiden meening van onze afdeeling, 

zoo billij k verzoek werd echter  bij  besluit van Z. E . den 

r van n d.d.  Apri l  No.  afd. 

, afwijzend beschikt. 

e opzichters der  ie klasse, in 't bezit  architects-

diploma met een inkomen  f  tractement  maand», 

zijn toch niet ambtenaren die geacht worden niet te be-

hooren tot ben vooir  rijde  ie klasse der 

mailschepen gesloten zal zijn. in tegendeel, zij  meestal 

zéér hoog voor  bevordering tot architect als wanneer zij 

 de reizen van en naar  Nqderland in de ie klasse der 

mailbootcn maken. 

t weigeren van het alleszins billij k verzoek heeft dan 

ook alleen ten gevolge dat belanghebbenden gewoonlijk 

wachten om met Europeesch verlof te gaan tot zij  bevorderd 

zijn tot architect. ( 

Een andere g|rief is dat voor de ambtenaren van den 

Waterstaat en 's s Burgerlijk e Openbare Werken op 

liet voor  alle ca tegor iën van 's s dienst geldende 

rtisreglement, uitzonderingen zijn gemaakt, waardoor hun 

m bijzondere gevallen vergoedingen voor  reis- en ver-

blijfkosten worden onthouden, die alle andere -

naren wel wordt verleend. > . 

overgang van Vv'aterstaatsambtenaren naar  Gewestelijke 

 Gemeente-raden  hun onmogelijk gemaakt, zooals 

duidelij k blijk t iuit het volgende bericht, overgenomen uit 

 der  plaatselijke e Couranten. 

r den gewestelijken raad van Cheribon is aan de 

ï het verzoek gedaan door  verhooging van de 

„ui t de algemeene geldmiddelen ten behoeve van het 

„gewest afgezonderde fondsen, hef gewest in staat te stel-

„ le n zijne locale werken door  eigen personeel en niet zoo-

„a l s tot dusver  geschiedt, door  ambtenaren van het bur-

gerl i j k bouw-departement tc doen uitvoeren. 

„ N a a r aanleiding hiervan is. aan den raad medegedeeld 

„da t de regeering de verzochte geldelijke hulp alleen kan 

„ver leenen indien het college zich verbindt het aan te stel-

„ le n personeel te zoeken uit buiten 's s dienst staande 

„personen cn dus niet in staatsambtenaren of gewezen ambte-

n a r en die 's s dienst nog geen'jaar  verlaten hebben. 

e regeering verzocht mededeeling of de raad bereid 

„ i s tot het aanvaarden van deze voorwaarde, tot bet stel-

„ le n waarvan zij  zich verplicht zag wegens het gebrek 

„aa n waterstaatsambtenaren." 
' Javabode.

Aan postambtenaren wordt gelegenheid gegeven tot bij -

woning van een gratis cursus voor  opleiding tót hoogere 

rangen, aan de vereeniging van Bouwkundigen in Ned. 

ë werd enkele jaren geleden kennis gegeven dat een 

door  haar  gedaan verzoek, om bij  de Wilhelmina-schaol 

te Batavia en bij  de Burger-avondschool te Soerabaia een 

cursus to doen openen voor  opleiding tot . . a r c h i t e c t " 1 

niet voor  inwilligin g vatbaar was. 

( S ï o .t vo lg t .1 

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

G N U T 

Vraa g  Waar kan men goede foto's bekomen van 

Beets? 

Antwoord . e beeltenis in de twintigste uitgave van de 

Camera Obscura is goed. Verder kan wellicht . A Beets 

te n inlichtingen verschaffen over  meerdere afbeel-

dingen van . 

Vraa g g over het terrein , dat als tuin wordt aan-

gelegd een pad loopen? 

Antwoord . n is hierin geheel vrij . 

r  de termij n verstreken is, worden geen verdere vra-

gen meer  beantwoord. 

e secretaris der  monumentcommissie 

J. B. V A N , m 

L e e s t a f e t. 1 
 No. e W o n i n g en van liet 

t te , met afbeeldingen. 
 in , . Jan Wils, niet afbeeldingen. 

t a e s t h e t i s ch gedeelte van Stedenbouw. t van
e voo  het civiel en bouwkundig studentengezelschap

Studie» te t . 
t C o n f l i c t . en W.—Schoonheidscommissie te . 

A No. n e het Ce-
nootschap. 

e S c h o o n h e i d s c o m m i s s i e. 
f n dak. 

o , doo A. W. Weissman. 
. La c est la bonne foi des philosophes -

gues) doo  |. F. Staal . met t van . F. Symons . 
e beschouwingen ove de ontwikkeling de e bouwkunst 

in , doo
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G T No.

1 . e 
commissie. 

S c h o o n h e i d s c o m m i s s i es 
, doo |. . \V. Leliman b. i . 

\ m e Schoonheids-

en e e Advies-

(slot). 

E  No. n ove dc g 
van het l in d met de afsluiting en g de

, doo C. W. Lely c. i . . met afbeeldingen. 
e o n t w i k k e l i ng de e t in de tien n 

G e o l o g ie en tunnelbouw. Uit de e van . . G. Esche bij den 
aanvang zijne  lessen als t in de Toegepaste Geologie aan de 

. den t
T w e e de s van e s en s te 
n in

. v. T.) No. n . Officieel gedeelte. — 
Ongevallenwet. — Technici en de Ongevallenwet. — g of 

: — e plichten van een . — a vooi A. N . 
(). T. . — Statuten en . — Alg. . d van 

e . — Gemengd. — . — -
. — Uit technische bladen en . 

E  No. t g de g van het 
 van t

g de  X lX e e Algemeene g van
' t  te . 

E E E No. e lengte van 
het stookkanaal van een . — e toekomst van onze . 
— e . — . 

 No. e e n en het e 
s te n in  — e l te Chicago. 

t  afb.) — e in d met landbouw enz —Toestand 
de  Ned. - en e in  — . — Van 
boek en . 

T , OU  & W Nos.  en t na elkande zijn de 
e twee n n van den nieuwen g van d 

' h , dat zichzelf gelijk blijf t en steeds in 
iede numme wat s biedt. No.  bevat, behalve de Toelichting 
bij de , n eenige gebouwtjes van de  Loc aal-
Spoo weg maat schappij behandeld , slechts een l en wel een 

g van het m h van de hand van den hee . . 
j zijn eenige e s van nieuwe opnamen van 

het kasteel . t de e is men echte nog lang niet 
d en het Wapenmuseum, dat thans in het kasteel is geplaatst, is wel 

voo  het publiek geopend, en zeke s ten volle de bezichtiging d 
maa ook n is nog heel wat te . m heet het 
eigenlijk, maa het zou ons niet , wannee het late  bleek, dat 
met de stichting den d gelegd was tot een h Wapenmu-
seum in een mee e beteekenis. n e landen bestaan vele 

e en e n : in ons land k evenwel een 
e speciale g van n omvang. t is wel -

, dat deze stichting juist valt in den tijd de , 
maa wellicht is dit niet zoo toevallig, als het schijnt. Een e 
kennis van de e e methoden van n en n 
kan nie'. , dan aan de g ten goede komen en e 

s kunnen niet s wenschen, dan dat alle - en -
n eenmaal als e n in museums 

n . 
e inhoud van No.  wekt slechts e gedachten. e hee S. 
f t n het e aan de t te , 

een zee bekende e stichting, n e e 
n n zijn. die op aangename wijze doo den

n medegedeeld. Ve  van m t ons 1.1). C. van -
kum's l ove Oude Japansche n en . t 

l voo  deze studie is evenwel te m bij de Firma van Veen 
& Co aanwezig. e bezichtiging n gaf den  aanleiding tot 
zijne, in onzen tijd van , zee actueele en e beschou-
wingen. 

Aan het slot deze g vinden wij s eenige afbeeldingen van 
het s te Vught. 

Gemeng d Nieuws . « 
a 

 n k h u i z e n. 
t zal een aanvang n gemaakt met de e van de 

oude t of Oostindischen , wegens den plompen m niet 

- e n . 

„D e Meteoor "  te Rheden . 
Trottoir- , Terrazzo- en Graniettegels, Trottoirbanden, 

, , Tennisbanen, enz. — — — 

R.TlMMAN . .
— P r i j s o p g a v en worden op aanvraag verstrakt . — 

, . — Tel. 3905. 

, O N T Ï f f i 
. v . " , v/h.  & Co., N 

INAAML. VENN, voorh. A . 5 flzn., 

J en . 

. J. , Amsterdam. 
t 109-111.  Telef. 1037.  P.O.Box . 

Handel in Binnen - en Buitenlandsch e fijn e Houtsoorten . 

voor  Uwe E . 

OC T . 
U iloor 

_ OURNIQUETdeuren . 
 voo  gewone n n geheel d lev. a 

CRUVFF, AMSTERDAM, N. 2. Voorb.w . 146. Tel. 2701. 
d aan t m en , vele Café'* en b 

s s en . 

A . V A N E , TÏIRÏÏRfi 
Fabrikant Cementtegels, ^ ' 
M, Noorlander , Rotterdam . 
Natuursteen  Bouwmaterialen. Noordsinnel 132. 

Kunstzandsteenfabrïe k „ARNOUO , Hiileoom . 
 — 

Q.  A.
. Opgericht 1830.  Telefoon 1S51 

Brandkasten, , , etc. 
Staaldraadwarenfabriek 

" 
Brouwersgrach t 136 te AMSTERDA M 

Tel. Inter c 478. 
, 

Fabriek van - en . 

j  tot Vervaardiging en g van 
, voorheen 

de ERVEN H. TRIP. - Utrecht . 

Redacteur : 
Adres voor de e : 

Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

P. H. SCHELTEMA . 
Adres voor de Administratie . 

n 65, 's-Gravenhage 

S per  jaar (  Jan.— ) voor 
het binnenland . /

Te voldoen : bij  vooruitbetaling of in twee 
termijnen , elk groot /  waarover op 

l en  October  van het abonnementsjaar 
(  Jan.— ) wordt beschikt. 

Voor  Be lg ië . . ] '2 £ » 6.

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 , uitsluitend bij 
vooruitbetalin g : met plaat 

, idem, zonder  plaat 
ƒ °-2ü 

 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 advertent iën 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. 

Brieve n van Piet van Diever . 

Amice ! 

Telkens wanneer ik couranten en weekbladen ter  hand 
neem, ik laat ze in den laatsten tij d ook nogal eens on-
gelezen verdwijnen, komt mij  die regel uit „ d e Overwin-
tering"  in de gedachte: „ N o g hield het schriklij k pleit 
van dwang cn vrijhei d aan." 

t is haast met alle wereldsdhe dingen een ronddraaien 
in een kringetje , en nu willen de wijsgeeren  wel doen 
gelooven, dat (het eigenlijk geen kringetj e is, maar dat 
het voor den aandachtigen waarnemer  blijkt , een spiraal 
te zijn, maa'r  dan gelijk t hij  toch heel weinig op die, welke 
wij  indertij d op de tcekenschool, naar een voorbeeld van 
Vignola, construeerden cn men moet wel een zeer  scherp 
waarnemer  zijn, pm iets van bet aangroeien  den straal 
tc 'bemerken, ook gedurende een menschcnlceftijd. 

 dc kwestie van de moderne bouwkunst moet ik beken-
nen, dat ik er  niets van bemerk. e ontwikkelin g onzer" 
moderne bouwkunst is een onderwerp, dat zoo nu en dan 
voor den dag gehaald wordt, als er  niets anders is om over 
te redeneeren. E r  zijn op bet oogenblik geen groote prijs -
vraag-schandalen, geen raadhuisvraagstukken, geen kalkzand-
steerdewesties aan de orde. k vergeet dc Amsterdamsche 
Schoonheidscommissie, meent gij . O neen! maar  daar  weten 
wij  nog 'te weinig van. Eerst wanneer de lijdensgeschiedenis 

 dit achtbaar  college in brochure-vorm op uw leestafel 
7;'1 zijn verschenen, kan men met succes beginnen, daarover 
hoornen op te zetten. 

'Of het pms veel verder zal brengen ben ik vooralsnog) 

zoo vri j  betwijfelen. t ding zal wel mee  draaien 
in den 'krin g met al !het andere en als het ons eenige malen 
voorbijgegaan is)  de belangrijkheid er  wel  zijn. Onze 
moderne bouwkunst loopt pok groot gevaar, of, laat ik mij 
beter  uitdrukken , de redenaties daarover, het bouwen met 
woorden, loopt gropt gevaar al zijn belangrijkheid te ver-
liezen. Geloof niet, dat ik dijt op zichzelf een ramp zou 
vinden, gij  'weet, welk een 'hekel ik 'reeds aan papieren bouw-
kunst heb, ïnaar daar zit toch nog oneindig veel meer in, 
dan in  pratende, laat ik haar  noemen, vocale bouwkunst. 
Om oj> Piet papier te kunnen bouwen 'moet men een deel der 
kunst althans, geleerd en beoefend hebben, men motet over 
vormenkennis, fantaisie, talent beschikken, om wat toonbaars 
voor den 'dag te brengen. t woorden behoeft dat heele-
maal niet. 

l Wonen liisst sich trefflic h streiten 
, t Woiten ti n System bereiten." 

t  al een oude waarheid, die Goethe zijn o 
in den mond legde. Welnu, ook de bouwmeesters der  oud-
heid wisten (reeds, dat velen meenen  met woorden t<j 
kunnen 'bouwen, niet alleen een systeem, maar  een 
tempel, een (kerk, een raadhuis, een theater. En wij . kinder n 
der negentiende eeuw gevoelen het dagelijks aan den lijve. 

e vocale bouwkunst toch telt hare beoefenaars bij  bon 
derden in  kringen der  samenleving, helaas ook onder 
de architecten. e deden beter, zich niet met een zoo 
algemeen beoefende liefhebberij  af te geven, waarvoor  slechts 
het noodige flux-de-bouche. eenige vaardigheid met de pen 
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cn last not least een zekere vrijmoedigheid oftewel brutali -
teit voldoende zijn. 

Over  die gegevens beschikt elk journalist , elk handels-
man, elk advocaat, elk dokter, elk bestuurslid van een kics-
vcreeniging in voldoende mate. Ook menig architect is zoo 
gelukkig, maar  toch leggen dc beoefenaars der  bouwkunst 
het telkens af tegen de overstelpende meerderheid. Zoo nu 
weer  in Amsterdam, het is echter  niet noodig. voorbeelden 
aan te halen, men heeft ze vooji- het opscheppen en daarom 
zou ik liever  zien, dat de architecten zich onthielden van 
een liefhebberij , die hun prestige toch niet verhoogt. 

t is het oude lied van dwang! en vrijheid . 
Wi j  Nederlanders kunnen nu eenmaal niet laten, elkander 

op den kop te zitten en zijn slechts eendrachtig, wanneer 
een tyranniok c tuchtmeester  ons onder  den duim houdt. 

Wi j  begrijpen thans bijn a niet meer, hoe het Nederland-
sche volk zich eerst een kerkelijk , dwangbuis heeft laten 
aantrekken en er  later  genoegen mede genomen heeft, zich 
door  een machtige regenten-kongsie te laten knevelen en 
toch beginnen wij  het spelletje weer  opnieuw en is dc eene 
helft van de natie er  voortdurend op uit de andere helft te 
ringelooren. 

Wat dit nu met de ontwikkelin g onzer  moderne bouw-
kunst te maken heeft, vraagt gij . Wel. om een Fransch 
spreekwoord om 5e keeren: ..du ridicul e au sublime, il n'ya 
qu'un pas."  Wij . beoefenaars der  bouwkunst laten ons een-
voudig op den kop zitten, door  de bidden van het woord 
en van de pen, redenaars en persmannen. En vraagt gij  nu. 
wie het was, die ons of mleer  bepaald mij , daarop opmerk-
zaam 'maakte. Ejen kunstenaar  van de oude school, die 
geen bouwmeester  is en het ook niet wezen wil . maar  die 
tot de vorming van onze thans levende en werkende bouw-
meesters meer heeft bijgedragen, dan menig ander. k be-
doel A. e Comité, die gedurende een lang tijdper k van 
zijn werkzaam leven, de eenige kunstenaar  was, die aan de. 
voormalige Polytechnische School was verbonden. t zijn 
stukje- in het ..Bouwkundig Weekblad"  van een paar  maan-
den geleden, dat gij  natuurlijk , kent, weinig aandacht zou 
trekken, verwondert mij  niet. Wi e interesseert zich nu nog 
voor  de beschouwingen van den grijsaard. Wi j  wisten im-
mers in onzen jongen tij d ook alles veel beter, dan dc 
mannen van de oude school; en iets nieuws vertelt dol 
grijz e kunstenaar  ons niet. Wi j  wisten het wel. dal de
oefenaars der  houwkunst in vele,, in hoofdzaak in twee kam-
pen verdeeld zijn. die elkander  met grooie felheid Bestrij-
den . wij  hebben het ook al beleefd, dat dc mode in cle 
bouwkunst eenige malen veranderd is. wij  hebben ook al 
vaak hooren betoogen, dat en waarom het niet mogelijk 
is ccn nieuwen stij l voor  onzen tij d uit den grond te stam-
pen, maar  toch heb ik voor  mij  het stukje mot genoegen 
gelezen en ik veronderstel, dat wel meer  collega's dit go 
daan hebben. 

k wil niet verder  in details treden over  dc beschouwing 

van den grijzen kunstenaar, maar  alleen even stilstaan bij 
één opmerking. e vakpers, zoo zegt e Comte, wanneer 
zij  de andersdenkenden leeraart, beschikt dan over  kracht-
woorden van belang: h i s t o r i s c h e l e u g e n s, s t i j l n a -
m a a k, m a s k e r a d e p a k, etc, uitdrukkinge n die voor 
den buitenstaander  veel te scherp zijn om als argumenten 
dienst te kunnen doen." e enkele volzin toont reeds aan 
hoezeer  de schrijver  zich ergert aan een strijd , waarin 
overmoedige bewierooking eenerzijds cn krachtwoorden an-
derzijds, dc wapens zijn en bleef de strij d nog tot de vak-
pers beperkt, maar  de dagbladpers gaat meer  en meer 
het gegeven voorbeeld volgen; de meest effectvolle kunst-
termen cn krachtwoorden zijn spoedig aangeleerd en ton 
slotte gaat iedereen met woorden mee aan het afbreken en 
opbouwen. 

E n nu vraag ik , wordt er  al niet genoeg, al niet veel' 
teveel op het gebied der  bouwkunst door  onbevoegden de 
baas gespeeld ? n nu ook nog onze intiemste kunst-
aangelegenheden in het publick behandeld worden, onze 
heiligste overtuigingen gecritiseerd, onze idealen belachelijk 
gemaakt worden? n wij  ons door  oen zg openbare 
meening laten drijve n in de richting , waarin zij  zelf dootf" 
de mode gedreven wordt? n wij  ook aan ele grooten 
klok hangen, hoe miserabel "verdeeld onze meeningen zijn, 
hou wij  elkaar  het licht in de oogen niet gunnen en daar-
om elkaar  niel verstaan en niet begrijpen willen, ofschoon 
er  toch zoovele hoofdzaken zijn, waarover  zij  hel m den 
grond eens moeten zijn.i 

e meer  de- bouwkundige vereenigingen naar  buiten 
gaan werken, hoe meer  de architecten cle schampere op-
merkin g moeten slikken dat men niet veel waarde behoeft 
te hechten aan hel oordeel van menschen, die elkaar  in 
eigen krin g voortdurend in hot haar  zitten, die zelf blijk -
baar  niet weten wat zij  willen. Waarom ook niet eerst den 
eigen warwinkel geredderd, alvorens men zich mengt in 
don algemeenen warwinkel , die samenleving heet. 

r  waar  is de , die ons architectonisch Augius-
stallelje redderen zal? 

t iemand als o Comte zich niet meer  geroepen voelt, 
in die rol op tc treden, kan ik mij  schoon begrijpen en 
ik vrees, dal zijn bezadigd woord ook niet bij  machte zal 
zijn. den held ten tooncele te doen verschijnen. Trouwens 

s was een man van de daad en geen praatjesma-
ker ; hij  zou zich al heel slecht tehuis gevoelen in een 
wereld, waar  de praatjesmakers den baas spelen en ik 
zie hem dus vooreerst niet van den Olympus afdalen, ook 
al wordt hem een schitterend honorarium gepresenteerd. j 
zal wel denken, laat een ander  dat zaakje nu maar eens' 
opknappen en werkelijk , ik kan hem geen ongelijk geven. 

t. a. v. 

T V A N E . 
t

Gladhei d van Bestratingsmaterialen . 
; 

t is in den loop der  eeuwen een goed en algemeen 
g e ë e r b i e d i gd gebruik geweest, dat op den rechterstoel 
slechts plaats neemt de man, die in de zaak, welke hij 
te berechten heeft, niet parti j  staat. 

Wat dan te zeggen van den ingenieur, die onder  het 
mom van wetenschappelijke objectiviteit zich het oordeel 
aanmatigt over  een zaak, terwij l hij  in é én adem den ar-
gelooz.en lezer  een bepaalde opvatting betreffende die zaak 
tracht in te hameren door  de overigens povere resultaten 
zijner  onderzoekingen te vermengen met onbewezen be-
weringen. 

, de heer  Van den Steen van Ommeren is 
sterk in het wekken van een  welke door  de aan-
gehaalde feiten en citaten — op den keper  beschouwd — 
allerminst gedekt wordt . 

Zonder  het stuk op den voet te willen volgen en weer-
leggen, mogen hier  enkele punten uit zijn bewijsvoering 
worden besproken. 

e heer  Van Ommeren somt de uitspraken van een 
aantal autoriteiten op, die — op é én geval na

 — als eisch aan be-
stratingsmateriaal o. a. stellen : stroefheid. 

, is zijn gevolgtrekking, »zijn deze autoriteiten 
unaniem tegen Scoriae Bricks" . 

Ontgaat het de scherpzinnigheid van den heer  V an 
Ommeren, dat de conclusie valsch is ? 

e desbetreffende verhandelingen voor  het wegencongres 
van Brussel worden door  den rapporteur  aldus geresumeerd: 

» Q ue dans les grandes villes, le r e v ê t e m e nt ideal doit 

étr e : 

1. , é las t i que, durable et peu sonore; 
2. e surface unie, non glissante et d'un nettoiement 

certain, facile et é c o n o m i q u e; 
e execution et d'une reparation ou reconstruction 

aisce et rapide ; 
n entretien commode et peu c o ü t e ux le long des 

voies de tramways.'' 

t geeft dus wel de gemiddelde meening der  stedelijke 
deskundigen weer. 

t men daaruit nu per  analogie concludeeren, dat 
deze deskundigen zich unaniem verklaren tegen de door 
den ingenieur  Van Ommeren gepousseerde aaneengeplakte 
klinkers , op grond van het feit, dat zijn bestrating aan 
het meerendeel der  gestelde eischen  kan voldoen. 

t toch is de betoogtrant. 
Ach , kom! 

t feit is natuurlijk , dat elke bestratingstechicus U 
vertellen kan, dat 'het materiaal hetwelk aan alle te stellen 
eischen voldoet nog gevonden moet worden, en dat men 

—voor elk 
geval de g e ë i g e n de soort kiest. 

, i ngén ieur des Ponts et C h a u s s é es van Parijs, 
druk t dit zoo duidelij k uit , waar  hij  als overwegingen bij 
de keuze noemt: prijs ,  van het verkeer  geruischloos-
heid, stofontwikkeling  gemakkelijke reiniging, glijden 
van paarden  straathelling, gemakkelijke herstelling, 
aanwezigheid van tramsporen, h y g i ë n e, weerstand voor 
gerij  en trekkracht , plaatselijke omstandigheden. 

t verder  de Engelschman Aitke n zich tegen Scoriae 
Brick s uitspreekt, wat zegt het ? l s keeren 
zich op vri j  wat krachtiger  gronden tegen de Waalklinkers , 
die in de verhandelingen van den ingenieur  V an Ommeren 
steeds het bijvoegsel >vaderlandsch p r o d u c t « schijnen 
noodig te hebben! 

t deze ingenieur  zelf in zijn  beweringen ten 
aanzien van dat vaderlandsche product niet zoo geestdrif-
tig gestemd is, blijk t hieruit , dat hij  wel de baksteen voor 

 wegen de bestrating par  excellence noemt en de 
klinker s bij  *) straten noemt: stofvri j  en geruisch-
loos, niet de minste gladheid vertoonend, ook niet bij  nat 
weer, maar  dat men in zijn verhandelingen te vergeefs 
zoekt naar  een positieve bewering, waaruit blijke n zou, 
dat de e Waalklinker s naar  zijn meening bij 
dru k of zelfs bij  matig dru k verkeer  een eenigszins heb-
belijk e bestrating vormen. 

r  wat blijf t dan van de lofredenen op het Vader-
landsche product over  ? 

, de e autoriteiten zullen zich wel niet 
laten verleiden tot verdere stappen op den weg dezer 
hoera-politiek, die aan verschillende Gemeenten reeds kapi -
talen gekost heeft. 

n de vaderlandsche baksteenfabrikanten niet weder 
in de laatste jaren, dank zij  de wanverhouding tusschen 
vraag en aanbod, hun prijzen zelfs voor  inferieur  materiaal 
veten op te drijve n ? s het den ingenieur  Van Ommeren 

onbekend, dat een t zijn vak « e en dob-
ielvak» noemt? Waarlijk , als de heer  V an Ommeren uit 
'igen zak de  a  pCt . had moeten bijpassen, die b.v. 

in  de s — vermoedelijk ook aan n 

g — boven den normalen prij s gekost hebben, dan 
zou zijn standpunt wel anders zijn . 

k stap hiervan af om nog op een paar  punten de vinger 
te leggen. 

n een noot zijner  verhandeling over  klinkerbestratingen 
r  voert ingenieur  V an Ommeren in het 

verband «g ladhe id - va l l en van paarden» aan : e bewoners 
der Papestraat beklagen zich (daarbij ) ook over  de aan-
wezige bestrating ; de oorzaak der  klacht kan geen andere 
zij n dan de aldaar  toegepaste Scoriae Br icks .» 

Nu waren kor t v ó ór het adres de Papestaat en de Oude 
t gerioleerd, cn onder  onmogelijk sterke tonrondte 

dichtgestraat. Zij n mij n inlichtingen juist , dan is de be-
stratin g met deze gevaarlijke dwarshelling gelegd onder 
leiding van d ë n z e l f d en ingenieur  Van Ommeren, 
die daarna de klachten der  bewoners van de Papestraat 
als steun voor  zijn betoog citeert. 

r  speelt deze ingenieur  dan met de gevaren voor 
het verkeer, waarvan hij  ze'f zoo overtuigd is ? 

O f hoe ? 
E n waar  de schrijver  op blz. 87 van e Opmerker* 

een opsomming geeft van steden, waar  men over  gladheid 
der Scoriae Brick s klaagt, hoe komt het, dat o.m. -
dam — waar deze ook worden toegepast — niet genoemd 
wordt ? n het zijn omdat men daar  over  de gladheid 

Al s bewijs (de schrijver  is inderdaad niet kie>keurig; 
moet nog dienen, dat op  September  j.1. uitsluitend de 
wegen, die in Scoriae Brick s bevloerd zijn, onder  een 
dikk e (sic) laag rivierzand gezet zijn . » T ot dezen nood-
maatregel heeft men reeds zijn toevlucht moeten nemen 

enz. 
e bewijskracht van het feit op zichzelf daargelaten, 

heeft men wel eens opgeteld hoeveel dagen per  jaar  de 
reinigingsdienst rivierzand strooit op de asphaltstraten om 
deze eenigszins dragelij k voor  het paardenverkeer  te hou-
den ? Weet men, dat te n en andere steden voor 
dit doel langs de asphalt- en houtstraten vaste kasten voor 
grindzand zijn gebouwd, om dit steeds bij  de hand te 
hebben ? 

To t dezen noodmaatregel, waarde lezer, heeft men bij 
asphalt en hout reeds zijn toevlucht moeten nemen ! 

Waarmede  nog niet gezegd wil hebben, dat asphalt 
en hout  moeten verdwijnen. 

Een andere greep : 
e ingenieur  Van Ommeren komt op grond van de 

schatting van een ongenoemd » d e s k u n d i g e« op een ge-
kapitaliseerd nadeel aan stalhouders van '/ *  mill ioen. 2) 

e becijfering van den deskundige, die de wijze van 
vallen op vri j  ondeskundige wijze beschrijft (bij  uitglijde n 
toch schieten de pooten meestal zijwaart s of naar  voren 
uit , terwij l beschadiging der  k n i e ën meer  bij  struikelen 
voorkomt ) hangt echter  geheel in de lucht. 

E n de meerdere kosten van bandenslijtage en onderhoud 
van de machinerie, de snellere afschrijvin g op de zeer 
dur e automobielen, die automobieleigenaars op kei- en 
klinkerwegen voor  hun rekening krijgen , heeft men die 
in de rekening vergeten ? 

t ingenieur  Van Ommeren nooit gehoord van auto-
mobielongevallen op den Scheveningschen weg, veroor-
zaakt door  de glibberigheid der  klinkers , s) en de groote 
tonrondte, die men voor  behoorlijk e afwatering van klin -
kers beslist noodig heeft ? t hij  wel eens berekend, 
dat é én flink  automobielongeluk per  jaar  gekapitaliseerd 

e g is van  Van . 

e . die in dit d niet den minsten zin heeft, dient 
k om tot een  cijfe  te komen, al blijf t het een -

 i e van een millioen. 

 Ook de s hebben s geklaagd. 



 het door  hem geciteerde  millioen overtreft , af-
gezien nog van persoonlijke onveiligheid f 

E n heeft de ingenieur  Van Ommeren zich wel eens af-
gevraagd, hoe het te rijme n is, dat onder  de stalhouders, 
die over  gevaarlijke gladheid adresseeren, slechts zéér 
weinige zijn, die de voor  de hand liggende middelen tegen 
uitglijde n : beslag met gummizolen, hoefbuffers o. d. toe-
passen ? 

Eilacie, als men op gronden als deze ingenieur  aanvoert 
de stalhouders au scrieux neemt, wat geeft hem dan het 
recht, op hoogen toon de voorstanders der  Scoriae Brick s 
van de deur  te wijzen met uitdrukkinge n als: «Char i t é 
bien o r d o n n ée commence par  s o i - m è m e », en den Toe-
ristenbond voor  Nederland gebrekkig inzicht ten aanzien 
van gladheid, gebrekkig inzicht ten aanzien van de ver-
houding tusschen Scoriae Brick s en klinker s te verwijten ? 

e betoogtrant is wel gemakkelijk. 
n waarheid toont de Toeristenbond voor  Nederland 

beter  inzicht op deze punten dan genoemde heer  ; ik kom 
daarop nog terug. 

Thans wil ik een en ander  over  de proeven zelf in het 
licht stellen. 

t onderzoek van den ingenieur  Van Ommeren

Waar de ingenieur  Van Ommeren voornamelijk een pa-
rallel trekt tusschen asphalt en Scoriae Brick s komt hij  ten 
aanzien van de verkeersgevaarlijkheid daardoor  tot een 

 conclusie. t bevreemdt, dat dit aan de 
aandacht van dezen heer  is ontgaan. 

Bij  zijn proeven immers worden vergeleken'de wrijvings -
weerstanden van de oppervlakten der  proefstukken ; de 
weerstand door  de voegen, die ten aanzien van de ver-
keerszekerheid een groote rol speelt,

t gevaar  van asphalt schuilt 
echter  grootendeels in datgene, wat tevens in ander  op-
zicht zijn belangrijkste voordeel is, de con t inu ï te i t , waar-
door  een eenmaal aan het glijden gebracht voorwerp geen 
verderen tegenstand meer  ontmoet. e brick s daarentegen 
bieden door  hun voegen een werkdadigen weerstand. 

Bekijk t men nu de zaak verder, dan blijk t het, dat de 
proeven slechts op droog en doornat materiaal genomen 
zijn . 

Een onbestreden feit is echter, dat volgens elk voerman 
de verraderlijkhei d van asphalt vooral aan den dag komt 
bij  matigen vochtigheidsgraad. Voor  den objectief weten-
schappelijken werker  ligt het dan ook voor  de hand — 
alvorens zich dienaangaande te uiten — althans te trachten, 
dit punt te verhelderen. 

Niet aldus de ingenieur  Van Ommeren. j  maakt er 
zich van al in een onduidelijk e zinsnede, waarin hij

 dat de verhoudingen bij  beslijkte wegverhar-
dingen ongeveer  dezelfde zullen blijven . liet door  hemzelf 
gevonden verschil in de verhoudingen bij  droog en nat 
materiaal schijnt hem niet eens tot voorzichtigheid te 
hebben gestemd. 

t is waarlij k jammer, dat de belezenheid des heeren 
Van Ommeren zich niet schijnt uit te strekken over  de 
proeven, in  gepubliceerd door . . Niedner. 

Niedner  heeft zoowel op de bestrating in werkelijkhei d 
als in het laboratoriu m getracht'), de wrijvingsweerstanden 
te bepalen, en daaruit beschouwingen ten aanzien van de 
verkeerszekerheid af te leiden. 

j  heeft zich - om de werkelijkhei d zooveel doenlijk 
nabij  tc komen — bediend van vlakke (resp. glad en ruw 
gesleten hoefijzers en hoefijzers met kalkoenen, en boven-
dien proeven met gummi en leder  genomen. 

1) Zóó g t du ze  zich uit. 

O m voorts de verschillende toestanden bij  diverse weer-
gesteldheden enz. te benaderen, heeft hij  onder  niet min-
der dan  verschillende omstandigheden de materialen 
beproefd (droog en schoon, droog en stoffig, met vaste 
vuilkorst , sterk beslijkt , enz.). 

Niedner  i:u vindt uit zijn laboratoriumproeven voor  ge-
woon hoefijzer  met gewoon asphalt een wr i jv ingscoëf f ic iënt 
van pl.m.

Voor graniet vindt hij  pl.m. o.̂ '/a
n zijn verdere beschouwingen neemt hij  als vergelijkin g 

voor  het houvast, dat de bestrating aan trekdieren biedt, 
voor —, dit laatste 
»zur  B e r ü c k s i c h t i g u ng des Widerstandes, welchen der f 
in den Pflasterfugen f indet.« 

. a. w. Niedner, die ter  controle zijner  laboratorium -
proeven op werkelijk e bestrating g e ë x p e r i m e n t e e rd heeft, 

Zoo komt men tot geheel andere cijfer s ! 
r  Niedner  had zich dan ook niet tot doel gesteld, 

de gladheid van een bepaald materiaal a tout pri x te 
bewijzen. 

Een paar  citaten van Niedner, die in hun onpartijdighei d 
weldadig aandoen, mogen hier  volgen : 

n ist g e w ö h n t, von mangelnder  Verkehrssicherheit 
zu sprechen, sobald auf der  Strasze lebender  Verkehr 
durch irgendwelche Ursache zum S tü rzen kommt oder  wenn 
lebloser  Verkehr  ins Gleiten gerat oder  dergl. z dabei 
oft auch Zufalligkeiten , sowie

 4) die Ursache 
solcher  Unfall e sein k ö n n e n, daran denkt man oft nicht.c 

»Sehr von Einflusz auf den zuliissigen t der 
g ist auch die Geschicklichkeit und die G e w ö h n u ng 

des h und Tier  mussen sich daran g e w ö h n e n, 
auf glatten Flachen zu laufen und zu ziehen". 

>Wolltt e man bei Festzetzung der  untersten Grenze 
der t mit Ungewohntheit des Verkehr s rechnen, 
so müsz te diese unterste Grenze ziemlich hoch liegen. F ü r 
Gegenden, in welche gute und ebene Verkehrsflachen 
nicht vorhanden sind, w ü r d e dies richti g sein,

n kann also bei Wahl der  Straszenbefestigungsart 
nicht einseitig nur  auf die W ü n s c he und Forderungen des 
Verkehr s t nemen, vielmehr  musz auch vom Ver -
kehr  verlangt werden, dasz er  sich der  Straszenbefesti-
gungsart m ö g l i c h st anpasst, und dies um so mehr, als der 
Verkehr  hierzu, wie früher dargelegt, sehr  wohl in der 

e ist" . 

Typeerend is het daarbij , dat Niedner  zich wel wacht, 
een bepaalden minimum-weerstand als noodig of toelaat-
baar  te decreteeren. 

Analoog met deze meer  objectieve beschouwingen is ook 
de inrichtin g van het laboratoriumtoestel — hoewel op de-
zelfde beginselen berustend als bij  ingenieur  Van Ommeren 
— zoodanig, dat de besturende hand, welke op het be-
slissende oogenblik een onwillekeurige tafeldans kan te-
weegbrengen, bij  Niedner  vermeden is. 

Onder  vermelding, dat uit de proeven van Niedner  nog 
de nuttige werking van gummizolen in het beslag valt te 
deduceeren, stap ik van deze proeven thans af. 

n lette op de e speling, die Niedne . 
j t slechts één : . 

g van mij. 
5)  v 

Slechts wil ik , ter  verklarin g van het gememoreerde 
feit, dat juist bij  weinig vocht het asphalt boven alle 
bestratingen den roep van gevaarlijkheid heeft  1), het 
volgende aanvoeren. 

e weerstand tegen glijden van het verkeer  wordt , als 
gezegd, gevormd door  factoren: . wrijvin g met het 
materiaal en  weerstand van de voegen. 

Al s de eerste factor  (bij  glibberigheid) sterk vermindert , 
stijgt de invloed van den laatsten factor, die vri j  constant 
blijft , zeer  snel. Zoo komt het, dat — n'en dép la i se de 

 des heeren V an Ommeren — de Scoriae 
brick , die blijkens het bovenstaande bij  gunstig we-
der reeds belangrijk meer  verkeerszekerheid biedt 
dan het asphalt, bij  ongunstige weersgesteldheid 
nog grooter  voorsprong ten deze op het asphalt 
krijgt . 

Waarmede ik nog altij d niet gezegd wil hebben, een 
tegenstander  van asphalt te zijn . 

E r is trouwens — de gedachte ligt z óó voor  de hand, 
dat ingenieur  Van Ommeren die wellicht over  het hoofd 
gezien heeft  een allereenvoudigst middel, om de ver-
keerszekerheid der  materialen objectief te vergelijken. t 
is het waarnemen en noteeren der  ongevallen zelf. 

Bij  de tellingen van het verkeer, die men zoo telkens 
in den g ziet houden, moet het gemakkelijk zijn , daar-
omtrent een statistiek te verkrijgen . e cijfer s — ik ben 
er  zeker  van — zullen de gevolgtrekkingen bevestigen, 
waartoe de proeven van Niedner  in verband met die van 
den ingenieur  Van Ommeren, ten spijt van laatstgenoemde, 
onverbiddelij k leiden. 

Blijk t dus reeds, dat de ingenieur  Van Ommeren vol-
maakt in het ongelijk was, toen hij  den Toeristenbond 
gebrekkig inzicht ter  zake de gladheidsverhouding tusschen 
asphalt en Scoriae Bricksbestrating verweet, thans moge 
belicht worden, hoe misplaatst het verwij t van gebrekkig 
inzicht inzake economie van wegaanleg is, waar  deze bond 
ter  will e van rijvvielverkeer  (en niet alleen dat) Scoriae 
Brick s verdedigt. 

Waarop komt het betoog van den schrijver  neer  ? 
« Op verhoogde schelpenpaden van eenige breede straten 

kan men goedkoope fietspaden maken ') ;  toont de 
A . N . W . B. geen begrip te hebben van economischen 
wegaanleg, als hij  in geheel andere straten en stadsge-
deelten op een voor  wielrijder s bruikbar e rijwegbestrating 
aandringt. > 

Nu vrage men, welk nut hebben de ontelbare wielrijders , 
wier  bezigheden hen door  de Parkstraat, Alexanderstraat, 
Javastraat, smalle n van . enz. roepen, 
van een geteerd rijwielpa d op de Groot n of 
de Stadhouderslaan f 

Waarom antwooidt ingenieur  Van Ommeren den kla-
genden stalhouders niet consequent hiermede : c , 
wat vraagt gij  andere bestrating voor  de Parkstraat ; in 
de Beeklaan kunt ge immers op klinker s rijde n ?» 

Waarlijk , als dit een uitin g van <scientific m a n a g e m e n t» 
des heeren V an Ommeren beteekent, dan zal de heer  Vaes 
er  over  versteld staan ! 

k zou het hierbi j  kunnen laten. 
Een enkel woord echter  om den aaneengeplakten Waal-

klinker s recht te laten wedervaren. 
l de aaneenvoeging van straatsteen ©p deze wijze 

blijken s een opmerking in een verhandeling van  van 
den ingenieur , *) reeds vieux jeu is, zijn proe-

ven dienaangaande eerst omstreeks  door  den 
waterstaat en in de e gemeente ondernomen, en 
ligt het proefvak, waarop ingenieur  V an Ommeren wijst , 
als ik mij  niet bedrieg nauwelijks een half jaar . 

n stelle zich van de resultaten niet te veel voor. 
r  Van Ommeren legt reeds zelf den vinger  op de 

wondeplek, door  te onderstreepen, dat een dergelijke ver-
hardin g » m et zeer  bijzondere zorg in een gunstig jaargetijde" 
moet geschieden. 

Overweegt men, wat dit zegt in ons h klimaat ? 
Want de last, reeds ondervonden hij  het maken van as-
phalt of teersteenslag weegt nog weinig op tegenover  dien 
bij  voegvulling van klinkers , daar  de eenmaal ingest rate 
klinker s bij  een regenbui het water  opzuigen, en langduri g 
klam en koud blijven.. 

E n dan, bij  wegen met verkeer  van eenige beteekenis 
is de slijtage van Waalklinker s enorm. n behoeft maar 
eens bij  verstrating in deze Gemeente toe te zien, om 
waar  te nemen hoe dc klinker s uit den weg komen. e 
slijtage kan door  voegvulling niet verminderd worden, en 
zal dus in de verkeerswegen op den duur  slijtingskuilen 
en onregelmatigheden doen ontstaan, vrijwe l als voorheen, 
met dit verschil, dat herstelling dezer  ongerechtigheden 
duur  en lastig wordt . 

E n het verkeer  ? e lezer  make eens een ritj e in een 
goede luxe-auto over  de vaderlandsche klinker s van den 
Scheveningschen weg en den n Straatweg. j  zal 
dan wel afleeren, ten aanzien van bestratingsmaterialen 
al te rood-wit blauw te denken. 

Waalklinker s zijn een aardig en bruikbaa r  materiaal, 
maar  men late deze in de stilste wegen. 

k heb gemeend, op de zéér partijdige , onwetenschap-
pelijk e wijze van betoog van den ingenieur  Van Ommeren 
te moeten reageeren ; te meer  waar  de inderdaad hand'ge 
schrijftran t geschikt schijnt op den leek indru k te maken. 

Noch de wetenschap, noch de techniek zijn m.i. 
gebaat door  dergelijk bevooroordeeld dilettantisme. 

J. W . 

 Vereenigingen . 

 Zelfs Niedne is e  blijkbaa  niet in geslaagd, dezen n 
toestand voldoende te , daa zijn uitkomsten met beslijkt asphalt 
k'een e g geven dan het gemiddelde cijfe  van g asphalt. 

t is s s lang geleden doo den d . 

 ),Le jointoyage au  de ciment, au coulis de ciment OU de 
>>"«» ne se sont pas développés''. 

G V A N N 

N  .A . 

S l ot (zie bladz.

Onze. afdeeling heeft zich .il dikwijl s de vraag gesteld 
of door  weigering van alle billijk e verzoeken van de Ver-
eeniging van Bouwkundigen in X  en van de afdeeling 
Nederland niet dikwijl s 's s belangen geschaad worden. 

Word t eene vergelijkin g gemaakt tusschen de positie van 
Architect en Opzichter  van den Waterstaat en s li . 
O. W. en ambtenaren van .mdere tec hnische Gouvernements 
diensttakken dan blijke n ook weer  de ambtenaren der  B. 
O. W . het slechtst er  aan toe te zijn 

Zoo b.v. genieten de Bouwkundige ambtenaren en Je 
opzichters bij  den staatsspoorwegdienst in ë vol-
komen gelijke tractementen als de architecten en opzichters 
van den W . otn 's s B. O. W . doch bovendien hebben 
zij  vrij e woning en . 

Ook wordt een opzichter  bij  den staatsspoorwegdienst 
veel vlugger  bevorderd tot Bouwkundig ambtenaar  dan een 
Waterstaats-opzichter  tot architect. 

n de e staatsbegrooting van  is lotsverbe-
terin g toegezegd ten behoeve van Genie-dienst in . n 
zal krijge n een s architecten en opzichters, dat burgerlijk e 



ambtenaren /.uilen zijn en een corps militair e onderopzich-
ters. de laatsten met den rang van onder-adjudant. e 
examen-eischen zullen zijn als die voor  de opzichters cn 
architecten 'bij  den Waterstaat en 's bands 13. O. W . doch 
de inkomsten van onder-opzichters en opzichters zullen in 
alle rangen f  hoogcr  zijn dan die van hunne collega's 
bij  den Waterstaat. 

n de ambtenaren-verordening van de Gemeente Soerabaja 
zijn de  ractementen ruimer gesteld dan de tegenwoordige 
inkomsten van architecten en opzichters bij  's s B. 
O. W. 

Wat betreft de bezoldigingen van gelijksoortige techni-
sche betrekkingen bij  groote particulier e maatschappijen wordt 
het volgende opgemerkt. 

e e Spoorwegmaatschappij, de Se-
marang-Joana, de Scniarang-Chcribon en de Serajoedal 
stoomtrammaatschappijen, geven alle grootere aanvangstrac-
tementen voor  opzichters van weg en werken dan het . 
Gouvernement, terwij l de ambtenaren bij  die maatschap-
pijen evenals bij  het , pensioen verkrijgen , aanspraak 

.hebben o]) Europeesoh verlof wegens langdurig verblij f of 
wegens ziekte. 

Eovendien worden de hoogere eindtractementen vlugger 
bereikt dan bij  het . Gouvernement en hebben die 
opzichters enz. nooit kans geplaatst te worden in de meest 
eenzame en dikwijl s zeer  ongezonde streken van , 
zooals zoovele opzichters van den Waterstaat geplaatst wor-
den, o.a. bij  den aanleg van nieuwe wegen op Java en in 
de Buitenbezittingen. 

n hel hier  ter  stede verschijnend Bouwkundig week-
blad „d e Opmerker"  van r  komt b.v. een 
advertentie voor. waarbij  de e Spoorw. . 
opzichters vraagt op een aanvangsmaandwedde van f

n begintractetnent van f — 's maands voor  een 
opzichter  schijnt heel mooi. maar  is in de tegenwoordige 
tijdsomstandigheden geheel onvoldoende om op behoorlijk e 
eenvoudige wijze te kunnen leven, vooral gedurende het 
eerste jaar . omdat dat inkomen nog verminderd wordt met: 

ie.  kortin g voor  Burgerlij k pensioen cn 
civiel Weduwen en Weezenfonds f

 Voor  hen die niet gehuwd zijn  deel 
voor  eerste storting (in t civiel w. en w.-fonds „ ,

 Voor  hen die gehuwd zijn nogmaals
als boven „

 Voor  hen die voorschot op tractement 
m o e t en nemen voor  inkoop van meubels enz. 
ie inrichtin g (en dat zijn er  zeer  vele) „

Totaal f

zoodat de netto ontvangsten het eerste jaar  bedragen f
Naar  het voorkomt behoeft het aan Zijne e den 

r  van n noch aan U , die bei-
den volkomen bekend zijn met e toestanden, geen 
nadere toelichting om aan te toonen dat na aftrek van 
nogmaals f  of f  voOr huishuur, er  een geheel onvol-
doende som overblijf t om eenigszins behoorlijk te kunnen 
bestaan, waarbij  opgemerkt wordt dat de stand waaruit 
zoowel da e als de van uit d gezonden op-
zie liter s niet die isj  dat zij  zich goedschiks zouden kunnen 
behelpen in Bamboezen hutjes (krotten van  huur 
's maands staande in de . 

n ë wordt aan de opzichters en van 
W . en 's s B. O. W . dikwijl s en vooral op de Bui-
tenbezittingen de uitvoering van zeer  belangrijk e bouwwer-
ken opgedragen zonder  dat elders bestaande controle-mid-
delen kunnen worden toegepast. 

Van hun werkkracht , ijver  en plichtsbetrachting wordt 
zeer  veel gevergd. Van hun toewijding aan de hun toever-

trouwde belangen |hangt geheel af of alle gelden worden 
uitgegeven op de meest economische wijze 

e vraag schijnt hier  niet misplaatst, of het wel het 
belang van den werkgever  is, om personen aan wien zulke 
groote belangen worden toevertrouwd, een inkomen te geven 
geheel onvoldoende om in de tegenwoordige tijdsomstan-
digheden eenvoudig doch behoorlijk te kunnen leven, aan 
werkelij k bestaande grieven die zonder  belangrijk e gelde-
lijk e gevolgen wit den weg zijn te ruimen, niet te voldoen, 
hen achter  te stellen bij  andere categor iën van ambtenaren 
van ongeveer  gelijke ontwikkelin g en hun te beletten in an-
dere takken van dienst over  te gaan. 

t gevolg van een en ander  is dan ook dat de meestc-
jongelieden die als opzichter  uit Nederland naar ë 
gezonden worden, zich al spoedig zeer  ongelukkig gevoelen. 
Zi j  'hadden het in Nederland met een inkomen van f
en f too 's maands ruimer , de geldelijke voordeden wegen 
niet op tegen het nadeel van ver  te zijn van famili e en 
Vaderland, zij  krijge n al spoedig spijt van hun gaan naar 

ë en velen van hen trachten zoo spoedig mogelijk een 
anderen werkkrin g te vinden waarin een ruimer  bestaan 
gevonden wordt. Voorbeelden zijn: Streef land. Van -
gen, Schouten, Pinedo, Berkhemer, Cramer. Termout, Nijs-
sing, , Nieuw dorp, Broekens. Steenbeek en nog vele 
anderen. 

t verloop van personeel zal, worden de omstandighe-
dan niet verbeterd, in de naaste toekomst eer  toe dan 
afnemen van wegfc de vele vraag naar  technisch personeel! 
in de zich (meer  en meer  ontwikkelende e in X e d-

. 

r  niet alleen dc opzichters, doch ook de architecten 
trachten nadat zij  recht hebben op pensioen zoo spoedig 
mogelijk den dienst van den Waterstaat en 's s Bur -
gerlijk e Openbare Werken in ë te verlaten, zooals 
b.v. onzen President der  afdeeling ..Nederland", de archi-
tecten Jordaan, . Van der  Tas, Van . Torre. 

e , die allen den dienst verlieten om in andere 
werkkringe n over  te gaan. e oorzaak hiervan is echter 
niet in hoofdzaak gelegen in de tractcmenten. maar  meer 
in den inwendigen dienst bij  's s Waterstaat in Ned.-

. op welk onderwerp onze afdeeling hoopt nader  te 
kunnen terugkomen. 

t is 'het voorgaande, dat de afdeeling „Neder land " 
onder  de aandacht meent te moeten brengen van hen die 
zich willen aanmelden voor  den dienst bij  den Waterstaat 
en 's s Burgerlijk e Openbare Werken in Nederlandsch-

ë 

Ten slotte zij  het onze afdeeling vergund ' . 
beleefd mede te deelen. dat indien nadere mondelinge in-
lichtingen door  l ' . gewenscht worden, zich 
voor  het geven daarvan beschikbaar  stellen onze Presi-
dent, de Ardiitec t A . du Bois, . O. en . . V . O. en 
de opzichter  C. J. ,van der . 

Namens de afdeeling „Nede r l and "  van de vereeniging 

van Bouwkundigen in . 

e President 

fw.g.) . A . . 

Van Boetzclaerlaan

's-Gravenhage. 

T van eenige toegekende periodieke tractements-verhoogingen aan momenteel in Nederland met verlof 

vertoevende Opzichters van den Waterstaat en 's s Burgerlijk e Openbare Werken in Nederlandseh , 

ingevolge de overgangsbepalingen bedoeld bij  letter  B van Staatsblad  No.
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T E X P T . 

d t o v er  o f f i c i e e le k u n s t . 

. 

Voor  B o u w k u n st en V r i e n d s c h ap is het op
t j.1. een belangrijk e avond geweest. e heer . N. 
d t heeft er  het woord gevoerd. t spreken is 

een daad geweest. — d t is schilder, doch geen 
gewone, niet, wat wij  thans — thans nog, zou hij  zeggen — 
onder  een schilder  plegen te verstaan. j  is een onzer 
strevers naar  monumentale schilderkunst. Zoo staat hij  nabij 
de bouwmeesters. h niet over  monumentale schilder-
kunst alleen heeft hij  tot de bouwmeesters en andere be-
langstellenden gesproken. Noch over  die kunst en architec-
tuur  uitsluitend. j  is den bouwmeesters en den schilders 
en allen anderen schoonheid-begeerigen op het hart ko-
men leggen het groote gewicht van de „of f ic ieel e kunst" : 
— van wat er  „of f ic ieels"  gemaakt wordt. Over  de idee 
officieele kunst heeft hij  gesproken en over  de praktij k van 
het werk, dat van „ o f f i d e d e n "  kant ondernomen wordt — 
besteld en verricht . j  is geestig geweest, en scheqi en 
persoonlijk: — hij  heeft dit durven, moeten zijn om den 
hoogen ernst van de groote belangen, welke hij  den moed 
had, met volst rekt- idcëelen zin. doch met kracht ig- reëelen 
blik te beschouwen, na te speuren — en le toonen. 

iOver  bet begrip officieele kunst hebben de beste ar-
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27  Als boven. 
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ter  bij  den W. en 
B. O. W. in N.1. 

Als boven. 

tiesten lang de schouders, zelfs den neus opgehaald. e 
groote Puvis de Chavannes heeft geboudeerd: „Of f i c iee l e 
kunst ? — o ? dat is een zéér bijzonder  soort kunst, welku 
zich van alle andere kunst onderschddt, doordat zij  geen 
kunst is."  Een andere opvatting is er  nu. n den tij d 
van Puvis legde men zich neer  bij  het droevige feit en 
beperkte zich tot sarcasme. n dezen tij d w i l men ve r-
a n d er  i n g . We weten nu. dat officieele kunst wel wat 
is. We beseffen, dat onze taak is. die kunst vol te maken 
van nieuwe schoonheid. e ganseho bouwkunst is immers 
anders. n wij  hierbi j  aan Nederland Wi e zijn de 
bouwmeesters en de beeldhouwers van de eerste dri e kwar-
ten der  eeuw? Vraag dat aan beschaafde menschen. 
Zi j  weten u geen namen tc noemen. Vraag daarna wie. 
de schilders waren, ledereen weet namen te noemen. t 
gaat van Pieneman tot de e School. Aller  aan-
dacht, alle aandacht ging in dien langen tij d naar  de schil-
ders. e schilders waren de enfants chér is. e schilders 
leefden, hecht en sterk, in hun kleinen kring . n was 
hun horizont, doch. wat bun ontbrak, in die kinderlijk e 
sfeer, het werd vergoed door  de belangstelling van het 
publiek. 

Thans is oojk het leven tier  schilders anders, zelfs hun 
uiterlijk , materieel bestaan, hun wereldsche beslommering, 
daar  zij  niet meer  een of twee kalme tentoonstellingen van 
werk te voorzien hebben, doch tien a twaalf exposities per 
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jaar . zoodat het bestier  van de zendingen hun een halven 
kantoordienst geeft. t tij  verliep — er  is veel concurrentie, 

Ook voor  de architecten en hen. die  de architectuur 
heen staan, zijn de rijden  drju k en moeilijk geworden. Ten 
gevolge der  zoo langdurige supprematic van de schilderkunst 
hebben zij  hunne belangen verwaarloosd. r  was de schil-
derkunst en er  was dc offidiecle kunst, en deze was niet 
anders dan bureau-kunst. Wi e lette op wat onze munten 
waren, onze postzegels, vlaggen, Wat niet al meer; wie of» 
onze groote gebouwen? E r  waren kunstgenootschappen: — 
van de schilders; en er  werden schilderijen verkocht: — 
en dat was alles. 

d er  niemand voor  iets anders gedachte? Er  waren 
enkele uitzonderingen, o.a.: Professor  Alberding k Thijm . h 
hadden zijn leerlingen belangstelling voor  wat hij  wilde 
en leerde ? Spr. zelf heeft tot hen behoord. Welnu, aller 
belangstelling ging naar  en bepaalde zich tot het impres-
sionisme. Spr. heeft eerst later  begrepen, wat er  geweest 
was in die wenken, gedachten, van Thijm . t was de tij d 
van de N i e u w e G i d s . e aandacht was uitsluitend 

 voor  bel impressionisme. Niets heeft de N i e u w e G i d s 
begrepen van dc krachten, die zaten in wat wij  noemen 
officieele kunst. Tusschen  en  is bier  de verandering 
gekomen. Zi j  heeft zich geuit in e  r o n i e k. n dat 
weekblad, door  den edelen P. . Tak met zóó veel al tr a 
istisch tot zich trekkende liefde, in voor  alles vatbare aan-
dacht bestuurd. Onder de jongeren kwam toen het gestadige 
besef, dat er  een wijder  horizont Was en dat men elders 
zoeken moest; en hun streven uitt e zich in de , 
waar  zij  vinden , wat niet gevonden is in de N i c  w e 
G i d s : — veel weifeling, aarzeling, om te beginnen. 

Natuurlij k was het begin onvast. h overziet men nu. 
wat bereikt is. dan bemerkt men, dat er  hard is gewerkt, 
dan kan men dankbaar  zijn voor  wat volbracht werd. bod 
ver men nog zij  van het gezochte doel, hoezeer  het be-
reikt e niet meer  is dan het aller-, allereerste begin. Naar" 
een nieuwe groote cultuur  wijst het heen. s de tij d niet zóó 
geweest, dat een halve idioot wiel eens bij  machte blijke n 
kon. een schilderijtj e te maken, dat nijet al te slecht was: 
dank zij  den invloed der  algemeene impressionisme-sfeer; 
terwij l er  niemand bekwaam bleek tot het maken van een 
fatsoenlijken boekband? t kwam. doordat alle traditi e ont-
brak . t was het tij '  van dc wilde stroomingen — en zie, 
nu is het tij  verloopen. 

Wat men. clan, thans bij '  maefhte te doen is, men heeft 
het vermocht, ondanks gestadigen tegenstand. Een tegen-
stand, die was en is; een tegenstand, die den zoekers alle-j 
onthoudt. 

e do uitslag is \ a n e n o n d e r dezen tegenstand, 
de heer t ging het toonen met een reeks voorbeelden 
en tegenvoorbeelden. 

( S l ot v o l g t .) 
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Beroemd e Bouwmeesters . 
, 

N a d r  k v er  b o .1 e n. 

e verschijning der e in Frankrij k in de zes-
tiende eeuw gaat gepaard met de bevestiging van het 
koninklij k gezag jen 'men neemt aan, dat de krijgstochten der 
Fransche koningen i , k  en Frans
in ë niet weinig hebben bijgedragen, tot de verspreiding 
vier e r  in West-Europa. e 
invloed op de bouwkunst bleef niet uit, maar  ofschoon 
verhaald wordt , dat vele kunstwerken als krijgsbui t naar 
Frankrij k gevoerd werden en vele e kunstenaars, 
voor  korter  pf langer  tijd , daarheen ontboden, zoo bestaat 
toch omtrent [liet aandeel dezer  meesters aan de bouw-
werken, die uit dien tij d dagteekenen. groote onzekerheid. 

Betrouwbare aanteekeningen zijn over 
schaarSch, men schreef weinig over  kunst 
en aan de bouwwerken zelf, dc hand van 

het algemeen 
in die dagen, 
den -
is een uiterst schen meester  onbetwistbaar  aan te wijzen 

nioeielijke taak. omdat de technische vaardigheid bij  de 
i ransche 'kunstenaars geenszins was verloren gegaan. Boven-
''ien heeft het Fransche chauvinisme niet bijgedragen, om 

t op idit punt te ontsteken, maar  hebben integendeel 
vele schrijvers stelselmatig getracht den invloed van , 
'' o niet geheel weg te cij'feren, dan toch zooveel mogelijk 

! l ' declinecren. ten einde de verdiensten van eigen natie 
beter  (te doen uitkamen. 

n noemt verscheidene namen van e kunste-
laars, naar  Frankrij k ontboden, natuurlij k met geen ander 

doel. dan hun daar  de uitvoering van belangrijk e werken 
op te dragen, maar  naar  de sporen hunner  werkzaamheid 
zoekt itnen tevergeefs. 

Zoo is het bijvoorbeeld met F r a G i o c o n do door 
k  naar  Frankrij k geroepen. 

Giocondo. lin -zijn nieuw vaderland bekend als Jean |a-
conde, was omstreeks  te Ycrona geboren. Volgens 
Vasari |was (hij , theoloog en daarbij 

 der  eerste beoefenaars der  Grieksche literatuur , maar 
 (uitnemend bouwmeester. Verscheidene jaren bracht 

hij  het hof van keizer n van Oostenrijk . 
a wijdd e  nog jong zijnde, e cn geheel 

ë aan  studie  oudheden  monumenten
 hij  daarover  verscheidene werken, o.a. stelde hij 

 verzameling te boek van twee duizend opschriften, 
 bij  aan o s vereerde. 

g bestudeerde hij  ook de werken van Vitruviu s 
 oude talen stelde hem in staat, 

verschillende fouten daarin  verbeteren en verkeerde op-
vattingen recht te zetten. 

Vasari vermeldt nu Giocondo als bouwmeester  van twee 
bruggen te Parijs, de Pont e en de Petit-Pont. 
Alleen van eerstgenoemde brug bestaat op dit punt zeker-
heid Overigens verneemt men niets anders dan dat hij , 
behalve deze bruggen een onnoemelijk aantal werken voor 

k  uitvierd e in diens geheele koninkrijk , maar 



daar  alleen die bruggen Vasari belangrijk schijnen te zijn 
voorgekomen, verklaar t |hij  „no n ne d i m altro"  van al het 
overige. t is  jammer, vooral omdat zoo bepaald 
van een onnoemelijk aantal  ..infinit e opcre"  ge-
sproken wordt . 

Na den dood van Bramante vinden wij  Fr a Giocondo 
te e terug, waar  bij  met l en Sangallo belast 
wordt met de voortzetting van den bouw der  St. Pieterskerk. 
Al s een zijner  laatste werken op architectonisch gebied 
wordt een ontwerp voor  de r bru g te Vene t ië vermeld. 

e uitvoering van dit werk werd hem evenwel niet opge-
dragen, hij  achtte zich verongelijkt cn verliet de -
stad om naar  Verona terug tc keeren, waar  hij  op hoogen 
leeftijd overleed. 

n hoever  men in dc voornaamste monumenten der  vijf -
tiende eeuw, de kasteden Gaillon, Blois en Amboise, deze 
alom bekende voorbeelden van Fransche . 
het 'werk van Giocondo moet zien, is een nog niet opge-
lost vraagstuk. Bepaalde aanwijzingen, dat hij  dc bouw-
meester  van die werken geweest is, schijnen er  niet te 
zijn , maar  evenmin aanwijzingen, dat hij  het niet geweest 
rsj  cn wie het dan wel was. 

Want pok omtrent de Fransche meesters van dien tij d 
en zelfs van de bloeiperiode der  Fransche e 
zijn de berichten schaarsch. Alleen de meest op den voor-
grond tredende meesters maken hierop een uitzondering 
en daarvan "zij n de meest beroemde Pierre , Jacques 
Androuet u 'Cerceau, Philiber t de 1'Ormc  Jean Bullant . 

P i e r r e t is, waarschijnlij k in  te Parij s 
geboren. j  was van goede familie, zijn vader  was Seig-, 
neur  dc-Clagny cn behoorde 'tot de raadslieden van Frans . 
Onder gunstige omstandigheden opgegroeid is het wel bijn a 
zeker, dat hij  ter  voltooiing zijner opvoeding gcruimen tij d 
in - heeft doorgebracht. Fen grondige kennis van de 
klassieke bouwkunst kon men zich destijds in Frankrij k 
nog niet verwerven. Omstreeks  schijnt hij  in zijn va-
derstad te zijn teruggekeerd en wij  vinden hem daar  van 

 tot  werkzaam als architect van het oksaal in 
dc jkerk van St. Germain 1'Auxerrois. s daar  stond hem 
de beroemde beeldhouwer Jean Goujon ter  zijde, die bij 
al zijn latere werken zijn getrouwste medewerker  is ge-
bleven. 

t kan  niet verwonderen, dat de jonge t spoe-
dig de aandacht des konings op zich wist tc vestigen.' 

Frans  benoemde hem in  'tot architect van het t 
en van  af genoot hij  als zoodanig een maandgeld 
van  livres, een hoog salaris voor  dien tijd . Zooals be-
kend is vatte de bouwlustige Frans , kor t voor  zijn dood 
het plan op, het oude middeleeuwsche s te 
doen afbreken en er  een prachti g koninklij k verblij f voor 
in plaats te stellen. e kunstlievende koning beleefde echter 
slechts Piet begin van dc uitvoering dezer  grootsche plan-
nen, maar  zijn opvolgers Frans  cn i X bevestigden 

t in zijn positie en stelden hem1 in de gelegenheid, 
dat gedeelte van het palcis tot stand te brengen, dat ten 
allen tijd e alsi het meest waardevolle, uit een oogpunt van 
kunst, heeft gegolden. t is vooral de architectuur  van 
het vierkante binnenhof, waaraan men den meester  in zijn 
volle kracht kan bewonderen. 

t e is wel als zijn hoofdwerk te beschouwen en 
omgekeerd is hij  wel een der  grootste meesters, zoo niet 
de grootste, die met zoovele anderen, die na hem kwamen, 
zijn beste krachten gewijd heeft aan den kolossalcn paleis-
bouw, die nog heden ten dage een der  voornaamste aan-
trekkelijkheden van Parij s uitmaakt . n kan met recht 
zeggen, dat hij  er  zijn leven aan besteed heeft, maar  overi-
gens schijnt hij  niet tot de veel bouwende architecten van 
zijn tij d te hebben behoord. 

Al s een zijner  werken is nog bekend dc z.g. Fontaine des 
s in  gebouwd tegen de kerk van dien naam, 

doch later  in gevvijzigden vorm vrijstaand op een plein 
geplaatst. t bouwwerk op zich zelf zou hem evenwel niet 
beroemd hebben gemaakt. 

n zijn bevoorrechte positie behoefde hij  niet naar  roem 
cn eer  als kunstenaar  te haken en allerminst naar  geldelijk 
voordeel te streven. e koning benoemde hem tot zijn 
raadsheer  en aalmoezenier, maakte hem abt van Clermont 
en van Clagny en kanunnik van c te Parijs. 

n verhaalt, dat het kapittel van c tegen deze 
laatste benoeming bezwaar  maakte, omdat Pierre . 
volgens dc mode aan het hof, ccn baard droeg. Eerst na 
veel geharrewar  gaf het kapittel hem dispensatie van de 
bepaling, dat elk kanunnik zich minstens eenmaal in de 
dri e weken moest laten scheren. 

t sticnf jin  na vier  koningen van Frankrij k tc 
hebben gediend. j  overleefde zijn vriend Jean Goujon 
vele jaren, want deze schijnt omstreeks  gestorven te 
zijn , zijn naam wordt ten minste na dit jaar  niet meer  ver-
meld. 

Een merkwaardi g debat . 

E N N T 

Zooals men weet, is dit veel besproken onderwerp ook 
ter  sprake gekomen in de Eerste . e heeren Polak 
en dc "burgemeester  van Groningen, Jhr . . Tjard a van 
Starkenborgh Starhouwer, hebben er  het woord over  ge-
veerd en de ..Prov. Groninger  Courant"  achtte de zaak 
van genoeg belang om, wat de beide heeren over  deze 
zaak gezegd hebben, als volgt woordelijk weer  te geven: 

e heer  Polak zeide: n verband hiermede vvensch ik 
nog een ander  punt te bespreken ten opzichte van het ge-
bouw dat ik zooeven noemde, namelijk dat van de Grct-
ningsehe universiteit, een aangelegenheid, die niet in de 
stukken is behandeld, maar  tot welker  bespreking in deze 
vergadering ik zoowel van den r  als van onzen 
geachtcn Voorzitter  verlof heb gekregen, namelijk dc zaak-
van de versiering van dat gebouw met wandschilderingen cn 
met gebrandschilderd glas. Wat zich daarbij  heeft voor-
gedaan, is haast pngcloofrlijk . t Volgende namelijk . n 
heeft een prijsvraag' uitgeschreven. t is op zich zelf een 

W T E . 

niet onbedenkelijk ding, want ik vind het stelsel van prijs -
vragen redelijk verderfelij k en de uitkomsten van prijs -
vragen, ik behoef dit niet theoretisch uiteen te zetten, zijn 
waarlij k niet van 'dien aard dat ,'men zich aangemoedigd! 
voelt om op dien weg, voort te gaan; ik wijs daartoe op 
het Vredespaleis en het ontworpen e stadhuis. 
Enfin , men heeft een prijsvraa g uitgeschreven en in de 
jur y benoemd den architect van het gebouw, den heer. 
Vrijman , rijksbouwmeester, die het ten aanzien van dit 
gebouw niet verder  'heeft weten te brengen dan tot een 
imitati e van half e half e renaissance 
Verder  den heer , kunstschilder, een schilderijen-
schilder, wel tc onderscheiden van iemand die aan het mo-
numentaal schilderen zich wijdt . e groot de verdiensten 
van den heer g ook mogen zijn, hij  heeft op het 
gebied van de monumentale schilderkunst nooit iets ge-
presteerd. t derde lid van de jur y was de heer e Stuers, 
iemand van buitengewone verdiensten, maar  die toch blij k 

heeft gegeven van veel mfcier  ,'het oog te hebben op het-
geen on-, uit het verledene is gebleven (en tc dien opzichte 
veel heeft weten te behouden), maar  die veel minder  blijk ' 
heeft gegeven van te gevoelen voor  een nieuwe gemeen-
schapskunst avoor  de moderne monumentale architectuur 
en versieringskunst. Er  ontbrak dus aan de jur y iemand 
tii e aan de monumentale schilderkunst, waartoe de glas-

 liilderkuns t behoort, heeft gedaan. k noem bij  voorbeeld 
prof- , die op dit gebied zijn sporen meer 
dan heeft verdiend. 

c uitslag van dc prijsvraa g ds niet geweest dat dc op-
dracht aan een kunstenaar  gegeven is voor  de vervaardi-
ging van dit glas, maar  aan een firma , een ondernemer, 
een fabrikant . n zijn wezen is het reeds een hoogst be-
denkelijk verschijnsel, dat men een zaak van kunst niet 
opdraagt aan een kunstenaar, maar  aan een firma , die 
misschien 'kunstenaars cmployeert. e firm a is bovendien een 

e firma . Nu ben ik geen nationalist in dc gewone 
beteékenis van het (woord, maar  ik ben het wel in dien 
goeden zin. dat ik meen, dat elk volk zijn eigen cultuur 
heeft, en datt (de uitingen van de cultuur  slechts in den 
krin g van heit volk passen, en dat men niet moet impor-
teeren de producten van buitenlandsche cultuur . 

N u heeft men dit gedaan, en hu gaat men waarlij k nog 
een stap verder  en wel een ernstigen. t trappenhuis en 
de aula van dit gebouw moeten worden versierd, voor  een 
gedeelte met figural c voorstellingen. Nu hebben wij  in ons 
land mannen als prof . n en d , die 
veel tijd , veel studie, veel werk gemaakt hebben van de 
monumentale schilderkunst, en die getracht hebben om die 
kunst, die in ons vaderland dood was, te doen herleven. 
Zi j  hebben die 'kunst niet alleen bestudeerd, maar  zij  zijn 
op dit gebied ook met vrucht practisch werkzaam geweest, 
op een wijze die met het beste, dat er  zeker  in dc latere 
jaren is gemaakt, j n welk land dan ook, kan wedijveren. 

n passeert onze kunstenaars, men denkt cr  niet aan 
om ze tc vragen; men zegt eenvoudig, alsof men een op-
dracht voor  een paar  kachels gaf, of iets dergelijks, tot 
de e firm a dje het glas moet leveren: „schi lder 
nu ook de muren maar  te gelijk vol" . Zoo krijge n wij 
in 'het Groningsen univesiteitsgebouw een decoratie, geleverd 
door  een firm a van decorateurs, niet door  kunstenaars, en 
waar  de kunst vreemd aan blijft . Wi j  krijge n e ver-
sieringen in een h gebouw; in een gebouw gewijd 
aan de Nederlandsche cultuur  zullen wij  krijge n decoraties, 
die voortkomen uit 'de e cultuur  cn dan nog lang 
niet de beste producten daarvan. Wi j  besteden elk jaar 
aardig Wat geld aan onze musea; wiji hebben de laatste 
paar  jaren voor  aankoop uit de collecties-Six en -van Steen-
gracht ettelijk e tonnen gouds besteed, voor  werken van 
doodc meesters. k heb cr  Wel iets tegen, maar  zou er 

 geen bezwaar tegen willen maken. r  men gaat 
daarbij  voorbij  levende Nederlandsche kunstenaars, ernstig 
Werkende mannen, mannen wien hun kunst ter  harte gaat, 
die hebben getracht in Nederland een nieuwe kunstperiode-

 te leiden, die daarvoor  hebben gewerkt en gestreefd: 
men gaat die mannen voorbij  op een dergelijke smadelijke 
wijze. n magj  een woord van protest niet ontbre-
ken. k hoop alleen, dat deze miserabele geschiedenis in 
Groningen een waarschuwing moge zijn, om in het ver-
volg anders te handelen. n d krijge n de versie-
 ings'kunstenaars vanwege dc g groote opdrachten. 

t ontwerpen van meubelen, van kunstvoorwerpen, van 
versierings- en decoratieve kunst wordt door  dc g 

 door  de autoriteiten van steden gesteund en geholpen 
'oor  het geven van groote opdrachten, zoodat dc kunstc-

naars kunnen geven wat er  in hen zit. r  te lande is dit 
dierminst het igeval. n laat de menschen, die de Ne-
derlandsche versieringskunst trachten op te voeren, ploeteren 

en werken, en zij  krijge n geen enkelen steun in den vorm 
van opdrachten van rcgccringsvvegc. n doet ze integendeel 
den smaad aan p|m ze in een geval als dat van Groningen 
link s te laten liggen cn de bestellingen te doen bij  een 
buitenlandsche onderneming van decoratieve werken. 

— e heer  Tjard a van Starkenborgh zeide:" e geachte 
afgevaardigde uit Friesland, de heer  Polak, heeft hier  een 
onderwerp ter  sprake gebracht, waarvan ik kan verklaren 
dat het evenals hem, mij  in buitengewone mate interes-
seert, en nu (het in deze Vergadering is aangeroerd, gevoel 
ik mij  verplicht daarover  ook mijnerzijd s een enkel woord 
te zeggen. k bedoel het decoratiewerk dat op dit oogen-
bli k wordt aangebracht in het academiegebouw te Gro-
ningen. 

k stel voorop, dat het alleen gaat om ccn deel van dc 
versiering; het schilderwerk in het groote gebouw is mcer-
endeels reeds lang gereed. t werd uitgevoerd door  Ne-
derlanders, ik meen door  plaatselijke krachten. t kleine 
deel dat overblijft , het decoratiewerk. dat moet worden 
vervaardigd in dei aula en in de traphal . is opgedragen 
aan de heeren Otto en f n te Frankfort . 
N(iet aan een firma , maar  aan die beide heeren. Een 
dergelijke firm a bestaat alleen maar  in de verbeelding. 

k heb (hier  voor  'mij  een schrijven van de heeren -
mann. 'waarin o.a. dit voorkomt.: 

„W i r  wissen nicht was die Nicdcrl'indisehc r nnt 
dem Wor t „F i rma "  sagen wollen. Offenbar  soil damit der 
Anschcin crweekt werden, dass wir  nicht freisohaffendo 

, sondern lUnternehmer seien. die Entwürf c und 
s anderer  (angestellter e oder  ad hoe ge-

wonnener  künst ler ischer ) ausführcn oder  aus-
fiihre n lassen. s ist. wie in d jedem bekannt. 
ein , twenn nicht dine " 

E n elders: 

„Au s unserem Atelier  geht keine Skizze, kein , 
kein ausge führ tes ('das oder  Wandgemalde. das nicht cine 
eigenhandige Arbei t {von einem von uns oder  von tins beiden 
gemcinschaftlich darstellt" .

Over  dc uitvoering van het werk door  die heeren is nu 
de critiek vaardig geworden. Ze is een voortzetting, het 
blijk t ook uit de rede van den heer  Polak, van de ongun-
stige booordecling 'waaraan indertij d heeft blootgestaan de 
stij l cn dc bouwtrant van het academiegebouw zelf. 

t ze hiervan een voortzetting is trad al dadelijk aan 
het Böht tpen de eerste ingezonden stukken in de' bladen 
verschenen, op een oogenblik waarop nog maar  een zeer, 
enkele, bevoegd tot oordeelen of niet, dit laat ik nu in het 
midden van het Werk der  heeren n iets had ge-
zien. e critiek pp het gebouw was', meende ik. vrijwe l 
verstomd, maar  ti.it de rede van den geachtcn afgevaar-
digde blijk t mij  helaas het tegendeel. 

Een feit is het echter, dat men cr  al heel weinig meer 
van hoorde, dat integendeel men over  het algemeen zeer 
tevreden is met het werk van onzen bekwamen en ver 
dienstelijkcn rijksbouwkundige. die met den ijver , welke hem 
kenmerkt, binnen zeer  korten tij d in Groningen weer  uit 
de asc-h heeft doen verrijzen een academiegebouw, waarop 
wij  trotsch zijn. t het gebouw ook naar  het uiterlijk e vol-
doet, daarvan is wel het beste- bewijs, dat toen in dezen 
herfst het [physiologencongres in Groningen werd gehouden, 
waar  tal van bezoekers uit het binnenland eai uil het bui-
tenland bijeenkwamen, zij  om strij d dit gebouw prezen. t 
is opgetrokken in ouden stijl en ook dat is een griel' . k 
merk allereerst pp, dat in den regel de' universitair e gebou-
wen, werken van rijksbouwkundigen. althans te Groningen, 
niet zijn opgetrokken in ouden stijl , maar  dat hier  een 
uitzondering is gemaakt, die terdege gemotiveerd was. n 
heeft gekozen den stijl , waarin in Groningen gebouw;l werf 
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in den rijd,  toten de academie werd gesticht. e stij l is 
dus niet (gekozen uit zucht tot imitatie, maar  op zeer  goe-
den grond. ' > 

e zal (liet nu gaan t de critiek op het schilderwerk, 
dat thans wordt verricht ? t komt mij  voor, dat wij  dit 
kunnen afwachten, dat wij  althans behooren te wachten, 
totdat (het (werik gereed is en dat men. wanneer  het zoover 
is. todh po(k nog jjoed zal doen niet onder  den allcreersten 
indru k zijn oordeel tc vestigen, zeker  niet, als dit oordeel 
ongunstig mocht zijn. Vodr het oogenblik moet het dunkt 
mij  genoeg zijn te weten, dat het werk in goede handen 
is: cn dat t is opgedragen aan menschen, die inderdaad 
hoog staan aangeschreven op kunstgebied, hoop ik te kun-
nen aantoonen door  aan de Vergadering mede te deelen 
eenige werken die door  de heeren n zijn verricht . 

 hebben die heeren om iets tc noemen bezorgd wand-
schilderingen in (het raadhuis te Wiesbaden, in het e 
ambassadegebouw te , in tal van kerkgebou-

wen, waaronder  zeer  belangrijk e Op het gebied van glas-
schildering waren zij  werkzaam in opdracht van den r 
van , van den g van W ü r t e m b u r g en van 
Prin s b van Pruisen. Zij  hebben geleverd geschil 
derde vensters in het , in het -
richtsgebaude te g en zoo zou ik meer  voorbeelden 
kunnen noemen. Waar zulke werken aan deze heeren wa-
ren opgedragen, mag men toch wel eenig vertrouwen heb-
ben en behoort men dunkt mij  nu nog geen oordeel uit 
te spreken. W él is daarvoor  de tij d rij p wat betreft het 
geven van de opdracht aan de heeren n te Frank -
fort . r  te spreken is zeker  niet praematuur  en wan-
neer  ik daarop dan zal ingaan, moet ik eenigszins in het; 
verleden teruggaan cn mededeelen de wordingsgeschiedenis 
van de (gebrandschilderde ramen en later  ook van het de-
coratiewerk. 

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

Hofwijck . 
t de pogingen om , het voormalig buitenver-

blij f van , te behouden gaat het alles behalve 
voorspoedig. 

n een te 's-Gravenhage gehouden ledenvergadering der 
Vereeniging k is verslag uitgebracht over  de werk-
zaamheden en over  dc geldmiddelen. 

t bleek dat er  ongeveer  tienduizend brieven met ver-
zoek om steun rondgezonden zijn, doch dat het geldelijk 
resultaat hiervan beneden alle verwachting was gebleven. 

Van de ongeveer  die alleen voor  den aankoop van 
k noodig zullen zijn. was nog slechts rui m

aan giften in eens en rui m f  aan jaarlijksch e bijdragen 
toegezegd. 

e bijdragen zullen dus nog veel ruimer moeten vloeien, 
dan tot dusver  het geval is geweest. n  funi a.s., is de 
laatste dag waarop de vereeniging het recht tot aankoop 
in handen heeft. s voor  dien dag het geld niet bijeen, zoo 
wordt opgemerkt, (dan verdwijn t , en daarmede het 

laatste huis /van een geslacht, dat een eeuw lang tot den 
roem van ons land heeft bijgedragen. 

, die iets voor  het behoud van k zal willen 
afzonderen, kan zich daartoe wenden tot de Bank voor 
Effecten cn Wisselzaken of tot den penningmeester, dr . 
C. e de Groot, beiden , 's-Gravenhage. 

Wi j  hopen voor  de Vereeniging. dat de bijdragen alsnog 
rui m zullen toevloeien, maar  zouden wel eens willen we-
ten, wat fer na aankoop nog noodig zal zijn voor  restauratie 
en inrichtin g tot . t een halve ton voor  de ge-
heele zaak komt men cr  zeker  nog lang niet. t is zeker 
een loffelij k streven, dat een volk de helden van een groot 
verleden eert, maar  op deze wijze wordt het een luxe-lief-
hebberij, waarvan het nut eenigszins problematisch schijnt. 

n komt er  ook wel wat laat mede en vroeger  zou voor 
belangrij k minder  geld beslag op k gelegd zijn 
kunnen worden, maar  men heeft gewacht tot de speculatie 
hel in handen had cn moet nu het gelag betalen. 

^ Vereenigingen . J 

T E N P T E . 

d t o v er  o f f i c i e e le k u n s t . 

S l o t . (Zie bladz.

d bracht hij  ons op eenmaal terug tot een tij d 
van groote verrassing, toen daar, als een blijd e boodschap, 
ernstig, doch verheugend ook, de Gijsbreght-in-bock kwam 
als nieuwe schoonheid, de Gijsbreght als iets, dat ook 
uiterlij k schoon was. e heer t toonde in licht-
beeld het titelblad van n voor  de Gijsbreght-
ttitgaaf van een twinti g jaar  geleden (Erven Bohn.) 

Om te doen beseffen, hoeveel moeite het moet gekost 
hebben, geest en verbeelding tot zoo iets o>p te werken, 
bij  een algemeenen druk van doode vormgeving, toonde 
hij  als tegenplaat een werk van thans: de prent in
vanwege de gemeente, tc Amsterdam gegeven aan alle 
schoolkinderen, een prent tot blijd e herdenking der  ge-
beurtenissen van een eeuw geleden. , — zei dc spreker  — 
ben geen nationalist; maar  ik kan toch wxd ten volle be-
seffen, wat men in den geest der  kinderen heeft willen 

brengen, welk besef van g r ó ót gebeurds. En op welke 
wijze wordt dit gedaan? t een prent, waarop een on-
benullig voorstellinkj e van Pieneman is omringd met „sie-
rende"  dingetjes zonder  zin, waardeloos en volslagen on-
machtig. Zie wat n grootsch' maakte van de 
stads-teistering, in dc Gysbreght verteld; van een gebeurte-
nis, die ons gevoel niet meer  raakt ; en zie nu het hevige, 
dat de nationalisten in den geest moesten brengen om het 
groote van den verheugenisdag te doen begrijpen, als iets 
dat niet is in beeld gebracht. 

e kon de gemeente Amsterdam met deze prent ge-
noegen nemen? r de macht van de bureaux. Achter 
deze mogelijkheid ligt als oorzaak'de onverschilligheid van 
het publiek voor  wat spJr. kortheidshalve officieele kunst 
noemde. Een wisselwerking is niet uitgebleven. e on-
verschilligheid maakte, 'dat het onmogelijke geduld werd. 
Officieele kunst — zoo denkt men nog — kan niet anders/ 
dan leelijk en onbeduidend en slecht z i jn . . . E n wat is 
nu de feitelijk e reden, dat een leelijkheid als van deze 
„feest"-plaa t mogelijk werd? Een uitgever  is er  mee op 
pad gegaan, hij  heeft handig gepraat op de bureaux, daar 
heeft men er  toen eens over  „gedach t " , en al gauw heeft 
men toegehapt. Al s 'positiefs is hier  dus enkel een goocheme 
uitgever, die met een lor  een zaakje begon. God zegen' 
de greep cn op hoop van zegen. Al s een staaltje van de 
onverantwoordelijke wijze, waarop opdrachten gegeven wer-

den, deelde de heer t mede, dat die tot het maken 
van teekeningen uit ons land voor  de coupé 's der  Staats-
spoor, in welke 'men nu eens geen foto's wilde laten kijken , 
is verstrekt aan een verfhandelaar  te Amsterdam. 

t tweede voorbeeld was ook uit s G ij  s-
b r e g h t - versiering: — het wapen van Amsterdam met 
oingcvendcn tooi, 'zonder  het letterschrif t helaas en natuur-
lij k niet in dc kleuren, welke cr  zoo'n pracht aan geven. 

r  'werd gesteld... hetzelfde wapen van Am-
sterdam, zooals het in een waanzinnige en wanstaltige om-
geving is gezet op de oorkonde, die Amsterdam bij  wijze 
van groote tevredenheidsuiting verstrekt aan menschen, wier 

-jarig e plichtsvervullin g dc gemeente huldigen wil . 

Een derde schoon beeld kwam als een bewijs, dat het 
niet zoo moeiclijk is, een mooie teekening tc krijgen . t 
was namelijk t d van den (ook door  ons vroeger 
met veel ingenomenheid aangekondigden) kalender  voor
van de Quellinus-school te Amsterdam. e kalender  is het 
werk van een leerling (J. van Essen), bewijs dus, dat er 
menigeen iŝ  die nu wel iets goeds kan maken. 

, wat geeft men om stij l of schoonheid! Spreker 
toonde nieuwe postzegels voor . Een hoon-
gelach ging door  de zaal. t beeld der n is daar 
op wel zeer  ergerlijk e wijze misbruik t tot iets, dat beslist 
niet slechter  kón. e heer t had zich afgevraagd, waar 
deze voorstcllinkjes aan deden denken. En na eenig pein-
zen had hij  'tgeweten. Aan zekere tabakszakjes. h aan 
zakjes van zekeren oorsprong. n de stad vindt men die 
niet zoo licht meer. j  was echter  zoo gelukkig geweest, 
van een kennis uit d een paar  zakjes te krij -
gen, door  dezen in een klein dorp gevonden, 't Was -
d a m . . .. óf . Op het eene ziet men een 

n Pool, gezet naast een zeetje, juist zoo als het 
zeetje, waarnaast men op den postzegel gemeend heeft, 
het hoofd der n te mogen plaatsen. Op het andere 
ziet men een n r naast palmboomen, juist 
zooals de palmboomen, waarnaast men cip een tweeden 
postzegel gemeend heeft, het hoofd der n te mo-
gen plaatsen. 

E n als laatste van deze reeks, plaatste de heer t 
tegenover  een levendige met stijlbegri p saamgestelde vlag 
van de S. . A . P„  Avelke gemaakt is door  een jongen 
onbekende — alweer  een bewijs: het is cr  wel , het 
nieuwe regiments vaandel der  Grenadiers, met de herinnering 
aan den Tiendaagschcn veldtocht erin gestikt en het eer-
zame 'leeuwtje er  boven op. t doet aan antimakassers den-
ken, aan iets op een kleinburgerlijk e canapee. e heer 

t heeft zijn meening over  dit vaandel reeds geschreven. 
t is hem toen erg kwalij k genomen. j  had gespot 

met Wat officieren en velen anderen heilig i s . . .. e hee-
ren officieren — zoo zei hij  nu met forschc, toch ietwat ont-
roerde stem en dc vergadering voelde de emotie mede — 
de heeren officieren vergeten, dat ook wij  iets hebben, 
dat ons heilig is, en dat t daarom een schande genoemd 
moet, dat het leger  dergelijk prulwer k ten toon draagt, dat 
het niets schooners te geven verlangt, daar  het een vaan-
del nóód ig t en een schóón vaandel thans kan gemaakt. 

. 

Na wat er  uit de rede is medegedeeld, kwam de heer 
t tot de a l l e g o r i e, herinnerde aan de eenheid, in 

de middeleeuwen mogelijk toen er  een algemeen geloof 
was, waarbij  nochtans veel, o.a. spot, werd toegestaan; wees 
op dc tegenstrijdigheid der  meeningen, de verbroken een-
h«id, der  renaissance; en verdedigde de stelling, dat de 
allegorie zoover  af is van de werkelijkheid , dat zij  alle 
tegenstrijdigheid verzacht. Eenheid is thans onmogelijk. E r 
bestaat enkel de eene eenheid van een algemeene onver-
schilligheid voor  alle allegorie en er  is onder  dit algemeen 

gevoel alleen mogelijk officieele allegorie, die, van onver-
schilligheid de uiting, morsdood is. 

Nochtans, al is er  thans geenszins eenheid van „geloof" , 
van levensbeschouwing, van meeningen, 'de kracht van het 
decoratieve gevoel heft de „onderwerpen" , de voorgestelde 
dingen, 'dc afgebeelde gebeurtenissen, de verbeelde mecnin-
gen, boven de werkelijkhei d uit ; en hierom veroordeelde 
spreker  het, dat !B. en W . van Amsterdam den niet socialist 
Toorop gedwongen hadden, uit zijn keramiek voor  de Beurs 
één fries weg te nemen, welke een moment van de spoor-
wegstaking voorstelde, het fusilleeren van een staker. ) 
fries is .op g terecht gekomen en daar. naar  bleek, 
het bewaren niet Waard geacht! Toorop had nu aan spreker 
een krabbel gestuurd van wat: hij : zich van zijn conceptie 
herinnerde — dien krabbel kreeg men te zien als lichtbeeld. 

N u kwam te voorschijn... ons muntbilje t door  den spre-
ker levendig gekenschetst en veroordeeld tegelijk als een 
b'rok verkeerde allegorie, toen bij  de behoorlijk geët iket-
teerde figuren Arbei d en Welvaart aanwees in hun wan-
hopige pogingen om, over  den scherpen hoek van de Ne-
derlandsche Bank heen, elkaar  de band te reiken. 

Al s een bosch van standvastigheid kenschetste spreker 
de menigte met opgestoken handen, bet volksvotum, door 

r  'gemaakt als een brok nieuwe kunst voor  bet in 
historischen stijl gebouwde stadhuis te . r 
Wilhel m heeft s kunst niet mooi gevonden en ver-
klaard , dat die man nooit zijn portret te maken zou krij -
gen. d is een kunstenaar  als r  wel in staat 
tot koninklijk e fantas ieën maar  niet tot fantas ieën op konin-
gen, zooals de mode-portretschilders er  maken. Een tweetal 
grof-onwezcnlijke, behaagzuchtig-zwevende fantasterijen uit 
het 'hedendaagsche officieele e wisselden af met twee 
werken van den heer t zeiven — een uit de Beurs 
en een uit het Bondsgcbouw der s te Am -
sterdam. j  verklaarde de waarde van het geometrisch be-
ginsel, waarnaar  bij  dat eerste althans is gestreefd, en het 
pogen naar  een ornamentale verwerking der  realiteit . Wi j 
moeten — zoo zeide hij  — vri j  worden gelaten om het 
leven 'te beelden, zooals men die vrijhei d liet in het e 
der 'middeleeuwen. t een oude fresco uit , ten be-
wijze, werd deze reeks gesloten. 

*  * * 

Na een pauze kwam de heer t met zijn negentiende 
plaat: de ,,nieuwe"  — nicuw-gebouwde — universiteit te 
Groningen. iBij  wat ik thans ga zeggen, zoo zei hij , zal ik 
„persoonl i jk "  moeten zijn — echter  niet om de personen, 
doch om een stelsel te bestrijden. 

t is niet een vorm van kunst alleen, het 
is tevens een vorm van cultuur . E r  is ook in de samcnlĉ  
ving monumentaliteit mogelijk. e missen wij  en dat wreekt 
zich in Üe stelsels en in de personen, die slachtoffers van 
deze 'stelsels zijn. 

t universiteitsgebouw te Groningen is niets dan een 
nabootsing van oude vormen, een plagiaat op den vroegeren 
tijd ; een typisch voorbeeld van hedendaagsche officieele 
kunst; de toerist rijd t er  langs, de aapjeskoetsier  zegl: „d e 
akkedemie", de toerist gaapt en weer  heeft een mensch 
meer  dit hedendaagsch „ m o n u m e n t "  aanschouwd. Spreker 
was er  binnen gegaan cn had er  alles volkomen in orde 
gevonden. Bij  historisch plagiaat hoort doode allegorie. t 
zou bedroevend zijn geweest ,als een jong kunstenaar  zich 
voor  de opdracht van de decoratie in dit gebouw bad laten 
vinden. e opdracht behoorde  te zijn; - - in dit ge-
bouw, Viollet le . heeft gezegd: „Gou d is een specerij, 
geen spijs."  E r  was te Groningen zeer  veel verguldsel en 
Öie overdaad deed denken aan de vele specerij  in het eten 
van goedkoope restaurants. 

t ergerlijk e is dus n i et in



O 

t ergerlijk e is in den houw. Curatoren en de senaat 
van Groningen blijke n daar  buiten gehouden. Voor  de tech-
nische inrichtin g van laboratori a wordt wel hun advies ge-
vraagd. Voor  een belang zóó weinig gewichtig als de schoon-
heid, is dat niet nooclilg . . . . 

t spijt mij  — zei t — vodr  Groningen. Je kunt 
.van alles te veel hebben en zeker  is daar  rijkelij k veel 
r  ij  k s b o u wm ee s t e r ij : postkantoor, laboratoria , zieken-
huizen, etc. etc: — als je vij f minuten tramt zie je voor 
millioenen bureau-kunst. E n een slaap, dat je krijgt ; het 
ruik t zóó naar  papier! 

Groi.ingen's universiteit is de straf op de onverschillig-
heid onzer  ouders cn grootouders voor  al wat heet „offici -
eele kunst" . Ook dat gaat tot |ui Wet derde g e l i d . . .. Alleen 
wanneer  de publieke belangstelling gedaald is tot volslagen 
onverschilligheid, is een officicele bouwkunst mogelijk, zoo 
wezenloos als die hier. 

Eenmaal zal men er  dankbaar  voor  zijn : — a ls m en 
cr t en m i n s t e u i t l e e r t . e bouwmeesters in Ne-
derland hebben zich volslagen stil gehouden na den brand, 
;zij  hebben niets van zich doen booren, zij  hebben niemand 
er  aan herinnerd, dat nu een zaak beslist moest worden, 
de moeilijk e taak volbracht van het opdracht geven, waar-
mede zij  te maken hadden. 

*  * * 

e heer t vertoonde thans in lichtbeeld het monu-
ment van Bern ter  herdenking van dc tot stand gekomen 
Post-Unie. e vrucht van een internationale prijsvraag! e 
spreker  stelde dc afbeelding van dit zinlooze vod als een.... 
beschermheilige naast zich, nu hij  tot architecten ging spre-
ken over  het teere punt van een prijsvraag. j  zag in al 
„he t geroep om prijsvraag"  niet anders dan een slecht aan-
aanwendsel. iWannecr  niemand weet wat het best is om 
te doen, dan roept men om een prijsvraa g als redding; 
wanneer  de een den ander  niets gunt, moet de 
prijsvraa g redding brengen; durf t niemand de verantwoor-
delijkhei d aan, dan is het alweer: dan maar  een prijs -
vraag ! 

Een prijsvraa g is good onder  jongeren. e jage men 
voor  een kleine opdracht onder  elkander  op; dan vliegt 
misschien dc vonk cr  uit. 

r  bij  monumentale werken! . .. r  geeft toch niet 
enkel talent den doorslag. e verantwoordelijkheid daar 
wordt in handen gegeven, niet enkel van den begaafdste, 
maar  van hem. die de groote verantwoordelijkheid in al 
haar  omvang dragen kan. 

n de leveranciers van koffi e of rijst  tegen elkander 
concurreeren. t is zeker  wel een middel om tot den meest 
reëelen prij s van het product tc komen. r  koffi e is nuj 
eenmaal iets anders dan inspiratie. e inspirati e huist in 
het hart ; zij  laat door  prijsvraagprogramma' s noch winst-
beloften zich lokken. 

Aldoor  was er  nog het lichtbeeld van Bern: dat leelijke 
lichtbeeld, geestig als „besche rmhe i l i ge"  aangeboden: veel-
eer  een beschermend monster, met die monsterachtigheid 
bij  wie haar  zagen den spreker  gelijk gevend in het be-
toog: de prijsvraa g is een onvoldoend middel. 

e lezer  weet, dat dc heer t veel verder  ging. j 
was zich bewust, als niet-architect in een krin g van archi-
tecten te spreken tegen het prijsvraagstelsel, in dc bouw-
meesters-kringen geliefd, zooals o.a.. is gebleken na Jan 
Veth' s stuik in e Gids"  tegen [het idee van een prijsvraa g 
voor s stadhuis. h deze niet-architect ) 
had het ook niet over  technische waarde. ) 
„dach t u dat talent daar  (bij  monumentale werken) alleen 
den doorslag geeft?" e verantwoordelijkheid om de lei-

ding van een groot monumentaal werk op zich te nemen 
is niet gering; behalve groote gaven — hoeveel vastheid 
van karakter  en levenservaring is daarvoor  noodig! 

d voor  het onnadenkende bij  het „ge roep om 
prijsvraag "  achtte e heer t het, dat onlangs het voor-
stel is [gedaan, aan . Troelstr a een adres te richten 
met het verzoek, om, zoo' er  beskoten werd tot den bouw" 
van een volkshuis te Amsterdam, daarvoor  een prijsvraag) 
uit te schrijven. n — zoo vroeg hij  — de heeren niet 
bedacht, dad de partij 1, die strijd t tegen het concurrentie-
bcginscl in het maatschappelijke, toch waarachtig niet zoo 
inconsequent zal zijn in: het artistieke en intcllectucele het 
concurrentie-beginsel te aanvaarden ? 

r  (is maar  één weg om dc inspirati e aan tc vuren, 
en dat is de weg van het hart. t schoone vertrouwen 
en de verwachting der  menigte, die vinden, langs kron-
kelwegen, den wieg naar  het hart . s er  grooter  stimulans 
denkbaar  voor  den kunstenaar  dan het besef, dat duizen-
den, in hem alleen, het instrument zien. waarmede zij  hun 
eigen verlangens tot werkelijkhei d kunnen zien komen? t 
gevoel jaagt het 'bloed naar  zijn hart. Zoo iets, dan wekt 
dat zijn inspirati e op en de trotschc gevoelens der  verant-
woordelijkheid . ,Wat is er  beter  voor  den monumentalcn 
kunstenaar  dan dat ? Een prijsvraa g bereikt dat niet. -
ken wij  bierbi j  aan . Wat zal ons allen het 
langst bijblijven , wat zal hieromtrent om zoo te zeggen het 
duurzaamst gegrift worden in de boeken van de geschie-
denis onzer  kunst, als alles al verder  vergeven zal zijn ? 

t zal wezen, dat de persoon Berlage cn wat hij  repre-
senteert, beleedigd is geworden — en nog voor  dat er 
iets was ondernomen of bereikt. En onder  welke omstan-
digheden moet thans Prof. Everts werken! Zeker  aller-
minst, terwij l hij  achter  zich gevoelt  x den steun van het 
prachti g vertrouwen der  gemeenschap! Zij n arbeid wordt , 
integendeel, door  kritie k en schim]) en aanval omringd. 

t men dat dit de voorwaarden zijn, waaronder  mo-
numentale kunst tot standi kan komen? E n het is de vrucht 
van delprijsvraag-manie. Zi j  verzuurt de sfeer  naar  alle zijden, 
nog voordat cr  één steen is gemetseld. 

Weer  veranderde het lichtbeeld — wij  kregen den Vij -
verberg te zien. 

e hoogst belangrijk e verbouwingen daar  bleken echte; 
niet 'meer  dan een aanleiding. 

e iheer t kwam terug op de macht der  bureaux. 
Ui t langdurige cn te uitsluitend algemeene belangstel-

lin g voor  de 'schilderkunst verklaarde de heer t o.m. 
die macht der  (bureaux. e macht is moeilijk te ontwrin -
gen, al kan erkend, dat onder  de jonge ambtenaren in dq 
bureaux e nieuwe inzichten veld winnen. 

Spreker  had gehoopt, zijn auditori e een staat tc kunnen 
overleggen, aangevende voor  hoeveel geld de rijksbouw -
meesters, afgescheiden nog van hun particulier e praktijk , 
verwerken; om dan, tegenover  hetgeen de dri e rijksbouw -
meesters , tPeters en Vrijma n doen, te laten zien 
wat in de laatsBe jaren is verwerkt door  een drietal als Ber-
lage, e Bazel en . e vergelijkin g was echter 
niet zuiver  te trokken. Spreker  las eenige cijfer s voor. Gotir 
vernementsgebouwen Ttrecht f  rijkskrankzinnigen -
gesticht te Wocnscl f  microscopische anatomie te 

t f  werktuig- en scheepsbouwkunst tc t 
 mijnbouWkunst te t  bibliotheek te 

t f t was een lijst van vele millioenen. 

Ber lage . . .. . maakten projecten. Een lange 
ri j  van groote .wjerken. .Projecten, die niet werden uitgevoerd. 
N a e Beurs heeft Berlage niet één groot bouwwerk meer 
gehad, niet één enkel monumentaal werk. E n daarvóór 1 

evenmin. : — een man als Berlage heeft, en hij 

loopt nu naay jde zestig, eens in zijn leven gelegenheid ge-
had, oen werkelij k groote conceptie uit te voeren. 

Noch e Bazel noch t hebben ooit iets van 
werkelij k groote imonumentaalheid te bouwen gekregen. t 
groote (werk van e Bazel is 'het gebouw van de , 
en dat kost nog maar  J van de groote laboratoria , die 
door  de rijksbureau x worden klaargemaakt. s dri e van 
onze knoest vooraanstaande bouwmeesters — samen één groot 
monumentaal werk. r  de rijksarchitecten, die 
jaar  in jaar  uit voor  millioenen bouwen. 

Terwij l de architecten „k r ieuwen "  — zoo noemde spr. 
t eeuwige geroep om prijsvraa g uit hunne kringen — 

terwij l het groote publiek slaapt, bouwen dc rijksbouwmees-
ters d vol met gebouwen, waar  volgende geslachten 
geen raad mee zullen weten! 

Groningen waarschuwt. 
Straks zullen de groote werken om en bij  den Vijver -

berg begonnen worden, aansluitend bij  het schoonste ge-
bouwencomplex, dat wij  hier  in d hebben. t ook 
dit alles toevertrouwd blijven aan de bureaux? Spreker  had 
al van een opdracht gehoord. iNog van het vorige ministerie. 
Een opdracht in s Sciize stijl : — Triano n op den 
V i jverberg ! . . . . . ; 

t prijsvraagsystcem is een stelsel. t systeem der 
rijksbureau x s een stelsel. Al s gij  — zeide spreker  — die 
twee tegen elkaar  aanklopt als twee eieren, dan gaat de 
schaal van de prijsvraa g stuk. 

s ier  ook niet een ander  middel? 
t , echt-artistieke mcddel: dat gijzelf, gijzelf, gij 

de architecten, uitmaakt , wie uwer  gij  voor  het uitvoeren 
van een belangrijk e opdracht het geschiktst acht; en, wan-
neer  gij  dat zelf höbt uitgemaakt, dan — geleerd door 
Groningen, [geleerd door , zal het niet moeilijk zijn, 
honderden andere 'kunstenaars en intellcctucelen te vinden, 
die uw streven orn uwen zin, uwe deskundige keus door 
te idrijven , met hun adhaesie, hun invloed steunen. 

s zulke zelfopoffering onmogelijk? Spreker  weigerde, dit 
te gelooven. 

Want twat allen willen, dat is toch bovenal, dat dc mo-
numentale cultuur  in d groeit. 

Wi j  zijn bier  ón den knoei gekomen, in droevige versuk-
keling, r  de onverschilligheid der  menigte voor  dc offi -
cieel c 'kunst. 

Gij , de deskundigen, gij , dc werkers, kunt warmte bren-
gen r het nu koud is. Tegen een geestdriftige bewe-
ging is limmor s nooit een regeering bestand! 

E T E . 

r  dc Besturen der  Bouwkundige vereenigingen is on-
derstaand schrijven verzonden: 

Aan Burgemeester  cn Wethouders 

der Gemeente Amsterdam. 

Edel Achtbare . 

Ondergctcckenden. vertegenwoordigende dc vier  Veree-
nigingen. welke een lid benoemen in de z.g. Schoonheids? 
Commissie te Amsterdam, hebben dc eer  U mede te dee-
len, dat zij  door  de Schoonheids-Commissie in kennis zijn 
gesteld van het schrijven der  Commissie tot Uw College 
gericht, d.d. t j.1. ,cn dat zij, naar  aanleiding hier-
van een bespreking hebben gehouden, waarbij  zij  eenstem-
mig het wenschelijk achten, het volgende onder e aan-
dacht te brengen: 

Ondergeteekendcn erkennen gaarne, dat eene toezegging 
voor  onvoorwaardelijk aanvaarden van alle adviezen der 

e door  Uw College niet mag worden 
verwacht: doch zij  achten het wel wenschelijk, dat, wanneer 

Uw College meent van het advies der  Commissie te moeten 
afwijken , de Commissie steeds in kennis gesteld zal wor-
den van dc motieven, die Uw College geleid hebben tot 
zijne imecning, cn dat daarna alsnog gelegenheid zal zijn 
voor  nader  overleg tusschen Uw College en dc Commissie. 

Ondergeteekendcn verklaren hierbij , dat de leden der  Com-
missie door  hunne afvaardiging het volle vertrouwen der 
bouwkundige lichamen hebben ten aanzien der  beoordee-
lin g van de hun voorgelegde ontwerpen, omtrent welke 
beoordeeling zij  aan de Vereenigingen gcenerlei verantwoor-
ding schuldig zijn. j  zij  er  op gewezen, dat de Schoon-
heids-Commissie is ccn zuiver  aesthctisch-tcchnischc Com-
missie, die bouwkundige ontwerpteekeningen te beoordce-
len heeft, waaromtrent de nict-deskundige uit den aard 
der zaak zeer  moeilijk het vercischte inzicht kan verkrijgen . 

Ondergeteekendcn spreken dan ook de overtuiging uit , 
dat bij  lUw College de ernstige wil voorzit, niet alleen 
dc Commissie te handhaven, maar  ook hare positie te 
versterken. 

n verband hiermede herinneren zij  'Uw College cr  aan, 
dat reeds in  bij  schrijven van  October  door  de. 
Commissie bij  Uw College is aangedrongen op een betere 
regeling harer  positie. 

a is door  Uw College de reorganisatie der  Com-
missie ter  hand genomen, en is, in overleg met dc Com-
missie en met de Bouwkundige lichamen, door  Uw Col-
lege een nieuw t ontworpen. 

Ondergeteekendcn erkennen, dat door  de wijze waarop 
de Commissie volgens dit t zal worden ingesteld 
cn hare leden zullen worden benoemd eeen belangrijk e ver-
sterking van hare positie geacht kan worden aanwezig te 
zijn . 

n verband met bovenstaande nemen ondergeteekendcn 
de vrijhei d Uw College beleefd tc verzoeken hun te willen 
medcdeelen of 'binnen korten tij d Uwerzijds voorstellen, lei-
dende tot instelling van de Commissie, overeenkomstig het 

t hierboven genoemd, mogen worden tegemoet ge-
zien. n kan worden toegevoegd dat in afwachting van 
Uw g e ë e rd antwoord op dit schrijven, de leden van de 
Schoonheids-Commissie zich, op verzoek van ondergeteeken-
den, bereid verklaard hebben hunne functie tc blijven waar-
nemen. 

t de meeste hoogachting, 

Voor de j  tot Bevordering der  Bouwkunst: 

w.g. A .  G.Bz.. Voorzitter . 

J. , Secretaris. 

Voor  de Afdeeling Amsterdam der j  tot 
Bevordering der  Bouwkunst: 

w.g. F . W . . . Voorz. 

E . . P. , Secretaris. 

Voor  het Genootschap „Arch i tec tur a et Amicitia" : 

w.g. P A U  J. E . Voorzitter . 

G. ƒ. . Secretaris. 

Voor  den Bond van Nederlandsche Architecten: 

w.g. J. E . v. d. . Vice-Voorzitter . 

„  J O N. , Secretaris. 

L e e s t a f e 1 
 No.  Con-

flic t Schoonheidscommissie . 
n l w o o n h u i z e n, . A . . f Gzn., met 

al beeldingen. 



 12 

O v e  o d e  n i s m e en , doo  W. . , 
e v e t w a  ca i n g en Ventilatie in de Nieuwe s te -

dam, doo . . met afbeeldingen. 
 a n d p  o e f. n dak. 

A No. n e het tie 
nootschap. 

t g de g van t
S c h o o n h e id t e am m i s s i e.' 

e S c h o o n h e i d s c o m m i s s i e. 
C l u b van e leden van het Genootschap A et A, 

 o il e i' n e antiquiteiten doo  Candidus. 
 u u g e n in het Academiegebouw te . 

E en o e f. 

E  No. n uit . 
 o m e in de , met losse plaat. 

V e t i 1 e  e n d e e in gewapend beton (Systeem 
, met afbeeldingen. 

E  No. h k van enkele 
typen van n en n voo e , 
doo . t Suoep w. i . met afbeeldingen. 

 1 o n i a 1 e Tentoonstelling te g
n S t u k k e n. Academisch e e inge-

.  doo  C. . k w. i . ,  doo  G. . l doo . G. . 
van de Jagt i . — Stedenbouw, doo J. . E. . — -
leidingen, doo G. J. . Couvée. 

 1!. v. T. No.  Officieel gedeelte. — Wet 
op het . — n van . — . 
— Een kijkj e op onze . — Onze . — -

. — Uemengd. — Uit technisch; bladen en . — 

E  No. k van den n d van 
. 

l i t de . — e . 
A f d e e 1 i n g s v e s 1 a g e n. , g

E E E No. e wegen in 
. — e technische ontwikkeling en de . — l te
g van steenkool. — g van . — 

Ongevallenwet. — . — 

 T E . 

e kerk te , door  dr . Cuypcrs als monumentaal 
gebouw aangewezen, is in haar  oorsprong zeer  oud en ais 
zoodanig dus zeker  liet restaureeren waard; omtrent her 
kerkgebouw wordt in de kronieken gemeld, dat de eerste 
kapel te , aan St. Pieter  opgedragen, door  dc Noor-
mannen Werd verwoest en eerst onder  de g van 
graaf t dc Fries in  herbouwd en in een charter 
van Burchard . bisschop van Utrecht, wordt het nieuwe 
gebouw een ,,kapel"  genoemd, in tegenstelling met der-
gelijke gebouwen in de omgeving, als te Bouchante, Axel 
en Assenede. waar  van „kerken "  wordt gewaagd. e tegen-
woordige kerk , gewijd aan St. Willebror d — dc overle-
vering gewaagde zelfs van de wijdin g der  kerken te t 
en Biervliet door  den grooten Evangelieprediker, toen hij 
in die streken het Christendom kwam prediken — is een 
uitnemend schoon gebouw, reeds in  vermeld. -
maal werd 't door  brand beschadigd; de jaren

 werden in dit opzicht met zwarte kool aangeteekend
van den oorspronkelijken vorm is dan ook maar  weinig 
overgebleven. t kapittel van k bezat het jus pa-
tronatus, en de k was de hoofdkerk eener  uitge-
strekte parochie, imiet een aantal polders, wier  tiendplec htig-
jheid nog ï«  moest bijdragen tot herstel van het door 
brand beschadigde gebouw. Vóór den brand van  schi;-
nen er  merkwaardig geschilderde glasramen, o.a. in
door  het kapittel van k en de abdijen van Cambron 
en Paudeloo geschonken, en schoone grafmonumenten te 
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Een gemoedelij k en krachti g woor d in het belan g van het Vereenigingsleven . 

e heer  P. G. Buskens, gekozen tot Voorzitter  der  Ver- leven der  Vereeniging betreft, dat de leden gaarne ter  ver 
ceiiiging „Bouwkuns t en Vriendschap"  te , heeft gadcring komen en opgewekt aan de discussies deelnemen, 
zich genoopt gevoeld, bij  de aanvaarding van die functie, dat de verschillende commissies vol ijver  hun taak vol-
in een circulair e het woord tot de leden der  vereeniging brengen, in een woord, dat de Vereeniging aan hel in 
te richten, een gemoedelijk woord, dat wegens dc tijdsom- art .  van dc Statuten omschreven doel beantwoordt. -
siandigheden, waaronder  het geschreven werd, wat meer  en boven heeft hij  zorg te dragen, voor  zoover  het naar 
aandacht verdient, dan dc gebruikelijk e toespraak, waar- buiten werken betreft, dat de Vereeniging in het publieko 
ntede in den regel een nieuw gekozen voorzitter  in de leven een zoodanige plaats inneemt, dat aan haar  optreden 
eerste vergadering, die hij  leidt, van wal steekt. cn aan haar  adviezen in het belang van de Bouwkunst 

Waarschijnlijk , om zich des te beter  van die aandacht groote waarde wordt toegekend." 
te verzekeren, (heeft de heer  Buskens den minder  gebrui- E r  behoort l moed toe, om in deze dagen, met het 
kelijken vorm van een circulair e gekozen, wel wetend, dat Amsterdamsche Schoonheids-Conflict voor  oogen, nog te 
aan hetgeen zwart op wit gedrukt staat meer  waarde go- durven denken- aan een optreden met succes in het pu-
hecht wordt, dan aan het gesproken woord. e circulair e bliekc leven, nog te durven verwachten, dat men waarde 
kan den schrijver  ten allen tijd e voorgehouden worden als zal hechten aan de adviezen van de beoefenaars der  Bouw-
de omschrijving zijner  opvatting omtrent de taak, die hij  kunst en te mjeer  daar  in m zelf een geschiedenis, 
heeft aanvaard. Wi j  tmleenen haar  te mogen beschouwen als als die van den . nog niet vergeten is. t 
d (' vrucht van ernstige overweging en gelooven gaarne. de heer s daaraan gedacht heeft blijk t o. i. duidelijk , 
dat het den  volle ernst is, wanneer  hij  verklaart : waar  hij  vervolgt: 

t is niet dan na lange aarzeling, dat ik dezen eer- n dit licht bezien, zal hel een ieder  duidelij k zijn. dat 
wollen, maar  niettemin gewichtigen en verantwoordelijken post ik niet dan na eenige aarzeling de benoeming aanvaardde, 
aanvaard heb."  daar  'het helaas een foit is, dat het gezag, waarop -

„Eervol , omdat het feit, tot dezen past geroepen te wor- kunst en Vriendschap"  behoort te bogen, in den kuitsten 
den vanzelf insluit , dat de gekozene de achting zijner  me- tij d niet zoo is, als men dat wel zou wenschen. waarbij  ik 
deleden geniet en (zij) i n hem den man zien, aan wien zij  alleen 'het feit ^vvensch vast te leggen, zonder  daarvan, wien 
de belangen hunner  Vereeniging gaarne zien toevertrouwd."  ook. het geringste verwij t te willen maken. E n als direct 

h vooral ook gewichtig en verantwoordelijk , omdat gevolg, of misschien wiel de oorzaak daarvan, is m. i. de 
°P den Voorzitter  de plicht ruist, de Vereeniging tot bloei niet te miskennen (daling van het peil der  onderlinge. go*ede 
t e brengen, d.w.z. zorg te dragen, voor  wat het inwendig*  verstandhouding of wederzijdse he vriendschap der  leden." 



[Wanneer  wij , den laatst en volzin lezende, den gedachten-
gang van den schrijver  trachten na te speuren, ontgaat ons 
het verband, waarin hij  in de daling van het peil der  goede 
verstandhouding het g e v o lg [wil zien van de weinig gezag 
hebbende positie der  Vereeniging. t kan zijn, dat do 
voorstanders van een krachti g en energiek optreden naar 
buiten wel eens gestuit zijn op gebrek aan energie en ac-
tivitei t bij  hun medeleden en zij  zich min of meer  van dezen 
en van de Vereeniging zelve hebben afgewend in de mee-
ning, dat met een vereeniging, als Bouwkunst en Vriend -
schap is, toch niets viel uit te richten, maar  wij  gelooven 
toch, dal des schrijvers laatste veronderstelling, dat de min-
der goede verstandhouding als o o r z a ak van het gemis 
aan gezag knoet worden aangewezen, de juiste is. 

Fn de nieuw opgetreden voorzitter  schijnt ook zelf zich 
daarvan bewust te zijn en de verbetering van die verstand* 
houding als het allereerst noodige te beschouwen. 

k heb ten slotte dan ook besloten,"  zoo vervolgt hij , 
,,de mij  opgelegde taak te aanvaarden, omdat ik in mij  de 
kracht gevoel, [het vereenigingsleven te doen opbloeien en' 
daarin een middel zie. om' de goede verstandhouding, welke 
zoo tal van jaren, vooral tusschen dc oudere leden van 
„'Bouwkuns t en Vriendschap", heeft bestaan en nu nog na-
werkt , weder  op het vroegere peil te brengen, ja,  mo-
gelijk , nog te vergrooten." 

,,'Want, ik herhaal het. 't is helaas niet te ontkennen, de 
vriendschappelijke verhouding tusschen de bouwvakbeocfe-
naren in onze goede stad is m.i. de laatste jaren niet, zooi-
als die 'kan en behoort te zijn. t staat dan ook bij  mij 
vast, dat de bouwkunst onmogelijk kan bloeien, wanneer 
die vriendschappelijke verhouding en dit wederzijdsch vertrou-
wen gemist worden en dientengevolge b.v. ih plaats van 
vreugdevol medegevoelen, als den een of den ander  een 
orxhac'hl te beurt valt, dadelijk gereed te staan met een 
groote dosis critiek of in bedekte termen de mcening te 
ventileercn. dat men zelf veeleer  in aanmerking behoorde-
te 'komen. Ook ben ik er  van overtuigd, dat dit het ge-
makkelij k afdoen tvan zaken, in die gevallen, waarin men, 
hetzij  voor  zichzelf, hetzij  namens derden, met elkaar  in 
aanraking komt, niet Weinig in den weg staat. Nooit inv 
mere loopt een onderhandeling gemakkelijker, dan wanneer 
de betrokkenen deze kunnen voeren, gebaseerd op vriend-
schap en 'kennis van elkanders karakter , waaruit wederzijdsch 
vertrouwen geboren wordt. 

n haalt niets den stand der  bouwvakbeoefe-
naren in de publieke opinie meer  omlaag, dan wanneer 
dezen, bij  het minste wat passeert en dat niet met hunne 
mcening strookt, gereed staan mondeling of schriftelij k hunne 
fïtzucht bot ite vieren." 

„Vandaa r dat ik reeds een groot gedeelte mijner  roeping 
als Voorzitter  van „Bouwkuns t cn Vriendschap"  vervuld 
zou achten, 'wanneer  ik dc vriendschap onder  de leden tot 
hooger  peil zou weten op le voeren, overtuigd als, ik ben, 
dat daarvan onvermijdelij k een grooteren opbloei van dc 
bouwkunst in jorize stad in al (bare vertakkingen een gevolg 
zou zijn." 

„ W a a r ik daarenboven het voorrecht heb te mogen sa-
menwerken met een Secretaris, die dezelfde gevoelens is 
toegedaan cn lm/et ijver  voor  de Vereeniging bezield is, 
en met meerdere leden van het Bestuur, die reeds van 

oudsher  de Vereenijgling een goed hart toedragen, daar  durf 
ik met moed de opgelegde taak te aanvaarden en zal ik 
met ijver  trachten, in de hierboven aangegeven richtin g 
werkzaam te zijn." 

n krijg t luiit de hier  voorafgaande, zeer  sympathieke, 
ontboezeming den indruk , dat do heer  Buskens in de eerste 
plaats rekent op de oudere leden, wier  invloed in de Ver-
eeniiging vele jaren overwegend geweest is en nu nog na-
werkt . Ongetwijfeld moet men onder  de oudere leden, zon-
der aan de verdiensten der  jongere iets tc kor t te doen, 
du beste krachten, dc stciunpülaren der  Vereeniging zoe-
ken. r  de nieiuwe voorzitter  vergete in zijn loffelijke n 
ijver  vooral njet ook met de jongeren rekening te houden. 

e krachten, tijc  daaronder  schuilen zijn geenszins te vei* 
waarloozcn, ook hun streven verdient, zoo het ernstig is, 
zijn belangstelling, ook' hunne denkbeelden verdienen in 
dit geval tot hun recht te komen. 

t is vooral de scherpe stelling, door  het jonger  ge<-
slac'ht tegenover  het oudere ingenomen, die in onze dagen 
het vereenigingsleven dreigt te ondermijnen. e vaak mee-
doogenlooze critiek van de jongeren op de ouderen, en 
omgekeerd, want pok de ojudcren gaan hier  niet geheel! 
vri j  uit, staat de gpede verstandhouding in bedenkelijke 
mate in den weg. Vri j  wat meer  dan de „ ja lousi e de mét ier" , 
wier  invloed helaas ook niet kan worden weggecijferd. Gê  
luk t het den nieuwen voorzitter, dc goede verstandhouding' 
tusschen jongeren en ouderen tc herstellen, de eersten tot 
het besef te brengen van hetgeen zij  aan de ouderen te 
'danken hebben, de laatsten tot het inzicht, dat niet al wat 
de jongeren willen onzin is, dan zal hij  reeds zeer  veel 
hebben tot stand gebracht- Terecht evenwel merkt hij  aan 
het slot van zijn rondschrijven op: 

„ E e n eerste vereischte voor  het welslagen van mij n streven 
is echter, that de leden op de vergaderingen, excursiën, enz., 
door  de Vereenigjing .uitgeschreven, verschijnen. Zonder  dat 
is een trachten om goede, vriendschappelijke verhoudin-
gen te kw'ccken tevergeefsch." 

k e.ndig dan ook 'met de verzekering, mij n beste krachten 
voor  „Bouwkuns t en Vriendschap"  te zullen inspannen, doch 
doe dan ook een beroep op den goeden wil der  leden, om 
niet alleen door  het storten van de jaarlijksch e contributie» 
een blij k van belangstelling in de Vereeniging te geven, dochj 
daadwerkelijk met de Vereeniging mede te leven, waarmede 
zoowel de vriendschap als de bouwkunst gebaat zullen zijn." 

e t goede voorbeeld, dat de nieuwe voorzitter  zeer 
zeker  geven zal, goed doen volgen! j  vertrouwt op do 
eerstvolgende vergadering te zullen eirvaren, dat zijn stem 
met die eens roependen in een woestijn van onverschillig-
heid zal zijn [geweest. Wij'hope n van harte, dat dit vertrouwen 
niet zal Worden beschaamd, maar  ook al blijf t hef effect 
van den oproep beneden de verwachting, zoo< vertrouwen 
wij  onzerzijds, dat de nieuwe voorzitter  zich daardoor  niet 
zal laten ontmoedigen. k en omvangrijk is inder-
daad de taak, d|ic hij '  zich heeft opgelegd, niet met een, 
slag zaü tte bereiken zijn, wat hij  zich voorstelt, want be-
halve onverschilligheid is nog zooveel meer  tc overwinnen. 
War e het onverschilligheid alleen, dan was dc taak nog niet 
zoo moeilijk , maar  het gaat hier  om het wegnemen van 
de oorzaken van hetzij  werkelijk e onverschilligheid, hetzij 
van hetgeen onverschilligheid schijnt. 

F 

Een merkwaardi g debat . 

l N N T W T E . 

(Slot.) 

e heer  Van Starkenborgh vervolgde: 
r  de Voorzitter ! Er  was door  bijdragen van par-

ticulieren vermeerderd met eenig entreegeld, dat geheven 
is bij  de bezichtiging van het gebouw, maar  vooral door 

de besluiten van de provindi e en de gemeente Groningen 
en van het departement Groningen van de j 
tot Nut 'van het Algemeen, besluiten die getuigden van 
groote liefde voor  de universiteit, het noodige geld bijeen-
gebracht om in de traphal van het universiteitsgebouw aan 
tc brengen gebrandschilderde ramen. Ten einde daarvoor 
nu te krijge n htet beste ontwerp, heeft men een prijsvraa g 
uitgeschreven en tot leden van de jury , ter  beoordeeling 
van de inzendingen, uitgenoodigd de heeren jhr . mr . Victor 
dc Stuers, . W . g en den architect van het ge-
boutn den heer  Vrijman , namen die in Nederland op kunst-
gebied mogen genoemd worden. 

n mag aannemen, dat als zulke mannen zich bereid 
verklaren dc taak te aanvaarden, de waarborg aanwezig 
is dat zij  'de zaak voldoende kunnen beoordeelen en zoo 
daartoe nog iets mocht ontbreken, zij  zich de noodige ge-
gevens zeer  iwel zullen kunnen verschaffen. t een aldus 
samengestelde jur y was men volkomen verantwoord en toen 
de heer g door  omstandigheden het werk niet ge-
heel imeer n verrichten, zoo als hij  dit wenschte, is hij 
vervangen door  den heer  Wil l y , den voorzitter 
van  ulchr i jStudio, die zich ook een naam heeft verwor-
ven. E r  zijn toen op die prijsvraa g ingezonden  antwoor-
den — dc deelneming was volkomen vri j  geweest — en 
daaruit heeft de jur y eenstemmig als het beste aangewezen 
het ontwerp van de heeren . e jur y heeft ver», 
klaar d dat (dit ontwerp niet alleen relatief, maar  ook ab-
soluut den prij s ten volle verdiende. 

Nadat dit was voorafgegaan is er  in de Tweede r 
bij  de behandeling van de begrooting van Binnenlandsche 
Zaken op aangedrongen, dat men aan de heeren, die den 
prij s verworven hadden, de opdracht tot uitvoering van de 
werken niet zou geven. Toen is o.a. dit gezegd: „da t het 
bij  den tcgenwoordigen stand der  glasschilderkunst hier 
te lande niet te verdedigen is ccn rijksgebouw, nog wei 
ten deele met rijksbijdragen , te versieren met werk van 
dien aard .uit den vreemde, dat zeer  zeker  het nationaal 
karakter  mist." n is opgekomen door  niemand min-
der dan den heer e Stuers, die in de zittin g der  'Tweede 

r  van r n pag.
onder  meer  zeide (ik laat den heer  de Stuers liever  aan 
het woord [dan dat ik het zelf zeg, omdat zijn woord 
autoritei t heeft): 

k stel voorop de theoretische vraag, of het af te keu-
ren is dat een internationale prijsvraa g voor  een dergelijke 
zaak geopend Wordt . k geloof dat daar  niets tegen te 
zeggen valt. Want wat is het streven geweest ? Geen an-
der dan om het beste product te bekomen wat te krijge n 
was. E n idan is het volstrekt niet vleiend voor  de -
landsche kunst, wanneer  men zegt: men mag geen inter-
nationale concurrentie uitschrijven, daartegen zijn wij  niet 
bestand." 

Verder heeft toen de heer e Stuers den toenmaligen 
r  van Binnenlandsche Zaken gewaarschuwd niet te 

veel aandacht tc schenken aan wat hij  noemde „he t wer-
ken en wimpelen met dc nationale vlag"  door  de mede-
dingers ,welke het in den prijskam p hadden verloren, en 
tot besluit zeide hij  het volgende: 

,.Bi; ccn prijsvraa g moeten dc concurrenten er  op kun-
nen vertrouwen, dat de beste zal worden bekroond en hem 
de eer  en de voordcelcn der  uitvoering geacquircerd zijn. 
All e peuteren is daarbij  uit den booze. n casu is een be-
beroemd — men lette op dat woord — een beroemd b 

r  bekroond en dien man komt het werk toe. k 
ben overtuigd, dat die stoere Groningers met hunne harde 
koppen, groot verstand en eerlijkheid geen oogenblik zul-
len aarzelen om te doen wrat hun plicht is." 

Welnu, in onze harde koppen is dan ook niets anders 
opgekomen. Wi j  hebben aan dc heeren n opge-

dragen de levering van het hoofdraam en wij  waren zou 
gelukkig dit .ook tc kunnen doen voor  de zijramen, waar-
voor  boven verwachting ook het geld was gevonden. Op 
die manier  bleef alles wat de ramen betreft in één hand 
en kon men verwachten eenheid van uitvoering cn opvat-
ting. Tot zoover  was het een zaak van dc schenkers, gold 
het een geschenk ten behoeve van een rijksgebouw waar 
over  wij  h)ier  in de r  dunkt mij  gracieus hebben tc 
oordeelen. 

t „g roo t verstand en de eerlijkheid"  van den rijks -
bouwkundige hebben gezorgd, dat aan de heeren -
mann thans ook gegeven is dc opdracht om de aula en 
het trappenhuis te schilderen. 

n richten zich nu weer  dc bezwaren. 

Nu komt het mij  toch voor, dat gelijk de jur y niet alleen 
het ontwerpen van het hoofdraam, maar  ook het leveren 
daarvan wilde laten blijven in één 'hand, later  uitgebreid tot 
het ontwerpen cn de levering: onder  behoorlijk toezicht van 
de zijramen, er  toch alles voor  te zeggen viel. ook het 
schilderen van [de muren aan dezelfde personen te laten, 
opdat het schilderwerk zou worden vervaardigd in harmonie 
met het effect van het licht dat door  de ramen invalt . t 
dit een zeer  plausibele en voor  de hand liggende opvat* 
tin g is, bleek uit de bezwaarschriften zelf, die ingebracht 
weroen tegen den maatregel. 

k merk op, dat aan Zijn e Excellentie den r  van 
Binnenlandsche Zaken is gezonden een adres, dat in de 
bladen werd opgenomen van „Art i et Aniicitiac" , waarin 
ongevcc dezelfde bezwaren worden verkondigd, welke hier 
nu zijn te berde gebracht. 

: lees ik . 

t is niet onredelijk te noemen dat de kunstenaars, die 
de geschilderde ramen bezorgden, zich ook de omringende 
muren zien toevertrouwd." 

Welnu, wanneer  dit niet onredelijk is en wanneer zelfs 
de tegenstanders dit toegeven, meen ik dat men ' n heer 
Vrijina: . dank mag brengen, dat hij  gezorgd heeft, dat de 
zaak in é én hand bleef. k zeg nog eens, dat het hier  alleen 
geldt hel schilderen van dc traphal , waarin zich de ge-
schilderde ramen bevinden, en van de aula. waarvan de 
groot 1 deuren op de traphal uitkomen, dus van de twee 
architectonische ruimten, welke ten gevolge van de indee-
lin g van het gebouw samen één geheel vormen. 

k voor  mij  zou meenen. dat er  gegronde bedenkingen 
tegen zouden zijn in te brengen, wanneer  men de zaak 
niet in één hand gelaten had, want. had men aldus ge-
handeld, dan zou men er  nfiet zeker  van zijn geweest, dat 
in denzelfden geest zou zi)ti gewerkt. Nu stem ik gaarnu 
toe. dat het jammer is, dat men bet werk niet aan een 
Nederlander  heeft kunnen opdragen, maar  dit is een con-
sequentie van dc geheel vrij e uitspraak van de jury . welke 
het werk van den buitenlander  het beste heeft geoordeeld. 

t gaat dus geenszins aan er  den rijksbouw  kundige een 
gt>ef van te, ma'ken. die terecht m. i. in deze zaak niet 
heeft geofferd aan een nationalisme, wat hier  zeer  mi-
plaatst zou zijn geweest. 

t hij  daarmede inderdaad goed gedaan heeft, blijk t 
ook (Uit hetgeen prof . , de kunstcriticu s van c Te-
legraaf", blijken s de bladen geschreven heeft. 

e 'kunstkenner  is vol bewondering voor  hetgeen in 
het adres van „Ar t j  et Aniicitiac "  gezegd is. en schrijf t 
dan verder: 

s valt er  uit het verloop van zaken in Gro-
ningen iets te leeren. 

„Namel i j k dit . dat noch de curatoren, noch professoren, 
noch r  veel vertrouwen in de praestaties der 
Nederlandsche decoratieve kunstenaars hebben gehad en 
dat. als zij  gekund hadden'.'  'zij  het decoratiewerk van het 



universiteitsgebouw dadelijk in d zouden hebben 
besteld." 

t laatste is natuurlij k onjuist. e bestuurders van de 
academie hebben getracht te krijge n het beste werk en 
de beantwoording van dc prijsvraag, niet eenige voorkeur, 
heeft aangewezen, wien het gegund, zou worden. 

n volgt: 

t mogle nu een feit zijn, dat de decoratieve schilde-
ringen in ons land hoogst zelden een alleszins bevredigen-
den indru k maken, zeker is het. dat indien het schilderen 
van muur- of glasdecors dooir  voldoende bestelling een 
loonend kunstbedrij f in ons landje ware. het talent zich 
vanzelf wel zou ontwikkelen." 

, dat men zoover  zoude zijn gevorderd, is geluk-
ki g niet gewacht. j  komt het voor, dat men dc zaak zoo 
moet beschouwen, dat de kunst verder  reikt dan de gren-

zen van ons land cn dat men haar geen dienst doet met 
den buitenlander  buiten tc sluiten, wanneer er  van hem 
te leeren valt. 

Zoo is het ook vroeger en elders begrepen. 
e heer e Stuers heeft daarvan in de rede, welke ik 

zoocven aanhaalde, een voorbeeld gegeven. t zij  mij 
vergund te eindigen met er  een aan toe te voegen, wat, 
dunkt mij , hier  zeer  toepasselijk is. 

n de jaren  tot  heeft men te Jena een nieuw 
universiteitsgebouw opgericht. Toen is ook door  kunstvrien-
den besloten om daarin aan te brengen, als geschenk, een 
wandversiering. e zoude voorstellen de uittocht van de. 
studentenvrijwilliger s van Jena in  een bij  uitstek na-
tionaal onderwerp dus ,— daarvan is toen de uitvoering; 
opgedragen aan Ferdinand , een Zwitser. 

Een prijsvraa g was toen niet uitgeschreven. 

Conflic t Schoonheids-Commissie . 

Fr  over het  der  Amsterdamsche Schoonheids-
commissie met B.. en VV. zooveel in dag- en weekbladen 
geschreven, dat het debat over de kwestie gevoeglijk ge-
sloten zou kunnen worden. Nu evenwel dc Commissie zelf 
hare houding nog nader  motiveert, meenen wij  onderstaand 
schrijven nog te moeten opnemen. 

Amsterdam,  Apri l

Aan Burgemeester en Wethouders van Amsterdam. 

e Commissie van Advies in zake het bebouwen van 
Gemeenteterreinen wenscht. na wat door den heer  Wet-
houder  belast met de Publieke Werken aan "den Gemeen-
teraad in zijn zittin g van den t  werd ge-
sproken, U het volgende mede te deelen. 

n de eerste plaats meent de Camniiissie, dat, wat omtrent 
hetgeen in het jaar  voorviel, gezegd werd, niet vol-
ledig was. s de Commissie moest toen ervaren, dat 
niet alleen haar  advies in zake den gevel van het te 
stichten nieuwe u v an P o l i t i e , maar 
pok dat in zake het gebouw „ d c B' ij  e n k o r f "  aan den 

m door Uw College werd ter  zijde gelegd. 

Zi j  'herinner t aan haar  brief van den  Januari
waarin zij  hare grieven uiteenzette en dus besloot. 

e Schoonheids-Commissie ziet zich, in stede dat
„erken d wordt , en hare bevoegdheden nader  geregeld worden, 
„gemaakt tot een lichaam van zeer  ondergeschikte betce-
„kenis . Zij  meent, zoowel in het toekomstig belang van 
„he t instituut eener  Schoonheids-Commissie hier  ter  stede, 
„al s elders, zich mei allen nadruk tegen zoodanige achter-
„ui tzett in g te moeten verzetten. c wijze, waarop Uw Col-
„ leg e bij  herhaling eene Commissie bejegende, die belangc-
„ loo s hare beste krachten ter  beschikking der  Gemeente 
„stel t — en in haar  tevens  Bouwkunst-vercenigingen, 
„welk e de leden benoemen — wordt door ons als grie-
n e nd ondervonden. 

n den d  namens Uw College omtrent onze 
„Commiss ie en haar  arbeid  eens een onjuiste 

 onvolledige mededeeling gedaan. k moes-
 wij , bij  gebreke aan eenige „of f ic ieel e mededeeling 

„omtren t bij  ons aanhangig gemaakte belangrijk e zaken, 
 dagbladen vernemen, wat  Uw College be-

,.sloten was. 
„Geen antwoord ontvangen hebbende op haar  brief van 

i  niettegenstaande haar  Voorzitter  bij 
„brie f van  October  dat antwoord heeft 
„aangedrongen en van dat antwoord afhankelijk gesteld 
„hebbend, of zij  ook in dc toekomst haar  taak zal kun-

 vervullen,  onze Commissie tot de overtuiging ge»-
„komen , dat dit 'bij  bestaande organisatie niet moge-

„lij k is, en is zij  van oordeel, dat een betere regeling 
„va n haar  positie een volstrekte noodzakelijkheid is." 

t blijkt , dat  reeds voor de Commissie aanlei-
ding bestond om op reorganisatie aan te dringen. 

n de tweede plaats moet de Commissie opkomen tegen 
de voorstelling, die dooir  den heer  Wethouder van hare 
wijze van werken gegeven wordt. Zi j  meent dit niet beter 
te kunnen doen, dan door aan te halen̂  wat zij  in 'haar 
brief aan den heer  Wethouder van den r 

 schreef. 

„Aa n A r c h i t e c t e n wordt, wanneer het noodig is, medc-
„deel in g gedaan van hetgeen op het door hen ingediend! 
„ontwer p valt aan te merken. 

„Wa t de groep b o u w o n d e r n e m e rs (eigenbouwers) 
„betreft , zoo is het dikwijl s onmogelijk met de veelal „on -
geschoolde"  helpers van deze bouwers oyer  verbeterin-
g en in hun gevelontwerpen te spreken. Wanneer uit het 
„ ingezonden werk ten duidelijkst e blijkt , dat zij  absoluut 
„nie t in staat zijn een ontwerp te maken, cn hun ontwerp 
„oo k niet voor  verbetering vatbaar is, rest niets anders, 
„da n het finaal af te keuren, waarbij  hun tevens den raad) 
„word t gegeven, zich van een bevoegde kracht te voorzien." 

e wijze van werken heeft tot geen bezwaren aanlei-
ding gegeven. t in twee jaar  door  Burgemeester en 
Wethouders slechts éénmaal — bij  een lichtreclame en 
ongetwijfeld zeer tot schade der  schoonheid van Amster-
dam — het advies der  Commissie niet werd gevolgd, be-
wijst wel, dat de heer  Wethouder geen reden had om te 
zeggen, dat de door de Commissie gevolgde wijze van 
werken „he t nemen eener  beslissing door  Burgemeester en 
Wethouders niet vergemakkelijkt" . 

e Commissie 'moet er  verder  tegen op komen, dat de) 
 bouwontwerpen, waarvan de Wethouder  sprak, als door 

onze Commissie behandeld gedurende de laatste twee ja-
ren, gelijk gesteld worden met dat voor het ? 

. 
Voor dit t had de Commissie een monumentaal 

ontwerp verwacht, dat niet vergeleken kan worden met 
dc ontwerpen der  bouwondernemers, die de overgroote meer-
derheid vormen van wat de Commissie te behandelen krijgt . 

e Commissie heeft de ruwe schetsen, welke haar  door 
den heer . A . van Nieukerken waren voorgelegd, als 
wijzigingen van het ontwerp van wijlen zijn vader, de heer 
J. J. van Nieukerken — die door den d van Beheer 
tot het indienen van een ontwerp voor het l -
stituut was uitgenoodigd — met den meesten ernst bestu-
deerd en zij  heeft haar  advües gegeven in bewoordingen, 
die voor een architect niet duidelijker  gezegd konden wor-
den 

e Commissie merkt hierbi j  op, dat dc vij f leden — het 
zesde li d der  Commissie, alsmede door d e n d van Be-
heer van het l t uitgenodigd nam aan 
de beoordecling geen deel — die het ontwerp individueel 
beoordeelden, in hun meening eensterrrni'  bicken te zijn. 

Nadat het advies gegeven was, heeft d e zoon van wijlen 
den ontwerper, den Voorzitter  der  Gomrtiissic om een per-
soonlijk onderhoud verzocht, wat deze, volkomen correct, 
meende niet te kunnen toestaan. r  yvcl heeft de Voor-
zitter  in een onderhoud met den Wethouder  voor de Pu-
blieke Werken.. Z . F.. A . aan de hand v an de ontwerp-
teekeningen de bezwaren, die de Commissie had, duidelij k 
gemaakt. 

'Ook is 1de zoon van den ontwerper, op verzoek van den 
Wethouder, door de Commissie on tvan£c r >. en heeft do 
Voorzitter  hem toen alle gelegenheid gcg

even, zich uit te 
spreken. 

e Commissie had verwacht, na dit onderhoud Ccn ge-
wijzigd ontwerp ter  beoordeeling te zullen krijgen . h 
dit gewijzigd ontwerp bleef achterwege, en de Commissie} 
moest van Uw College vernemen, dat'  h c t „zij n goedkeu 
rin g aan het ontwerp niet had onthouder1 "

e brief van den  Februari  waarin dit aan 
de Commissie werd medegedeeld, wordt aangevuld door 
wat de heer  Wethouder in de vergadering van den Ge-
meenteraad, bovenbedoeld, zeidc. 

t blijkt , dat'de d van Behoef van het -
n i a a l t zich niet bij  het  kon neerleggen. 

E n inplaats dat dit lichaam nu, zooals n ad mogen worden 
verwacht den ontwerper  opdroeg, nieuwe  geve l t eekën ingen 
te maken, stelde het de plannen in handen van iemand, 
dien het als een „erken d deskundige"  beschouwde. 

e Commissie wenscht omtrent dc „deskund ighe id"  van 
dezen heer  in beoordeelingen te treden, doch wijst 
op het gevaar van het door  Burgemeester"  en Wethouders 
geschapen precedent, toen zij  het advies van den „deskun-
dige", dien de d van Beheer  raadpleegde, volgden., 

s voortaan zal ieder, die zich niet met het advies 
der  Commissie in zake van een bouwontwerp vereenigeni 
kan, naar den een of anderen „deskund ige"  gaan. een ad
vies var. hem vragpn. en dit aan Burgemeester en Wet-
houders doen toekomen, die volle vrijhei d hebben, zich 
daarmede te vereeni|gen. e Commissie is er  van overtuigd,, 
dat de verantwoordelijkheid voor  dergelijke beslissingen bij 
Burgemeester en Wethouders berust, maaf mag toch niet 
verhelen, dat zij  in afwijkende beslissingen, genomen op 

 van „Schoonhe ids -ove rweg ingen", gemis aan waar-
deering van haar  werkzaamheid ziet. 

Ten slotte refereert de Commissie zich a a n den brief van 
den t  door de Besturen der  Bouwkunst-
lichamen aan Uw College gezonden. 

e Commissie van advies in zake dc 

bebouwing van Gernecnteterreinen, 

(w.g.) A .  G . B 2n . Voorzitter . 

I Vereenigingen . J 

B O N  V A N E . 

Zatcrdalg' t j.1. is in het l tc Am-
sterdam de algemeene vergadering gehouden y an den B o n d 
v an N e d e r l a n d s c he A r c h i t e c t e n onder  voorzitter-
schap var  den heer  J. E . van der  Pek. 

Pu het jaarverslag van den secretaris, den heer Js, -
genohl, bleek, dat de Bond in het jaar  veelzijdig 
was werkzaam geweest en dat het ledental, niettegenstaande 

de ophanden zijnde fusie met de . tot Bevordering der 
Bouwkunst eenigszins stagneerend werkt , toch nog was uit-
gebreid. 

Ui t de rekening en verantwoording van den penning-
meester, den heer A . . Smits, bleek dat de rekening 
van het afgeloopen jaar met een klein batig saldo sloot; 
met het oog op dc groote uitgaven, als een gevolg van de 
gnoote werkzaamheid van den Bond, is besloten de con-
tributi e tc verhoogen. 

Tot bestuursleden zijn gekozen, in plaats van de heeren 
J. E . van der  Pek. welke periodiek aftrad en P. G. Bus-
kens, die tengevolge van zijn benoeming tot voorzitter  van 
B o u w k u n s t en V r i e n d s c h a p tc , bedankte, 
de heeren . P. C. de Bazel te Btiissum en W . t 
te . 

n de comm. van onderzoek is herkozen de heer  Paul 
J. de Jongh en in plaats van de heeren J. F. . Frowein 
en . G. Jansen zijn gekozen dc heeren C. N. van Goor 
en . P. Berlage Nzn. 

n zake het conflict tusschen Burg. en Weth. en del 
Schoonheidscommissie te Amsterdam, werd besloten, nu de 
leden dezer  commissie zich bereid verklaard hadden hunne 
functi e te blijven waarnemen, een afwachtende houding aan 
te nemen, waarbij  de wensch werd uitgesproken, dat het 
in een vergevorderd stadium van voorbereiding verkeerend 
nieuwe reglement voor die commissie spoedig bij  den d 
zou worden ingediend. 

G V A N 

E . 

n ons vori g nummer maakten wij  melding van het
jari| g bestaan van bovengenoemde vereeniging, dat op de 
laatstgehouden vergadering te Arnhem eenigszins feeste-
lij k herdacht werd. n die vergadering werden dc heeren 
Jules van t te n en Joseph van dc o te-

, als eenig overgebleven oprichters, bij  acclamatie 
tot eereleden benoemd. 

Van de werkzaamheid der  vereeniging in het afgeloopen 
dertigjari g tijdperk , ontvingen wij  het navolgend beknopt 
overzicht ter  plaatsing. 

n stoot tot dc oprichtin g der  Vereeniging werd in 
een tij d van malaise in het vak gegeven door  onzen vete-
raan den heer  Jules van t te . Op zijn initi o 
tief kwam een aantal steenfabrikanten te Zwolle bijeen en 
werd besloten tot oprichtin g van de Vereeniging van Ne-
derlandsche Steenfabrikanten. Een voorloopig Bestuur  werd 
gekozen onder  presidium van Xic. van . n eene 
vergadering op  September  werden statuten vast-
gesteld, waarop den  November  d.a.v. de e 
Goedkeuring werd verkregen. n t  werd 
het voorloopig Bestuur  voor  dri e jaar  definitief verkozen 
en het kon reeds dadelijk energiek aan het werk gaan, 
gesteund door een getal van aanvankelijk reeds  gewone 
leden. 

t succes poogde het Bestuur  gedaan te krijgen , dat 
voor de gasfabriek te m Nederlandsche steenen 
in plaats van e werden gebruikt , hetgeen betee-
kende. dat njict minder dan  millioen steenen voor  lev et-
rin g door  Nederlandsche steenfabrikanten behouden bleef. 

s werd verkregen}, dat voor den houw van het 
abattoir  te Amsterdam, waarvoor e steenen waren 
voorgeschreven, ook e gebruikt mochten worden 
cn ook inderdaad werden gebruikt . Een poging om r 

sche straatklinkers, welke voor  wegen in Overijsel werden 
gebruikt door e te zien vervangen gelukte niet, 
doch wel werd bereikt, dat de betrokken r  toezegt 
ging deed, dat zulks voortaan niet zou worden toegelaten. 



Q 

s maakte t Bestuur  werk van het verzamelen 
van statistieke gegevens hetgeen helaas door de uiterst 
geringe medewerking van onze leden en nict-leden gestaakt 
is moeten worden. 

t toenmalig Bestuur was overtuigd, dat de minder 
gunstige toestand van de industri e geheel en al te wijten 
v>as aan overproductie. Gedurende tal van jaren lieeft het 
er  naar  gestreefd den leden tc doordringen van de nood-
zakelijkheid om productiebeperking in te voeren. Aanvan-
kelij k echter  bepaalde het Bestuur cr  zich toe betoogen-
derwij s de leden op het belang (der  zaak te wijzen. 

n  gelukte het eene hoeveelheid van
stcenen voor de 'mark t te behouden, daar  verkregen werd. 
dat voor  sluis- en andere werken ten behoeve van het 

l basalt en baksteen facultatief werden ge-
steld. r  — voor den sluisbouw bij n — werd 
voor een onderdeel van ditzelfde k de facultatief-
stellsng nog r  vervangen door een bepaald voorschrij -
ven \an baksteen en werd dus — thans ongevraagd — 
grooter  resultaat geboekt. 

Vermelding verdient, dat van beginne aan het Bestuur 
gezocht heeft tc verwezenlijken, dat tegen Belgische steenen 
even succesvol 'kon worden opgetreden als tegen invoer 
van e steenen. e eerste echter  werd destijds voor-
namelijk door  particulier e bouwers gebruikt en de tweedo 
door . Provincie of Gemeenten. t viel daardoor ge-
makkelijke r den strij d tegen de e steenen met goed 
gevolg aar. te binden. 

n  kwam voor het eerst de vraag naar  voren: 
vóór vrijhandel of vóójr een invoerrecht op buitenlandsche 
steenen? e meeningen daarover  waren natuurlij k verdeeld, 
maar  toch Werd na eenige aarzeling in  een request-
aan den g gezonden, inhoudende mededeeling van 
den min gunstigen toestand van de steenindustrie in ver-
band met dc turfindustri e en verzocht om invoerrecht tc 
heffen van buitenlandsche steenen. n hetzelfde jaar was 
het wederom noodijg te adresseeren ter  zake van het ge-
brui k van e straatklinker s voor  wegen in het zui-
delij k deel Van Overijssel. 

e malaise 'hield aan en deed zich ook gevoelen in 
het ledenaantal, dat in  tcruggeloopen was tot  ge-
wone en  buitengewone leden. Toch bleef het pogen 
van het Bestuur dm er  den leden van te doordringen, dat 
bel noodig s productie te regelen naar de vraag en dat 
het wenschelijk s  niet lichtvaardi g te verkoopen aan 
dikwijl s finantieel 'zwakke afnemers, op den duur  niet zonder 
gevolg. n  blijkt , dat de productie meer  geëven red igd 
is geworden aan de vraag en in  wordt bereikt, dat 
advertenties in verschillende bladen worden geplaatst, onder-
teekend door  leden en mededeelende. dat die allen 
hunne prijzen hebben verhoogd. 

Nauwlettend [hield ,in dien tij d ook het Bestuur het oog ge-
rich t op de belangen van de steenindustrie, in verband 
miet de eerste wetten op het gebScd der  arbeidswetgeving 
en verschillende adressen worden ter  zake verzonden. 

n het jaar  trad de heer Jac. . die 
sedert de oprichtin g van de Vereeniging Secretaris was 
gerWeest, af en werd vervangen door den heer A . N. 
Gosterus. 

n  zien Wij  een poging van het Bestuur om den 
werktij d op  Augustus te doen eindigen mislukken. Eene 
andere onderneming van de Vereeniging daarentegen had 
beter resultaat, n.1. ide levering van steen, benoodigd voor 
den sluisbouw te . r  aanbieding van lage prij -
zen werd verkregen, dat de parti j  van omstreeks  millioen 
steenen voor  onze industri e behouden bleef, niettegenstaande 
bij  'de g niet bereikt was, dat de toelating van 
Belgischer  steen zou worden ingetrokken. 

n sterke overproductie en een daaraan natuurlij k ge-

paard gaande groote daling van de prijzen wordt in het 
verslag over  vermeld; toch duurt ook in dat jaar 
de geleidelijke stijging van 'het ledental nog voort en wordt 
het cijfer  van  gewone en  buitengewone leden bereikt. 

e toestand van malaise houdt nog aan en als gevolg 
komt het Bestuur met 't voorstel om tot productiebeperking! 
te besluiten, volgens een progressief systeem méér voor  groote 
dan voor  kleine producties. t voorstel wordt ditmaal aange-
nomen, op voorwaarde, dat  <>o van de fabrikanten meegaat. 

r  evenwel slechts  der  fabrikanten hun belane 
blijk t te begrij]>en komt per  saldo van productiebeperking 
wederom niemendal. t was in het jaar  in welk 
jaar ook de Voorzitter  sinds de oprichting, de heer van 

m zijne functie neerlegt en vervangen wordt door 
den heer  Jules van . r  de g wordt 
in bctzelfde jaar  eene Staatscommissie in het leven geroe-
pen voor een onderzoek omtrent Belgische stcenen, de actie 
tot dusverre van de Vereeniging was aan de instelling 
van dc bedoelde Commissie niet vreemd. 

n  leidt een voorstel van den heer  Van Poelgeest om 
maatregelen te nemen tegen overproductie tot het aannemen 
van ccn Bestuursvoorstel om geen steen te maken vóór 

. XJit voorstel werd aangenomen en er  werd zelfs 
door  nict-leden gevolg aan gegeven, zoodat een gunstig 
bedrijfsjaa i werd geboekstaafd. 

Eene Bestuurscommissie begaf zich naar  Be lg ië om zich 
van dc toestanden der  Belgische steenmarkt op dc hoogte 
te stellen.. t dit wel noodig was blijk t uit de vermel-
ding in het verslag over  dat de toename van den 
invoer var  Belgische steenen sedert  niet minder dan 

 o/0 bedraagt! 
n (het jaar  worden voor het eerst Engelsche steen-

kolen door  steenfabrikanten gebruikt en wordt daarmede 
dc willekeur van het Stcenkolensyndicaat eenigermatc ge-
stuit. Van hetzelfde jaar dagteekent een adressenbeweging 
om arbitragebepalingen in bestekken opgenomen te ver-
krijgen . Van verschillende gemeenten werd bericht ontvan-
gen, dat aan het verzoek voldaan zal worden. 

t jaar  bracht deelname met eene collectieve in-
zending aan eene Tentoonstelling te Arnhem. e hoogste 
onderscheiding werd daarvoor aan de Vereeniging verleend. 

Evenals s  de industri e een gunstig jaar : 
evenwel in  volgde reeds weder eene daling der  prij -
zen, waardoor de gedachte aan Syndicaatvorming begint 
baan te breken. n was dc Vereeniging niet
gelukkig als in dc eerste jaren van haar  bestaan bij  po-
gingen  steun te vinden bij  de . Een po-
ging om voor de kaden langs e Scheveninger  haven bak-
steen voorgeschreven te verkrijge n mislukte. t den Bin-
nenschippersbond werden in dit jaar  Algemeene Bevrach-
tingscondities vastgesteld. , 

n  is van de opleving na  niet veel meer 
te bespeuren: de gunstige jaren hadden tengevolge gehad, 
dat talrijk e nieuwe fabrieken waren gesticht en de juiste 
verhouding tusschen productie en vraag was wederom ver-
loren gegaan. n Noord-Brabant en g vooral maar 
toch ook langfe jde groote rivieren waren die nieuwe be-
drijve n in (werking g/csteld. Ook. in dit jaar  werd eene vruch-
telooze poging gedaan om voon het gebruik van baksteen 
uit ons land op te komen; ditmaal betreft het dc schut-
sluizen van het kanaal Gent—Terneuzen, waarvoor  Belgi-
sche stcenen gebruikt zouden worden. t adres aan den 

r  bracht evenwel geen verandering en Belgische stee-
nen werden gebruikt . 

Nog treuriger dan in het voorafgaande jaar was de toe-
stand der  industri e in het jaar ; men verkocht tegen 
spotprijzen en het schijnt, dat er  zelfs door  sommige fa-
brikanten geagenttiurd werd. Een voorstel tot regeling van 
de productie werd weder  gedaan, doch liep op niets uit. 

n dit jaar  bracht een -tal leden van de Union Cérami-
que een bezoek aan ons land en werd vanwege de Vereeni-
ging ontvangen en rondgeleid. 

Om gezondheidsredenen legde in dit jaar de heer Van 
t het Voorzitterschap neer en werd in zijn plaats 

de heer J. van Poelgeest Voorzitter . 
'Begonnen in  werden in verloop van tij d tot

verschillende plannen voor  Syndicaat cn productieregeling 
behandeld; evenwel zonder  practisch resultaat. t leden-
tal was in  tot  gestegen cn zou dit eerlang nog 
meer  gaan doen tengevolge van de collectieve verzekering 
in zake de Ongevallenwet n hetzelfde jaar  trad de 
heer  Costerus af als Secretaris en werd in die functie op-
gevolgd door den heer . . s de . 

Voor het jaar  zijn de beide vermeldenswaarde fei-
ten, dat voor de ongevallenverzekering een contract werd 
aangegaan met dc . Fatum cn dat de Ned. c 
werd aangenomen als officieel orgaan van dc Vereeniging. 

ll n  'bedankte het toenmalig Bestuur en trad ccn an-
der op, dat er  in slaagde de leden te bewegen om niet 
meer tc produeeeren dan de normale productie volgens 
capaciteit. t jaar was zoo gunstig voor het bedrijf , dat 
zonder  deze maatregel eene buitengewoon groote overpror 
ductie zou zijn voorgekomen. n dit jaar  werd eene ver-
zekering gesloten tegen wettelijke aansprakelijkheid jegens 
derden. n het verslag bepleit] het Bestuur ten sterkste het 
vormen van een Syndicaat. 

n  'was tengevolge van het contract met tic -
schappij  P'atum de finantieclc toestand van de Vereeniging 
als nooit tevoren en noioit na dien kon er  een bedrag van 
f  in aandeden Ncd. Werkelijk e Schuld worden be-
legd! 

Zonder het gewenschte gevolg te bereiken werd per  re-
quest aan den r van Waterstaat verzocht om in 
plaats van grove e grin d voor  zinkstukken steen-
puin voor te schrijven. 

n dit jaar  worden vruchteloos pogingen gedaan om voor 
de Ned. e een ander  orgaan te vinden. Even-
eens blijf t een nieuwe poging om te komen tot producti e 
regeling of syndicaat zonder  goeden uitslag. Een collec-
tieve steenkolenaankoop vindt plaats, doch geeft geen reden 
tot tevredenheid. 

n  wordt het contract voor de Ongevallenverzeke-
rin g met de . Fatum opgezegd en wordt eene -
veroeniging van n opgericht, welke in be-
heer  wordt genomen door de Centrale Werkgevers -
sico bank. 

T e zclfdcr  tij d wordt het contract voor de wettelijke 
aansprakelijkheid met dc . Fatum vervangen door een 
met de . Providentia. 

Aan den n doet zich een rayonstaking voor, welke 
door  'samengaan van de fabrikanten gestuit wordt. 

n  zien wij  opnieuw trust en synd icaa ts ideeën ont-
wikkeld , besproken doch niet verwezenlijkt. Op voorstel van 
den heer Jos. van de o wordt een deskundig rappott 
opgesteld door  Prof. van der s en den architect A . W . 
Weissman over . e heer Van de o stelt 
tevens voor  middelen te beramen om krachtige actie voor 
het gebruik van baksteen te voeren. t Bestuur  deed daar-
op het voorstel, dat elke fabrikan t  cent per  duizend stee 
nen zal storten, indien eene gezamenlijke productie van 
minstens  millioen met het voorstel meegaat. t mi-
nimum evenwiel bleek niet bereikbaar. 

Beu van de herhaalde pogingen om iets tc bereiken en 
daarop herhaaldelijk fiasco te moeten boeken legt het Be-
stuur  collectief zijn mandaat neer en schijnt het alsof in 
'iet jaar , waarin dc Vereeniging  jaar zou bestaan dei 
Vereeniging ten onder zou gaan. t vooruitzicht bestond 
ui  doch bij  de herdenking van het -jari g bestaan 

in  was er  weder een officieel Bestuur  bestaande uit 
dezelfde heeren, die als cabinet d'affaires de Vereeniging 
in het laatst van  geleid hadden. Een van hun eerste) 
bemoeiingen was het in het leven roepen van een eigen 
orgaan, daar i n  besloten was het contract met de 
Ned. e niet voort te zetten. 

Nog in  had dit Bestuur  zich bezig gehouden met 
het vraagstuk van het arbeidscontract en had het weten 
te verkrijgen , dat de Steenkolenhandelsvereeniging eene re-
ductie op de steenkoolprijzen verleende. n dit jaar  vin-
den de eerste besprekingen plaats omtrent een Secreta-
riaat , naast de Vereeniging aanvankelijk. n  wordt 
een collectief contract ter  zake van transportverzekering op 
zeer  gunstige condities gesloten en wordt in princip e aan-
genomen, dat een Secretariaat, als onderdeel van de Ver-
eeniging, zal worden opgericht. 

n werd het orgaan "  opgericht en werd 
in verband met kosten voor dit orgaan en voor de trans-
portverzekering een- bedrag van  opgenomen. Be-
sloten werd deel te nemen aan bet Wegencongres en de 
Tentoonstelling tc Brussel. n  werd nog verkregen, 
dat voor  sehoolbouvv in n g alleen Nederlandsche 
baksteen gebruikt werd. 

n  treden ccn groot aantal leden uit de Vereeniging 
wegen̂  de instelling van een hoofdelijken omslag ter  be 
strijdin g van de kosten van het inmiddels opgerichte se-
cretariaat. Op royale wijze wordt deelgenomen aan de Ten-
toonstelling te Brussel. Eene wijzigin g in de wijze van uit-
gaaf van "  wordt tegen  voorbereid. ! zal 
daardoor in den vervolge productief worden in tegenstelling 
met vroeger. n dit jaar  treedt een deel van het Bestuur 
af en 'wordt de V<x)rz)itter  der  beide laatste jaren, de heer 

, opgevolgd door den heer Van Wijk . Een request 
wordt in dit jaar  verzonden aan den r van Water-
staat om proeven te nemen met verbeterden aanleg van 
klinkerwegen. 

n  wordt de nieuwe Arbeidswet van kracht en 
verstrekt dc Vcreeniging haren leden en ook aan niet-
leden een bewerking, van die wet in brochurevorm. Aar» 
den Gemeenteraad van n g wordt een request ge-
zonden ter  zake van het gebruik van Belgische stcenen. 
Aan de Tweede r wordt een adres gezonden met 
verzoek om groep X van de Tariefwet aan tc nemen. n 
dit jaar  verschijnt het rappor t van de Staatscommissie voor 
het onderzoek van kalkzandsteen. Eene leverantie van
straatklinker s gaat naar  Brussel. Een nieuwe concurrentie, 
treedt op: het gieten van betonhujzen, waarmede een proef 
wordt genomen te Santpoort- Toetreding van leden wordt 
vergemakkelijkt door  eene statutenwijziging. 

n  werd door een artikelenreeks in ' getracht 
in te grijpen in |het vraagstuk der  klinkerbestratingen. Eene 
tentoonstelling van kleiproducten werd met buitengewoon 
veel belangstelling gehouden in Amsterdam. Zij  was ver-
bonden aan de expositie van de ingekomen antwoorden 
op een prijsvraa g voor het ontwerpen van eene landelijk e 
woning van ongeveer f  bouwsom. 

Opgericht werd in dat jaar een Bond van Vereenigingen 
waartoe de Vereeniging van Baksteenfabrikanten toetrad. 

t doel van dien Bond van Vereenigingen van Fabrikan -
ten van en n in n voor het Bouwbedrij f 
is het nastreven van betere arbitrage-bepalingen, verbete-
rin g van het erediet en informatiewezen enz. 

n snel tempo zijn wij  zoo door de geschiedenis van de, 
Vereeniging heengegaan:  behoefde niet vermeld te 
worden aangezien U daaromtrent de noodige bijzonderheden) 
in het straks uit te brengen jaarverslag zullen worden me-
degedeeld. 



0 4 9 S T  J G No.

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-
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m doo . , ) met af beeldingen. 

. s ove  de , doo . v. d. . 
s voo g » te 's , met af-

beeldingen. 
e kasten doo . . Goettsch & Co., met afbeeldingen. 

A No. n e het Ge-
nootschap. 

t t v-n de lezing van den hee Egon l ove
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C o n f l i c t Schoonheidscommissie. 
e S c h o o n h e i d s c o m m i s s i e. 

. Een uitvinding, doo . . 

E  No.  E en l van de Sphinx, doo
. C. van . 

n uit m (slof. 
e e Schoonheids-Commissie. 

E  No.  A l g e m e e ne beschouwingen ove -
stations in de e Staten van . t gehouden in 
de g van het k t van s van

 doo L . t w. i . , met afbeeldingen. 
T o e p a s s i ng van pneumatische pompen bij g van fun-
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 ij k s t el e f o o a-exploitatie, doo S.  c. i . 
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l s te t
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E E U W . 

n ,,de Navorsen er"  tracht dc heer  F. Bakker, schrijvende 
over  de s goud- en zilversmJedcn in de  cn  eeuw 
te , onjuiste liistorische mededeelingen te her-
stellen, die betreffende deze s zij'n neergelegd in het 
werk ,.de Stedelijke kunstverzameling van n
beschreven door  den heer  W . Eckhoff, archivari s te dier 
tijd e der  stad , cn verder  door  wijlen den heer 
Alberding k Thijm , professor  te Amsterdam, in ,,de Gids" 
van

,,Op pagina  van de Stedelijke , zoo merkt 
de heer  Bakker  op, „schrijf t de heer  Eckhoff : te -
den woonde een Jarich Gerrits , die, goud-en zilversmid, 
als een uitstekend kunstdrijve r  in zilver  bekend stond en 
wiens werk als zoodanig de aandacht trok van een der 

- e n . 
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Beroemd e Bouwmeesters . 
. 

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

Een niet minder  bekend bouwmeester  der  zestiende eeuw 
is J a c q u es A n d r o u e t u C e re eau, omtrent
of wellicht reeds eenige jaren vroeger, tc Orleans geboren. 
Ui t de vermelding van Parij s als zijn geboorteplaats, o.a. 
door , blijk t alweder, hoe weinig er  ook in den tij d 
der , met zekerheid van de levensgeschiedenis 
der  bouwmeesters bekend is, zelfs van diegenen, welke uit 
kunstenaarsfamilies afkomstig waren, zooals hier  het gd-
val was, want iwij  vinden vernield, dat zijn vader  architect 
te Orleans was en waarschijnlij k een aandeel gehad heeft 
in den bouw van het kasteel Gaillon. r  zijn vader  in 
de bouwkunst onderricht , leerde Jacques van een beroemd 
goudsmid en graveur  Etienne e te Orleans het tee-
kenen en igravecren en hij  is, veel meer  dan door  zijn 
uitgevoerde bouwwerken, bekend en beroemd geworden door 
de door  hem uitgegeven plaatwerken. Al s zijn oudst bekend 
graveerwerk wordt een kaart van  vermeld, maar  van 
meer  belang is voor  ons dc reeks van werken op het ge-
bied van bouwkunst, versiering cn kunstnijverheid waar 
van do oudste uitgave het jaarta l  draagt en triomf -
hogen behandelt. e werd in  en  gevolgd do >r 
plaatwerken over  perspectief cn verschillende composities 
cn ornamenten, allen tc Orleans gedrukt. Zij n eerste eigenlijk 
architectuurwerk werd in  tc Parij s gedrukt. t was 
aan k  opgedragen, bij  wien de kunstenaar  des-
tijd s blijkbaa r  in de gunst stond cn bevatte plannen en 

opstanden van door  hem ontworpen gebouwen, voorgesteld 
Op  platen. Zij n tweede boek over  architectuur  verscheen 
in  en was aan i X opgedragen. t bevatte ont-
werpen van  schoorsteenen,  venster- en dakvenster-
composities,  deuren,  fonteinen, 6 putten, 6 paviljoens en 
6 graftomben. e groote verscheidenheid van onderwer-
pen geeft reeds een denkbeeld van de veelzijdigheid en 
vruchtbaarheid van het talent van den bouwmeester. 

u Ccrceau werd waarschijnlij k  zijn tijdgenoot en 
aanvankelijk weinig gewaardeerd. j  was t en daar-
door  wellikht genoodzaakt in afzondering te werken ten 
behoeve van verschillende 'kunstambachten, als meubelma-
kers, goudsmeden, enz. t laat zich het groot aantal 
ontwerpen verklaren, door  hem zelf in plaat gebracht, ont-
werpen, die betrekking hebben op allerlei soorten van meu-
belen en gebruiksvoorwerpen. n vindt er  teekeningen 
van kasten en buffetten, ledikanten, deursloten, geweren, 
patronen voor  parketvloeren en oen oneindig aantal com-
binaties van arabesken onder, welke laatste een eigenaardige!
persoonlijken stij l vertooncn. die veelvuldig toepassing en 
navolging heeft gevonden. t de datums dezer  uitgaven 
moet men opmaken, dat u Cerceau er  langen tij d niet 
in geslaagd is, opdrachten voor  belangrijk e bouwwerken 
te verkrijgen . Catharina de s evenwel, begaafd mei 
den fijnen kunstzin, aan haar  geslacht eigen, gaf blij k van 
waardeering zijner  talenten,  hem te belasten met den 



bouw iharer  badkamers in het e en met de restauratie 
van het kasteel . 

e vorstin moedigde hem ook aan tot de verwezenlij-
kin g van zijn voornemen, om de voortreffelijkst e bouw-
werken van frankrij k in plaat te brengen. r  droeg 
hij  dan ook later  het tweede deel van zijn werk: s plus 
exccllens Basti'ments de France"  aan zijn vorstelijk e be-
schermster  op, maar  niettegenstaande dezen krachtigen steun 
schijnt u Cerccau zich in de onrustige tijden der  ge-
loofsvervolging in zijn vaderland niet op zijn gemak te heb-
ben gevoeld. j  besloot Frankrij k te verlaten en zich te 
Turi n onder  bescherming van den hertog van Savoie 
 stellen. Na den dood van i X keerde u Cerccau 

naar  Frankrij k terug cn bood het eerste deel van zijn 
meest belangrijk en meest gezocht werk, dal wij  zooevcn 
noemden, aan Catharina de s aan. 

Ofschoon reeds tamelijk op leeftijd werd hij  toen belast 
met dc voortzetting van het werk aan  graftombe der 
Valor s .'te iSt. , die bij  den  van Philibcr t de 
1'Orm c onvoltooid was gebleven. n  kwam het tweede 

'deel van de „p lu s exccllens Bastüments"  gereed en in
verscheen het laatste door u Cerccau te Panjs uitge-
geven werk.  was zijn laatste c d'Architccture " 
en bevatte een verzameling door  hem ontworpen landhui-
zen, van de eenvoudigste  de weelderigste inrichtin g 
als voorbeelden, zooals hij  het uitdrukte : ,.1'our  seigneurs 
gentilshommes et autres qui voudront batir  aux champs". 
Waarschijnlij k om de gunst des konings te winnen droeg 

u Cerccau dit laatste werk aan k  op. e 
laatste evenwel, toenmaals reeds hoofd der e . 
gaf aan den t te verstaan, dat. zoo hij  voor  het 
vervolg op begunstiging wilde rekenen, hij  zijn protestantse!) 
geloof moest afzweren. Gekrenkt door  dezen eisch, den 
koning waarschijnlij k ingegeven door  raadslieden, die meen-
den hun vaderland daarmede een dienst te bewijzen, zag 

u Cerccau zich andermaal genoopt Frankrijk , nu voorgoed, 
te verlaten. i weemoed heeft hij  zijn vaderland vaarwel 
gezegd, dit kan men opmaken uit het antwoord, dat hij 
den koning gaf. j  verklaarde daarin, liever  de gunst des 
konings te verliezen, dan ontrouw te worden aan zijn ge-
loften en verzocht alleen, dat hem niet euvel zou worden 
aangerekend, dat hij  even trouw bleef aan God als hij 
altij d geweest was en steeds blijven zou aan Zijn e . 

u Cerccau trok opnieuw naar ë cn verbleef on-
getwijfeld geruimen tij d in , want hij  stelde een werk 
samen over  de oude gebouwen dezer  stad, dat hij  in
den hertog van Savofie aanbood. Ofschoon reeds een oud 
man, schijnt zijn werkkracht hem tot in zijn laatste levens-
jaren tc zijn bijgebleven, want in zijn ballingschap te Turi n 
graveerde hij  nog een serie arabesken, een serie meubelen 
en een serie vazen. 

n  hei  vrijwe l over  eens, dal dc uitgevoerde bouw-
werken, die met eenige zekerheid als van Jacques Androuet 

u Cerccau kunnen worden aangewezen, slechts zeer  weinige 
in getal zijn. Niet zonder  grond wordt verondersteld, dat 
verscheidene aardige huizen te Orleans, zijn geboortestad, 
door  hem ontworpen zijn. n neemt dit aan op grond 
van de kennelijke overcenkornjst in de détai ls van die bouw-
werken, met die welke in zijn talrijk e plaatwerken voorko-
men. n beeft verder  beweerd, dat u Cerccau ook aan 

de Tui ler icë n cn wel aan de galerij , die dit palcis met het 
e verbinden moest, gewerkt zou hebben, dit zou dan 

slechts onder  de regecring van i X geweest kunnen 
zijn. Jacques Androuet u Cerceau stierf in  te Turi n 
cn het is bekend, dat de werkzaamheden aan deze galcrij l 
oerst in  door k V ter  hand genomen werden. 

t meer' waarschijnlijkhei d kan men hem het bekende 
l Carnavalet toeschrijven, alsmede het minder  bekende 
l Bretonvfillier s ,dat op het eiland St. s stond, 

maar  in de  eeuw is afgebroken. 
E r is wel aanleiding tot verwarrin g daar  Jacques Androuet 

u Cerccau, dc beroemde samensteller  der  vele architec-
tuiirplaatwcrken , twee zonen had, die beiden de bouwkunst 
beoefenden B a p t i s t e en J a c q u es genaamd, terwij l eerst-
genoemde wederom een zoon had | e a n geheetcn ,die ook' 
in dc voetstappen van zijn vader  en grootvader  trad. s 
dri e nakomelingen schijnen zich meer  dan hun beroemden 
voorzaat in de practij k der  bouwkunst te hebben bewogen. 
Baptistc omstreeks  geboren en in  reeds over-
leden was architect van k  en k . n 

 werd hij  aan den bouw van het e aangesteld 
cn in hetzelfde jaar  belast met den bouw van dc Pont-
Neuf. Ook' hij  schijnt aan het mausoleum der  Valois in de 
kerk tu ;St. s een werkzaam aandeel te hebben gehad. 

, evenals zijn vader, ondervond hij  zooveel tegen-
werkin g van fanatieke raadslieden der  kroon, dat hij  zich 
genoopt zag zijn positie prij s te geven en zijn vaderland te 
verlaten. 1 |had zich in  te Parij s een fraai huis 
gebouwd dat hij  bij  die gelegenheid moest prijsgeven. 

Zij n broeder  Jacques vindt men in  vermeld. j 
was architect van k V en k . Waar-
schijnlij k bouwde hij  een gedeelte van de groote -
galerij , waarvan boven reeds melding gemaakt is. j  stierf 
in

l betreft Jean, den zoon van Baptistc. deze werd in 
 tot architect van k  benoemd; hel laatst 

vindt men zijn naam vermeld in  daarna verdwijn t 
hij  uit de annalen der  bouwkunstgeschiedenis, om voor 
andere plaats te maken. 

Jacques Androuet u Cerceau is een der  eerste vertegen-
woordigers van een type van bouwmeesters, dat men ten 
allen tijd e onder  de 'Fransche architecten heeft aangetrof-
fen, het type der  hoogbegaafde, onvermoeide werkers, vlugge 
ontwerpers en nauwgezette teëkenaars. Zijn e opmetingen van 
bestaande gebouwen, inzonderheid van vele paleizen en kas-
teden, behooren tot de meest waardevolle documenten voor 
de geschiedenis der  Fransche . Zij n talrijke , dik-
wijl s zeer  smaakvolle ontwerpen en composities zijn in gee-
nen deele bloote fantais ieën, maar  meereiideels direct voor 
uitvoerin g geschikt. Geen wonder  dan ook, dal er  veelvuldig 
gebruik van gemaakt is door  anderen en dat het later 
zeer  moeilijk geweest is uit te maken .welke uitgevoerde 
bouwwerken aan u Cerccau als bouwmeester  moeten wor-
den toegeschreven. Waarschijnlij k zal dit wel nooit uitge-
maakt worden en wij ! zien er  ook het nut of de noodza-
kelijkhei d niet van in. Blijkbaa r zetten de fransche bouw-
meester.̂  der  zestiende eeuw hun licht niet onder  de ko-
renmaat, maar  gaven zij  gaarne hun kennis ten bate van 
het algemeen. e Fransche bouwkunst heeft er  wel bij 
gevaren cn de geheele beschaafde wereld veroverd. 

Berlag e over Modern e Bouwkunst . 
r  dagen heeft de architect Berlage in de vereeniging 

„d e Wereldbibliotheek"  te 's-Gravenhage nog eens zijn denk-
beelden over  de moderne bouwkunst uiteengezet. Wi j  zeg-
gen, nog eens. omdat r e e ós (uit vri j  talrijk e geschriften be-
kt nd i>,  Berlage over  bouwkunst denkt en hoe hij  zich 

hare ontwikkelin g in dc toekomst voorstelt. n dc hicr-
e voordracht heeft hij  dat nog eens samengevat en 

van deze samenvatting werd in verschillende bladen het 
volgend overzicht gegeven. 

Onder aanhaling van het motto van OsCar Wilde: „A l l o 

copie wordt in laatste instantie belachelijk" , begon de heer 
Berlage zijn voordracht met de woorden van Gocthe: „ A l l e 
achteruitgaande perioden zijn subjectief, dus persoonlijk: 
daarentegen hebben alle vooruitstrevende perioden eene ob-
jectieve, zakelijke richting" . Onze tegenwoordige tij d is een 
teruggaande, .omdat hij  subjectief is, aldus spreker. 

O m alle misverstand te voorkomen moet, in verband 
hiermede, aan het filosofische onderscheid worden gedacht 
tusschen individ u en subject, dus tusschen individualisme 
en subjectivisme. e beide categor ieën nl. verhouden zich 
volgens Schopenhauer  als de wil tot de eigenzinnigheid, 
zoodat in de groote cultuur - of 'kunsttijdperken , de kunstenaar 
individualistisch blijft , want dat is ten slotte zijn kracht , 
maar  hij  zoekt diet zichzelf, omdat hij  zich ondergeschikt 
voelt aan de gemeenschap, waarvan hij  dc gevoelens door 
zijn kunst vertolkt . n een cultuurloos tijdper k daarentegen 
wordt de kunstenaar  subjectivistisch, stelt dus niet de zaak, 
maar  zij  persoon voorop1, en plaatst zich daardoor  boven 
zijn medemensdhen./aan wie hij  zijn iei)gen gevoelens mededeelt. 

t subjectivisme is dus de ontaarding van het indi-
dualismc. c gevolgen hiervan worden dan vervolgens uit-
eengezet. e tegenwoordige maatschappij, zegt spr., geniet 
tie twijfelachtig e eer  zoogenaamd beschaafd te zijn, maar 
geen cultuur  te bezitten, want er  is thans geen sprake van 
groote kunst, dus ook niet van groote bouwkunst, van stijl . 
War e die er, dan zou dc bouwkunst als dc eigenlijke stijl -
gevende kunst leiding geven aan dc beide andere beeldende 
kunsten, met haar  samenwerken ter  bereiking van één 
grootsch geheel. Fr  is ten allen tijd e een zekere overeen-
stemming waargenomen in het karakter  der  kunsten on-
derling. 

Besprekende de kunsten der  Grieken en middeleeuwers, 
wijst spr. op het religieus geestelijk ideaal, dat zich in deze 
beide richtingen zoo treffend uitspreekt, en komt dan tot 
de conclusie, dat het objectieve het algemeene is, en het 
subjectieve het bijzondere. e algemeener  dus een kunst, 
hoe o b j e c t i e v e r, hoe meer  verbijzonderd, hoe s u b j e c-
t i e v e r . e tot de oorzaak .waarom de kunst. tl . i. 
een zekere stijl , de afspiegeling is van de idee der  gemeen-
schap, zegt spr., dat ele kunstenaar  gelooft in bepaalde vor-
men, daarom zei iSchcffler. dat de kunst een taal der  ziel' 
moet zijn. 

n een kunstloos tijdper k zal een persoonlijke kunst tot 
een groote hoogte kunnen stijgen, maar  ze zou verhevener 
zijn geweest wanneer  ze op den bodem had gestaan van 
een algemeene cultuur . 

a bespreekt hij  .de verbijzondering der  kunst, die 
reeds begint met de . e kwam tot volle 
uitin g met de Fransche revolutie, een tijdperk , waarin men 
kwam tot een zuiver  subjectivistische, d. i. anarchistische 
levensbeschouwing. E n nu is de anarchie wel het hoogste, 
maar  in de verkeerde richting . 

Anarchistisch is de cultuur  der  eeuw, dat wil zeg1-
gen, dat dc  eeuw cn voorloopig ook het begin der 

 eeuw zonder  c'uluuur  is, en dientengevolge ook haar 
kunst. 

n verband hiermede volgt dan eene beschouwing, waar-
om in de groote stijltijdperke n het juist de architectuur  is, 
die haar  grootste scheppingen voortbrengt en waarom juist 
deze kunst in een cultuurloos tijdper k van alle kunsten 
het diepst zinkt, en treedt spr. in een uitvoerig betoog over 
het tijdper k der , die bij  het schoone bleef staan, 
terwij l de klassieke cn middcleeuwsche bouwkunst het ver-
hevene bereiken. 

A'olgt eene bespreking van dc kunst in de  eeuw en 
zegt spr., dat het talent voor  zijn ontwikkelin g gunstige 
tijdsomstandigheden behoeft en deze waren voor  de ont-
wikkelin g eener  groote architectuur  niet aanwezig. 

e e bouwkunst was cr  eene van schijn, doch 
in dezen tij d wordt weer  opnieuw naar  het wezen, naar 
de waarheid verlangd. 

Van groote beteekenis is het dan ook. dat deze beweging 
overeenkomt met het algemeen geestelijk streven van dezen 
tijd , dat van organisatie, hetwelk op elk gebied waarneem-
baar  is. e tot het karakter  van de moderne bouw-
kunst, behandelt de spr. het kantoorgebouw cn het waren-
huis, de beide werkelij k nieuw geschapen typen van bouw-
kunst, de meest karakteristiek e gebouwen van elen modernen 
tijd . , en uit alles wat verder  met tic hedendaagsche 
bouwkunst in 'verband staat, volgt, dat men de overtuiging 
krijgt , 'dat r  in dezen tij d inderdaad een moderne archi-
tectuur  bezig is zich te ontwikkelen. t gebeurt tengevolge 
van moderne geestesstroomingen en behoeften. Tengevolge 
van behoeften, omdat het moderne bedrijfsleven deze deed 
geboren worden; tengevolge van geestesstroomingen. omdat 
als reactie daartegen een idcëe le geestelijke idee daarvan 
de stuwkracht werd. t grond mag men dus verwachten, 
dat in de toekomst weer  een groote stijl kan worden ver-
wacht, een stijl , die dan niet alleen schoon, maar  weer 
verheven zal zijn, omdat de geestelijke stuwkracht weer 
is van religieuzen aard; zij  zal zelfs schooner  zijn elan een. 
welke vroeger  ooSt was, omdat het eenheidsbeginsel, het 
maatschappelijk ideaal, zich op een hooger  plan bevindt. 

n zal ook deze stij l weer  de kracht blijke n te bezitten, 
een kracht , ook grooter  dan een vroegere, als in overeen-
stemming met het karakter  der  komende tijden, in staat 
om de werken der  bouwkunst tot d;ie verhevenheid op te 
heffen, die noodig is om hen weer  de ideëele uitin g te 
doen zijn van een cultuur . 

e voordracht, die met groote aandacht werd gevolgd, 
werd verduidelijk t en toegelicht door  een serie lichtbeelden. 

*  * 

li e spreker  koestert groote verwachtingen van de toe-
komst ; wie zou daarin ook niet gaarne met hem medegaan "J 

E n toch. zelfs in dit beknopte overzicht van zijn voordracht 
klink t een mineurtoon en leest men tusschen de regels 
de verzuchting', dat de bouwkunst met al hare beoefenaars 
een beroerden tij d beleeft en dat het tegenwoordig levend 
geslacht wel geen nieuwen dag zal zien aanbreken. 

n wij  Wachten tot e-cn nieuwe cultuur  ons ook een 
nieuwe bouwkunst zal schenken? n wij  trachten een 
werkzaam aandeel te nemen aan (het in 't leven roepen eener 
nieuwe cultuur  of lijdelij k afwachten en inmiddels doen. 
wat onze. hand te doen vindt en elat dan zoo. goed als wij 
kunnen? Wi j  gevoelen veel voor  het laatste en zonden onzt: 
collega's wel willen toeroepen: Vt>oral niet te veel philoso-
phic! Stelselmatig een nieuwe cultuur  in het leven roepen, 
of zelfs 'maar  voorbereiden, gaat toch niet. Fr  is veel te 
veel onecnighcid. veel te veel eigenzinnigheid. 

E n als wij  nu eerst maar  weder  tot schoonheid konder. 
komen, wat zou er  elan reeels ontzaglijk veel gewonnen zijn ! 

Zou dan misschien het grootsche, het verhevene niet later 
vanzelf komen ? 

n onzen tij d van geestelijke armoede voert die drang naar 
grootschheid tot het overweldigend logge en lompe, het 
streven naar  het verhevene zoo verbazend snel tot bel be-
lachelijke. 

s het niet beter  zich met liefde te wijden aan de betrek-
kelij k eenvoudige opgaven, die het dagelijksch leven ons ter 
oplossing voorlegt en te trachten daarin allereerst weer  de 
schoonheid terug' te vinden ? 'E n is dit niet inzonderheid 
de aangewezen taak voor  den Xederlatidschen bouwmeester: 



Het Conflic t bezworen . 
1}. '>'n \ \ ' . der  Gemeente Amsterdam! hebben in antwoord 

op pet schrijven der  Bouwkundige Vereenigingen d.d. 
 >b'an j.1 betreffende de Schoonheidscommissie, aan die 

verenigingen doen toekomen liet navolgend schrijven: 

Amsterdam, i Apri l

aanleiding van Uw schrijven, d.d. t j.1. 
hebi,cn wij  de  l '  tc berichten, dat, zooals ook blijk t uit 
de gevoerde onderhandelingen over een nieuw reglement 
voor de „Schoonhe idscommiss ie ", wij  haren arbeid waar-
dccreii en dus gaarne onze medewerking toezeggen om hare 
posjtj c beter te regelen-

, e voorstellen daartoe kunnen spoedig tegemoet 
worden gezien. 

V a f de TnetJedeeling. dat de leden der  Commissie, in af-
wachting van dit antwoord, zich op Uw verzoek bereid heb-
ben Vrklaar d hunne functie te blijven waarnemen, namen 
wij  rti el voldoening kennis. Wi j  vertrouwen, dat de Commas-
*sie daai'i n aanleiding moge vinden om haar  mandaat te ver-
vullen totdal de nieuwe regeling zal zijn tot stand gekomen. 

Eet' verzoek van gelijke strekking is door ons gericht 
tol hi't door ons aangewezen li d der  Commissie, den heer 
A. s.'bn G.Bzn. 

Burgemeester cn Wethouders 

van Amsterdam, 

(get.) . 

c Secretaris. 

(get.ï . A . B A Ë Z A . 

e is dan voorloopig waarschijnlij k het conflict 
bez\ \ „ re i i . of anders gezegd, op de meer  gebruikelijk e Am-
stcrclaffisehc manier  opgeborgen. 

Betere regeling van de positie der  Commissie wordt toe-
gezegd, althans medewerking daartoe. e noodige voorstel-
len k u n n c n spoedig tegemoet worden gezien. Wat kan men 
nog rfieer  verlangen ? 

Of het nu niet die nieuwe regeling van een leien dakje 
zal g^ati, zal nog moeten blijken , maar  daarover  hebben 
wij  ofp nu nog niet in beschouwingen te verdiepen. e 
openbare meening zal waarschijnlij k geneigd zijn aan te 
nemen,  alles te zijner  tij d wel terecht zal komen, wan-
neer ch lang niet malse hc polemiek over de zaak grooteiv 
deels vergeten z a l zijn. 

n  ei'  misschien ten slotte wel weder iets op vin-
den, om beide partijen , architect en overheid, tevreden te 
st<ilon.  menigeen zal blijven vragen of de verhouding 
er  Werkelij k duurzaam op verbeteren zal. 

Waalbru g te Nijmegen . 
Bij  raadsbesluit van  Juli  werd aan Burg. 

en \ \c tb van Nijmegen machtiging verleend tot het benoe-
men %an een commissie van technici, bestaande uit de 
heeren J- J. W'eve, directeur  van gemeentewerken. Nijmegen; 
J. Seihf^eder van der , rijkshoofdingenieur . n . 
cn Wouter  Cool, gewezen adj.-directeur van gemeentewer-
ken tc . 

e heeren werden in Januari j.1. gekozen tot leden 
van ee'1 jur y ter  beoordeeling van de ontwerpen voor de 
te bo,uwen brug. n deze jur y namen verder  zittin g dc 
heeren : 1".  A . van Scliaik , burgemeester van 
Nijmegen, voorzitter : . P. Berlage. architect, Amsterdam; 

C. A . Jolles, hoofdingenieur van , Arnhem; 
P. Joosting, afd.-chef van weg en werken S. S., Utrecht; 
J. . , oud-hoofdingenieur  S. S. , Nij -
megen. 

Aan het rappor t door  deze jur y thans aan B. cn W . 
van Nijmegen uitgebracht, ontleenen wij  het volgende: 

Voor den bovenbouw zijn ingekomen  ontwerpen, n.1. 
zeven van de Actiengcscllschaft fii r  Bergbau und -
betricb „Gutehof fnungshüt te" , een van dc -
burgische Bergwerke und t „ U n i o n " ; dri e 
van de Actiengcscllschaft fii r  Eiscnindustrie und Brückcn -
bau ; vier  van de Brückenbauansta lt blender A . 
G., vier  van de firm a Aug. ; vij f van de -
fabri k A u g s b u r g — N ü r n b c r g A . G. Werk Gustavsburg. 

Onder deze ontwerpen bevinden zich: ie.  ontwerpen 
van hangbruggen;  ontwerpen met boogbruggen boven 
de dri e stroomopeningen;  zeven ontwerpen met boog-
bru g boven de middenopening en parallcldragers boven de 
baan voor de beide zijopeningen;  vier  ontwerpen als sub 

 doch met paralleldragers of bogen onder de baan 
voor de beide zijopeningen. 

e oeverbruggen zijn ontworpen met gemetselde of met 
ijzeren bogen of met paralleldragers, doch zijn alle als 
ijzeren bovenbouwen begroot. 

Bij  de beoordecling dezer  ontwerpen werd vooropgesteld: 
a. dat de overspanning der  linkerzij-openin g zoo min mogelijk! 
het vrij e uitzicht op de rivier van het Valkhof af mocht 
belemmeren; b. dat de baaiihoogte op de ïu iddenoverspan-
ning het aangegeven peil van . -f- N . A . P. niet te 
veel mocht overschrijden; c. dat de trottroir s buiten de 
hoofdleggers moeten worden geplaatst, omdat bij  plaatsing 
der trottoir s binnen de hoofdleggers de kosten van den 
onderbouw aanmerkelijk hooger  zouden worden. 

Al s gevolg hiervan werden de ontwerpen sub  en  ter 
zijde gelegC en kwamen in de eerste plaats de ontwerpen 
sub V in aanmerking. Van deze vier  verdient het ontwerp 
Flender  uit een aesthetisch oogpunt beslist de voor-
keur  naar het oordeel der  jury . t ontwerp bestaat in een 
boogbrug met opgeheven zijdelingschen druk over de groote 
stroomopening. terwij l de onmiddellij k wederzijds aanslui-
tende overbruggingen boogconstructies beneden het zijvlak 
hebben. Een bezwaar tegen dit ontwerp is, dat de kosten 
ad f  de raming volgens de begrooting van den 

r van Waterstaat aanmerkelijk overschrijden. 

Van dc ontwerpen sub , die meerendeels veel minder 
kostbaar  zijn, voldoet het ontwerp t  het best aan 
de gestelde eischen. c jur y meent, dat dit ontwerp min-
der aan de eischen der  schoonheid zal voldoen dan het 
ontwerp Flender . e kosten worden echter  rond
lager  geraamd dan die van laatstgenoemd ontwerp. 

Alvorens tot een beslissing te komen geeft de jur y B. cn 
W . in overweging te bevorderen dat de raad besluite tot 
aanbesteding over te gaan van beide ontwerpen. Eerst daarna 
zal kunnen worden uitgemaakt, welk geldelijk offer  zal 
moeten worden gebracht  0111' het ontwerp, dat het meest aan 
de eischen der  schoonheid voldoet, ,te doen uitvoeren. 

B. cn W . stellen thans den raad voor als zijn oordeel uit 
te spréken, dat hij  zich kan vereenigen met dc keuze der 
jury , waarna de technische commissie een aanvang zal kun-
nen maken met het ontwerpen van het bestek voor den 
bovenbouw, nadat te voren de vercischte goedkeuring van 
den r van Waterstaat is verkregen. 

Behoudens bijzondere omstandigheden kan men aanne-
men, dat de werkzaamheden voor den bouw in de rivier 
zullen aanvangen voorjaar t den bovenbouw kan 
dan vermoedelijk Augustus  begonnen en het geheele 
werk in den loop van  opgeleverd worden. 

- en Staalkroniek.) 

Woningwe t 

n verband met de voorgestelde wijzigingen der  Woning-
wet hebben dc gemeentebesturen van Amsterdam, -
dam en 's-Gravenhage een adres gezonden naar de Tweede 

, waarin zij  dc aandacht vestigen op eenige voor de 
groote gemeenten, hoogst bedenkelijke bepalingen in het 
iinbangig wetsontwerp tot wijzigin g der  Woningwet. O.a. 
wordt op de volgende bezwaren gewezen: 

Vooreerst wordt dc door de Grondwet aan de gemeenten 
gewaarborgde autonomie, waarop de bestaande Woningwet 
reeds op sterke wijze inbreuk maakt, door de voorgestelde 
wijzigingen nog veel ingrijpender  besnoeid. 

e eisch, dat een uitbreidingsplan zich voortaan ook over 
de bestaande bebouwing zal uitstrekken, komt bun onaan-
nemelijk voor, 11 t wordt aan de gemeenten letterlij k onmo-
gelijk gemaakt uitbreidingsplannen op eenigszins ruim e schaal 
vast tc stellen, omdat haar  zulks op niet te schatten kosten 
zou kunnen komen te staan. 

r  de regelen gesteld ten aanzien van het vestigen van 
een bouwverbod en andere bepalingen daaromtrent zal de 
uitvoering van uitbreidingsplannen en daarmede de totstand-
koming van een behoorlijk e en regelmatige stadsuitbreiding, 
als ook verbetering aan bestaande misstanden, ten zeerste 
worden bemoeilijkt . A l deze wijzigingen tasten de vrijhei d 
der gemeenten op zeer  - ernstige wijze aan en leggen aan 
Gedeputeerde Staten een taak op, ten aanzien waarvan met 
reden mag worden gevraagd, of inderdaad het gewestelijk 
college beter dan het met de plaatselijke toestanden ver-
trouwde gemeentebestuur tot vervullin g daarvan in staat :s. 

n niet mindere mate echter  wordt het belang der  ge-
meenten bedreigd door dc nieuw toegevoegde artikelen

 en
Artike l  dat aan de gemeenten de verplichtin g op-

legt om binnen een bepaalden termij n te beschikken op 
een verzoek om vergunning voor den aanleg van straten, 
keert feitelij k de rollen geheel om. 

Vooral ook ide bepaling in dit artikel , dat het ontbreken 
van een uitbreidingsplan geen grond is voor  afwijzing van 
het verzoek, maakt de voorgestelde regeling uiterst beden-

t komt adr. voor, dat de vraag of eenig terrein binnen 
het gemeentelijk grondgebied voor  bebouwing rij p is, met 
kennis van zaken alleen door den gemeenteraad kan be-
antwoord worden en voor  beroep op hooger  college of 
autoritei t geen gelegenheid moet worden gegeven. 

Art .  'maakt het aan de gemeente onmogelijk om over 
haar  eigendommen te beschikken op de wijze, als haar in 
hel gemeentebelang het meest gewenscht voorkomt. 

t meest ingrijpend e in deze keten van met het algemeen 
belang strijdig e artikelen, achten adr. art .  Zij  komen 
er  tegen op, dat niet alleen voor  elke nieuwe straat, ook 

 deze na een eventucelc beslissing der n tegen 
de inzichten van de gemeente in wordt aangelegd, maar 
voor  elke bestaande straat in ecnigen uithoek van de gev 
nieente, de gemeente aansluiting zal 'moeten verleenen aan 
de rioleering, aan de leidingen van gasfabriek, waterleiding, 
telefoon en electrisch bedrijf , wil zij  geen gevaar  loopen zich 
voor den burgerlijke n rechter  gedaagd te zien. 

e gemeente zal m. a. w., ook waar van geen werkelij k 
algemeene behoefte sprake is, tot het aanleggen van der-
gelijke leidingen over  aanmcrkclijken afstand in buitenwe-
gen en naar de verste uithoeken gedwongen kunnen worden. 

n die bepalingen zien de besturen een maehtstoekenningj 
aan eiken grondspeculant om landerijen in den omtrek van 
de gemeente tot bouwgrond te verklaren en de gemeente 
als het ware te dwingen tot politiezorg, vertrekken van 
"tiderwij s enz. ten behoeve van de bewoners van in uithoe-

ken van het gemeentelijk grondgebied opgeriebten nieuw-
bouw. 

Tegenover al deze bepalingen in het belang der  particu-
liere grondeigenaren wordt geencrlei tegenmacht gegeven 
aan de gemeente, ter  voorkoming van hel brengen van
deloos groote geldelijke offers voor hel verkrijge n van
deugdt lijken stadsaanleg. 

Een bezwaar van adr. is  dat. terwij l het wetsontwerp 
de gemeente door do verplichtin g tot het vestigen van 
een bouwverbod aanhoudend noodzaakt tot onteigening, gee-
nerlei voorstellen worden gedaan om de waardebepaling van 
nel te onteigenen goed' beter te regelen. 

Ook wordt gewezen op hel ontbreken in het ontwerp van 
voorschriften, welke de gemeente zekerheid  haffen, dat 
bij  het bepalen van schadevergoeding rekening wordt ge-
houden met voordeden, welke uil de handelingen van de 
gemeente voor  eigenaars kunnen voortvloeien. Evenmin wordt 
mogelijk gemaakt, kosten te verhalen op eigenaars, die
bevoordeeld dan benadeeld worden. 

Adr . verzoeken de r met aandrang aan  regecring 
in overweging te geven om, voorgelicht door  locale bestu-
ren hier te lande, een meer  volledig' stel bepalingen te ont-
werpen, waarbij  rekening wordt gehouden met de buiten-
landsche wetgeving op dit gebied. 

* * 
* t bestuur van de sociaal-technische vereeniging van 

demokratische ingenieurs en architecten heeft eveneens een 
adres tc dier  zake aan de 'Tweede r gericht. 

Al s geheel genomen is de voorgestelde wijzigin g geens-
zins als een verbetering te beschouwen. e verbetering van 
de volkshuisvesting zal door de aan te brengen wijzigingen 
niet worden gediend, doch ten zeerste worden geschaad, zoo-
dat adr. de aanneming van dit wetsontwerp in hooge mate 
zou betreuren. 

Adr . betreurt, dat de regecring thans niet voorstelt, den 
gemeenten — zij  het dan met uitzondering van plattelands-
gemeenten — de verplichtin g op te leggen een behoorlijk e 
woningstatistiek bij  te houden, en een woningbeurs in te 
richten. 

r  het particulie r  belang van den huiseigenaar te we-
gen tegenover de hoogere of lagere schadiy die de af te 
keuren woning aan de opvolgende bewoners zal brengen, 
kan. meent adr.. le bedoeling van het instituut der  onbewoon-
baarverklarin g op deze wijze niet meer tot haar  recht ko-
men. 

e regeling van de schadevergoedingen is t.og geenszins 
zóó, dat inderdaad billijk e bedragen zullen worden toege-
kend. 

Vooral wat betreft de onteigeningen ten behoeve van de 
stadsuitbreiding, is, naar het adr. wil voorkomen, het ai-
gemeen belang alleen gediend door een zoodanige tegeling 
d r schadeloosstelling, dat de waarde van de onroerende 
goederen eens en vooral vastgelegd wordt, zoodat van wa
de-vermindering. behalve door  werkelijk e verbeteringen, geen 
sprake meer kan zijn en zulks overeenkomstig het denk-
beeld reeds twintig - jaar  geleden door hei toenmalige lid 
der Tweede r mr. S. van  Tuiten in een wetsont-
werp belichaamd. 

e nieuwe artikelen  en  welke 
bij  nota van wijzigin g zijn voorgesteld, vormen een zoo 
uiterst bedenkelijk stel bepalingen, dal van een goede en 
schoone stadsuitbreiding en stadsverbetering geen sprake 
meer kan zijn, wanneer  deze bepalingen, waardoor de ge-
meentebesturen aan handen en voeten worden gebonden, 
inderdaad in de wet mochten worden opgenomen. 

file:////ctb


Adr . wijst er  op, dat kier . evenals bij  de wijzigingen 
betrekkin g hebbende op dc onbewoonbaarverklaringen, het 
particulie r  belang op zeer  onomwonden wijze wordt gesteld 
boven het algemeen belang van de verbetering der  volks-
huisvesting; boven het belang, dat de gemeenschap heeft 
bij  een goede stadsuitbreiding. 

Ten slotte wijst adr. er  op, dat in het gedeelte der  wet 
handelende over  financieelen steun van rij k cn gemeente 
bepalingen blijven ontbreken, welke het mogelijk maken 
gemeentebesturen, welke de belangen der  volkshuisvesting 
niet of niet voldoende behartigen, t,ot groote activiteit te 
prikkelen . 

t bestuur  'komt tot de slotsom, dat bij  aanneming van 
de voorgestelde wijzigingen eenerzijds het hooger  gezag meer 
dan vroeger  zal hebben op te treden voor  "de belangen van 
huiseigenaren en bouwgrondexploitanten, maar datzelfde hoo-
ger gezag rust|g zal toezien bij  verwaarloozing van hef 
groei.- volksbelang, dat betrokken is bij  een algemeene ver-
betering der  woningstoestanden. 

J Vereenigingen . | 

F  E SC E G T E . 

Omtrent dc op t j.1. gehouden vergadering van 
den Frieschen Bouwkrin g deelde de r Courant" 
het volgende mede: 

langs de wanden van de vergaderzaal waren tentoonge-
steld een aantal ontwerpen, ingekomen op een paar  prijs -
vragen van de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te 

. e inzendingen betroffen het ontwerp voor  een 
dorpskerk en dat voor  een landhuis. 

r  het bestuur  was een circulair e opgemaakt naar  aan-
leiding van een in een vorige vergadering genomen besluit, 
omtrent verbetering der  positie van onder-aannemers bij 
eventuecle bestedingen. Op aanvraag van eenige vereeni-
gingen van vakpatroons hier  ter  stede1, had de Friescho 
Bouwkrin g een commissie benoemd, die de grieven der  on-
deraannemers zou onderzoeken en in een rapport verslag 
uitbrengen en middelen tot verbetering aangeven. Genoemd 
rappor t is in een vorige vergadering behandeld en met 
enkele wijzigingen aanvaard. t zal weldra aan archi-
tecten, bouwkundigen en autoriteiten worden toegezonden. 

Een zeer  belangrijk punt der  agenda bleek te zijn het 
rappor t der  commissie voor  dc herziening der gemeentelijke 
bouwverordeningen. e d iscuss iën daarover  duurden zeer 
lang en werden niet beë ind igd. n kwam hij  de bespre-
kin g tot artikel  der  verordening. n een volgende ver-
gadering zal de beraadslaging worden voortgezet. 

e commissie, bestaande uit de heeren , Vecnstra 
en Woltring , heeft gemeend de bouwverordening eerst in 
haar  geheel en daama artikelsgewijze te moeten behandelen. 

n het algemeen gedeelte zegt de commissie o.m.: 
Na bestudeering is ons gebleken, dat in het algemeen 

de inhoud van de r  verordening zoodanig is, 
dat ze in vergelijk mföt andere later  gewijzigde en herziend 
verordeningen minderwaardig is. t verschillende eischen 
van het tegenwoordig begrip van nieuwbouw en stadsuit-
breidin g is geen rekening gehouden. Voort s wordt cr  niet 
op gelet, dat er  verschillende wijken bestaan, die elk voor 
zich andere eischen zouden behoeven. 

e bepalingen zijn te algemeen en houden geen rekening 
met de eischen van de verschillende soorten en typen van 
woningbouw. Ook zqu in de verordening rekening gehouden 
moeten worden met een goed uitbreidingsplan, waarin zekere 
deelen van de gemeente aangewezen moesten zijn voor  den 
bouw van fabrieken, werkplaatsen, pakhuizen, enz. -

door  zou de toestand, zooals hij  thans is (en nog meer 
wordt) , dat midden in woonwijken pakhuizen, autogarages, 
fabrieken en dergelijke inrichtingen worden gebouwd en 
daar  last veroorzaken, voorkomen worden. 

n de verordening is te weinig vastgesteld en te veel 
ter  regeling overgelaten aan burg. en weth. 

Ook is de commissie van oordeel, dat de handhaving 
der  verordening veel te wenschen overliet. 

Streng toezicht op het nakomen der  verordening zou van 
nog meer  belang zijn dan 'top papier  hebben van een 
goede verordening. 

Wat geeft een verordening als ze niet gehandhaafd wordt, 
dan ook vooral wekt ze de ontevredenheid van diegenen, 
die goed wenschen te bouwen en die door  de slechte hand-
having genoodzaakt worden mee te knoeien, daar  ze door 
het publiek worden gewezen op den goedkoopen bouw van 
de knoeiers. 

Wat de aesthetische eischen aangaat, hierover  spreekt 
de verordening niet. r  thans het begrip, dat schoonheid 
een factor  van algemeen belang is, meer  en meer  door 
dring t vindt de commissie het wenschelijk. dat er  een 
artike l li n de verordening wordt opgenomen, waarin burg 
en weth. of de raad de vrijhei d namen ook dit te beoor-
deelcn. Ze zouden zich hierbi j  kunnen laten adviseeren door 
een aesthetische commissie. Op het laatste congres van den 
bond "  is dit punt uitvoerig toegelicht en be-
sproken door  den ingenieur-architect, J. . W . n 

t verslag hiervan is verschenen in de „Bouwwere ld . " 

Een bestaande verordening zoodanig te wijzigen, dat er 
een goede verordening uit zou ontstaan, is moeilijk en 
bijn a niet 'te doen. n zou dan beter  eon nieuwe verordening 
kunnen ontwerpen; dit ligt echter  niet op den weg der 
commissie Zi j  heeft de thans bestaande nagegaan en daar-
van de in haar  oogen minst gepaste artikelen besproken. 

e commissie stelt, dan ten slotte verschillende wijzigin -
gen in de artikelen voor. 

L e e s t a f e l . i 
 No.  O v e e en -

e t doo . k (Slot; met afbeeldingen. 
n hu is te m . e s en . met afbeel-

dingen. 
e g en Ventilatie in de Nieuwe s te Am-

, doo . p (Slot) met afbeeldingen. 
t e voo e kunsten, . g (Slot). 

 No. n e het Ge 
nootschap. 

g de  lezing van den hee d t ove officieele kunst 
gehouden op de . 

C l u b van e Leden van het Genootschap A . et A . 
g van het Algemeen  van het d van -

landsche n van t  doo  J. . de . 
N e d. g «Schoonheid in Opvoeding en . 

 e d e d e e l i ng van het . 

E  No. e d a m s c he Schoonheids-
commissie. 

O u de W o n i n g en te , met afbeelding. 
 et b eh o o  t zoo, met afbeeldingen. 

N o g mee  v o n d s t e n, doo  J. A . van de . 

L)E  No.  S c h  ij f  e g u 1 a te u  s met één -
, doo . G.  w. i . met afbeeldingen. 

l uit het k van de e e

. 
g met Twenthe. 

n S t u k k e n. e gemeenschap tussche
d en ë doo , met t van C. 1. 

van de t c. i . 

. v. T.) No. . — -
gen van . — g of d  — Uit de . 
— e e . — . — Technisch Weekblad. — 

. — . — . — Uit tech-
nische bladen en . — 

E  No.  E en p l e i d o oi zonde advocaat. 
. 

A f de eling S ver  lagen. Enschedé t . 

E E E No g 
 — Gladheid van n — g van steen-

. 

, d voo n en Gewapend , bevat 
in No. 8: w in gewapend beton, doo . A . j c. i . —Een 
en ande ove uitzetvoegen in gewapend . — . — 

t n van betonsteen met . e en e 
. — . — . — . 

— Afloop van Aanbestedingen. 

Gemeng d Nieuws . 
101 - J 

E en N i e u we g te . 

e hee L . . heeft aan de Nieuwe Ct. medegedeeld, dat 
hij g het huis van . . A. . C. van k — hoek 

t en e t — gekocht heeft, alsmede het belen-
dende l van de n Club. 

[Je hee  is s in het bezit van e bouw-
. n zome zal met den bouw, onde leiding van den 

t Wolf, n aangevangen. e , die geheel in mo-
n stijl zal n , met aan n , zal e 

bieden aan een -tal . 
t theate t in Novembe of begin  geopend. 

e S t a d h u i s b o uw te . 

Op uitnoodiging van , heeft de hee A. |. Th. , 
t aan het u de n , zich in g 

met den  van het nieuwe stadhuis, belast met de e 
g van de n voo  den bouw . 

s blijf t de hee k officieel in dienst van de gemeente, zoodat 
hij. wannee zijn d in d met den bouw van het stadhuis ge-
ëindigd is. nog steeds t zal zijn. 

Aan de g van de t thans met ijve t ; men 
zal echte met de e e n t een aanvang 
maken, wannee alles volkomen d is. zoo, dat de g van de 

n dan met den meesten spoed te  hand genomen en tot een einde 
 kan . N . . Ct. 

E n k h u i z. e n. 

e de e van den s te Enkhuizen, e 
in de g van 72 i s is besloten) is in de g 
van den d medegedeeld, dat de g de kosten van 't ge-
bouw alleen, thans is vastgesteld op f  van welke som het k en 
de e elk 1

 :, zullen . 
e g van n en k zal n n aan 

llsbouts te Asten. 
e e eikenhouten schoeiing zal publiek n aanbesteed, maa

al de e s zullen in eigen behee n , onde
toezicht van den . 

e gewelven, , zullen n d : niet alzoo het bekende 
gewelf boven den , n de schietgaten voo  de kanonnen
'eeds zijn dichtgemetseld. Te e e van het gebouw zal deze 

e e met zand n gevuld. 
e , tegen den  gebouwd, zullen n 

gesloopt, en de oude g zal n . 

. 

Te g is een begin gemaakt met het n van het 
 het k  en de e Geldeiland

ibsidie . t . dat onde leiding van den t J. van 
'dis uit m geschiedt, zal s e jaa . 

. 

. en W. van m hebben den d een zee d n aan-
;eboden t de aan te n n bij de e 

, n wij het volgende ontleenen. 
n wij juist zien, zeggen . en W. dat e  een einde is gekomen aan 

t van vele zijden indienen van plannen inzake de e t 
dan schijnt thans het oogenblik gekomen om opnieuw L'wen d van 

ons gevoelen ten aanzien van de g van het  aldaa in 
kennis te stellen. 

Laatstelijk gaf ons e aanleiding het tweede plan van den hee
Lasschuit. j ons n van  Septembe n wij

s uit: de slotsom n e tot g van 
f  ten behoeve van de in hoofdzaak ongewijzigde g van het 

k doo  ons aanbevolen plan. 
t hebben e plannen, n enz. Uwen d of 

ons College ; ook in d e is ons aangehaald l 
van  Septembe  niet in behandeling gekomen. 

 den hee Lasschuit is een e plan ingediend, dat doo het da-
gelijksch bestuu van den bond * is aanbevolen. 

e hee Wilkens heeft wede een ande dankbeeld in g ge-
geven, dat doo  de  van l en n d 

, l s het bestuu de g tot g van -
lem en n en tot g van het  eene 
veelomvattende opUssing van het k heeft aangeboden, n 
doo  den hee |. A. (!. van de .  is daa nog een plan van 
den hee A . W. Weissman en een van den d van e 

. Eindelijk heeft de j tot g de t 
in deze e zienswijze kenbaa gemaakt, l ten e doo  de af-
deeling m en » van laatstgenoemde maatschappij ten 
aanzien van de e t een k te g d 
aangeboden. 

Eén ding is bij dit alles wel ondubbelzinnig gebleken, n.1., dat gewenscht 
t de e t niet alleen als monument, doch ook als 

t bestemd voo  het , te behouden, én dat in dit geval nog eene 
e keuze van oplossingen . 

e e plannen zijn naa hunne g te n in 
zulke, welke mee bepaaldelijk g van den bestaanden toegang aan 
de oostzijde de stad beoogen. en zoodanige, welke n aan de toe-
nemende eischen van het  tegemoet te komen doo het in e 

n te leiden. k komt bij dit laatste eventueel ook -
g van eenen bestaanden toegang aan de . maa zij bliift t 

aan de gevvenschte . 
t niet uitsluitend aan den toegang tot de stad. maa ook aan den 

toegang tot het midden de stad en zelfs aan het d t 
gedacht, is alleszins juist. n dien gedachtengang beweegt zich ook uw 
besluit van n e is van het opmaken van een 
plan. p de noodige en wenschelijk geachte n van de -

n aan de e en van het stadsgedeelte aan de e 
van het e naa de binnenstad zijn aangegeven, en t duidelijk 
de omvang, het g d en de noodzakelijke e de uit te 

n n kunnen blijken. 

t ons n d.d.  |uli d p aan uwen d inge-
diend een l e de , die in de omgeving van de 

e t als van den meest n d konden n 
beschouwd. 

Na eene e studie en nauwgezette n van de -
schillende ingezonden plannen met het in bovenbedoeld n n 
plan (zie notulen van  Augustus  zijn wij tot de g gekomen, 
dat dit laatste het meest aanbevaling . 

. en W. zetten nu in den e uiteen m en b.v. wat hun be-
n zijn l tegen het plan Lasschuit. 

ütt ontladen zij o.m.. omdat het hun uit aesthetische n ge-
heel onaannemelijk . 

j aanneming van dit plan toch zal het  van het monument als 
t n gaan : zal de t geplaatst n op den hoek van een 

plein. t kan niet s dan de omgeving aldaa schaden. 
t college is nog steeds van meening. dat doo het bouwen van eene 

nieuwe g onmiddellijk ten n van de t de in alle opzichten 
meest gevvenschte oplossing t . n ; e vinden . en W. 
steun bij de commissie van bijstand in het behee de e . 

Eenstemmigheid kon in dit College niet n n ove de g 
of de g in het e van de t — zij het omgelegd — moet 
behouden blijven. e d t die g bevestigend. Zij 
is van , dat als de t voo g van het t 
afgesloten, zij haa  en bestemming zal n en dat het stads-
schoon schade zal lijden. t l komt n met de doo  belang-
stellenden in de e t kwestie n wenschelijkheid, 
om die t niet alleen als monument, doch ook als g in k 
te laten (zie o.a. het ingediende k van de afd. m en n 
van de j tot g de . 

e , zich e aan de zijde van de Commissie van 
d in het behee de e , gaat met deze zienswijze niet 

mede. Zij meent, dat g de g kan n weggelaten; blijk t 
dat te misstaan, dan kan de g late  nog n gemaakt zonde dat 
de kosten  beduidend zullen d . 

e d blijf t dus bij haa plan van Nov.

. en W. n voo  de g een t van  en stellen 
voo  alle e plannen voo  kennisgeving aan te nemen. 
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 a a s t  i c h t. 

t volgende s is aan den d van t gezonden : 
t bestuu van den bond , tot behoud de Schoonheid van 

, , dat doo  het  de e van Onze Lieve 
e tot uwen d het k is t het aan de gemeente behoo-

e gebouw ten Zuid-Oosten van het koo  die k te willen doei. 
sloopen.  dit gebouw — uit de iSde eeuw en een zee goed -

l van dien tijd — een maatstaf geeft voo  de e , 
e het k , t het te  plaatse behouden 

te blijven. t zoogenaamd «ontmantelen» van oude , e 
n men thans het sloopen van bet gemeente-gebouw wenscht. heeft 

zooveel schade aan de schoonheid gedaan, dal het bestuu d uwen 
d met den meesten g t het gebouw niet te doen . 

l 

Arentsburgh, dc Vereeniging nu liet doen van opgra-
vingen in Nederland, heeft haar  verslag over  rond-

uit , dat het mogelijk zal zijn het werk gezonden. E r 
van de vereeniging op gelijken voet als in  en 

 nog een jaar  voort te zetten. r  voor  moet 
volgens contract tcrreinlutu r  betaald worden en tot dusver 
is geel. geld beschikbaar  voor  het in dat jaar  le houden 
onderzoek. Een belangrijk deel van tie e neder-
zetting ligt nog onaangeroerd. m roept de vereeni-
ging opnieuw den steun in van allen, die in het werk der 
vereeniging belang stellen. 

Over  de in  verricht e opgravingen schrijf t dr . f, 
11. : 

..Waar de Vereeniging Arentsburgh meende het werk op 
het weiland ten Westen van de buitenplaats van dien naam, 
tot den volgenden zomer te moeten laten rusten, kon ik 
in g met haar  bestuur  deze gelegenheid waarnemen om 
de steeds dringender  wordende vraag betreffende de Ooste-
lijk e begrenzing van de vesting, die van een onderzoek op 
het weiland ten n een oplossing te wachten had, tot 
klaarheid te brengen. 

Pij  een opgraving in  in opdracht van de Vereeni-
ging ..die "  verricht , meenden wij  hier  aan den kant 
van de buitenplaats de voortzetting van den vestingmuur  te 
hebben gevonden. Ook thans werd dit stuk muurfondament 
teruggevonden, doch bij  verdere ontblooting, bleek het in 
Zuidelijk e en Noordelijk e richtin g slechts een enkelen meter 
door  t:- loopen. e negatieve resultaten bereikten wij 
telkens weer  als we ook in dc sleuven, dit jaar  nieuw ge-
graven, in icenig spoor, vaak met steenen gevuld, voor  een 
oogenblik meenden die voortzetting te hebben gevonden. 
Telkens bleek r  bij  voortgezet onderzoek dat of dc 
vullin g van 'zoon greppel niet die van een muurgreppel 
was. dat de maten niet uitkwamen en — wat natuurlij k 
den doorslag gaf — dat onderlinge samenhang geheel ont-
brak . ()]! verschillende plaatsen waren in den bodem in 
onze sleuven ook gaten zichtbaar  die vaak oppervlakkig 
de voortzetting van de grachten deden vermoeden, doch 

 hierbij  'hetzelfde resultaat bij  voortgezet onderzoek. Wel 
is dus het weiland ten Oosten sterk doorgraven, wel is op 
verschillende plaatsen puin van de vesting aanwezig, maar 
t in e voortzetting van den vestingaanleg is daar  niet meer 
te vinden. e in overeenstemming is ook het feit 
dat. terwij l het geheele vestingterrein vol ligt met scherven, 
: r hier  op het weiland zoo goed als geen voor  den dag 
gekomen zijn. e proefgrcppels werden met wat zij  oplever-
den op een kaart gebracht. 

n wij  dus aannemen dat dc vesting zich niet meer 
over  dit terrein heeft uitgestrekt, dat zij  tot het gebied 

- e n . 

De Meteoor "  te Rheden . 
Trottoir- , Terrazzo- en Graniettegels, Trottoirbanden , 
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Een actie , die wel wat laat komt . 

e w v a n h et S t a d h u i s t e . 

Aan den gemeenteraad van m is het volgend 
adres verzonden: 

t zal U niet onbekend gebleven zijn. dat het -
besluit, waarbij  voor m een nieuw Stadhuis gekozen 
werd, bij  velen onder  de burgeri j  een gevoel heeft gewekt 
van bekommering. 

Niet zucht tot critiek maar  enkel werkelijk e belangstelling 
in onze stad brengt ons er  toe aan dat gevoel in ten kort 
woord uitin g te geven. 

Voor een stad als de onze is de bouw van ecu nieuw 
Stadhuis een feit van buitenglemeen belang. r  dan eenig 
ander  bouwwerk moet dit het kenmerk dragen van hetgeen 
lééft in de bevolking. s vooruitstrevende kracht 
zou hier  haar  beeld moeten vinden. 

t lontwerp door  den d gekozen, voldoet aan dien 
eisöh niet. 

Geen vakkundige — ook niet de jur y zelf heeft het 
plan-Evers warm kunnen prijzen. 

Vrijwe l algemeen was de afkeuring. 

r  wij  anders de doortastendheid, den -
schen d zoozeer  eigen, waardeeren. zoo zijn wij  over-
tuigd, dat het in dit geval aan uw besluit zou zijn ten goede 
gekomen wanneer  de algemeene critiek , de openbare mee-
u'ng zich vóórd ien hadden kunnen uitspreken. Uwe be-
slissing zou dan naar  onze overtuiging een andere zijn ge-
weest. 

t aandrang verzoeken wij  u ernstig te overwegen of 

om-keer  alsnog mogelijk is. Wi j  verwijzen naar  de geschie-
denis van den raadhuisb mw te . 

t aandrang ook verzoeken wij  ui, dat bij  dc stichting 
van monumentale bouwwerken der  gemeente — wij  den 
ken hierbi j  aan dc nieuwe Beurs — volledig recht moge 
geschieden aan het groote beginsel: dat steeds de openbare 
zaak, voordat men besluit, algeheel-openbare behandeling 
verdient. 

, Apri l

. . van Blommestein, . |. Brussc. . f. Coert, . 
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van , w 1). 11intzen-'s Jacob. Jan lludi g 
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Bij  dit adres is een lijvig e brochure van  bladzijden 
overgelegd, getiteld:  c V o o r g e s c h i e d e n is v an d e i, 

r  d a m s ch e  S t a d h u i s - B o  w b e o o. r  <1 e a 1 tl. 



uitgegeven bij  W . . &  J. B r u s s e 's Uitgeversmaatschappij 
te m en in den boekhandel verkrijgbaar . Zij  bevat 
de volledige verzameling van de „ S t e m m en uit de Pers" 
betreffende dc aangelegenheid, die verleden jaar zoo groot o 
beroering in de kunstkringen heeft teweeggebracht, dat men 
zich verbaasde over  zooveel geestdrift en de verwachting 
koesterde althans eenig effect daarvan tc zullen gewaar 
worden. t zou overal elders het geval geweest zijn, behalve 
in het vooruitstrevende , welks h Be-
stuur  zich op het standpunt gesteld had van dc halstarrigc 

n der  achttiende eeuw cn onder  aanvoering van een 
overigens eminent hoofd dat standpunt verdedigd cn be-
houden heeft met den bekenden, betrcurenswaardigen uit-
slag. 

Pijnlij k doet de lezing aan van bet onschatbare document 
voor de geschiedenis onzer  bouwkunst, dat hier  voor ons 
ligt en zi; verplaatst ons weder  midden in den ongelijken, 
strijd , waarin velen zoo dapper  voor hun meening zijn uit-
gekomen, zonder  aanzien des persotons, doch waarin de over-
winnende parti j  zoo weinig eer  heeft behaald, dat vele aan-
zienlijk e burgers van m thans tot het besef gekomen 
zijn , dat zij  zich moeten schamen over de handelwijze hunner 
vroede vaderen. s het niet of mlen een e uit den 
Patriottentij d onder de oogen heeft, uit dien lij d toen do 
regenten hun zetels voelden wankelen en alles aangrepen 
om hun bevoorrechte positie te behouden, wanneer men 
nog eens de nota van i  herleest, waarbij  B. en W . 
aan den d voorstelden, feitelij k voorschreven, het ont-
werp S. P. Q. . voor  uitvoering tc kiezen. 

Pen der  leden van het College had nog een zwakke 
poging gedaan zijn medeleden terug tc houden van het 
aangeven van een voorkeur  tusschen de beide ontwerpers, 
waarvan een slechts voor de leus in aanmerking kwam. 

e poging had geen effect bij  een meerderheid, zoo 
vast besloten haren wil door te zetten, dat zij  vooraf allo 
oppositie den pas had afgesneden. 

Perst zullen wij  beslissen en daarna moogt gij  komen 
kijke n ! 

»Wij  stellen ons thans voor, aldus B. en W., dat nadat 
onze bovenstaande mededecling zal zijn gepubliceerd, in de 
eerste plaats de leden Uwer Vergadering door een bezoek 
aan het gebouw n de t van de ontwerpen zullen 
willen kennisnemen en dat, w a n n e er  d a a r n a U w e be-
s l i s s i n g"  z al zi j n g e v a l l e n, ook de voorloopig als 
vertrouwelij k ter  visie gelegde bijlagen zullen worden pu-
bliek gemaakt cn tegelijkertij d ook aan de burgeri j  en d é 
pers de gelegenheid tot bezichtiging zal worden gegeven.'' 

t andere woorden: Wat de burgeri j  en de pers (had-
den B. en W . maar  liever  dadelijk gezegd, zooals zij  het 
meenden en het h Weekblad het schreef) Jan 

p en zijn maat, later te zeggen cn te protesteeren hebben 
kan ons weinig verd 

t kan wel zijn, dat het h Bestuur van -
terdam in aangelegenheden betreffende kaai- en havenwer-
ken verplicht is tegenover de bootwerkers een houding 
als de bovenaangeduide aan te nemen, maar  hier  heeft 
men mi het oog verloren, dat iiiiet de geheele bevolking van 

m uit bootwerkers bestaat en ook niet geneigd is 
zich als zoodanig te laten behandelen. 

t komt genoegzaam uit in het thans ingediende adres, 
maar  meer nog op vele plaatsen in al de artikelen, die ver-
leden jaar  over de zaak geschreven zijn. e meeste dien 
stukken zijn door de dagbladpers, in dc eerste plaats door 
de Nieuwe . Courant openbaar  gemaakt, verscheidene 
ook in de Opmerker  overgenomen. Wi j  zullen ons van verdere 
aanhalingen daaruit onthouden maar vestigen hier  nogmaals 
dc aandacht van alle belangstellenden op dc inderdaad 
zeer  belangrijk e verzameling. 

n uitzondering willen wij  echter  maken en wel ten 

aanzien van dc geschiedenis van den raadhuisbouw tc -
nover, die in het adres als waarschuwend voorbeeld wordt 
aangehaald. 

r  schreef s r in het Februarinummer 
van e "  een artikel , dat gedeeltelijk in de bro-
chure is overgenomen. r  deze treurig e geschiedenis niet 
algemeen bekend is, geven wij  van dit uittreksel hier  ccn 
vrij e vertaling. 

t is een lijdensgeschiedenis, de geschiedenis van den 
bouw van het nieuwe s te , die negen 
müllioen k gekost heeft; in meerdere mate nog dan die 
van het w te Berlijn . Geen van allen, die aan 
de uitvoering of aan het ontwerp van dit gemeentelijk werk 
deel hebben gehad, kon ongehinderd zijn denkbeelden ver-
wezenlijken en daar aan den bouwmeester in laatste instantie 
niet de macht gegeven was, in te grijpen, zoo stonden 
ook diegenen der  kunstenaars, die zich naar hem voegen 
wilden, voor  niet steeds klar e en gelijkluidende wen-
schen. Een waardeering van hetgeen door  ieder  afzonderlijk 
geleverd is zal daarom noodzakelijk relatief moeten zijn. 
E l k absoluut oordcel, dat geen rekening houdt met de 
bouwgeschiedenis van dit raadhuis, is onrechtvaardig tegen-
over het geheele werk en tegenover de kunstenaars afzon-
derlijk , 'want zijn uiterlijk e indru k is onvolkomen. 

e groote bouwmassa van het nieuwe s is een 
document van de stormachtige omwenteling in omze (d.w.z. 
de ) kunstbegrippen binnen den betrekkelij k kor-
ten tij d van  jaren. t is een opvallend karakteristiek 
getuigenis van den tij d cn de menschen. die in de jaren 
van  tot  gewerkt hebben. Op  Augustus
sChrcef de stad r  voor een nieuw s een 
prijsvraa g uit onder e en Oostenrijksche architec-
ten. n Apri l  werden de ingezonden ontwerpen be-
oordeeld en werden bekroond die van Prof. Stier  te -
nover, , architect te , Seeling, architect te Ber-
lijn , Schmidt, architect te Chemnitz, Geh. Oberbaurat Eggert 
te 'Berlij n en , architect te Oldenburg. 

e zes bekroonde mededingers moesten andermaal met 
elkander  concurreeren op den grondslag van een nieuw, 
bouwprogramma. t programma omschreef reeds de hoofd-
massa van den bouw en zijn uiterlij k aanzien op vri j  bin-
dende wijze. e stad verlangde, dat het complex van dienst-
vertrekken gegroepeerd zou worden om een middenruimte, 
die door een hoogen koepel naar  buiten moest spreken en 
tevens de voorhal zou vormen voor de feest- en vergader-
zalen mp de verdieping. Verder  verlangde de stad e 
en 'zij  verkreeg wat toenmaals te krijge n was: -
naissance. 

Ui t den engeren wedstrijd kwam Oberbaurat n 
Eggert als overwinnaar te voorschijn. Zij n ontwerp werd 
in  goedgekeurd. Van dezen bouwmeester, die op een 
standpunt stond, dat wij  naar  onze tegenwoordige overtui-
ging moesten overwinnen, zijn de grondslagen afkomstig 
waarop het s gebouwd is, de geheele buitenarchi-
tectuur en zelfs nog een gedeelte van de inwendige inrich -
tin g en versiering. e bouwmeester en zijn werk zijn typisch 
voor de inzichten en de wijze van werken van de jaren 
omstreeks  die wij  thans niet meer als steekhoudend 
erkennen. Eggert was nog een der  besten. e reusachtige, 
paleisbouw met den  meter  hoogen middcnkoepel is in 
de horizontale en vtrtical t bouwmassa's en geledinpen 
met een juist gevoel voor  verhoudingen in evenwicht ge-
bradht en in de groote onderdeden is de rythmu s in acht 
genomen. 

t aan de teekentafel ontworpen detail, academisch cn 
gevoelloos, vloekt tegen deze goede eigenschappen en de 
ornamenten, waaraan alle karakter en kunstwaarde in de 

uitvoering ontbreekt, de in redeloozc opeenhooping aange-
brachte reliefmassa's, door een obscuur  hotiwbeeldhouwer 
uitgevoerd, kunnen een critische beschouwing niet doorstaan, 
daar zij  iedereen en overal onverdraaglij k zijn. t matcriar 
listisch en naturalistisch ruwe en onrustige in de uiterlijk e 
vormenspraak werd door den architect nog vermeerderd 
door een onafgebroken afwisseling van steen- en pleister-
werk. Evenzoo werd de inwendige ordonnantie voorbereid. 

e plattegrondindeeling van het uitgestrekte bouwwerk is 
slechts technisch opgelost en in dit opzicht handig met de 
gestelde eischen in overeenstemming gebracht. e ruimte-
verhoudingen iin den gebeden aanleg spreken echter  niet 
tot het gevoel. Oberbaurat Eggert. op wien nevens dc be-
sluiten der  bouwcommissie dc verantwoordelijkheid voor dit 
alles rust, behoort tot een generatie welker  wijze van uit-
drukkin g allengs niet meer  overeenkwam met ele in de 
latere jaren gewijzigde inzichten. '  nam geen aandeel in 
de nieuwe ontwikkelin g der  kunst en vermocht niet het 
met moeite en strij d in de laatste tien jaren gewonnene in 
«hdh op te neuriën en te verwerken. e tegenstellingen in de 
kunstopvattingen van de jaren omstreeks  en van het 
eerste decenni;uim der  nieuwe eeuw kan men zich moeilijk 
denken, in een persoon vereemigd, en zoo geschiedde het,, 
dal de man d&e pnder  kunstenaars van zijn tij d uitgezocht 
was als de beste, na tien jaren ontslagen werd. n den 
herfst van  werd het contract der  stad r met 
Oberbaurat Eggert verbroken. E r  werd hem een hooge 
afkoopsom 'betaald om van hem ontslagen te zijn cn hij 
ghig na een harden strijd , hij  moest gaan. midelen uit zijn 
werk. e Centrale hal in het inweneüge was gereed behalve 
ele hoofdtrap en de omgangen; in de zaal v oor  elen ge-
meenteraad ontbraken alleen nog"  maar de lichtkronen. 

Een nieuwe man werd in zijn plaats aangesteld: Ober-
baurat Prof. Gustav . e behoort tot de schoof 
van Wallot , waartoe ook Theodor  Fischer te , -
mann en g te Berlij n en anderen behoor  en, die als 
een nagenoeg alleenstaande groep van architecten uit de 

e van de jaren  tot  nog heden, 
zelfs bij  de revolutionnair e vrijheidsmannen als bewust de 
traditi e volgende degelijke kunstenaars in hooge achting 
staan, om hun gematigdheid, om hun van academisme vrije n 
kunstzin, om hun levendig gevoel voor  rationeele toepassing 
van materialen, waardoor zij  midden in den strij d van ont-
wikkelin g en mode hun weg voorwaarts gevonden hebben. 

Al s te voren beriep r  Prof. r  na een 
prijsvraa g met de opdracht, de nalatenschap te zuiveren, te 
vereenvoudigen en naar dc nieuwe inzichten van een ver-
anderden tij d aan den reuzenbouw te verbeteren, wat en 
hoe nog te verbeteren was. 

t lot Van Eggert is bitter , bijn a tragisch te noemen. 
s opdracht is evenmin een vreugdevolle. -

lij k en verre van dankbaar was voor hem het werk vooff 
welks volvoering afgebroken, weggewerkt en omgevormd 
moest worden. Onder  zulke beperkenelc bepalingen werd zijn 
scheppend kunstvermogen dikwijl s belemmerd door de met 
geen (mogelijkheid tc veranderen vormen van den hoofdbouw. 
Veel 'moest tegen het beter  inzicht van den nieuwen bouw-
meester  blijven bestaan, omdat dc verandering te groote 
sommen zou hebben verslonden. 

1 * * * 

Zal het wijzen pp dit recente voorbeeld van de gevolgen 
van wanbeleid in bouwkunstzaken ele gewenschte uitwer-
kin g hebben? Zal, wat van meer  direct belang is. de ge-
meenteraad van m door het ingediende adres be-
wogen Worden; e r n s t i g te o v e r w e g en of om - k e er 
n o g ' m o g e l i j k i s cn  ja«, zal clan deze overweging een 
tastbaar  resultaat hebben ? 

e tij d zal het leeren. 
Onzes inziens hangt er  veel van af, of ele onderteekenaars 

van het adres zich al elan niet bewust zijn van de taak, die 
zij  daarmede op zich hebben genomen. Een beweging gaan-
de tc maken is in den tegenwoordigen tij d gemakkelijk 
genoeg, haar  gaande te houden is wat anders en nog 
wat anders is het haar tot een goed einde te brengen t. w 
tot het doel, waardoor zij  begonnen werd. 

s dit doel werkelij k een revisie van de geheide d 
huiszaak, dan is dit in het advies o.i. niet krachti g genoeg 
uitgesproken. 

Tot een College, elat zich van ele beweging, welke
schiedenis in de brochure is vastgelegd, absoluut niets heeft 
aangetrokken, moet men harder  spreken om liet  rede 
te brengen. 

0 f moeten wij  wellicht in het adres een voorzichtige ver-
kenning van het terrein zien, voorafgaand aan een actie, 
waarvoor men bezig is de stukken in stelling te brengen ? 

Zoo niet, dan vreezen wij ; dat de adressanten zelf den 
raad de termen aan de hand hebben gegeven, waarmede 
zij  met het meer  gebruikelijke, kluitj e in het tradioneele 
riet gestuurd zullen worden. 

„ B e t e r ten halve gekeerd, dan geheel verdwaald ", is een 
zeer  mooi spreekwoord, maar het wordt gewoonlijk alleen 
in practij k gebracht, als men tot omkeeren gedwongen wordt. 

e openbare zaak moet openbaar  behandeld worden" , 
is een prachti g principe, maar als het in onze kraam
pas komt doen wij  de deuren dicht. n heeft ons immers 
de sleutels toevertrouwd. 

Het Leerlingwezen . 

s een aantal jaren geleden werd eloor de Vereeniging 
tot Bevordering van de Vakopleiding voor n 
een Commissie benoemd tot het bestudeeren van het vraag-
stuk , ,  et e n." 

e Commissie heeft thans in een rapport het resul-
taat barer  werkzaamheden iiecTgelcgd. 

t is niet (overbodig eraan tc herinneren, dat deze Com-
missie indertij d benoemd is naar  aanleiding van het feit, 
dat de z.g. e in haar  bekend -
port uitsluitend de schoolopleiding heeft behandeld en de 
regeling van het leerlingwezen in het geheel niet heeft 
aangeroerd. e Commissie der  Vereeniging t. B. v. d. V . 
v. . had zich dus meer in het bijzonder  bezig tc houden 
met de opleiding in de werkplaats of in dienstbetrekkingen, 
zonder  daarbij  evenwel de schoolopleiding uit het oog te 

verliezen. n de inleiding van haar  rapport stelt ele Com-
missie de volgende algemeene beschouwingen voorop. 

t begrip , in algemecnen zin omvat-
tend a l l e opleiding van leerlingen, moest in de allereerste 
plaats worden teruggebracht tot de beperking waartoe het 
doel der  „Ve reen ig i n g tot Bevordering van ele Vakopleiding 
voor n in Nederland"  als van zelf noodzaakt. 
n.1. tot de voorbereiding tot een a m b a c ht in tak van. 
nijverheid of tot dienstbetrekking. 

l geheele stelsel van opleiding is te splitsen in twee 
afdeelingen. n.1.: 

t" . e o p l e i d i n g i n de s c h o o l. 

 e o p 1 e i d i  g i  el e w e r k' p 1 a a t s of i
el i e n s t b e t r e k k i tl g. 

e eerste afdeeling sluit in zich de opleiding op dagscho-



lép, meer  in  bijzonder  bekend als Ambachtsscholen, Vak-

scholen voor , , , 

n en andere technische scholen, waar 

theoretisch en practisch onderwijs wordt verstrek) in een 

of ander  handwerk o! beroep. 

e tweede afdeeling heeft betrekking op die categorie 

van jeugdijgc personen, die de werkplaats, het atelier  of do 

fabriek bezoeken, of in betrekking zijn als dienstbode, huis-

houdster, kamenier  enz. enz. 

 zwaartepunt bij  'de schoolopleiding ligt in de s c h o o l, 

bij  dc andere in de w e r k p 1 a a t s (gemakshalve met den 

naam ..practijk "  aan te duiden). 

e s c h o ol moet verband houden met en haar  onderwijs 

regelen naar  de practijk . 

e w e r k p l a a t s moet zich een systeem van opleiding 

(opvoeding) assumeeren. 

Van de eerste afdeeling kan worden gezegd, dat zij  ver-

keert in een stadium van volle ontwikkeling. e tweede 

wacht hierop. 

t eerste systeem omsluit eene geringe minderheid, ter-

wij l het tweede er  op berekend zal moeten zijn dc groote 

massa in zijne regeling te omvatten. 

e redenen waarom velen geen gebruik maken van de 

schoolopleiding zijn in de eerste plaats het verstoken zijn 

van loon gedurende het tijdva k der  opleiding en in de tweede 

plaats het ontbreken van inrichtingen van onderwijs of 

te onderwijzen leervakken aan bestaande inrichtingen van 

vakonderwijs. 

c oplossing van het vraagstuk zal moeten gezocht wor-

den in de aanvulling van het ontbrekende in ieder  de 

twee stelsels; in het samenbrengen dus  a r b e i d en 

o p l e i d i n g , terwij l de gelegenheid tot het bezoeken

de dagvakscholen zooveel mogelijk zal moeten worden uit-

gebreid. 

Waar nu de nijverheid aan doorloopende veranderingen 

onderhevig is. vooral wat betreft de ontwikkelin g der

chinale productie, zal het regelen eener  opleiding vele moei-

lijkheden met zich brengen. 

(Wij  leven in een overgangsperiode die naar  de

productie neigt en nu moge van  land niet worden ge-

constateerd, dat juist hier  zich de grootste centra zullen 

vormen voor  die -productie, toch valt niet te ontken-

nen, dat de grootindustri e zich in  land uitbreidt . 

Juist deze tij d  evolutie der  machinale voortbrenging, 

berustend op een tot in 't uiterste doorgevoerde arbeidsvee 

deeling en automatische bewerking, maakt het moeilijk voor 

de vakopleiding bepaalde banen voor  de toekomst vast te 

stellen, waarlangs zij  zich zal hebben te bewegen. 

j  komt nog de zoo groote uitgebreidheid van be-

roepen met de 'voor  (ieder  in 't bijzonder  geë igende eischen 

van opleiding, de reusachtige verscheidenheid van uitvoe-

rin g en bewerking, die zich soms voordoet in een bepaald 

bedrijf , de snelle en veel omvattende wijzigingen, die bin-

nen een kort tijdsverloop een of andere industri e doorloopen, 

dit alles en nog veel meer  zijn factoren waarmede bij  het 

regelen der  opleiding rekening zal moeten worden gehouden. 

Bedoelde regeling zal dan ook een groote mate van rek-

baarheid  aanpassingsvermogen in haar  systeem moeten 

openlaten, die de mogelijkheid in zich sluit zich met den 

groei van het bedrij f te ontwikkelen en te wijzigen  die 

hel noodzakelijk maken een Wet op het n

danig samen u- 'stellen, dat ontwikkelin g van opleidingssy-

steem voor  ieder  afzonderlijk ambacht of bedrij f moge-lijk 

blijft . 

r  bovengenoemde uitbreidin g der  machinale productie 

en tie steetls meer  haar  toepassing vinelende specialiseering 

 splitsing is te voorzien dat het aantal geschoolde ar-

beidskrachten in de toekomst zal verminderen en de groot-

industri e zich meer  en meer  zal gaan bedienen van tlie' 

werkkrachten, die kunnen volstaan door  zich bekend te ma-

ken met de inrichting ) en de werkwijze der  machines en die 

de noodige handgrepen naar  behooren kunnen volbrengen 

l aan den eenen kant hel aantal ongeschoolden 

— globaal genomen — voor  de machinale en massa-productie 

zal toenemen, blijven toch aan den anderen kant tal van 

bedrijven en onderdeelen van bedrijven, voor  welker  toe-

passing en beoefening een grondige vakkennis noodig is. 

e gelegenheid, zich in de fabrieken en de werkplaatsen 

dit kennis eigen te maken, wordt hoe langer  hoe moeilijker . 
1 Vakschool, die zich speciaal belast met de opleiding 

voor  hel bedrij f en zich er  e>p inrich t eini aan hare leer-

lingen van de- verschillende bewerkingen in een ambacht 

de grondbeginselen te onderwijzen, is dan ook de aange-

wezen plaats om die kennis op te doen. 

e verwonderen is liet dus niet dat uit hen, die hunne-

eerste opleiding genoten e>p de- Vakscholen en tiaar  een 

overzicht kregen van het ambacht, zich later  de leiders en 

meesterknechts vormden. 

s werd het dien scholen als verwij t aangerekend, 

dat zij  meer  toekomstige opzichters en werkbazen kweekten! 

dan a.s. werklieden, maar  vergeten werd hierbij , dat niet 

de fout aan die scholen lag. maar  aan de practij k zelve. 

Zi j  toch met haar  specialiseering ar baren beoefenaren geen 

gelegenheid meer  het vak in zijn vollen omvang te leeren 

kennen. 

Alleen degenen, die om welke redenen dan ook. dikwijl s 

van patroon verwisselden en kans zagen daarbij  met de 

verschillende branches in een vak kennis te maken, konden 

zich tot geschikte leiders vormen. Zoo ging het in de aan-

vangsperiode der  vakscholen. En nu? Nu doet zich de be-

hoefte aan goede leiders en opzichters hoe langer  hoe meer 

gevoelen en begint het bedrij f zelf in te zien. dat het geen 

geschikt opleidingsterrein aanbiedt tot hunne vorming, van-

daar  dat het zelf in tli e leemte gaat voorzien door  het 

stichten van scholen voor  de opleiding dier  leiders en ze>o 

zien wij  gaandeweg het h onderwijs zich 

een weg banen. 

Wat betreft de fabrieken, die zich meer  op machinale en 

massa-productie toeleggen, hoe ijs het daar  met de opleiding 

gesteld ? 

l ons land niet vele van die fabrieken telt, is het 

toch opmerkelijk , dat de bestaande fabrieken de voorkeur 

geven aan een eigen opleidingssysteem. Gezien van het 

standpunt der  industri e is dat ook begrijpelijk . 

t haar  stelsel van specialiscering en haar  veelal voor 

iedere fabriek bijzonderen tak van industri e en daaraan ge-

eigende werkwijzen tracht zij  haar  werklieden zelf te vor-

men, omdat tli t voor  haar  een middel is om voor  hun taak 

berekende en geroutineerde krachten te krijgen , die in staat 

zijn dat werk te volvoeren. 

Niet te ontkennen valt. dat, gezien van het standpunt der 

werknemers, zich hier  bezwaren voordoen, door  de al te 

speciale africhtin g en hierdoor  voor  andere fabrieken mindere 

bruikbaarheid . 

l i : het bestudeeren van het vraagstuk " 

deden zich dan ook vele moeilijkheden voor, welke deze 

Commissie onder  de oogen moest zien. 

(Ten einde een onderzoek in tc stellen naar  de bestaande 
toestanden en ele' zienswijzen te leeren kennen van de in 
deze zaak het meest belang hebbenden, besloot zij  een en-
e|uête te houden bij  de patroons- cn wcrkliedenbonden, ver-
eenigingen e>p het gebied van handel, nijverheid en onder-
wijs, vakorganisaties, tie- s van Arbeid , fabrikanten, enz 

Een drietal vragenlijsten werden daartoe samengesteld en 

dien lidhamen toegezonden. t resultaat dier  enquête werd 

reeds vroeger  aan het r  der  Vereeniging toe-

gezonden. 

e enquête is waarschijnlij k een der  voornaamste on-

derdeden, zoo niet het voornaamste, geweest van den ar-

beid der  Commissie. t is wel jamimer, dat het volledig 

resultaat daarvan niet als bijlage aan het rappor t is toe-

gevoegd, maar slechts een résumé uit de ontvangen ant-

woorden gegeven is, waarop wij  later  terugkomen. 

Ten einde de waarde van het rapport op dit punt te kan-

nen beoordeelen staan ons nu alleen de daarbij  afgedrukt© 

vragenlijsten ten dienste. t kan men althans de ge-

dadhtengang der  Commissie nagaan, toen zij  haar  onderzoek 

begon. 
t belangrijkst is vragenlijst A , omdat die gericht werd 

iot de practijk . p kwamen niet minder  dan  ant-

woorden in, zoo van de geheele lijst in het algemeen, als 

an verschillende vragen in het bijzonder. c Commissie 
is dan ook wel tevreden over  de vrijwe l algemeene belang-

stelling van vele zijtien ondervonden. 
Vragenlijst B werd verzonden aan de n van dc 

verschillende Nederlandsche Vakscholen. Beantwoordingen 

kwamen in van  scholen. 

 derde vragenlijst C werd gericht tot de s der 

Avond-Teekenscholen en Burger-Avondscholen. n wer-

den  beantwoordingen ontvangen. 
Over gebrek aan belangstelling had de Commissie dus 

<>ok hier  blijkbaa r  niet te klagen. Wi j  zullen thans hier  de 

vragenlijsten in hun geheel laten volgen, lomdat, zonder  de 

vragen te kennen, een bespreking van het résumé tier  ant-

woorden en van de daaruit getrokken conclusie der  Com-

missie niet mogelijk is. Op de laatste komt het hier  aan 

en ter  will e van het belang der  zaak zal men zich, naar 

wij  hopen, de 'misschien eenigszins droge lectuur  willen 

getroosten. 

Vragenl i js t A . 

. Zij t gij  vótSr eene wettelijke regeling van het leerling-

wezen voor  a l l e vakken, of alleen in d i e bedrijven, waar 
bli.kens in 't werk gestelde pogingen de behoefte reeds 

door  de belanghebbenden wordt gevoeld? 

[einde wettelijke g t doo de Commissie n een zoo-
.lanige , j i n e l i j n en de e -
tingen van ) en ) n vastgesteld en doo
de wet ; j de ) in de g-legenheid zal n 
gesteld doo  tijdig eindigen van n of op e wijze aan-
vullend s te ontvangen en eenige g zal n n 
dat voo  de(n) ) het n van een ambacht mogelijk zij. maa

j tevens doo  de(n) ) n n op zich geno-
men,  de belangen van defn) ) n gediend], 

 Ach gij  zulk eene wet tclijk e regeling zonder  te groote 

bezwaren voor  beide partije n practisch uitvoerbaar? 

s het gewoon lager  onderwijs voldoende als voor-
bereiding voor het vak. dat gij  op het oog hebt? 

 Zoo niet, welk onderwijs moet er  dan eerst gegeven 
worden vóór de leerling (e) bij  het vak zijn  hare) intrede 
doet ? 

 Of kan de leemte aangevuld worden, terwij l tic leer-

ling^' ) reeds in de practij k werkzaam is? 

6. Bestaat in uw vak gelegenheid de noodige theoretische/ 
akkennis op te doen in uren van tien tlagelijkschen werk-

tij d ? 

 Of zal het noodzakelijk zijn deze kennis bij  te brengen, 
 tic avonduren? 

 Wordt doeir  u wenschelijk geacht aanvullingsonderwijs 
in den vorm van: 

a. s in de k van het ambacht, met of zonde
h of s en zoo ja, hoe t doo  gedacht dat 

'li t zal moeten t n ? 
1). s in e , zoo ja. in welke -

n acht gij dit s noodzakelijk : 
 in het

 Worden door  u uitsluitend de winteravonden als meest 

geschiktcn tij d geacht <ot het verstrekken van aanvullend' 

onderwijs of acht gij  dil ook in tien zomer 's avonds of 

's morgens), hetzij  gedurende tien gebeden zomer ol een 

gedeelte ervan noodig? 

l tij d zal .rekening houdende met vraag  naar 

UW meening noodig zijn om' het aanvullend onderwijs te 

doen bijbrengen ? 

[Ui t te n bijv. als , te tekenen het jaa  op . - . . 
maanden en pe week . . . . n les], 

. Bestaan er, voor  zoover  het betreft 1 e e r 1 i n ge  d i e 

e e n a m b a c ht b e o e f e n e n, overwegende bezwaren tegen 

hel eindigen van tic dagtaak om  uur  ten einde. 

 uui met het avondonderwijs te kunnen aanvang'ii. zoo 

ja. welki zijn die bezwaren ? 

 Welken tij d acht gijl , indien hei betreft l e e r l i n g en 

i u kl, i e  s t be r  e k k i  g. het incest geschikt tot het doen 

ontvangen van aanvullend onderwijs? 

g denkt gij  u dien leertijd , welke vakken van on-

derwij s acht ge noodzakelijk cn welke bovendien wenschelijk ? 

n de inrichtin g of fabriek, waaraan de leerlinge) 

verbonden is zóó groot is, dat deze inrichtin g mei vrucht 

zelf voor  dc theoretische vorming kan zorgen, zoudt gij  dan 

dc voorkeur  geven aan onderwijs door  die inrichtin g zelf 

verstrekt of liever  op zich zelf staand onderwijs wens, her. 

eri waarom? 

n deior  eene wettelijke regeling de toepassing-

van leerling-contracten meer  algemeen wordt, wat is elan 

uwe meening omtrent: 

a. de d die n voo  zoove uw vak t : 
b. de , die de ) op zich moet nemen i 
C. de , die de ) doo bemiddeling van 

s of voogden op zich moet nemen
d. een in te stellen geneeskundig k en te geven advies vóó

het aangaan van een t ? 
e. do n van die t ? 
f. het al of niet uitbetalen van loon e den d
g. casu c|uo de toenemende n van dat loon e den 

d ? 
h. de wijze van e de n welke doo  de n zijn 

gemaakt
i . een in dienst blijven van de(n) ) na den ; voo  hoe 

lang en tegen welk loon : 
j . de e op de naleving de bepalingen van een eventueel -

t : e denkt ge u deze
k. het n van n van de bepalingen ; op welke wijze 

denkt u zullen n moeten t n ? 
. de , welke kunnen gelden tot het ontbinden van een g 

? Welke zullen die n kunnen zijn: 

 Welke Verdere mededeelingen kunt gij  nog verstrekken, 

die voor  eene eventueele regeling van het leerlingwezen 

van nut kunnen zijn ? 

V r a g e 1 ij  s  B. 

 Voor  welke' ambachten, beroepen, vakken enz. verstrekt 
uwe school eene- opleiding? 

l leerlingen bezochten gedurentlji '  dc cursussen 

 en — ' l i uwe school, voor  elk 

der  aldaar  v erstrekte opleidingen ? 

l leerlingen verlieten aan hei einde van ele dri e 

genoemde cursusjaren uwe school mei a voor 

elk der  altlaar  verstrekte opleidingen en wal was hun leef-

tijd ? 

 Wort h aan hel einde van tien leertij d aan uwe school 

door  de leerlingen een examen afgelegd of een pmefwerk-

stuk vervaardigd? 

 Zoo ja.  elit examen afgenomen-
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6. l leerlingen legden aan het einde van de dri e 
genoemde cursusjaren met goed gevolg een Staatsexamen 
af voor  ééne der  aan uwe school verstrekte opleidingen? 

l legden een door eene Vereeniging afgenomen 
examen af voor  eene der  aan uwe school verstrekte oplei-
dingen ? 

8. l leerlingen verlieten gedurende elk der  dri e 
genoemde cursusjaren t u s s c h e n t ij  d s de school ? 

a. Om n van geldelijken ; 
. Om n met de opleiding d houdend. 

e groot is het aantal leerlingen in de klasse ? 

 Zij n de klassen ook gecombineerd? 

. Worden de werkstukken door de leerlingen vervaar-
digd, productief gemaakt, zoo ja. op welke wijze? 

t hierdoor op eenige wijze het onderwijs? 

 Word t aan uwe school 

a. indien zij een jongensschool is, ook aan meisjes s t 
zoo ja, hoeveel meisjes volgen het s en in welke vakken : 

b. indien zij een meisjesschool is, ook aan jongens s , 
zoo ja, aan hoeveel jongens en in welke vakken

 Word t aan ouders van leerlingen uwer  school finan-

cieele hulp verstrekt, zoo ja, 

a. geschiedt zulks in den m van weekloon voo  aan de school ge-
maakte n ? l t dit in elk  en aan hoeveel 

n t dit d ? 
b. geschiedt dit doo e , e instellin. 

gen. zoo ja, welke: g van den naam de n van de(n) 
. 

c. op welke wijze en voo  hoeveel n t deze tegemoetko 
ming d en hoeveel t zij voo  elk  pe g ? 

d. t u ons , n voo  hulp,  i 
s doen toekomen van n onde b. en c. van g J 

genoemd ? 
e. Welke n n aan , buiten de plaats uwe 

school wonende ? 

 Welke ambachten, beroepen enz., waarvoor  uwe school 
nog geen opleiding verstrekt, zouden in verband met de 
plaatselijke behoeften naar uwe meening vooralsnog daar-
voor in aanmerking kunnen komen? 

s uwe school op eenigcrlei wijze met particulier e 
fatrcons(nessen) of fabrieken in verbinding, waardoor sa-
menwerking bes'aat, zoo ja, worden door uwe school con 
tractcn afgesloten of verbindingen aangegaan, waardoor  the© 
retische schoolopleiding en opleiding in de werkplaats of 
fabriek samengaan? 

s uwe school op eenigcrlei wijze met patroons- en 
(of) werklieden v e r e e n i g i n g en in verbinding, waardoor 
samenwerking bestaat? 

 Nemen deze vereenigingen deel in de regeling van 
het onderwijs en (of) oefenen zij  invloed uit op den gang 
van het onderwijs, zoo ja, op welke wijze? 

t u ons in verband met het vraagstuk „ leer -
l i n g w e z e n"  gegevens verschaffen of aanwijzingen doen, 
omtrent bij  u ter  plaatse toegepaste regelingen, hetzij  door 
particulieren of vereenigingen ? 

 Welke wenken, bemerkingen, aanwijzingen enz. meent 
u in het belang dezer  zaak nog te kunnen geven? 

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

Bestratinge n in de Residentie . 

e "  No.  van  Apri l  schrijf t het 
volgende: 

Vele straten in dc e zijn van scoriae-bricks voor-
aien. n klaagt nu, dat deze soort van bestrating te glad 
is voor  paarden, vooral daar  waar de bestrating onder een 
te groote tonrondte is gelegd, zooals te 's-Gravenhage op 
vele plaatsen ,het geval is. e klachten kwamen tot uitin g 
in een adres van een Vereeniging van Stalhouders, te n 

, gericht aan den . cn waarbij  verzocht werd 
om geen scoriae-bricks meer te bezigen als verhardingsma-
tcriaal voor  bestratingen. Gebruikers van automobielen en 
motorfietsen verzochten daarentegen aan den d om het 
gebruik van scoriae-bricks n i et tc doen staken, terwij l op 
advies der  Wegen-Gommissie het . B. van onzen Bond 
bij  request d.d.  November  j.1. aan den d der  gemeente; 
's-Gravenhage als zijn gevoelen te kennen gaf, dat een goede 
bestrating van scoriae-bricks, met niet te groote tonrondte, 
voor  a u t o m o b i e l e n, m o t o r r i j w i e l e n en r i j w i e l e n 
een bijn a ideale stadsbestrating is, zoodat haar  vervanging 
door een ander  materiaal, behalve door  hout of asphalt, 
dus zeer te betreuren zou zijn. 

e . voorgelicht door  Burgemeester en Wethouders, 
en deze wederom steunende op het deskundig advies van 
Publieke Werken, kan nu in alle onpartijdigheid , met ter-
zijdestelling van alle bijoogmerken, beslissen. Niet ten goede, 
hieraan bomt evenwel een artikel , opgenomen in het tijd -
schrift e Opmerker"  van t j.1., getiteld „Glad -
hejid van bestratingen"  en geschreven door den heer F. C. 
J. van den Steen van Ommeren, ingenieur bij  Publieke Wer-
ken te 's-Gravenhage. e inhoud daarvan is een pleidooi 
vóór de k l i n k e r s en tegen de s c o r i a e - b r i c k s. 

n het nujnimer van hetzelfde tijdschrif t van t j.1. 
komt bereids een zeer  helder  gesteld artike l voor. waarin 

op de zwakke punten van het betoog van den heer v. d. 
Steen van Ommeren wordt gewezen. e conclusie, waartoe 
de tweede schrijver  komt is dan. ook een geheel andere dan 
die van den heer v. d. Steen van Ommeren. Zonder nu het 
artike l van laatstgenoemden schrijver op> den voet te vol-
gen, lokt het toch een enkel woord van protest uit. omdat 
de inhoud daarvan ons èn eenzijdig èn onjuist voorkomt. 

E e n z ij  d i g. 

'Omdat de financieelc en andere nadeelen, welke de kli n 
kèrbcst ra t ingen 'voor de vele automobielen, motor- en ge 
wone rijwiele n in de e ten gevolge hebben, geheel 
over het hoofd worden gezien; het ongerief van het stooteu 
en 'schokken nog daargelaten; 

fnmdat de proeven, welke de inzender  nam omtrent de glad 
held van bestratingen, alleen betrekking hebben op de wrij -
ving tusschen ijzer en de wegverhardingsmaterialen. e uit -
komsten daarvan gaan dus niet op voor  paardehoeven, voor-
zien van ijzers met gummi of kurke n zolen; 

omdat de schrijver, na te hebben .aangegeven welke eischen 
in a l g e m e en en z i n - d o or  verschillende gezaghebbende 
personen aan verhardingsmaterialen worden gesteld, daarop 
laat volgen: „Zi j  z i j n z o o d o d e n de t e g en s c o r i a e-
b r i c k s."  Ontgaat het den inzender, dat, waar de door 
hem aangehaalde schrijvers slechts a l g e m e e ne voo r-
w a a r d en stellen voor het verhardingsmatcriaal, het niet 
aangaat om dan dienzelfden autoriteiten een afkeuring in 
den mond te leggen ten opzichte van één speciale soort 
van materiaal, als toepassing door hen niet gegeven; 

omdat dc conclusies, welke de inzender  trekt , gegrond zijn 
op laboratoriumproeven, waarbij  de persoonlijke invloed van 
den proefnemer niet geheel werd buitengesloten. e de 
proeven wèl genomen hadden moeten worden, kan men vin-
den in een artike l van . . Niedner, voorkomende in 

het „Zehsdhri f t für  Transportwescn und Strassenbau", jaar -
gang  No. e belangrijk e cn zeer  bekende studie 
was den geachten schrijver  waarschnrmjk onbekend, anders 
zou toch zéker een minder  nauwkeurige en minder  volledige 
herhaling van de proeven van . Niedner  achterwege 
zijn gebleven; 

lomdat de Conclusies niet mede gebaseerd zijn op vol-
doende waarnemingen uit de practijk . War e dit wèl het 
geval geweest, dan zou hij  tot hetzelfde resultaat zijn ge 
komen :als onze Commissie, dat het aantal ongevallen met 
paarden op scoriae-bricks volstrekt niet grooter is dan op 
aspjhallt .wanneer  tenminste niet de tonrondte, zooals in 

n g juist i n die straten, waarover  geklaagd wordt, 
veelal het geval is, overdreven groot wordt genomen; 

omdat schrijver  reeds nu een oordeel velt omtrent zijn 
-proeven met klirikerbestratinge n met bituimineuse voegvulling. 
welke ^eerst kor t geleden genomen zijn. e proeven 
zijn 'bij  den , blijken s hetgeen de minister 
dienaangaande in de Eerste r  mededeelde, vrijwe l mis-
lukt . t een positieve oordeelvelling kan men ten deze niet 
te voorzichtig zijn. Ook onze Commissie had gehoopt, door 
een bitumineuse voegvulling een meer  britikbare n klinker -
weg te kunnen krijgen . e ervaring, op verschillende plaat-
sen opgedaan, heeft hieraan evenwel tot nog toe n i e t 
beantwoord. n vergete daarbij ! niet, dat de minder  goede 
eigenschappen van klinkers , als verhardingsmatcriaal — niet 
het t de ongelijkheid in de hardheid van verschillende 
klinker s .uit dezelfde parti j  *—, door  geen voegvulling, welke 
dan ook. kunnen worden opgeheven. Wij 1 vreezen thans, dat 
een Wirikcrbestratin g niet bitumineuse voegvulling op groote 
schaal toegepast, niet aan de technische en financieelc ver-
wachtingen zal beantwoorden, welke sommigen daarvan koes-
teren. 

O n j u i s t. 

Omdat de schrijver als uitkomst zijner  proeven de asphalt-
bestrating iindeclt by de „vrij : stroeve bestratingen". r 
onmiddellij k erop laat hij  de beschrijving volgen van een 
middel, in Salzburg toegepast, om de gladheid van asphalt 
te verminderen. T e n en op veel andere plaatsen wor-
den de asphaltbestratingen bij  vochtig weer  met grindzand be-
strooid, om het vallen der  paarden en het slippen der 
auto's te voortkomen. n noemt zulk een bestrating „g lad " 
en niet „vri j  stroef" ; 

omdat de scjhrijver den invloed der  voegen geheel buiten 
rekening heeft gelaten; hierdoor is eenigermate zijn ver-
keerde .appreciatie van de meerdere gladheid van asphalt 
ten opzichte van andere verhardingsmaterialen te verklaren; 

omdat de schrijver van het standpunt uitgaat, dat alle on-
gelukken zijn te wijten aan de gladheid van de bestrating. 
Zijr j  hier  dan onkunde, onachtzaamheid en onoplettendheid 
van den bestuurder en ongewoonte voor het trekdier ook 
geen factoren, die meetellen? 

Omdat de kosten van een n smak van een paard met 
rijtui g worden geschat op circa f  a f  „ vo lgens een 
deskundig r  deze schromelijk overdreven schat-
ting komt de schrijver tot de bewering, dat de stalhouders te 

n g per  jaar een gekapitaliseerd nadeel hebben van 
!> millioen gulden door het gebruik van scoriae-bricks. Wi e 
aanvaardt nu als juist een berekening-, waarvan de basis 
is een ongemotiveerde schatting van een ongenoemde? 

"mda t de schrijver het doet voorkomen alsof onze Bond 
alléén voor  .scoriae-bricks is ten behoeve van wielrijders , terwij l 
in het desbetreffend request zeer  duidelij k vermeld staat 
dat zulks is ten behoeve van a u t o m  b i e 1 e n. m o t o r-
w i c 1 r ij  d e r s en w i e 1 r ij  d e r s. 

Wat is nu het doel van het stuk van den heer  Van den 
Steen van Ommeren? Om een onpartijdige, wetenschappelijke 
studie te geven omtrent de gladheid van bestratingsmate-
nalen? Verr e van daar! e bedoeling is om langs indirecten 

weg door een veroordeeling van de scoriae-b,r ieks te komen 

tot een aanbeveling van onze klinker s als

 voor  straten. ,  x 

n oordecle: 

^Wanneer  men, de stad rondwandelende, een globale
„ t in g maakt van wat hier  aan scoriae-bricks ligt , dan komt 
„ m e n tot de overtuiging, dat door  gebruik van dit materiaal 
„aa n onze Nederlandsche baksteenindustrie e en l e v e r i n g 
„ v a n m e er d an v i j f en t w i n t i g "  m i l l i o e n s t r a a t -
k l i n k e r s is onthouden."

Alsof er  geen andere verharding dan met klinker s denk-
baar is

Eigenaardig doet deze conclusie aan, als men weet. dat de 
schrijver dc klinker s slechts geschikt acht voor  s t i l l e we-
gen, terwij l de meeste verhardingen met scoriae-bricks op 
vri j  drukk e — dus geen s t i l l e — straten zijn toegepast. 

e mecning van onze Wegen-Commissie was, en is ook 
thans nog, zonder den g ladhe idscoèf f i c iènt van de verschil-
lende verhardingsmaterialen uit het oog te verliezen, d at 
e en g o e d g e l e g de b e s t r a t i n g v an s c o r i a e-
b r i c k s e en u i t s t e k e nd m a t e r i a a l is v o or  s t a d s-
s t r a t e n , w a ar het v e r k e er te d r u k is v o or de 
u i t d en a a r d d er  z a ak z w a k k e r e k l i n k e r b e s t
1 i ng, en n i et d r u k g e n o eg om de v e el h o o g e re 
u i t g a v en v an e en k o s t b a a r d e r e b e s t r a t i n g te 
r e c h t v a a r d i g e n . * ) 

Ten slotte nog dit . t wil ons voorkomen, dat de heer 
Van den Steen van Ommeren het groote algemeene belang 
van goede bestratingen te veel uit het oog heeft verloren, om 
zich parti j  te stellen voor de min of meer  particulier e be-
langen, welke betrokken zijn bi) onze baksteenfabricage. t 
zeer  lofwaardige doel, om de „vader landsche"  baksteen-in-
dustri e te steunen, waarnaar  dezerzijds ook altij d gestreefd 
is — immers, ons verzoek aan den . van Waterstaat tot 
het nemen van proeven met fundeering en bitumineuze voeg-
vullin g was daarvan een gevolg —, heeft hem het juiste 
inzicht doen verliezen cn daardoor  zijn oordeel eenzijdig 
en minder  juist gemaakt. 

*) Zie ons boven aangehaald t van  Novembe j . 

( Vereenigingen . j 

T E N P T E . 

n de op  Apri l j.1. gehouden vergadering van de Ver-
eeniging Bouwkunst en Vriendschap heeft de heer S. de 
Clcrcq . architect te 's-Gravenhage, een causerie gehouden 
over de St. Pieter te , bij  een reeks zeer  goed ge-
slaagde lantaarnplaatjes. 

Spreker  ving aan met er  op te wijzen, dat gewoonlijk de 
algemeene stijlfactoren voorop worden gesteld en naar  aan-
leiding daarvan aan de monumenten die fattoren worden 
getoond. n wezen is de volgorde andersom; de monumen-
ten worden bestuurd en daaruit eerst de algemeene factoren 
vastgelegd. 

t is daarpm niet zonder  belang aan een bouwwerk 
van zoo onl>etwistbare waarde als dc St. Pieter die stijl -
factoren op te zoeken, en daarbij  tevens op tc merken, hoe 
tijdens den langen duur van den bouw de stempel van 
vele verschillende kunstenaars, dus de weerspiegeling van 
véle tijden, valt te bespeuren. 

Zij n voordracht splitste spreker  daarna: het eerst aan-
gevende de geschiedenis van bouwwerk en omgeving, daarin 
betrekkende de vele plans, die niet verwezenlijkt zijn : ten 
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tweede behandelende de St. Pieter, zooals zij  nu zich ver-

toont, hierin opnemende het St. Pietersplein en omgeving. 

n t eerste gedeelte werden genoemd het circus val) 

Nero en Caligula, waar  volgen- de overlevering dc apostel 

Petrus den marteldood onderging, doch langer  werd stil-

gestaan bij  de oud-Christelijk e basilica, door  Constantijn den 

Grooten op deze heilige plek opgericht. n het licht wer-

den gesteld de elementen, die de architectuur  van Westersch 

cn Oosterse!) e bouwwerken sterk scheiden (res-

pectievelijk het longitudinale en het centrale plan en de 

gevolgen van dien) omdat bij  de bestaande St. Pieterskerk 

< en Vereeniging van beide systemen is beproefd. 

Spreker  schetste verder hoe na een onvruchtbare cultuur 

tijdens de e en Gothische stijlperioden. ë cn 

e bij  uitstek waren aangewezen voor de . n 

verband met de groote bouw beweging van die dagen was 

het niet vreemd, dat men geen genoegen meer nam met 

de kerk van  a  eeuwen geleden, doch zich een ander 

bedehuis wenschtc, waarin ook de uitbreidin g van het een-

voudige pausdom tot een geestelijk en wereldlij k gezag, 

dat zijne wederga niet kende, tot uitdrukkin g diende ge-

bracht 

Achtereenvolgens werden nu . Bramante, , 

Sangallo. Pcruzzi. l Angclo, a Porta. Fontana, -

derna en Bernini in hunne werkzaamheid aan den bouw 

besproken, waardoor het machtigste bouwwerk van -

e en Barock is ontstaan tusschen liet laatst van 

dc  en het begin van de  eeuw. 

n het tweede gedeelte wierp spreker het licht op het 

tegenwoordige monument, zoowel wat betreft plattegronden-

doorsneden, als in- en uitwendige architectuur, hierbi j  gewa-

gend van den machtigen indruk , dien vooral de wonder-

schoon e en stoute koepel maakt, terwij l die indru k van bet 

overige gebouw zeer  wordt verkleind door dc groote schaal 

van de details en de bonte marmerversiering, waardoor het 

geheel (meer geeft de impressie van pontificalen luister dan 

van innige christelijkheid . 

Spreker wees er  ten slotte op, hoe het Bernini gelukt 

is, aan de nadeelen van de verlenging van het hoofdschip 

cn bet voorbouwen van den gevel zooveel doenlijk tegemoet 

te komen door  den aanleg van het grootsche St. Pietersplein 

met zijn schitterende colonnade. 

n aansluiting aan het welgemeend applaus van de ver-

gadering dankte de voorzitter  den heer e Clcrcq voor 

zijne onderhoudende en van veel studie getuigende causerie. 

T E N P T . 

r  het Bestuur der  Vereeniging zijn de volgende adres-
sen verzonden: 

Apri l

Aan n Burgemeester en Wethouders 

van . 

Geeft met verschuJdigden eerbied te kennen, de Vereeni-
ging Bouwkunst een Vriendschap tc , 

dat in hare ledenvergadering d.d.  t t j.l . een punt 
van bespreking heeft uitgemaakt, welk stelsel de voorkeur 
verdient, om in zake den bouw van belangrijk e Gemeente-
gebouwen tot de meest geslaagde resultaten te komen, 

da', te dezer  zake de Vereeniging, gehoord het advies der 
Aesthetische Commissie, zich naar  volgorde van preferentie, 
uitsprak voor: 

 het opdracht geven aan particulier e Nederlandsche 
1' ouwmeesters, conform het denkbeeld van den r Bur-
gemeester, uitgesproken in de g van -
b: r

Industrie - e n . 

„D e Meteoor "  te Rheden . 
Trottoir- , Terrazzo- en Graniattegels, Trottoirbanden, 

, , Tennisbanen, enz. — — — 

R " ^  A A ft  A  Slooni-Tlnimerraforle k .TIMMAN. „ D E A T L A S " . 
— P r i j s o p g a v en worden op rang veratrekt. — 

. . — Tel. 3905. 

,
. " , v/h. J.  & Co.,

 VENN, voorh. A . 5 flzn., 

J en . 

. J. , Amsterdam. 
Beerengraclit 109-111. — Telef. 1037.  P.O.Box 381. 

Handel in Binnen - en Buitenlandsch e fijn e Houtsoorten . 

voor  Uwe . 

«*> E 
E 

E 

 TRESTORFF,
.  Opgericht 1830. — Telefoon 1551 

Brandkasten, , , etc. 
Staaldraadwarenfabriek 

" 
'^*Ê$ffl,  Brouwersgrach t 136 te AMSTERDA M 

 Tel. Interc . 478. 
. 

Fabriek van - en n 

j  tot Vervaardiging en g van 
, voorheen 

1

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

Stephensonstraat 92, 's-Qravenhage.  65, 's-Qravenhage 

 per  jaar (1 Jan. — ) voor 

het binnenland . . . 

T e voldoen : bij  vooruitbetaling of in twee 
termiinen, elk groot /  waarover op 

 Anri 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 , uitsluitend bij 

vooruitbetaling : met plaat

, idem, zonder  plaat »

N van  tot en met  regels . . . »

het bewijsnummer daaronder  begrepen. 

Voor  eiken regel meer  . . . »

Annonces van aanbestedingen worden bij  opgave van dri e 

plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 

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-Qravenhage. 

Beroemd e Bouwmeesters . 
i N a d r u k v e r  b o d en.) 

. 

(Vervolg v pagma bijblad.) de ERVEN H. TR IP. - Utrecht . 

Tot de meest betcekenende bouwmeesters der  Fransche 

e en tot degenen, die het meest hebben bijge-

dragen tot den overwegenden invloed der  fransche bouw-

kunst over de geheele beschaafde wereld behoort P h i l i-

h e r t l or  me. Jn hem vinden wij  vereenigd den be-

gaalden kunstenaar, den ervaren constructeur en den ge-

leerden schrijver. 

Ook van hem is het geboortejaar  onbekend, maar  vindt 

men vermeldt, dat hij  in het begin der  zestiende eeuw, 

omstreeks  te n het levenslicht zag. Zeer  waar-

schijnlij k was .hij  (een telg van een kunstenaarsgeslacht, want 

de naam e komt ook voor  onder de bouwlieden, 

die aan [het 'kasteel Gaillon hebben gewerkt en Philiber t 

schijnt reeds pp zeer  jeugdigen leeftijd, niet slechts met 

de studie der  bouwkunst, maar ook in de practij k bezig 

e zijn geweest. Of echter de berichten, dat hij  op veertien-

of vijftienjarige n leeftijd reeds bouwwerken dirigeerde, waar-

bij  driehonderd werklieden in dienst waren; en dat hij . 

niet veel ouder, met een staf van teekenaars en helpers naar 

e trok . pun oude monumenten op te meten, geheel 

betrouwbaar  zijn oolk' al zijn zij  van hemzelf afkomstig, 

is nog steeds min of meer  twijfelachtig . e tij d der -

naissance levert echter  meer  voorbeelden op van talenten, 

die op zeer  jeugdigen leeftijd de aandacht trokken en dit 

kan ons niet verwonderen bij  de groote belangstelling, waarin 

zich de bouWkunst en de monumente.nstudic toenmaals moch-

ten verheugen o.a. bij  de hooge geestelijkheid. t was 

dan ook teen bisschop of kardinaal o Cervini . die 

op een wandeling door de bouwvallen van e den jongen 

kunstenaar  ontdekte, terwij l hij  met zijn arbeid bezig was. 

e kennismaking 'had tengevolge, dat de geleerde prelaat 

den jongen bouwmeester  uitnoodigdc hem te bezoeken en 

hem ten slotte in zijn dienst nam. 

Omstreeks  frnioet dit zijn voorgevallen, maar reeds 

in het volgend jaar  moet e met den rijke n voorraad 

studiemateriaal, te e verzameld, naar  zijn vaderland te-

ruggekeerd zijn met groote plannen, om de barbaarse ; 

Gothische kunst [uit te roeien en de antieke denkbeelden 

en vormen in de bouwkunst in te voeren. Wi j  vinden hem 

dan te , waar hij  vele bouwwerken uitvoerde o.a. in 

 het prachtige l voor dc- Gothische 

kerk St. , maar  lang zou het verblij f in zijn vader-

stad niet duren. e kardinaal e Belley ontbood hem naar 

Parij s en eenmaal daar  zijnde k >n het niet anders of hij 

moest met de .hofkringen in aanraking komen onder  Frans

en diens .opvolgers. Onder  Frans  schijnen hem hoofdza 

kelij k vestingbouwwerken te zijn opgedragen. Evenals di 

meeste e b >uwm,eesters was ook "Philiber t e 

lorm e met de vcstingbouwkunst en zelfs met de krijgswe-

tenschap vertrouwd. Eerst onder k  echter zou 

blijke n .wat hij  als bouwkunstenaar  vermocht, toen hij  door 

dezen koning belast werd met het toezicht np de w-rken, 
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te Foiitainebleau. St. Germain. V&ller s Coterets, enz. n 
vindt vermeld fdat o.a. de beidende hoefijzervormige trap 
van Fon ta ineb ïeau en de plannen voor de kasteden St. 

 aur, Anet en n door  Philiber t e ontwor-
pen werden. 

Voor a van Poitiers bouwde hij  het beroemde slot 
Anet. dat niet alleen tot zijn beste werken, maar tot de 
beste voorbeelden der  Fransche e gerekend wordt . 
Slechts enkele gedeelten van dit vorstelijk kasteel zijn over-
(ind gebleven, maar zelfs het grafmonument van a in 
ccn daarvoor  gebouwde kapel is verdwenen. Enkele onder-
deden zijn naar  Parij s overgebracht, o.a. een gedeelte van 
den gevel dat zich daar op de binnenplaats van de Ecole 
des Beaux Art s bevindt. 

Philiber t e mocht zich in blakende gunst van 
k  en a van Poitiers verheugen, maar de 

dood des konings bracht hierin plotseling verandering. Onder 
den invloed van. Catharina de s werd de bouwmeester 
door  Frans  nagenoeg onmiddellij k van zijn werkzaam-
heden aan de koninklijk e paleizen ontheven cn Primaticcio 

. in zijn plaats benoemd. 
t den aanvang der  regeering van Frans  nam de 

overwegende invloed van a van Poitiers een einde en 
hemon de eerzuchtige koningin-moeder  Catharina hare lang 
voorbereide politieke campagne, die Frankrij k weinig ge-
luk heeft aangebracht. t was meer  politieke redenen 
dan uit persoonlijke tegeningenomenheid, dat de bouwmees-
ter aan den 'dijk ' gezet werd, maar  niettemin gevoelde hij 
zich diep gekrenkt en wel inzonderheid door de ongegronde 
beschuldigingen en lasterpraatjes, die dienst moesten doen. 
om zijn plotseling ontslag te motiveeren. n de eerste plaats 
wreven zijn vijanden hem aan, dat hij  zich in dienst des 
konings op onrechtmatige wijze verrijk t had. terwij l in wer-
kelijkhei d hem nauwelijks zijne uitgaven vergoed waren. 

Wel voerde Jiiij  als raad cn aalmoezenier des konings 
een zekeren "staat en beschikte hij  uit de hem geschonken 
abdijgoederen over  ruim e (middelen, maar hij  verklaarde zelf 
in hetgeen hij  tot zijn verdediging aanvoerde, dat hij  voor 
zijn vele reizen in koninklijke n dienst geregeld tien of twaalf 
paarden moest houden en voor  eigen rekening een groot 
aantal ondergeschikten en werklieden moest bekostigen. Bo-
vendien had hij  vij f neven op zijne kosten laten studeeren. 
terwij l hij , voor  wetenschappelijke s tud iën zelfs geleerden 
in zijn dienst genomen en gesalarieerd had. Voor de ko-
ninklijk e bouwwerken had (hij  meermalen dure modellen moe-
ten laten maken en voor dit alles had hij  niet, zooals 
men beweerde, s jaargeld genoten doch slechts 

 zoodat het wel waar kan zijn. dat zijn talrijk e be-
slommeringen en 'zorgen hem. zooals hij  beweerde, grijze 
haren bezorgd hadden. Niet zonder  recht voorzeker  beriep 

e zich in zijfn apologie op hetgeen hij  voor  zijn 
vaderland gedaan had cn wees hij  niet slechts op de ge-
wichtige diensten, door hem bij  haven- en vestingwerken 

bewezen, maar  ook! op de talrijk e koninklijk e bouwwerken, 
die door  hem |ontworpen en uitgevoerd waren. j  eischte 
hij , dat men erkennen zou, dat door hem aangetoond was, 
hoc men behoorde te bouwen, dat door  hem* de ware bouw-
kunst in Frankrij k was ingevoerd cn de barbaarschc vor-
men waren 'verdreven. Belangrijk e uitvindingen en nieuwe 
constructies had [hij ' tot voordeel van koning en vaderland 
in toepassing/ gebracht o.a. de nog steeds naar hem ge-
hecten Philibert-kappen. 

Een opsomming van eigen verdiensten, zooals e 
genoodzaakt was ter  zijner  rechtvaardiging te geven, zon 
iets stuitends gehad hebben in andere omstandigheden. 
Thans had zij  toch ten slotte de gewenschte uitwerking , want 
toen Catharina de s het plan opvatte, te Parij s een 
nieuw paleis, de Tui ler ieën, te stichten was Philiber t -
lorm e de aangewezen bouwmeester, waaraan in  dit 
belangrijk e bouwwerk werd toevertrouwd. Wanneer dit pa-
leis, waaraan hij  tot zijn dood werkte, geheel uitgevoerd naar 
de oorspronkelijk e fplannen tot ons gekomen ware zou het 
zeker als een der  meest karakteristiek e monumenten van 
dc Fransche e gelden. Fr  is echter in latere 
eeuwen zooveel aan veranderd cn verbouwd en ook ver-
knoeid, dat s ontwerp bijna niet meer te herken-
nen was in de Tiu ler ieën, waarvan Napoleon  en keizerin 
Eugenie de laatste bewoners geweest zijn. Zooals men weet 
is het paleis in dc dagen van de Commune totaal verwoest, 
maar  jaren langl heeft de geweldige ruïn e nog gestaan als 
een herinnering aan de verschrikkingen van  Thans 
is er  pp de plaats zelf niets meer van over. 

Philiber t e moet. maar ook daaromtrent schijnt 
nog geen zekerheid tc bestaan, in  of  gestorven 
zijn. e dit zij, het is hem slechts vergund geweest een 
zeer  klein gedeelte van het kolossale plan, waarvan u Cer-
ccau een afbeeldiingf heeft gegeven, tot uitvoering te bren-
geen. J e an B u l l a nt werd met de voortzetting belast, 
maar in *i  werd de bouw gestaakt. Aanleiding hiertoe 
was  voorspelling! van oen astroloog, die aan dc koningin 
had wijsgemaakt, dat zij  door ccn bouwwerk het leven 
zou verliezen, (indien zij  zich de ongenade van St. Germain 
op den hals haalde. Catharina schijnt uiterst bang geweest 
tc zijn voor  ontstemming van den beschermheilige der  pa-
rochie, waarin (het paleis der  Tui ler ieën gelegen was. Wei 
was zij  bijgeloovig, maar  oiverigens liet zij  zich toch niet 
spoedig van haar  stuk brengen en ter  bereiking harer  oog-
merken was zijl bijzonder  weinig kieskeurig in de middelen. 
Wi j  weten 'dus niet recht, welke waarde wij  aan dit ver-
haaltje moeten hechten en het komt ons niet geheel on-
mogelijk voor, dat het een intrigu e geweest is van vijanden 
of politieke tegenstanders van den bouwmeester, of zelfs 

 voorwendsel van de koningin zelf. om  onderneming 
te staken, d|ie enorme sommen giids ging verslinden, die. 
wellicht voor  andere doeleinden beschikbaar  moesten blijven. 

( S l ot v o l g t .) 

De Bou w van het Stadhui s te Rotterdam . 

'Poen ons blad verleden week reeds ter  perse was ver-
scheer in de dagbladen de publicatie van een tegen-adres 
dat naar  aanleiding van de petitie van mr. . van Blonvine-
stcin c.s. bij  den gemeenteraad van m was inge-
diend: en "toen onze lezers ons artike l over de zaak onder 
de <togen kregen was het pleit reeds beslist. V o o r  ken-
n i s g e v i ng a a n g e n  m'e n, de beide adressen, ziedaar 
in stadhuiswoorden het resultaat van de actie. 

Een pover  resultaat voorwaar, maar het was te verwachten. 
 debat, <lat g t  in den ge-

meenteraad van m over de zaak gevoerd is, ver-

dient evenwel aan de vergetelheid ontruk t te worden. Noem-
den wij  dc brochure: e V o o r g e s c h i e d e n is v an 
d en n S t a d h u i s b o uw h c o o r-
d e e l d"  een onschatbaar  document voor de geschiedenis 
onzer  bouwkunst, het is niet compleet, wanneer men cr  niet 
aan toevoegt het verslag van het genoemde debat, dat 
daarom door (ons in zijin geheel uit de ,,Nieuwe . 
Courant"  is overgenomen. 

Commentaar  achten wij ' er  op het oogenblik niet bij  noo-
dig; alleen wenschen wij  er  even op tc wijzen, dat er  in 
het algemeen uit blijkt , hpje ver  overheid en architect van 

elkander  afstaan.  begrijpt niets en wil niets begrijpen 
van do 'teekens der  tijden, de geschiedenis der  achttiend*) 
eeuw herhaalt zich en haar  loop kan onmogelijk veel ver-
schillen van dien, welke zij  toenmaals heeft genomen. 

E n dan is er  nog iets. n doet alle moeite om een 
persoonlijke reputatie, 'die (reputatie van een hooggeacht bouw-
meester  in de zaak te betrekken. n spreekt zelfs van 
een zeddijken moord. 

r  wie zal de geschiedenis later  aanwijzen als de fei-
telijk e bedrijver s daarvan ? 

Zeker  niet degenen, die intijd s gewaarschuwd hebben, dat 
men te m op den verkeerden weg was, maar  wier 
waarschuwing men, evenals de laatst ingediende adressen 

 'f t a a n g e n o m en v o or  k e n n s i s g e v in g. 

* * * 

Het tegen-adres . 
,,Geven eerbiedig te kennen de ondergeteekenden, allen 

burgers van , 
dat zij  (hebben kennis genomen van het door mr. . van 

Blommestein c.s. ten aanzien van den w tot 
uwen d gericht adres; 

dat zij  niet instemmen imet deze plotselinge beweging om 
uwen d te doen terugkomen op zijn. na kennisneming 
der stukken en rapporten - en na mondelinge beraadslaging, 
met groote meerderheid genomen besluit; 

dat het bij  voormeld adres behoorende boekje, hetwelk 
voor een groot deel de grondslag daarvan mag genoemd 
worden cn den titel draagt p Voorgeschiedenis van den 

n Stadhuisbouw beoordeeld", niet bevat een 
objectief bijeengebrachte verzameling beoordeelingen, maar 
— op één uitzondering na - in hoofdzaak een collectie mee-
ningsuitingen van tegenstanders van het gekozen ontwerp, 
zonder  inachtneming van tijdsord e bij  elkaar  gevoegd: 

dat er  naar de mecning van ondergeteekenden geen enkele 
reden bestaat om den onberaden stap, waartoe een aantal 
nict-verantwioordelijk e personen uwen raad uitnoodigt, in over-
weging tc nemen (en voor m te scheppen een -
huiskwestie, waarvan het tot nu toe gelukkig bevrij d is 
gebleven; 

dat ondergeteekenden zich dan ook niet kunnen vereeni-
gen met den inhoud cn de strekking van het adres van 
mr . . van Blomlmestein en  medeadressanten — een 
aantal, dat gemakkelijk ware uit te breiden met velen, wier 
persoonlijke S op een van de andere ontwerpen zou zijn 
gevallen — en, nu in dat adres wordt gesproken van bij 
velen juji t de burgeri j  gewekte bekommering, het nutti g ach-
ten van (hun tegengesteld gevoelen te doen blijken. " 

t adres bevat in alfabetische volgorde de volgende 
namen: 

. P. Baeldc, mr . . Burgerhout. P. G. Buskens. mr. 
G. Eidker  Caarten, A . S. Chabot. mr . J. B. Crol . . . 
van m A . Czn.. mr . G. . . . J. J . -
beek, mr . F. van , J. van , J. van -
ken| Azn., mr . . J. F. , Jos. Jacobson, Edw. 

, A . , . , mr. dr . J. . . 
van , A C. , P. . , E . P. dc y , 
mr . J. . . .Schenkenberg van , A . Nolen, . 
Obreen, VV. . Van Oordt . W . Azn.. J. van . P. A . 
van , jhr . . , A . A . baron Sweerts de 

s Wyborgh, mr . W . Suermondt . mr . W . Tabingh 
Sutrmondt, A . Voogd, G . Voorhoeve. 

Het Stadhuis-debat . 
E . en W . stellen voor, het adres van den heer mr. . 

van Blommesteün en anderen, waarin verzocht wordt te over-
wogen, of terugkomen op dc genomen besluiten in zake 

den stadhuisbouw alsnog mogelijk is en bij  de stichting 
van monumentale gemeentegebouwen het publiek gelegen-
heid te geven zich uit tc spreken, vóór de gemeenteraad 
definitief besluit, t er  v i s i e t e l e g g e n. 

e Voorzitter  merkt daarbij  op, dat het te ver  zou gaan, 
thans het plan-Evers terug te nemen. B. en W . blijven vast 
naast hun bouwmeester  staan. ( A p p l a u s .) 

e heer r  heeft zich over dit adres verbaasd en 
het heeft hem diep leed gedaan voor den raad. Wanneer 
men in aanmerking neemt dat het. besluit, om den heer 
Evers den bouw op tc dragen ,met  tegen  is genomen, 
dan begrijpt spreker  niet, hole adressanten zich kunnen voor-
stellen, dat 'hun vetzoek kan worden ingewilligd. j  zou; 
daar  sterk tegen zijn.. . A p p 1 a us.) 

e heer  Visser  sluit zich aan bij  den heer . ' 
heeft bezwaren, om het adres ter  visie te leggen. t is 
het adres tc 'veel eer  bewijzen. j  stelt voor, h e t e e n v o
d i g v o or  not i f icat i e aacn te n e m e n-

e heer  Spiekman zou liever de bespreking van lui 
adres, met het oog op het feit. dat de adresbeweging nog 
in vollen gang is. willen aangehouden zien tot de volgende, 
vergadering. 

e heer  Nolst Tren i t é voelt veel voor het standpunt 
van den heer  Spiekman. Over  veertien dagen zullen de 
gedachten meer  bezonken kunnen zijn. Er  is geen enkele 
reden, om deze zaak thans reeds in deze vergadering af 
te doen. 

c heer v. Aalten wenscht eerst uitgemaakt te zien, of 
het adres in deze vergadering zal behandeld worden. -

n heer p heeft ook het adres minder  aange-
naam aangedaan. Spreker  vindt het zeer  onaangenaam voor 
den heer  Evers. 

e Voorzatte, ontraadt uitstel van behandeling. e bro-
chure is bekend, evenals het adres. j  acht het niet wen-
schelijk, den bouiwmeesiter  van het stadhuis nog veertien 
dagen te laten onder den druk van het adres. 

e heer  Spiekman stelt voor, de b e s p r e k i ng van 
het a d r es tot de v o l g e n de v e r g a d e r i n g u i l te 
s t e l l e n. 

e heer r  is togen uitstel van behandeling. t 
stel zou beteekenen, dat de raad thans niet weet. of de 
opdracht aan den heer  Evers geldig zou blijven. 

Wethouder e Jong voorziet van uitstel van behandeling 
vermeerdeling van de agitatie in zake den stadhuisbouw. 

n heeft hij  bezwaar en hij  zal dus tegen het voor-
stel-Spiekman stemimen. 

e heer  Spiekman wijst den heer r  er  op. dat 
zijn voorstel eenvoudig beteekent. de bespreking van het 
adres veertien dagien uit te stellen. l wordt in 
den bestaanden toestand niets veranderd. 

e heer r  betoogt nader, dat dc waardigheid van 
den raad eischt, thans een beslissing over het adres te 
nemen. 

t heer Van Aalten betoogt de wenschelijkheid, om de 
beslissing veertien dagen ,ujit te stellen. e kan de raad 
het adres, met het oog op het tweede gedeelte, betreffende 
beursbouw, eenvoudig voor  notificati e aannemen! 

Wethouder Van der n is het eens met den heer 
r  en ontraadt aanhouding van de bespreking van 

het adres. e heer  Spiekman beweert, dat cle adresbewe-
ging nog aan den gang is. doch het is hem gebleken, bij 
de firm a , dat cr  maar  heel weinig geteekend wordt . 
Op de lijst van dien boekhandel kwamen slechts een -tal 
namen voor. 

Spreker is ook van meening. dat het in strij d nut de 
waardigheid van den raad zou zijn. het adres aan te houden. 
Aanhouding acht hij  ook in 'hooge mate ongevvenscht. 't t 
had hij  gezien, dat er  geen woord in den raad over  gespro-
ken ware geworden. 

http://Rotterdamsch.cn


-Spreker  heeft db overtuiging gekregen, dat dit adres on-
bekookt en overzichtig is toit stand gekomen, zonder  de 
gevolgen ervan te kunnen overzien. En van de indiening 
van het tegen-adres heeft spreker  zijn opgewondenheid over 
het eerste adres geheel laten varen. 

e sneller t adres door  den raad wordt afgedaan, hoe 
heter  dit zal zijn. m steunt hij  het voorstel van den 
heer  Visser. 

e heer  Van p merkt den heer  van Aalten op, dat 
hij  zich niet begrijpen 'kan, hoe db raad een beslissing zou 
kunnen nemen over  het tweede gedeelte van het adres 
in zake den tockomstigen beursbouw. 

Wethouder  Van der n betoogt, dat het belang van 
den goeden gang van zaken ei'scht, dat het adres reeds 
in deze vergadering wordt gedaan. j  kan zich niet be-
grijpen , hoe t in het hoofd van bezonnen menschen kan 
opkomen, bij  den raad te komen mjet het verzoek, om een 
besluit, elf maanden geleden genolmen, terug te nemen. .Spr. 
vraagt  waarvoor  zien adressanten den raad wel aan ? e raad 
bestaat niet uit kinderen, maar  uit mannen, die een na 

p beraad genoimen besluit zullen weten te handhaven. 
Spreker  zal zijn stem geven aan het voorstel van den heer 
Visser. Bespreking over  de wijze van bouwen van andere 
monumentale gemeentegebouwen, als de beurs kan natuur-
lij k later  geschieden, doch hij  zou het verderfelij k achten, 
die bespreking vast te knoopen aan het ingekomen adres. 

t adres houdt in een beschuldiging aan den raad en die 
beschuldiging, als zou de raad een flater  begaan hebben, 
door  den heer  Evers den bouw op te dragen, wijst hij 
met beslistheid af. n het adres ziet spreker  bovendien ge-
brek aan eerbied voor  den raad. 

e heer  Nolst T rén i t é zal niet treden in dc 'mér i te s van 
het adres, ondanks de opmerkingen van de heeren Van der 

n en Van der . j  betoogt nader  de wen-
schclijkheid, .om de besprekingen over  het adres tot de 
volgende vergadering uit te stellen. Spreker  meent, dat de 
waardigheid van den raad meebrengt, indien een adres van 
ernstige mannen en vrouwen inkomt, de bespreking ervan 
uit te stellen, indien dit door  eenige raadsleden wordt ver-
langd. 

Juist de mededeeling van den 
dat de adresbeweging reeds aan 
argument zijn, .olm de bespreking 

Spreker  merkt verder  op, dat 
adres thans niet geschieden kan met de noodige bezonken-
heid. Beide adressen — zoowel het eerste als het contra-
adres  mogen niet zonder  mieer  reeds heden worden af-
gedaan. t blijkt , dat bij  verschillende raadsleden veront-
waardiging bestaat over  het adres en die zou spreker  wil-
len zien vervangen door  kalmte en rust. 

Spreker  wijst nog op de sobere motiveering van het adres 
en mocht de raad over  veertien dagen besluiten bet ter 
zijde te leggen, dan beeft zulk een beslissing beteekenis. 

Spreker  verdedigt niet het adres, doch hij  dringt aan een 
adres van hoogstaande mannen en vrouwen niet zoo maar 
van de band te wijzen. 

j  protesteert tegen de bewering, als zou door  het eerste 
adres een aanslag op de waardigheid van den raad gedaan 
zijn . 

 )e heer  Visser  wijst er  op. dat in bet adres wel degelijk 
critiek wordt geoefend en terdege wordt gevraagd, om op 
het genomen besluit terug te komen. r  wat denken 
adressanten dan wel van den raad, dat hij  een besluit zal 
terugnemen, dat na zooveel ernstige voorbereidingen is ge-
nomen. Spreker  herhaalt, dat dit in strij d mlet de waardigheid 
van tien raad zou zijn. 

c Voorzitter  geeft in overweging de debatten te slui-
ten. t voorstel-Spiekman zal hij  het eerst in stemming 
brengen. 

heer  Van der , 
het luwen is, moet een 

 dagen uit te stellen, 
de bespreking van het 

Zijp ett 

Ter , 

met 

.Spreker  merkt nog op, dat een discussie over  het tweede 
gedeelte van (het adres — b.v. over  den tockomstigen beurs-
bouw — thans volkomen praematuur  zou zijn. e raad zal 
nog ampel gelegenheid krijgen , zich over  dit belangrijk e 
punt te spréken. t is volkomen overbodig, thans daar-
over  reeds een beslissing uit tc lokken. Spreker  ontraadt 
ernstig, dc bespreking van het adres veertien dagen uit te 
stellen. 

t voorstel van den heer  S p i e k m a n, om de -
siing  dagen uit te stellen, wordt v e r w o r p en met
stemlmen tegen

T e g en stemden de heeren Verlinden, v. Schelven, -
ters, v. , de , Visser, v. d. . v. d. Graaf. 
Warmenhoven, de Jong, Burger, v. . v. d. , 
v. , Verheul, , Thijssen, v. Winkel , , 
de , , v. Bleek, , , , 
v. , Gerretson. Vaüllant , , , 

a velaar. 
V ó ó r stemden de heeren , Nicmeijcr , Vlug, 

v. Aalten, , Spiekman. Nolst Trénit é en Stolle. 
e discussie over  het adres wordt nu voortgezet. 
e heer  Spiekman mieent, dat de adressanten er  wel 

aan gedacht zullen hebben, in den raad als revolutionnairen 
te worden gekenschetst, als door  wethouder  Van der -
ven is geschied. Er  is niet veel talent noodig om de adres-
santen tegen de tot hen hier  gerichte scherpe verwijten, 
ook van de zijde van den heer  Van der , te verdedigen. 

,S|preker  heeft het verzenden van het adres van harte toe-
gejuicht. Allermins t is het verzonden, om iemands waardig-
heid aan te tasten, doch alleen met het doel om de belan-
gen van de gemeenschap te dienen. t gaat hier  uitsluitend 
om het algemeen belang. 

e Voorzitter  verzoekt den heer  Spiekman zich tot de 
zaak zelf te bepalen. 

e heer  Spiekman .herhaalt, dat het niet de bedoeling 
van het adres is geweest een bepaalden persoon te treffen. 

e heer  Verheul: r  wel om een jxrsoon te vermoorden. 
e heer  Spiekman merkt daartegen op, flat er  zich ge-

vallen kunnen voordoen, dat men den persoon moet losma-
ken ter  will e van de zaak. 

Spreker  betoogt nader, dat van een onbekookte adres-
beweging geen sprake kan zijn. t adres is terdege over-
dacht. t is twee maanden in voorbereiding geweest en 
het is eerst na rij p beraad ge teékend. 

e raad heeft echter  niet zoozeer  te letten op de adres 
santen, doch wel op de zaak zelf. Al s het nu later  blijke n 
zou. dal vaststaat, dat er  een fout begaan was in zake den 
stadhuisbouw, zou de raad dan een eenmaal genomen be-
sluit niet mogen terugnemen? En nu meenen adressanten, 
dat een besluit genomen is, dat noodlottig is voor  de alge-
meene zaak. t is het objectieve in het adres. Al s nu den 
raad aannemelijk gemaakt kan worden, dat inderdaad een 
noodlottig"  besluit is genomen, dan mag zulk een besluit 
niet ter  will e van een persoon gehandhaafd worden. E n 
nu is spreker  van meening, dat h|et materiaal, door  het 
adres geleverd, vernietigend is voor  het besluit in zake 
den stadhuisbouw. 

'Walt adressanten bovendien vragen, is billijk , omdat er 
geen enkel gezaghebbende in de bouwwereld aan te wijzen 

plan goedkeurt. 
1 e d e n : En de jur y ! 
Spiekman: Ook de jur y 

deskundigen is van oordeel, 
plan niet krijg t een 

heeft niet kunnen vinden de 

i s die het 

E e n i g e 

 )e heer 

deel der 

het 

Spreker 

niet. l overgroot 
dat m door 
waardig bouwwerk, 

namen van de des-
kundigen, welke het plan-Evers goedkeuren. t kunstge 
voel heeft den adressanten ertoe gebracht, met tot onder 
grond het stadsbelang, hun verzoek tot den raad te richten. 

Spreker  deelt n'iet het gevoelen van hen, die beweren. 

dat op eenmaal genomen raadsbesluiten niet mag worden 
. 

Spreker  is er  zeker  van, dat, als zijn fracti e het voorstel, 
zou doen, om het besluit in zake den raadhuisbouw in te 
rekken, dit zou worden verworpen. m zal hij  geen 

voorstel doen. n dit opzicht wenscht hij  niet aan neuzen-
g mede te doen. 

Wethouder  Van der n wijst er  op, dat dc heer  Spiek-
man de overtuiging heeft uitgesproken, dat de overgrooto 
meerderheid van de ondertcekenaars van het adres bij  voor-
baat wist, dat dc raad aan het verzoek van het adres 
niet zou voldoen. 

e heer  Nolst T r é n i t é : t is niet juist. 
Wethouder  Van der n had ook een andere opvat-

tin g van de bedoeling der  ondertee'kenaars van het adres. 
Spreker  laat na deze uitlatin g van dein heer  Spiekman 
aan den raad over, uit te maken, wie de adressanten nu in 
een ongunstig licht heeft gesteld. 

Spreker  vraagt verder, of het algemeen belang dan niet 
gegolden heeft, toen de raad achtereenvolgens verschillende 

beslissingen in zake den stadhuisbouw heeft genomen. Spre-
ker meent van wel. En wat een andere opmerking van den 
heer  Spiekman betreft, als zou het kunstgeweten van adres-
santen gesproken hebben, daarop zou spreker  willen ant-
woorden: over  den smaak valt niet te twisten. 

Wethouder  Van der n vraagt nogmaals het woord. 
V e r s c h i l l e n d e l e d e n: Stemmen ! 
iWethouder  Van der n ziet van het woord af en 

cr wordt tot stemming overgegaan. 
t voorstel van den heer  V i s s e r.  bet a d r es 

v o or  n o t i f i c a t i e a an te n e m é n, wordt a a n g e n o-
men met  stemmen togen e vóórs temmenden 
en tegenstemmenden als bij  het voorstel-Spiekman. c heer 

r  Fortuyn , die bij  de stemming over  het voor-
stel-Spiekman niet aanwezig was, voegde zich bij  de vóór-
stemmenden.) 

e heer  Van Aalten: Wat geschiedt nu met bet contra-
adres? 

e Voorzitter : t wordt nu, als de raad daartegen geen 
bezwaar heeft, ook voor  notificati e aangenomen. 

Het Leerlingwezen . 

[. V  welke 
strekt uwe school 

V e r v o l g. (Zie bladz.

V r a g en l ij  s t C. 

ambachten, beroepen, vakken enz. ver 

 Voor  welke vakken zoudt gij  dit mogelijk en wensche-
lij k achten? 

a. : 
b. h s ? 

 Gedurende hoeveel maanden per  jaar  wordt aan uwe 

school onderwijs verstrekt ? 

l avonden wordt per  week onderwijs gegeven 

en v an hoe laat tot hoe laat? 

 Acht gij  het wenschelijk dat het aantal avonden per 
week zou worden uitgebreid (indien dit mogelijk isl of 
bekort, zoo ja, hoe denkt ge u de verandering? 

 Acht gij  het wenschelijk dat in de onderwijs u r e n ver-
andering worde aangebracht, zoo ja, hoe denkt gij  u deze? 

6. n vij f achtereenvolgende avonden onderwijs wordt 
gegeven, wat is dan uwe meening omtrent eenen evcntueell 
vrije n Woensdagavond ? 

 Worden door  uitsluitend de w in te ravonden als 
meest geschikte tij d geacht tot het verstrekken van onder-
wij s of acht gij  dit ook in den zomer 's avonds of 'smorgens), 
hetzij  gedurende den geheelen zomer of een gedeelte ervan 
noodig ? 

S. Wat is uw 'meening omtrent het eventueel eindigen 
van de dagtaak om vij f uur. teneinde om zeven uur  met 
het avondonderwijs te kunnen aanvangen ? 

 Word t door  wenschelijk geacht het avondonderwijs 
voor  sommige vakken 'in zoodanigen tij d te verstrekken, dat 
rekening wordt gehouden met den minder  drukken tij d in 
de practij k van t ambacht, enz. ? 

e is het aan uwe school gesteld met te laat komen, 

verzuimen en onregelmatig bezoek, als gevolg van te langen 

<>l tc vermoeienden dagarbeid? 

 Word t door  u voor  sommige vakken uitbreidin g van 
'iet theoretisch- en daarmede gepaard gaand inkrimpe n van 
i' ekenonderwijs wenschelijk geacht ? Zoo ja, voor  welke vak-
ken en op welke wijze? 

 Wat is uw oordeel omtrent het eventueel verstrekken 
van avondonderwijs in de pr  a c t ij  k van sommige vakken 
aan leerlingen, die overdag hij  een patroon werkzaam zijn.' 

 Word t in uwe school onderwijs verstrekt in klassen 
waarin leerlingen van verschillende ambachten bijeen zijn ? 

e groot is het aantal leerlingen in de klasse ? 

s uwe school op eenigcrlei wijze met patroons- en 
(of) wcrklieden-vereenigingen in verbinding, waardoor  samen-
werkin g bestaat ? 

 Nemen deze vereenigingen deel in de regeling van 
het onderwijs en (of) oefenen zij  invloed uit op den gang 
van het onderwijs, zoo ja, op welke wijze ? 

t gij  ons in verband met het vraagstuk „ l e e r -
l i n g w e z e n"  gegevens verschaffen of aanwijzingen doen 
omtrent bij  u ter  plaatse toegepaste regelingen, hetzij  door 
particulieren of vereenigingen ? 

 Welke wenken, bemerkingen, aanwijzingen enz meent 
gij  in het belang dezer  zaak nog te kunnen geven? 

* 

Wat de antwoorden betreft merkten wij  reeds op, dat 
bet jammer is, dat die niet volledig aan bet rapport zijn 
toegevoegd. 

Vooral betreft dit de stemmen uit de practijk , die wij 
noode missen. 

n kan evenwel aannemen, dat de Commissie in haar 
résumé van die antwoorden, datgene heeft opgenomen, wat 
haar, met het  een eventuecle regeling van bet 
leerlingwezen, het meest ter  zake dienende voorkwam. 

 résumé komt in hoofdzaak neer  op het volgende: 

t A . 

V r a a g i en e pr incipiëele vragen of men vóór 
eene wettelijke regeling is en deze uitvoerbaar  acht, zijn 
met een verpletterende meerderheid in bevestigenden zin 
beam vv( xiord . 

t trof de Commissie, dat eigenbelang 
industr iéelen een terughoudende bonding 
in hunne antwoorden  deze vragen. 

Enkele tegenstemmers motiveerden bun 

-.omimge groot-
deed aannemen 

antwoorden



bij  anderen bleek p r i n  i p i ë e 1 e tegenzin tegen Staats-
inmenging te bestaan. En zijn er. die zeggen, dat op hun 
terrein practij k en handigheid de e e n i ge vereischten zijn. 
terwij l weer  anderen herhaling's-onderwijs noodzakelijk vinden. 

t wil der  Commissie voorkomen, dat voortgezet onder-
wij s (herhalings-oiidervvijs) in algemeenen zin en in verband 
gebracht mei het [uitgeoefend vak, o n d er  a l l e o nu s t a n-
d i g h e d en en v o or  e lk vak, aanbeveling verdient. 

Aan ieder  moet gelegenheid worden gegeven zich, hetzij 
in algemeen vormende, hetzij  in bijzondere richting , tc kun-
nen ontwikkelen. 

< antwoorden op de v r a g en  en  of men het 
gewoon lager  onderwijs als voorbereiding voor  het vak dat 
men beoefent, voldoende acht. wijzen er  op, dat het tegen* 
woordij g  O. lover  het algemeen nog te weinig rekening 
houd; met  eischen van het leven. 

13ij  zeer  velen spreekt duidelij k de wensch tot verlenging 
van den leerplichtigen leeftijd. 

d wordt voortzetting gewenscht terwij l de leerling 
reeds in het ambacht werkzaam is, in den vorm van aan-
vullend en gespecifeerd vakonderwijs in de avonduren, mits 
maatregcicr  worden getroffen, dat de leerling 's avonds niet 
le vermoeid is van zijn dagtaak. 

r  velen wordt er  nadruk op gelegd, dat de e 
Vakschool dc b e s t e gronden legt voor  de toekomstige goede 
werkkra e liter  en deze school dus als de b e s te v o r m 
van opleiding te verkiezen is boven eiken anderen. 

, dc beantwoording der  v r a g en  en  waarin wordt 
gevraagd of gelegenheid bestaat de noodige theoretiscĥ  
vakkennis «p te doen in de uren van den dagelijkschen 
werktijd , of dat 'het noodzakelijk zal zijn in -de avonduren 
deze kenni- bi te brengen, valt op te merken, dat enkele 
fabrieken theoretische vakkennis bijbrengen in de werkuren, 
terwij l ook door  anderen zulks voor  sommige vakken moge-
lij k wordt geacht (o.a. schoenmaken, diamantindustrie). 

l men van meening is, dat de morgenuren den ge-
schikistcn tij d vormen tot het ontvangen van onderwijs, acht 
toch de meerderheid der  beantvvoorders, om redenen, met 
de beoefening van t ambacht verband houdend, de avond-
uren als het meest gewenscht. 

r  inkrimpin g van den werktij d zal moeten getracht 
worden met het onderwijs de grootst mogelijke resultaten te 
verkrijgen . 

Zooals kon verwacht worden, bieden de antwoorden op 
de v r a g en 8.  n en  die met den leertij d verband 
houden, eene groote verscheidenheid aan. Vele vakbeoefe-
naren achten als meest geschikten onderwijstij d dc win-
termaanden ; anderen hebben dan den drukken tij d en ach-
ten het vóór- en najaar  practisch meer  uitvoerbaar. 

Algemeen schijnen tegen onderwijs in de zomermaanden 
overal groote bezwaren te bestaan. 

e v r a a g  of het de voorkeur  verdient theoretisch 
onderwijs te doen verstrekken aan de inrichtin g of fabriek 
findien zij  daarvoor  met vrucht kan zorgen) of aan op-zich-
zelf-staande inrichtingen, werd voor  één derde bevestigend 
beantwoord in eerstgenoemden zin. evenwel werd meestal 
de voorwaarde gesteld, dat deugdelijke controle op het on-
deiwij s mogelijk moet zijn. 

Al s voordeden, aan het onderwijs in de fabriek verbonden, 
werden genoemd: 

a. Aanpassing aan de practijk ; 

b. Vertrouwelijk e omgang van leermeester  en leerling, 
die elkaar  leeren waardeeren. 

Al s bezwaren tegen dit stelsel zijn genoemd: 
a. Eenzijdige ontwikkeling , waardoor  de leerling afhan-

kelij k wordt van den werkgever, aangezien deze alleen dat 
onderwij s zal doen verstrekken, dat voor  z ij  n e fabriek of 
inrichtin g van belang is; 

b. e moeielij'kheid der  op het onderwijs uit te oefenen 
controle; 

c. c groote [kans die bestaat, dat in drukken tij d de 
duur  van het onderwijs wordt verkort ; 

d. t meestal de onderwijsmiddelen niet zoo rui m zul-
len worden verstrekt, als dit door  een speciale onderwijs 
inrichtin g kan geschieden; 

e. e mogelijkheid die bestaat dat het onderwijzend per 
soneel niet de noodige geschiktheid heeft cn den lust ge-
voelt, om zijne kennis mede te deelen aan de leerlingen, om-
dat onderwijs geven voor  hen slechts bijzaak is. 

Al s voordeden van op-zich zelfstaand onderwijs zijn aan-
gegeven : 

a. e veelzijdige ontwikkelin g van den leerling en zijn 
daardoor  minder  groote afhankelijkheid ; 

b. e meerdere beschikking over  betere leerkrachten en 
hulpmiddelen; 

e. e mogelijkheid van betere uitoefening van controle 
op onderwijs, leerkrachten en hulpmiddelen. 

Al s een bezwaar tegen dit stelsel noemde uien, dat dikwijl s 
onderwerpen worden behandeld, die in de practij k niet toe-
gepast worden. 

e vraag  (contract-regeling) werd beantwoord met vele 
wenschen, die met de bekende e regeling overcen: 

komen; de onderdeden der  regeling loopen echter  — zoo-
als bij  de verscheidenheid der  vakken en locale omstandig-
heden te voorzien was — nogal uiteen. 

e beantwoording van vraag  waarin mededeelingen 
c n wenken in verband met een eventucelc regeling van het 
leerlingwezen werden verzocht, bevat tal van nuttige ge-
gevens, min of meer  rakend uitecnloopendc détai ls in ver-
schillende bedrijven.. 

(S lot v o l s t .) 

A E T . 

e uitslag der  in  door  het Genootschap uitgeschre-
ven Prijsvragen is als volgt: 

E e r e - P r i j s v r a a g : Ontwerp voor  een m voor 
e . 

bekroond met den j en prij s wferd het ontwerp onder  motto: 
„Ar s longa vüta brevis" . (Genootschapsdiploma cn

Aanmoedigingsprijs groot  het ontwerp onder  motto 
„Fancy" . 

Aanmoedigingsprijs groot f  het ontweq> onder  motto 
„ B o r o Boedoer". 

r  ij  sv r a g e n. 

Ontwerp: Waterkantoor . 

na Prij s werd niet toegekend. Bekroond met den 2en 
prij s werden: 

a. het ontwerp onder  motto: „ A a n den Waterkant "  (Ge 
nootschapsdiploma en f

b. t ontwerp onder  motto A . C. V . (Genootschaps 
diploma en

Ontwerp: Telefooncel. 
ite Prij s werd niet toegekend. Bekroond met den

prij s werden: 
a. t ontwerp onder  mottoi "  (Genootschap-

diploma en f
b. Ontwerp onder  motto "  (Genootschapsdiplom 

en f

'Ontwerp : „B r i evenbus"  geen inzending. 
Ontwerp: "  geen bekroning toegekend. 

J u r y - r a p p o r t S t u d i ei-pr i j  s v r a g en  v an 
h|et G e n. „ A r c h i t e c t u r a et A m i c i t i a " . 

Aan het Bestuur  van het Genootschap 
„Archi tectur a et Amicitia "  te Amsterdam. 

e , 

j  heeft de Jury , benoemd door  Uw Genootschap 
in  de eer  U te doen toekomen het rapport aangaande 
de Studie-prijsvragen  van het Genootschap , ,A. ct A . " 

t programma hiervan kómt voor  in het weekblad „Ar -
chitectura"  No.

Gevraagd werden: 
i° . Een ontwerp voor  een Waterkantoor  met aanlegstei-

ger. 
p "kwamen inj  inzendingen onder  de volgende motto's: 

„Aa n den waterkant"  met  teekeningen. 
, ,W. "  met  teekeningen. 
„iStudie "  met 6 teekeningen. 
„A . C. V . "  met  teekeningen. 

 Een ontwerp voor  een publieke telefooncel. 
p 'kJwalmen irf ,  inzendingen onder  de volgende (motto's: 

n 't stadsgewoel"  met  teekeningen. 
t en Slucht"  met  teekeningen. 

"  met  teekeningen met toelichting. 
"  met  teekeningen. 

„Annre "  met 6 teekeningen. 
„ X "  met  teekeningen. 
„O . . V . Z . "  met 6 teekeningen. 

 Een ontwerp voor  een brievenbus. 
p kwam geen inzending in. 

 Een ontwerp voor  een diploma. 
p kwam in één inzending onder  motto „Bouwkuns t 

n Vriendschap"  met  teekening. 
Al s algemeene bemerkingen diene het volgende: 
i° . Vragen naar  aanleiding van het programma dezer 

prijsvragen werden niet gedaan. 
e ontwerpen voldeden aan de algemeene eischen 

van het programma. 
 Veel werk van deze studie-prijsvragen was 'liet ge-

maakt, hetgeen te betreuren valt, daar  dergelijke genoot-
schapsprijsvragen toch voorzeker  een nutti g arbeidsveld voor 
de jongeren openen. 

e jur y heeft tot haar  spijt niet altij d een eersten 
prij s kunnen toekennen, daar  zij  het werk in een zoodanig 
geval niet voldoende achtte om hiervoor  in aanmerking' 
tc komen. 

 Een enkele maal werd een aanmoedigingsprijs ge-
geven, wanneer  het werk niet voldoende was  bekroond 
te worden, doch tuit den verrichten arbeid bleek', dat de 
ontwerper  zich met ernst op het werk had toegelegd. 

Bi j  de hieronder  volgende besprekingen der  ontwerpen 
is de volgorde gekozen naar  de rangwaarde, welke aan 
de inzendingen werd toegekend: 

A . O n t w e r p v o or  e en Waterka n t oor. 
 „Aa n den waterkant" . 

e plan-indeeling is in het algemeen goed; de langge-
rekte vorm zal in verband met den waterkant zeker  de 
voorkeur  verdienen. r  verdedigbaar  komt het de Jury 
voor  een zoo overdadige massa steen voor  de weinig func-
tie-uitoefenende pijler s te gebruiken. e moet ook 
gezegd worden van de gevels, waar  de natuursteen-toepas-
sing in de midden-partij , vergeleken met de zij-gedeelten, 
waar  magere strekken boven de ramen komen, allerzonder-
lingst werkt. 

t is jammer, dat de gevels niet meer  verband houden 
met het idee van een gebouw, dat aan den waterkant ge-
legen is. e Jury is van oordeel, dat hier  meer  een dak 

voor  een landelijk e boerderij  in verband met bergruimte, 
dan wel voor  een gebouw aan 't water  gelegen, is ont-
worpen. 

e 'perspcCtief-teëkening is nog wat grof te noemen. 
 „A .C .V . " 

l hei systeem van een centraal plan minder  ge-
g genoemd moet worden, in verband met den lang 

gerekten waterkant, zoo is die opstand beter  geslaagd. Jam-
mer, dat de vreemdsoortige toren geheel niet past in deze 
architectuur . Ook constructief is deze toren nog weinig 
bekeken. 

t teekenwerk is niet onverdienstelijk. t geheide ont-
werp getuigt van ernstige studie, hoewel vormgeving nog te 
wenschen overlaat. 

 „Stud ie" . n het plan komt reeds uit boe de tegen-
stelling tusschen de dragende muren en de nietsdragende 
balustrades, minder  juist is. 

e gevels geven verwarrin g en laten niet zuiver  zien, 
waar  hout- en waar  steenarchitectuur  is. 

Perspectief-teekening niet geslaagd. 
r  teekenwerk is nog zwak. 

" t centrale plan is niet gelukkig. Een zaal 
met bovenlicht te maken, daar  waar  men een gebouw heeft, 
dat geheel vri j  staat en nog al rriet uitkij k op het water 
is geen goed beginsel. t geheel is te zwaar, terwij l de 
massa niet tot zijn recht komt. 

t geheel getuigt van ernstige studie, toch zal dc ont-
werper  zich nog meer  mofeten toeleggen op architectoni-
sche vormgeving en grociieering. 

e Jury kon voor  deze inzendingen geen icn prij s toe-
kennen, daar  geen der  ontwerpen hiervoor  in aanmerking 
kwam. 

Zi j  heeft toegekend aan het ontwerp onder  motto: „ A a n 
den waterkant"  een tweeden prij s zijnde het genootschaps-
diploma en een bedrag van f  en aan het ontwerp 
onder  motto: A . C. V . een tweeden prij s bestaande uit het 
genootschaps-dijploma e  een bedrag van f

B. O n t w e r p v o or  een p u b l i e k e t e l e f o o n c e l. 

i° . . 
Plattc-jgrond goed ingedeeld in verband met een centrale 

hal. 
t geheel als betonijzer  constructie is wel te bouwen 

toch had men hier  kunnen verwachten, wat meer  van de 
constructie te zien; vooral de doorsnede had beter  bestiir 
deerd kunnen worden. 

e g is ongevoelig geteekend, ook de 
kleur  is minder  geslaagd. 

. 
Platte grond goed ingedeeld. l de gevels wel be-

keken zijn doet vreemd de uirmetseling boven den ingang. 
t dak, vooral het overstekend gedeelte, is minder  ge-

slaagd. 

e Jury zou, vooral in de doorsnede, wat meer  van de 
dakconstructie 'willen eischen. e toch is ook wat het 
overstekend gedeelte betreft, niet aangegeven. 

n 't Stadsgewoel". 
é planindecling is minder  dan die der  voorgaande ont-

werpen. 
é doorsnede-teekening geeft geen voldoende construc-

tie aan. e ontwerper  hedt zich geen rekenschap gege-
ven van dit onderdeel, wat toch van een studie-prijsvraag 
mag verlangd worden. 

n de gevels is geen evenredigheid van de functies, welke 
de deelen verrichten. Vergelij k hiervoor  o.m. de zware 
pijlers . 

e jur y zou den ontwerper  aan vv'illen raden, zooveel 
mogelijk naar  eigen vormen te zoeken — het geheel duidt 
meer  op vreemde, dan op logische vormen. 
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 vindt men hier  de zelfde fouten als het 
motto: „Aa n den waterkant"  van de prijsvraa g voor  een 
waterkantoor. 

g niet geslaagd 

t plan niet mooi te noemen, er  is nog weinig gedachte 

van groepeering. 

e gevels zijn nog wat ongevoelig. Toch heeft dc ont-

werper  zich serieus op het werk toegelegd — en voorzeker 

als g het gehuel ernstig hekeken. maar  hij 

moet nog wat vri j  komen van verouderde methoden. t 

teekenwerk is w<-l ernstig, maar  er  ontbreekt nog het leven 

aan. Zoo 'maken de licht- en schaduwkanten cn het con-

ventioneel arcccrcn der  ruiten, het geheel onrustig. 

l en Slucht" . 

t geheel, hoewel ernstig bekeken, mist in 't algemeen 

nog vormenkennis'. e ontwerper  zal. nu hij  zich wel op 

de constructie heeft toegelegd, ook nog moeten komen tot 

architectonische vormgeving. 

6". ,.Annie" . 

 „O . . V. Z. " 

e twee ontwerpen zijn ongeveer  van dezelfde waarde. 

Ook hier  mist men zoowel in plan als in opstand vormen-

kennis. e ontwerper  'heeft nog geen goed begrip van af-

deklijsten. deur- en raamverdeeling enz. j  zal zich moe-

ten toeleggen op het zien van massa, van ruimteverdeeling : 

in 't algemeen van architectuur , waar  deze moet groeien 

uit het allereerst noodzakelijke, wil zij  tot kunst komen. 

k hier  kon de jur y geen ten prij s toekennen, doch

tweede prijzen n.1. een  prij s aan het ontwerp onder 

motto: "  en een  prij s aan het ontwerp onder 

motto: . 

r  beide ontwerpen van gelijke waarde zijn heeft de 

Jur y besloten ieder  het genootschaps-diploiina benevens een 

som van f  toe te kennen. 

C. O n t w e r p v an een b r i e v e n b u s. 

p kwam geen inzending in. 

. O n t w e r p v o or  een d i p l o m a . 

Al s inzending hierop kwam in een ontwerp, onder  motto: 

..Bouwkunst en Vriendschap". 

e verdeel ing van wit en zwart laat zeer  veel te wen-

schen over  — vooral het bovengedeelte. 

e emblemen van bouwkunst en vriendschap zijn op on-

harmonische wijze in het geheel geplaatst. 

e omlijstin g met de woorden , ,A. et A." , Amsterdam is 

niet gelukkig. Ook de letters zijn niet mooi. 

t ondergedeelte, gebaseerd op een vierkant met in-

geschreven cirkel , is iets beter, doch van lijnenspel en vlak-

verdeeling toch niet geslaagd. 

e Jury kon hieraan geen prij s toekennen, daar  zij  dit 

ontwerp nog beneden den algemeen en norm vond, welke 

men hieraan kon stellen. 

e fury : 

. 1'. . 

. J. N . 

W . . 

J. E . V A N . 
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Beroemd e Bouwmeesters . 
( N a d r u k v e r b o d e n .) 

. (S lo t .) 

Phihbert e wordt gewoonlijk, wat betreft zijn ge-

voel voor  vormen, beneden Pierre t gesteld, maar  dc 

architectuur  van het prachti g kasteel van Anet kan de ver-

gelijkin g t die van de schoonste deelen van het e 

glansrij k doorstaan. 

n s andere werken is een zekere neiging toit 

toepassing van grovere, zwaardere vorm'cn niet tc misken-

nen en 'men t daarin hier  cn daar  reeds de sporen 

van den latcrcn barokstijl . Tptdh zou het onrechtvaardig; 

zijn den grooten bouwmieestcr  dezen karaktertre k in zijn 

werk als een fout aan te rekenen, want hij  staat in verband 

met sijn opvattingen over  het wezen der  bouwkunst, waar-

omtrent jlvi j  zich in zijn geschriften herhaaldelijk zeer  duidelij k 

heeft uitgesproken. t is nog, en in onzen tij d misschien 

dubbel, die 'moeite waard, te vernemen, hoe een meester 

die zijn kunst volkomen beheerschte, die wetenschappelijk 

ontwikkel d was en tevens over  een veeljarige, practische 

ervarin g beschikte, over  deze dingen dacht. 

Zoo zegt hij  bijvoorbeeld: 

k ben altijd ! van oordeel geweest, dat het voor  den 

architect beter  was, geen verstand te hebben van orna-

ment of versiering van wanden als anderszins, maar  goed 

te n wat noodig is voor  de gezondheid en het levens-

°nderhoud van personen en goederen. Tegenwoordig hul-

digt n geheel de tegenovergestelde opvatting" . 

k zeg niet, dat het niet gepast en zeer  goed zou zijta 

om izeer  fraaie [ornamenten en rijk e gevels te maken voor 

koningen, vorsten en groote heeren, wanneer  zij  dat wenschen. 

Want 'dit gcerft een grootte voldoening en vreugde voor  de 

oogen; voornamelijk , wanneer  deze gevels symmetrisch cn 

goed ,van verhoudingen zijn en het ornament op die plaatsen 

is aangebracht, waar  het noodig en voegzaam is . . . . -

om raad ik den architect en allen die de bouwkunst uit-

oefenen aan, dat zij  zich meer toeleggen op de studie en 

kennis van den aard van de bouwplaats, dan zooveel fraaie, 

ornamenten te imaken, die meestal slechts dienen als strik -

ken, om de menschen te vangen, of datgene wat zij  in hun 

beurs hebben." 

„ O o k zqu ik niet willen, dat de bedoelde versieringen der 

gevels zouden beletten, dat -mien aan een zaal of kamer 

de juiste afmetingen zou kunnen geven, die zij  noodig heeft, 

of dat men de deuren, vensters cn schoorstcenen niet zou 

kunnen maken op de meest gemakkelijke en noodige plaat 

sen, zonder  dc kunst en de logica geweld aan te doen." 

e heeft deze beginselen in al zijn werken in toe-

passing gebracht en wanneer tallen ze beoordeelt naar  doel-

matigen aanleg en indeeling, weloverwogen groepeering der 

massa's, levendigheid van silhouet, edele verhoudingen en 

rythmische geleding herkent men overal den grooten bouw-

meester  cn het schaadt weinig aan diens verdienste of mlen 

hier  of daar  ook misschien een niet zuiver  Gtieksch ge-

profileerde ei er  lijst aantreft. 
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Ook nu nog zijn de bovenaangehaalde woorden van den 
bouwmeester der  zestiende eeuw de behartiging waard. Blijk t 
daaruit reeds, dat ide toestanden op bet gebied der  bouwk'.tnst 
niet zo,a heel \1eel verschilden van de tegenwoordige, ook 
elders in zijn geschreven werken kan hij  niet nalaten, zijn 
ergernis daarover  lucht te geven. Zoo klaagt hij  er  bij -
voorbeeld ook reeds over, dat er  zoo weinig degelijke ar-
chitecten gevonden worden, wij l de mieesten. of slechts een-
zijdi g theoretisch, of uitsluitend practisch gevormd zijn. 

 trekt hij  te velde tegen de metselaars- en timmer-
mansbazen, die zich als bouwmeesters opwerpen en feller 
nog tegen den eersten den besten schilder oif notaris, did 
hetzelfde doen en met mooie praatjes cle bouwheeren weten 
in te palmen. n het bijzonder  hinderde hemi cle aanmatiging 
der schilders, der  talrijk e portretten- en prentjesmakers, waar-
van velen niet eens goed teekenen, laat staan lijntcekenen, 
konden Nu had deze antipathie hier  ccn bijzondere oorzaak 
in de tegenwerking, die e jaren achtereen onder-
vond van den intriganten n schilder  Prrmaticcio, 
die in de bouwkunst wel geen vreemdeling was, maar  toch 
op ai: gebied niet in de schaduw kon staan van een meester, 
die cr  zich met recht op beroemen kon. zijn leven lang 
zich aan niets anders dan aan de studie en aan de practij k 
der bouwkunst te hebben gewijd. r  deze op-
merkingen zijn nog merkwaardig van pas op onzen tijd , 
waarin wi schilders en kamergeleerden, genie-officieren, ar-
chivarissen en andere dilettanten als autoriteiten in bouw-
kunstzaken zien optreden en de lakens uitdeden, helaas 
evenwel, zonder dat een krachtige figuur  onder de bouw-
meesters met werkelijk e autoritei t daartegen optreedt. 

Van [can l ant, die, evenals , waarschijn-
lij k omtrent  geboren werd is minder  bekend dan van 
cle overige leden van het beroemde viertal , waarvan hij  niet-
temin een waardig li d was. n veronderstelt, dat hij  ge-
boorti g was uit de buur t van Eöotuen niet ver  van Parij s 
en dat zijn talen; op jeugdigen leeftijd de aandacht heeft 
getrokken van den Connétab le dc , een groot 
heer tot wiens gebied Ecoucn behoorde. e beschermer 
zou hem1 in staat gesteld hebben, cle onontbeerlijke studie-
reis naar ë te ondernemen en in e dc antieke kunst-
beginselen in zich op te nemen. Na zijn terugkeer  werd hem 
in  door den Connétab le den bouw van het slot Ecouen 

opgedragen, waarmede hij  zijn sporen als architect ver-
diende. n veronderstelt, dat m|et dien bouw reeds eenigo 
jaren vroeger  begonnen was, maar het is vrijwe l zeker, dat 
dc bouw van dit slot, een der  best bewaarde monumenten; 
van Frankrijk , in hoofdzaak als het werk van Bullant moet 
worden beschouwd. 

r  den invloed van zijn beschermer kwam de bouw-
meester  op|k in aanraking met koning k , die 
helm in  tot hoofdinspecteur van dc gebouwen der 
kroon aanstelde. n welke verhouding hij  eigenlijk tot Phili -
bert e gestaan heeft is niet bekend, zijn positie 
schijnt ccn meer bescheidene te zijn geweest, ongeveer als 
die van Pieter  Post tot Jacob van Campen. e cn voor-
deelige cereambten vielen hem, voor  zoover  bekend, niet' 
ten deel cn ook ulit enkele geschriften, die van hcpi) tofl. 
ons gekomen zijn blijkt , dat hij  meer een man van de prac-
tij k geweest is dan een sierlij k schrijver . u veroinderstoll-
is niet gewaagd, dat hij '  ï|n, vele gevallen ccp mtedewedkerj 
van e geweest is, wiens bekwaamheden door  dezen 
op prij s gesteld werden. 

Bij  den dood van k  viel ook Bullant in on-
genade en gedurende ruim ' tien jaren schijnen hem' geen 
belangrijk e opdraditen te zijn gegeven. e bouwheer van 
Eöouen hield helm aan het werk maar hij  hield tij d genoeg 
over om een paar  boeken tc schrijven. 

Eerst in  toten hij f mjst den bouw der  Tu i le r ieën 
belast werd. verkreeg zijn positie meer  beteéken is. Bij  cle 
staking van dien bouw. droeg Catharina de s hem een 
anderen op, namelijk dien van het paleis, later  bekend 
onder den naam van l de Soissons, dat echter  niet 
meer  bestaat. Na Primaticcio' s dood was Bullant ook te 
Fontaine bleau vvcrkzaa'm en eveneens aan de koninklijk e 
grafsteden te St. ; ook aan het slot St. r  voerde! 
hij  voor de koningin belangrijk e v ergrootingswerken uit. 

Toen Jean Bullant in  tc Ecouen stierf leefde i 
Cerccau nog als eenig overgeblevene van het viertal , dat 
een karakteristiek stempel gedrukt heeft op een merkwaar-
dig tijdper k der  Fransche bouwkunst. 

Toen ook' laatstgenoemde in ballingschap was overleden 
werd dit tijdper k vanzelf afgesloten en daarmede het be-
langrijkst e hoofdstuk van de geschiedenis der  Fransche -
naissance. ' 

Het Leerlingwezen . 
V e r v o l g (Zie bladz. 1421. 

n B. en C. 
e antwoorden op deze lijsten doen kennen — wat trou-

wens ieder, die cenigszins met het vakonderwijs bekend 
is, reeds wist — dat ook bij  de schoolopleiding van leer-
lingen voor cle verschillende vakken alles behalve eenheid 
te vinden is. l aan onderwijs in vakscholen de voor-
keur  wordt gegeven boven eiken anderen vorm van op-
leiding, bewijzen cle antwoorden duidelijk , dat ook hier  tal 
van verbeteringen zullen moeten worden aangebracht door 
het treffen van eene regeling, waarbij  zooveel mogelijk partij l 
getrokken wordt van elkanders ervaringen en waarbij  dc 
zekerheid zal bestaan, dat verbeteringen, waar ook in ons 
land toegepast, na den toets der  practijk ' te hebben door-
staan, ook ter  kennis zullen gebracht worden van allen, die 
er hun voordeel mede kunnen cn moeten doen. 

Ui t de ontvangen antwoorden van de s der  A m -
b a c h t s s c h o l en blijk t dat slechts aan ééne Ambachts-
school, onderwijs aan meisjes wordt verstrekt. 

Aan enkele (sdholen wordt ,aan de leerlingen in verschillenden 
vorm f inanciëele hulp verstrekt, o.a. als werkloon, kosteloos 
onderwijs, kleeding en goedkoop reizen. 

e vraag lof dc school op cenigerlei wijze met particulier e 

patroons of fabrieken in verbinding is, waardoor  samen-
werking bestaat lof overeenkomsten worden aangegaan, waar-
door  theoretische schoolopleiding en Opleiding in cle werk-
plaats samen gaan, wordt vrijwe l algemeen ontkennend be-
antwoord, terwij l de vraag of dc school op eenigerlei wijze 
in verbinding staat met patroons- cn (of) werkliedenverecn
gingen cn deze vereenigingen deelnemen in,r cle regeling van 
het onderwijs en (of) invloed uitoefenen op den gang van 
het onderwijs, eveneens algemeen ontkennend is beantwoord. 

Aan  van de  scholen, die antwoorden inzonden, wordt 
aan het einde van den leertij d een proefwerkstuk vervaar-
digd of examen afgelegd, welk examen door het personeel 
wordt afgenomen, uitgezonderd aan tw'ee scholen, waar ook 
deskundigen buiten cle school dit examen afnemen. 

Aan  scholen wordt geen proef werkstuk vervaardigd of 
edndexarneh afgelegd; aan é é ne school is de te volgen weg 
nog niet vastgesteld, terwij l é é ne school de vraag onbeant-

d liet. 
t maximum aantal leerlingen in de klasse varieert in 

de verschillende scholen tusschen  en  Gemiddeld kan 
als maximum worden aangenomen  leerlingen. 

Aan nagenoeg alle scholen zijn er  klassen waarin leer-

lingen van verschillende leerjaren cn ambachten bijeen zijn, 
somtijds alleen ivoor het ontvangen van theoretisch cn tcc-
kenonderwijs, somtijds ook voor  practisch onderwijs. 

r  verlotingen worden aan de meeste scholen dc ver-
vaardigde werkstukken productief gemaakt. Enkele scholen 
werken voor  patroons en voor de Gemeente, terwij l eveneens 
enkele andere ook voor  particulieren op bestelling werk-
stukken vervaardigen. n sommige plaatsen wordt het ge-
maakte aan het einde van den leertij d publiek verkocht. 

Al s ambachten waarvoor de school nog geen opleiding 
verstrekt, doch waaraan toch behoefte bestaat, worden ge-
noemd : het steenhouwen, mcubdmaken, loodgieten, zinkwer-
ken, metselen, behangen, stoffeeren, schoenmaken, elcctro-
technisch bedrijf , 'kleermaken, typografie, modclniaken, ko-
perslagersbedrijf, goudsmeden, mandenmaken, stucadooren, 
boekbinden cn chauffeeren. 

n sommige der  genoemde vakken wordt op enkele plaat-
sen reeds onderwijs verstrekt!, zoodat cle behoefte alleen 
bestaat voor  bepaalde steden. 

Evenals aan cle leerlingen der  Ambachtsscholen wordt 
aan sommige leerlingen der n f inanciëele hulp 
verstrekt 'in den vorm van vrijstellin g van schoolgeld, loon 
kleeding, leermiddelen, reisfaciliteiten en studiebeurzen door 
particulier e vereenigingen of de Gemeente. 

Verschillend is  aan deze scholen het inzicht inzake 
het al of niet afnemen van een eindexamen of proefwerk-
stuk aan het einde van den leertijd . 

Aan dc meeste n worden deze examens 
door cle leden van het onderwijzend personeel afgenomen, 
aan enkele scholen door  bijzondere Commissies, verband 
houdend met het vak. 

Ook hier  kan worden geconstateerd, dat het maximum 
aantal leerlingen in eene klasse zeer  varieert; zoo blijk t het,: 
dat dit aantal in ééne klasse aan de eene school van  tot 

 bedraagt, terwij l eene andere school aangeeft van  tot 
 leerlingen. Over het algemeen genomen is evenwel het 

maximum gemiddeld lager  dan dat aan de Ambachtsscholen, 
daar  vele scholen  als l noemen. 

Gecombineerde klassen komen alleen bij  uitzondering voor 
en dan nog uitsluitend voor  enkele theoretische lessen. 

t vervaardigen van werkstukken voor de leerlingen komt 
aan vele sdholen voor en sluit het productief maken dier; 
stukken in zidh, terwij l ook enkele scholen op bestelling) 
werken en het vervaardigde verkoopen. 

e antwoorden door de diverse a n d e re v a k s c h o l en 
ingezonden komen vrijwe l overeen met die der  reeds ge-
noemde. 

e antwoorden der  T e e k e n s c h o 1 e n gaven aanleiding 
om tc cönsta teeren, dat het aantal vakken waarin die scholen 
onderwijs verstrekken zeer  groot is; hoofdzakelijk wordt even-
wel dc groep „ B o u w v a k k e n "  genoemd. 

e wintertij d wordt meestal benut voor het onderwijs 
aan deze scholen en wordt als het meest geschikt geacht, 
aangezien 's zomers ele verzuimen talrij k en de resultaten 
gering zijn. 

Over het algemeen wordt geene uitbreidin g of inkrimpin g 
van den leertij d gewenscht. 

n is echter  vóór één vrije n avond pfcr  week'. 
t eindigen van de dagtaak om  uur  — hoewel nage-

noeg algemeen gewenscht — zal misschien niet overal en 
in alle vakken zijn door te voeren. 

t verschuiven van den leertij d en het in verband bren-
gen met den slappen tij d in het ambacht, zou voor  vele 
scholen groote bezwaren met zich brengen. 

t geregeld schoolbezoek wijst op weinig moedwillig ver-
zuim. Ook het te laat komen is meestal niet de schuld van 
den leerling, maar  wordt veroorzaakt door den te langen 
werktijd . i ' 

t verzuim en te laat komen aan dc avond-teekenscholen 
is over het algemeen geringer  clan wordt vermoed. 

Uitbreidin g van de theorielessen, ten koste van het tec-
kenonderwijs wordt nagenoeg door  alle directies afgekeurd, 
hoewel uitbreidin g van het . O. en van eenige theorie 
van verschillende ambachten gewenscht wordt . 

Algemeen is imlen tegen practisch onderwijs in de avond-
lessen, tenzij  voor die vakken, welke niet voldoende in do 
practijk ' zelve te leeren zijn, zooals schilderen, schoenmaken, 
clcctro-tcchniek. behangen en stoffeeren. 

Ook' hier  komt combinatie van klassen voor; het aantal 
leerlingen per  klasse bedraagt ongeveer

Samenwerking met Vakvereenigingcn komt slechts zelden 
voor. 

Op de B u r g e r a v o n d s c h o l en wordt zoowel theore-
tisch- als tcekenonderwijs verstrekt voor  verschillende am-
bachten. 

e wintermaanden worden ook hier  voor dit onderwijs 
besteed; verandering daarin wordt niet gewensclit. Wel wordt 
één vrije n avond per  week noodzakelijk geacht. 

c dagtaak wil men om  uur  geë ind igd zien. 
Ondoenlijk acht men het .rekening te houden met den 

minder  drukken tij d der  verschillende ambachten. 
Algemeen genomen geven  aan deze scholen verzuim) 

en te laat 'komen geen reden tot klagen. Toch moet aan 
beiden de hand worden gehouden. 

Uitbreidin g van het theoretisch gedeelte ten koste van 
hetit! eekenonder  wijs wordt niet gewenscht, evenmin als het 
verstrekken van avondonderwijs in cle practijk , tenzij  voor 
die vakken, 'waartoe in de practij k geen voldoende gelegen-
heid bestaat. Ook hier  komt het combineeren van klassen 
voor, terwij l het aantal leerlingen per  klasse gemiddeld on-
geveer  bedraagt. 

Een enkele school wordt gesteund door  vakorganisatie. 

* * 

Na bestudeering der  ontvangen antwoorden meent de 
Commissie, dat geen andere conclusie mogelijk is clan deze: 

„ W e t t e l i j k e r e g e l i n g v an het v a k o n d e r w i j s 
i n al z i j n g e l e d i n g e n ". 

e regeling zal dan moeten omvatten zoowel ele d a g-
en a v o n d v a k s c h o l en als het n en 
dient te worden neergelegd in e en a f z o n d e r 1 ij  k e W e t 
op de V a k o p] c i d i n g, waarbij  het vakonderwijs, niet 
als tot dusverre vrijwe l algemeen, wordt overgelaten aan 
het particulie r  initiatief , maar  waarbij  het van overheids-
wege wordt verstrekt. 

t feit, dat 'het grootste deel der  thans bestaande vak-
scholen tot de bijzondere gesubsidieerde behoort en zich 
onafhankelijk van de (>verheiel heeft ontwikkeld , na van 
haar hoe langer hoe meer  steun te hebben gekregen, sluit 
niet in zich de conclusie, dat d a a r o m het Vakonderwij s 
niet van Overheidswege moet worden verstrekt. 

i buitengewone waardeering voor  hetgeen het particu-
lier  initiatie f in 'deze heeft tot stand gebracht, meent da 
Commissie dat in het tot bestaan komen van talrijk e vak-
scholen en een niet minder  groot aantal teckenscholen. al-
leen maar mag gezien worden eene zekére phase van ont-
wikkeling , welke de vakopleiding he.eft doorgemaakt en ook 
m o e st doormaken. Niet dankbaar  genoeg kan clan ook 
het Nederlandsche volk hen zijn, die het mogelijk hebben 
gemaakt het stadijuim te bereiken, waarop zich het vak 
onderwijs nu bevindt. 

t wil niet zeggen, dat de ingeslagen weg ook voor de 
toekomst de juiste zal blijke n te zijn. 

n  deed Üe j tot Bevordering van Nijver -
heid een poging om te geraken tot invoering van pro-
fessioneel onderwijs van rijkswege. 
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Een der  toenmalige s van het r  On-
derwij s vestijgde de aandacht van den r van Binnen-
landsche Zaken, Gcertscma, in een door  hem1 verstrekt ad-
vies, op !het niet geoorloofd zijn dit onderwijs van r i j k s -
w e ge tc doen geven, met het oog op de bestaande Wet-
geving, die het onderwijs in practische vakken niet toestond. 

e overweging vervalt geheel, nu de bedoeling is het 
maken eener  nieuwe Wet tot regeling juist van dat onder-
wijs. 

Een argument in datzelfde advies luidt , dat dc wetgever 
in beginsel heeft aangenomen, dat voorziening in de be-
hoeften aan onderwijs voor  den ambachtsstand, als zaak 
van geheel locialen aard, ten laste van de G e m e e n te be-
hoort te komen. 

e oprichtin g van de l voor  Schoenmakers te 
Waalwij k en de l te Noordwolde wijzen 
niettemin op een treffende tegenspraak, die verder  com-
mentaar  overbodig maakt. 

n datzelfde advies wordt nog cenc bedenking van econo-
mischen aard geopperd tegen het geven van ambachtson-
derwij s van overheidswege, n.1.: 

„Word t cenc Ambachtsschool door  het k of de Ge-
„meente opgericht cn bekostigd, dan mogen daarvoor  veel; 
„hoogere eischen worden gesteld; het eene ambacht heeft 
„da n evenveel aanspraak om daar  vertegenwoordigd te wor-
,.den als het andere — en waar  zal men dan de grenzen 
stellen ? 

„Bovend ien wordt er  veel geproduceerd, dat als het werk 
„va n leerlingen, veelal van minder  deugdzamen aard zal 
„zijn . Zal nu het k of de Gemeente die producten aan 
„d c mark t kunnen brengen tegen lagen prij s cn met de 
„part icul ier e nijverheid concurreeren ?" 

t bovenstaand lezend, rijs t onwillekeurig de vraag: „wor -
den dan genoemde scholen niet door  het . de Gemeente 
en de Provincie bekostigd? Ja, waar  is, dat ook de ver-
eenigingen bijdragen in de kosten, maar  hoeveel of liever 
hoe weinig . . . . ? 

s het „a l of nüet verkoopen van gemaakte werkstukken" 
het bezwaar  van economischen aard, waardoor  het particu-

lier  initiatie f de voorkeur  zou verdienen boven dat van 
het k of de Gemeente? 

Waarom zouden ook de leerstukken die practisch bruik -
baar  zijn, dit niet voor  het k of Gemeente zijn? s nu 
blijkt , dat vele scholen voor  dc Gemeente werk verrichten; 
waarom zou al het werk niet ten voordode van de Ge-
meente kunnen zijn? 

r  voorstanders van het bijzonder  vakonderwijs wordt 
ook wel aangevoerd tegen de oprichtin g dier  scholen van 
overheidswege, dat het ambachtsonderwijs met de practij k 
van het ambacht rekening moet houden, zoodat gelijkheid 
van onderwijs waartoe - en Gemeentelijke inrichtingen 
allicht zouden leiden, voor  zulke scholen zeer  ongewenscht 
zou zijn, maar  dat zij  integendeel van locale behoeften en 
inzichten afhankelijk moeten zijn. 

l volkomen waar  is, dat het ambachtsonderwijs re-
kening met de practij k moet houden, meent de Commissie, 
dat in beweringen als deze geen waarde ligt als argument 
tegen het van - of G e m e e n t e w e ge oprichten cn in 
stand houden der  Vakscholen. 

n b.v. een Gemeenteschool geen verband houden met 
de practij k van het ambacht ? n dtc bestaande -
scholen dit dan niet doen? 

t schijnt alsof men aan eene - of Gemeenteschool 
noodwendig de gedachte moet vastkoppelen van „aa n han-
den en voeten gebonden te zijn"  en alle aanpassingsver-
mogen verloren te hebben. — n zulks dan worden ge-
constateerd van dc bestaande , Tuin -
bouwscholen en in 't algemeen van alle andere - of 
Gemeentescholen? En, apprès tout, moeten dc scholen, die-
door  het particulie r  initiatie f zijn opgericht en worden in 
stand gebonden, doch met toekenning van een subsidie door 

, Provincie en Gemeente van misschien  <>/o van het 
totaal benoodigde bedrag, — dan niet aan die eischen vol-
doen ? 

h er  is veel meer, dat pleiten kan voor  een ter  hand 
nemen van e of liever  van Gemeentewege met steun 
van k en Provincie. 

(S|lot v o l g t .) 

è 
Vereenigingen . 

T E N P T E . 

n ..Bouwkunst en Vriendschap"  heeft de heer  W . -
hout Czn., architect, dezer  dagen gesproken over  „kunst -
geschiedenis en moderne bouwkunst" . Uit het gemoedelijk 
naast elkander  geplaatst zien van deze woorden wilde spre-
ker niet de conclusie getrokken zien, dat hij  de kennisf, 
iler  stijlvormen noodzakelijk acht voor  den modernen bouw-
meester, zelfs betwijfelde hij  of een waarlij k moderne bouw-
meester  niet meer  gebaat zou zijn met eene tot matiger 
en juister  verhoudingen teruggebrachte studie der  kunsten 
tili t het verleden. Uit de kunstgeschiedenis zelve toonde 
spreker  aan ,dat de prachtige kunstwerken uit het verleden 
suili|g niet to danken waren aan eene studie van hetgeen 
voorafging, doch aan een geduldig voortvverken op de ge-
gevens en beginselen, door  het voorgeslacht als uit volks 
eigene te voorschijn gebracht. t al, wanneer twee of 
meer  beschavingen elkander  raakten, wederkeerige beïnvloe-
ding niet uitblijven , het kernwezen bleef zich in gestadige 
lij n ontwikkelen tot de hoogste verfijnin g bereikt was. 

Waren de n zeer  veel aan de Grieken verschul-
digd, toch meende spreker  te mogen vaststellen, dat de 
eigen e bouwwerken, waarin hun genie voor  con-

structi e en stoute overspanningen tot volle uitin g kwam, 
hooger  staan dan die, waarin zij  eene noodwendig onbegre-
pen Grieksche traditi e hebben voortgezet. 

e (vele, dikwijl s tegenstrijdige invloeden, die op het mid-
deleeuwsch hebben ingewerkt, verhinderden niet dat een 
eigen kunstbeginsel zich losmaakte, dat fier  en onafhankelijk ' 
den weg wees naar  de apothese der  Cathcdralen. 

E n de ? n ooit van de e 
e beweerd worden dat zij  eene voortzetting geeft 

van het ? s eene antieke opklaring , 
eene weldoende antieke gedachtcn-verbreeding, doch mag 
men beweren dat een Brunellesco, Ghiberti , . o 
da Fiesole en zoovele andere kunstenaars slechts op een 

e e aanstuurden? Geenszins. Eerst 
later  geschiedt dit , doch dan is het ook met de mooia 
krachtig e e gedaan. n de studie der  kun-
sten meende men in de  eeuw eene vergoeding gevon-
den tc hebben voor  het gemis van een allen en alles 
verbindend beginsel. Wellicht zou men bij  eene hoog-objec-
tieve studie reeds eerder  tot soimimige kunst- cn vormwaar-
heden gekomen zijn van blijvend nut, doch men bleef zich 
bepalen tot een stijl-voorkeur , die elke opene en wijde waar-
decring van zelfstandig kunstschoon onmogelijk maakte. Zelfs 
een , die de ri j  opende van hen, die uit de 
kunstgeschiedenis het nuttig-leerstellige wilden putten, kon 
zich aan zulk een voorkeur  niet onttrekken, zij  het dat zijn 
voorkeur  een geheel andere was, dan de sinds eeuwen over 
hcerschende voor  het . 

e |kwam spreker  tot de slotsom, dat het goed zal 
zijn igeen kunstgeschiedenis te beoefenen, indien het hierbi j 
slechts te doen is omi dc kennis der  uiterlijk e vormen, eene 
studie die fataalweg steeds geleid heeft tot eene toepassing 
van die vormen ,welke men zidh' het gemakkelijkst heeft eigen 
gemaakt; heter  echter  om voorshands uit te werken van het 
verleden op te sporen de redenen van vormgeving, de ver-
houdingen, het rythmisch systeem, het innig constructief-
esthetisch samengaan, koortom die wetten van lijn - en vorm-
tcgenstellingen bij  vlakken en lichamen, van „p le in "  en 
..ride" , van licht cn bruin , waardoor  aan ons zoeker, kan 
dienstbaar  worden gemaakt het gevondene van voorheen. 
Voorshands ,zeide spreker, wij l het gemeenschapppelijk zoe-
ken en constatecren, aangevuld met hetgeen eigen onder-
vindin g van compositie-wording kan bijdragen, leiden moet 
tot de vorming eener  eigene esthetiek ,dic dc esthetische 
leer  zal kunnen worden van onzen in zijn wezen zoo eigenen' 
tijd . 

t lichtbeelden naar  bordschetscn, zooals spreker  ze op 
de Academie voor  dc hoogste klassen gaf en naar  studies 
in deze richtin g gemaakt, werd verduidelijk t wat hij  als 
esthetische vergoeding beschouwde voor  het niet meer  tee-
kenen der e „orders" , é e ne tot dusverre gevolgde 
methode, Üie z.i. op de hierboven ontwikkelde gronden als 
belemmerend voor  elke vrij e ontwikkelin g moest worden, 
terzijd e gesteld. t zich vrijmake n van het ecrasante ver-
leden achtte spreker  de hoogste, tevens de moeilijkste eisch. 
Eerst dan zal er  sprake kunnen zijn van een inderdaad,' 
moderne houwkunst. Aan de jongere generatie de vruchten, 
aan ons het kWeeken van den booml, die deze vruchten 
moet voortbrengen. 

e *alrij k bezochte vergadering heeft met groote belang-
stelling de denkbeelden van den spreker  gevolgd en gaf 
door  'hartelij k applaus blij k van hare dankbaarheid. 

» P r i j s v r a g e n . 
mJ 

A E T . 

J u r y - r a p p o r t , E e r e p r i j s v r a a g

Aan het Bestuur  van het Genootschap: 

„Arch i tec tur a ct Amicitia "  te Amsterdam. 

e , 

j  heeft de jury , benoemd door  Uw Genootschap 
in  de eer  U tc doen toekomen het rappor t aangaande 
de Eereprijsvraag  van het Genootschap A . et A . 

Gevraagd werd een ontwerp voor  een m voor -
dische kunsten, waarvan het programma in het weekblad 
..Architectura "  No.  van  Aug.  voorkomt. Naar 
aanleiding van dit programma werden  vragen gesteld, 
welke van zéér ondergeschikten aard waren. e vragen 
en beantwooirdingen komen voor  in het weekblad „Archi -
tectura"  No.  en

n waren 8 inzendingen onder  dc motto's: 
„Ar s longa — Vit a Brevis"  met  teekeningen en toe-

lichting . 
„Gopura "  met 6 teekeningen en toelichting. 
...Boroboedoer"  'met  teekeningen cn toelichting. 
„Arch ipe l " t  teekeningen en toelichting. 

"  'met  teekeningen. 
„A . let A : "  imlet  teekeningen en toelichting. 
„O. "  'met  teekeningen. 
„ F a n c y "  (met 8 teekeningen. 

n voldeden aan het programma allen, behalve „Go -
Pura" , waarvan het aantal teekeningen niet compleet was. 

r  evenwel dc ontwerper  verzocht aan de jur y een oor-

deel over  zijn werk uit te spreken, vond dc jur y geen 
aanleiding, dit tc weigeren, hoewel als prijsvraa g deze in-
zending niet in aanmerking kwarnl . 

Al s algemeenen indru k dienen wij  op te merken dat: 
t 'programm a slechts op één punt aanleiding geeft 

tot een opmerking n.1.: 
Ontschreven werd onder  A : „één of twee overdekte ruim -

„te n (bovenlicht) bij  wijze van binnenplaatsen, welke moe-
„ te n grenzen aan den tuhvj n zullen geëxposee rd wor-
„de n beeldhouwwerken en bouwboeldhouwwerkcn, welke niet 
„ i n dc orpcnluCht opgesteld kunnen worden; een en ander 
„zoo dat deze verzameling verband houdt met het gedeelte 
„va n den tuin, waarin kunstvoorwerpen zijn opgesteld". 

E n Verder  onder  E ' : „ E e n gedeelte van den tuin, gren-
zende aan de overdekte ruimt e onder  A . genoemd, zal 
,.'moeten dienen voor  het opstellen der  bouwfragmenten c. a." . 

Slechts enkele ontwerpers hebben zich deze ruimt e aan-
ééns lu i tend imet den tuin gedacht; de overigen hebben al-
leen |aan een verbinding gedacht door  middel van deuren enz. 

r  de vorm' van het terrein werd vrijgelaten naakte 
men: rechthoek, trapcziumi of ellips. 

e plaatsing concierge-woning en lunchroom1 was vrij -
gelaten, daarom projecteerde men deze nu eens op dc hoe-
ken van het terrein^  dan weer  bij  den hoofdingang; één 
keer  midden op (het terrein olmgeven door  water. , 

e afsluiting van het terrein met monumentalen in-
gang kwam weinig tot haar  recht. 

t teekenwerk was zéér verschillend; in 'talgemeen 
kan men zeggen, dat de beste ontwerpen het gevoeligst ge-
teekend waren., 

6. c jur y rekent zich verplicht , daar  waar  veel arbeid 
gepresteerd werd door  de inzenders, ieder  ontwerp afzon 
derlij k in 'tkor t te bespreken. 

e volgorde wordt gekozen naar  de rangwaarde, welke 
den ontwerpen werd toegekend. 

No. ' i . „A r s longa — Vit a brevis" . 
T e r r e i n : e plaatsing van het museum en de beide 

kleine gebouwtjes is goed gekozen. Wat de tuinaanleg be-
tref t is hiervan de bedoeling beter  na tc gaan uit de per-
spectief-teekening, dan uit de terrcinteekening; deze laatste 
toch geeft door  haar  harde kleuren vooral ook van onder-
geschikte details, een schijnbare verbrokkeling . 

P l a n : g grootsch en compact. E r  zijn bij  een 
uitstekende circulatie, geen onnoodige gangen geprojecteerd. 

e verlichtin g der  lokalen is goed. 
e achtergalerijen goed verbonden met den tuin . 

G e v e l s: e geven architectonisch wel een zuivere 
weerspiegeling van den gchcelen bouwopzet. t wil echter 
der  Jury voorkomen, dat er  een te sterke afscheiding in dri e 
gedeelten te voorschijn is gckomlen, die te zeer  in tegen-
spraak is met de alles verbindende deelen van den platte-
grond, waarin Wel'  een centraal middengedeelte zichtbaar 
is, doch niet in die mate o-m in den opstand een zoo sterke 
afzonderlijk e behandeling te wettigen. 

t geheel is beschaafd van vorm en monumentaal. 

: r  komt de gewapend-beton construc-
tie, het zoeken tot architectonische vormgeving in verband 
met dit materiaal zéér tot haar  recht. 

e oplossing van. de kap met dc lichtramen is ver-
nufti g en het is gelukkig dat hier  voor  een monumentaal ge-
bouw ontbreekt een glazen dak. 

: Flin k en goed bestudeerd. 
P e r s p e c t i e f: e geeft goed de bedoeling weer  van 

vogelvlucht-perspectief. 

T e e k e n w e r k: c Jury heeft ten zéérste bejammerd 
dat de uitvoering der  gekleurde teekeningen niet in over-
eenstemming is met de van vaardigheid getuigende uitvoe-
rin g der  architectuur-teekeningen. e kleur- en lijntcgen-
stellingen pleiten niet van ontwikkeld gevoel; gewenscht zou 



het 'zijn dit belangrijk onderdeel, dat zoozeer ook bij  uit-

voering tot dankbare uitdrukkin g komt, tot onderwerp te 

maken van aandachtige studie. 

No.  ,.Fancy". 

T e r r e i n : e indeeling in verband met gebouw goed 

bekeken. l hek alleen in plan aangegeven: de 

ontwerper  heeft zich hier  wat vlug van afgemaakt. 

P1 an: e langgerekte vorm is veelal doorgevoerd in 't 

gansche project; dit geeft hier  en daar  minder  gunstige 

verhoudingen o.a.: achterzaal -J; . e kamers van 

r en Onderdirecteur  ongunstig gelegen ten opzichte 

van dc administratie, bovendien te klein ) vergelijk 

hiermede de groote ruimten toebedacht aan hal en trap-

penhuis. e studie-zalen zijn bijzonder  s'mal, terwij l de ver-

lichtin g ongunstig is. c kabinetten voor  schilder- cn ge-

bruikskunst zijn zéér klein. Verbindin g onder de groote hal 

ongelukkig en geforceerd — vergelijk hier  plaatselijk een 

hoogte van . 

G e v e l s: g van verdeeling — wel monumentaal. 

Toren zeer  hoog, hoewel goed van verdccling. Van bin-

nen uit gezien zal de toren door  zijn geweldige hoogte als 

holle ruimt e in ongunstiger  conditie komen. Gevels con-

giergc-woning en lunchroom ontbreken. 

: r  had men wat meer van verwacht 

in verband met sommige oplossingen, die nu wat raadsel-

achtig zijn. 

B e l a n g r i j k d é t a i l : e belangrijkheid van dit gevel-

détail wordt door de jur y niet ingezien en had zij  hiervan 

dus meer  verwacht. 

P e r s p c c t i e f - t e e k e n i n g: e inzender  heeft zich 

al bijzonder  gemakkelijk hiervan afgemaakt. 

Een vogelvlucht-perspectief wordt toch gedacht van uit 

een hoog punt doch binnen den gezichtskring van een 

aanschouwer en niet van uit een oneindig-vcrgelegcn punt 

gezien. 

T e e k e n i n g: Zeer  behoorlijk , pittig e lijnen. 

No.  „ B a r o Boedoer". 

T e r r e i n : t 'begrip van groote lanen en waterpartije n 

is niet zéér tot zijn recht gekomen. 

P l a n : n het algemeen wat verward. Niet gunstig zijn 

de W . C . bij  den hoofdingang geplaatst. 

r  gewenscht komt liet voor een monumentale trap 

zoo te projecteeren, dat ze direct bij  het inkomen de on-

derzijde laat zien. e binnenplaatsen zijn wat vreemd inge-

schoven tusschen het geheel, dat hierdoor  minder  monumen-

taal doet. 

c jur y vraagt zich af, of al de binnengangen, welke de; 

ontwerper in zijn toelichting op den voorgrond stelt, en 

in zijn plan toepast, wel noodig zijn en hierdoor het plan 

schaden. 

G e v e l: l een grootere eenheid en meer  rust ge-

wenscht ware, niet onverdienstelijk te nocm?n. 

Architectonisch zit dit beeldhouwwerk wel op zijn plaats, 

doch de détai ls zijn zéér zwak. 

Op kleine schaal is dit beeldhouwwerk veel beter en be-

wuster  ge teékend. Vreemd doet de groote verscheidenheid 

van raamtypen aan (cirkcl-rechthoek-ellips.) 

t plaatsen van ramen met koekoeken, in het souster-

rai n aan den voorgevel is weinig monumentaal te noemen. 

l s: Vreemde combinatie der  (buitenste) gewelf-

schilden in de gehoorzaal. e aan de e kunst ont-

leende motiefen, welke bedoeld zijn decoratief toe te pas-

sen (wajangpoppen enz.) zijn zéér zwak. n 't algemeen zijn 

de déta i ls wat boven dc macht van den ontwerper. 

P er  s pe c t i,ef-te ek . cn i n g: e laat wel de massa 

van het gebouw zien. t 'monumentaal hek is wel bekeken; 

de dri e 'motieven zijn editer  niet gelukkig te noemen. 

T e e k e n w e r k: zeer  verschillend. 

No.

T e r r e i n : t gebouw is in verband met den tuinaanleg 

goed geprojecteerd, hoewel de indccling van den tuin wat 

droog te noemen is. 

P l a n : e algemeene indeeling mist groote ruimten. Ook 

ontbreekt voor een (monumentaal gebouw, de groote doorkij k 

in t centrale gedeelte. 

Enkele vertrekken o. a. de bewaarplaats voor  rijwiele n 

en de bergplaats zijn vreemd geprojecteerd in verband met 

den hoofdingang. c binnenplaatsen zijn ook'  hier  niet or-

ganisch met den tuin fcn verband gebracht. 

G e v e l: n opziet van den voorgevel is wel getracht een 

monumentaal t te geven, doch het geheel is nog 

niet geslaagd te noemen, hoewel de verhoudingen getuigen 

van ernstige studie. 

B e l a n g r i j k d é t a i l : t is te weinig belangrijk cn 

vreemd van kleur . 

T e e k e n w e r k: Niet 'slecht, doch in het algemeen wat 

oppervlakki g van behandeling, nog te weinig consc iën t ieus 

voor een eereprijsvraag. 

No.  , ,A. ct A . " 

T e r r e i n : e indccling van den tuin mist ccn groote 

eenheid en is door de detailleering verbrokkeld . 

e (kleur  schaadt de teekening, door  haar  ongevoeligheid. 

e 'ligging van conc ië rgewon ing is ongunstig. 

P l a n : Niet gelukkig is de lange gang met een breedte 

van . bij  een hoogte van . afgedekt met boven-

licht . Ook dc glazen kap boven een monumentaal gebouw 

zal minder  gunstig doen. 

Trappcnaanleg zwak. 

Perspectivische ink'ij k naar de groo'.e gang is weinig grootsch 

te noemen. 

g ongunstig. 

e pverdék tc ruimten zijn hier  wel begrepen cn in ver-

band gebracht met den tuin. 

G e v e l: Voorzeker is getracht te zoeken naar  nieuwe 

motieven en oplossingen, zoodat het ontwerp getuigt van 

ernstig werken. e lijsten op uitbouwen zijn wat vreemd. 

e tmrurverdeclin g van deze uitbouwen is zwak. 

: e toren afgedekt ter  halve hoogte aan 

de 'binnenzijde door een koepel, waarboven een looze ruimt e 

) getuigt nog van wat zonderlinge opvatting. 

B e l a n g r i j k d é t a i l : r  is hard op gewerkt. Wel 

is 'het wat grof van kleur en profileerin g geworden, doch 

het is goed bekeken. 

P e r s p c c t i e f - t e e k e n i n g: t gebouw komt in deze 

teekening wat grof voor. 

n 't algemeen moet alles zich nog verfijnen, zoowel kleur 

als vorm, hoewel te loven valt het zoeken naar  eigen uit-

drukking . 

l hek wat zwak, geen groote eenheid, hoe-

wel sommige déta i ls geslaagd zijn. 

Gevels, concierge-woning en lunchroom nog zwak. 

T e e k e n w e r k: Ernsti g — met liefde uitgevoerd. 

t klcurbegri p (rood, geel, groen, paars, bruin , gnjs) 

is nog niet genoeg ontwikkeld . r zal de ontwerper 

zich ook op toe moeten leggen. 

No. . 

T e r r e i n : m gunstig gelegen, hetgeen niet van de 

c o n c i ë r g e w o n i ng en lunchroom, welke op eilandjes liggen, 

kan gezegd worden. 

Tuinarchitectuu r  niet geslaagd, te veel als ornamentale 

versiering opgevat, zonder  begrip van rustige gazons en 

lanen. 

P l a n : Centralitei t ontbreekt ,evenals het begrip van cir-

culatie. « 

Bibliothcekwandcn doorboord met ramen, zoodat de boe-

kenkasten wellicht in het midden gedacht worden, hetgeen 

moeilij k  met het werken. 

Bergplaatsen fietsen moeilijk te bereiken. 

e zaal voor  beeldhouwwerken wel grootsch. 

e overdekte binnenplaatsen zijn vreemd gelegen en blij -

ven op zich zelfstaande gebouwen, sluiten niet aan als door-

loopend gebouwencomplex bij  den tuin . 

G e v e l: Niet ongunstig als lichaam', hoewel ramen-vcr-

houding niet mooi is te noemen. 

s pnrustig door de bolbedckkingcn cn kruisramen 

in deze koepels. 

B e l a n g r i j k d é t a i l : e vormenkennis ont-

breekt nog, zoowel in dc plastiek als in kleur . Ongevoelig is 

nok de hardsteen- en zandsteenverdeeling. 

Wandbetilinnierin g minder  gelukkig ingedeeld door  raam-

werken (kruisraam). 

P e r s p e c t i e f t e ek en i n g : Nog wat onhandig. 

T e r r c i n a f s l u i t>;nfe ; . 

T e e k e n w e r k: , vooral de gevel-dctailtcc-

kening. j [ 

No. 7. „Arch ipe l " . 

T e r r e i n : Aanleg verbrokkeld , mist dc groote lijnen. 

' en concierge-woning goed geplaatst. 

P l a n : g zwak. t ontwerp was blijkbaa r v/at 

te machtig voor den maker. 

Weinig doorkij k voor een monumentaal gebouw. 

Groote zalen ter  zijde van  en V ongunstig verlicht 

(van dc binnenplaats). 

G e v e l: Architectuu r  zwak. E r  is nog te weinig begrip 

van goede verhoudingen. 

: e over het midden onrustig; hoe-

wel de vlakversiering van de feestzaal wel bekeken is. e 

versieringen hebben nog geen massaverdeeling. 

l hek niet gelukkig te noemen, het is meer 

decoratief elan constructief. 

e huisjes voor  lunchroom en concierge-woning zijn zw.ik 

van ontwerp. 

P e r s p e c t i e f: r  komt het gebouw verbrokkeld voor. 

e dakpartije n met meer dna  torentjes zijn weinig 

zeggend en maken het geheel onrustig. 

n 't algemeen mist men samenhang in de onderdeden 

van het ontwerp. 

T e e k e n w e r k: . 

Buiten de mededinging staat dus: 

: „Gopura" . 

Jammer is het dat de ontwerper  geen tij d meer  gehad 

heeft zijn ontwerp te voltooien. 

Terreinindcelin g waarop voorkomen  waterbassins is 

wat verbrokkeld . 

t plan is wel geconcentreerd, ingangen zijn goed be-

hoewel de voorbouwen door hun kleinen ;anleg wat 

massa vallen. 

wordt voor ccn hoofdingang gemist de monumentnli-

keken. 

uit dc 

k 

teit. 

Enkele vertrekken liggen minder  gunstig in verband met 

den dienst, vooral de directeurskamer ligt ver  van de ad-

ministratie . 

e ruimt e vooir  beeldhouwwerk is grootsch opgezet. 

e buitcngalerijen liggen gunstig ten opzichte van den 

tuin . 

G e v e l s. e uitbouwen schaden aan de rustige wer-

kin g van 't geheel. e toren hoewel in 't geheel goed pas-

send, eal van binnen minder  gelukkig doen. c half-rondcj 

ingang sluit zich niet goed aan bij  de overige aangenomen.' 

vormen. 

t (geheel is echter  monumentaal opgezet, ook dc zij-

gevels imet ingangen zijn goed bestudeerd. 

l in alles ccn zekere eenheid is ontbreekt deze 

nog wat in de massa. 

P e r s p e c t i e f: r  is het geheel nog niet zoo tc saam 

gebonden als lichaam1. 

T e e k e n w e r k: Gevoelig cn flin k opgezet. 

e jur y stelt voor toe tc kennen: 

e i c prijs : aan het ontwerp onder  motto: „Ar s longa, 

Vit a brevis"  bestaande uit het genootschapsdiploma cn een 

som van f

e jur y was van oordeel, dat voor een cereprijs meer 

verwacht kon worden dan het werk dat geleverd werd! 

door de overige ontwerpen, zoodat zij  geen  of  prij s 

kon toekennen. 

Zi j  stelt echter  voor om als erkenning van den arbeid, 

welke gepresteerd werd twee aanmoedigingsprijzen te ge-

ven en wel: 

één aan t ontwerp onder  motto: ,,Fancy"  beslaande uit 

een som van f

één aan het ontwerp' onder  motto: ,,Fancy"  bestaande uit 

een som van f

e Jury : 

. P. . 

. J N . 

W . T Cz. 

J. E . V A N . 

 V A N , . 
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P r i j s o p g a v e*  <>J< aanvraag verNtrekt . 

n een onlangs gehouden vergadering van de ver-

eeniging e e heeft dr . J. . . onder-direc-

teur van 'het m van Oudheden, te , ge-

sproken over den tegenwoordigen stand van dc opgravingen 

te Arentsburgh. 

Spr. zette, .allereerst uiteen wat het doel van dergelijke 

opgravingen is. 

r is een tij d geweest, dat men alleen zocht naar  zoor 

vccl mogelijk voorwerpen, een aardige liefhebberij , zonder 

veel belang Voor den ernstigen historicus. 

d echter  begon, vooral in , het 

besef levendig te (worden, dat er  in deze voorwerpen ook 

aanknoopingspunten te vinden zijn voor de geschiedenis en 

zoo heeft zich juit deze liefhebberij-onderzoekingen op -

schen bodem, een nieuwe wetenschap ontwikkeld. 

E r zijn) in d allerlei overblijfselen uit den -

mcinschen tij d gevonden, die bij  elkander een belangrijk e 

hoeveelheid geschiedkundig materiaal opleveren. 

c wetenschap 'heeft zich daarvan meester  gemaakt, lang-

zamerhand heeft zich 'een legertje van vakgeleerden gevormd, 

die mei hun (geoefend oog in verschillende perioden hebben 

leeren onderscheiden. 

Zi j  hebben zoodoende de ontwikkelin g van den -

schen vestingbouw weten vast te stellen, zoodat men tegen-

woordig met vri j  groote nauwkeurigheid den tij d kan be-

palen, in welken leen sterkte is opgericht. 

t Arentsburgh een e vesting is geweest heeft 

spr. vroeger  reeds aangetoond. 

n  begon prof. s met opgravingen op de 

buitenplaats Arentsburgh, hij  vond verschillende gebouwen, 

waarvan de beteekenis niet duidelij k was, o.a. een soort 

fundament, waarvan hij  meende te mogen aannemen, dat 

het een vestingmuur was. t is dan ook'  werkelij k geble-

ken het geval .te zijn door de opgravingen, welke spr., dank 

zij  den steun van e , op Arentsburgh heeft kun-

nen doen.. 

Bovendien heeft men nog een dubbele gracht gevonden. 

Op een lichtbeeld gaf spr. een overzicht van dc ligging 

van den vestingmuur en de gracht. e muur cn de gracht 

maken beide een bocht, dat heeft men duidelij k kunnen vast-

stellen en spr. liet het ook op een plaatje zien. 

Van den bovenbouw is niets meer  over dan een aantal 

groote brokken, welke men bij  het fundament in den grond 

heeft gevonden. t behulp van afbeeldingen van de ka-

zerne zelf kan men er  zich echter  gemakkelijk een voor-

stelling van vormen. 

Zoo komt men er  toe aan te nemen, dat de muur op 

Arentsburgh uit 'kolossale n zal hebben bestaan en aan 

de bovenzijde! voorzien geweest zal zijn van kantcelen. 

Spr. toonde een (plaatje van den Saaiburg, een h 

kasteel nabij , dat men naar  afbeeldingen zoo-

veel mogelijk in den oorspronkelijken vorm heeft hersteld. 

r  de e vestingen liep meestal van poort tot 
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Dr. P. H. Eijkman .

(Op i j. l . overleed te Nauheim . P. . Eijkman . 

de man wiens naam onafscheidelijk verbonden zal blijven 

aan dc beweging voor  bat , zooals die zich 

na  het jaar der  eerste Vredesconferentie, in ons land 

heeft ontwikkeld . Vri jda g i d.a.v. had de teraardebe-

stelling plaats op Nieuw Eikenduinen. Behalve door een 

aantal familieleden, vvterd de plechtigheid slechts door een 

betrekkelij k kleine schare belangstellenden bijgewoond. Een 

eollega-imedicus schetste de verdiensten van Eijkma n als arts 

en vooruitstrevend onderzoeker, een der  broeders van den 

overledene bedankte vooy de bewezen belangstelling cn daar-

mede was het afgel/oopen. Een enkel achterblijver  wierp nog 

oen bli k op de mdt bloemen overdekte grafkuil ; wellicht 

wist hij , welke groote illusies hier  begraven waren, ilusies, 

waarvan de redenaar van zooeven te voren niet gerept had, 

maar die  groot deel ,van het leven van Eijkma n heb-

ben vervuld. 

t gJeon enkel woord waren zij  aangeroerd, de groote 

idealen, belichaamt! iff*  het denkbeeld eener  Stichting voor 

, waarvan de verwezenlijking helaas reeds 

bij  de voorbereiding schipbreuk heeft geleden. e stichting 

bedoelde niets anders dan onderlinge toenadering en samen-

werking van alle nat iën, tor  bevordering van de oplossing 

van wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken en. 

het daarvoor in het leven roepen van instituten vereenigd 

in een internationaal centrum, dat om het zoo te noemen „he t 

brein der  wereld"  wiorden zolu. Eijkma n dacht zich die in-

stituten vereenigd in een stad, in welker  aanleg dit denk-

heeld van wereldcentrum duidelij k zou moeten spreken erj 

stelde zich voopV dat de bouw dtcx stad zou kunnen lei 

den tot oen ruimt e toepassing van nieuwe denkbeelden op 

kunstgebied. t maagdelijk duinterrei n in de nabijheid van 

's-Gravenhage. met dfcn g als hoogste punt. 

scheen hem de aangewezen plaats, waar de stad zijner idealen 
zou kunnen verrijzen. 

Zoo ontstond dan in '11905 het bekende wereldhoofdstad-

plan, ontworpen door . P. C'. de Bazel, een embryo nog, 

zooals de ontwerper het zelf noemt, maar iets, waarmede 

men voor den dag' kon komen c,n dat tot grondslag zou 

kunnen dienen bij  de campagne, die toen door . Eijk -

man en zijn toenmaligen medewerker P. x onder-

nomen werd, om die belangstelling der  wereld voor het 

groiote denkbeeld te wGinnen. n vele tijdschrifte n der  oude 

en nieuwe w<ereld werd het wereldhoofdstad-plan gerepro-

duceerd en beschreven. Betrekkingen werden aangeknoopt 

met prominente mannen op; het gebied van het -

nalisme, conferenties werden gehouden, Vele reizen gemaakt, 

domilté' s werden ingesteld cn allengs ontstond een werkplan, 

dat tot richtsnoer bij  de voorbereiding zou dienen en voor 

die voorbereiding werd te 's-Gravenhage een bureau op-

gericht. 

t bureau werd spoedig het centrum van een interna-

tionale correspondentie. e vvias evenwel geen hoofddoel. 

e verdere ontwikkelin g van het wereldhoofdstad-plan werd 

niet uit het oog «verloren. t den ontwerper  werd een viertal 

architecten uitgenoodigd, tot een verder  uitwerken van dat 

plan over te gaani en de maatregelen te beramen, die in 

verband met de voorbereiding eener  eventueele, aanvankelijk 
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gedeeltelijke, uitvoering noodig zouden zijn. 

t spreekt vanzelf, dat het reeds veel tij d vergde, om 
een goed overzicht van. een plan van zoo wij'd e strekking 
te verkrijgen . s do voorbereiding zou een werk van 
jaren worden. . Eijkma n begreep dit zeer  goed en hij 
wist reeds bij l ervaring, hoe zich moeilijkheden en hinder-
palen van allerlei aard voordoden en zouden voordoen, maar 
met een onverstoorbaar  idealisme trad hij  alle bezwaren 
tegemoet en meende hij , dat gelijk hij  nu reeds een kleinen 
krin g van geestverwanten voor  zijn denkbeelden gewonnen 
had, die krin g zich' gestadig zou uitbreiden en velen van 
degenen, die nu nog! slechts in woorden van hun belang-
stelling hadden blij k gegeven, dit ook door  daden van fei-
telijk e mede/werking zouden doen, al naarmate voortgear-
beid wlerd en de plannen een vasteren vorm zouden aan-
nemen. 

t lot is hemi rtiet  gunstig geweest, men heeft hem 
niet begrepen, ten deele niet willen begrijpen. s bij  de 
publicati e van het wereldhoofdstad-plan kwam' dit uit in de 
wijze, waarop dit .plan door de wereld ontvangen werd. s 
dadelijk Werd t ,van veie zijiden als een utopie aangeduid. 

r  ging het denkbeeld, dat cr  aan ten grondslag lag, 
boven veler  bevatting. Sommigen meenden, dat men niet 
beter kon doen, dan er  een loopje- mede te nemen. O v ör 
deze aanvankelijke onverschilligheid en tegenstand heeft men 
zieh niet verwonderd,  Eijkma n zelf allerminst, maar 
geë rge rd heeft hij  ziich aan de min loyale tegenstanders, 
die hem en ziĵ r e medewerkers eenvoudig trachtten voor te 
stellen als een clubt van speculanten. 

<Eïjkma n was een arts van groot talent, een scherpzinnig 
geleerde, een geniaal anthropoloog, zooals bij  zijn groeve 
getuigd werd, maar het talent of het genie van den han-
delsman ontbrak hem ten eienenmiale. Zoo hij  het bezeten, 
had, zoo hij  zijh{ wereldhoofdstad-plan als een reusachtige 
f inanciëele speculatie opgevat erf in elkander gezet had, 
het zou welliicrr t een succes geworden zijn. Wel zag hij  in, 
dat het een economischen kant had, wel begreep hij , dat 

ook de f inanciëele nitvoerbaarhcid onder de oogen gezien 
moest wprden, maar zoo buitengewoon als het ge-
heele denkbeeld was, zoo buitengewoon stelde hij '  ï ich ook' de, 
middelen voor, die de uitvoering mogelijk moesten maken 
en de wegfön, langs welke deze middelen moesten warden 
verkregen. 

Onder de financiers moet' men nu juist geen idealisten 
zoeken. War e Eijkmai n zelf multi-millionai r  geweest en had 
hij  zijn geheiele fortuin , aan de verwezenlijking zijner  denk-
beelden ten offer  gebracht, de wereld zou hem .aarschijn-
lij k rustig hebben laten begaan. j  zo,u een gevierd man 
geweest zijn bij  allen, die wal aan zijn u top ieën verdienden, 
de financiers riet te vergeten. 

Thans had hij  me*: dc inzichten der  financiers, die aan-
vankelij k zijn denkbeelden en plannen gesteund hadden, re-
kening te hojuden en bij l verschil van opvatting vermochten 
zijn buitengewone denkbeelden niets tegen hun gewone argu-
menten. 

E r kwam stagnatie in de werkzaamheden, tengevolge van 
een conflict, dat ten slottie leidde tot een besluit tot op 
heffing van het Voorbereidend Bureau. 

Eijkma n stond alleen, wat rijke r aan ervaring en wat ar-
mer aan illusies, maar  daaromi ztyi groot denkbeeld prij s tc 
geven, daaraan- dacht hij  nfcet en ongetwijfeld zou hij  het 
weder  hebben opgevat, zoo niet kor t daarop hem een zwara 
slag getroffen had! 'in het verlies zijner echtgenoote en 
thans de onverbiddellijke. dood vri j  onverwacht een eind aan 
alles gemaakt had. 

t voldoening zagen wijl , dat in tien paar  bouwkundige 
bladen, waardeerende woorden aan de nagedachtenis van 

. P. . Eijkma n werden gewijd. t is waar wat „d e 
Bouwwereld"  zegt; hij  had voor de architecten een schoon 
verschiet willen openen. t is hem niet gelukt, maar des-
ondanks verdient de sympathieke persoonlijkheid van dezen 
buitengewonen man bij  de architecten in dankbare herinne-
rin g te blijven. P. . »S. 

De Vaderlandsch e Klinke r aan het woord . 
Zooals te verwachten was heeft de Vereeniging van Ne-

derlandsche Baksteenfabrikanten met belangstelling den her-
nieuwden strij d tegen de Scoriae-Brick's, die in de e 
weder  ontbrand is, gadegeslagen. t gevolg van die be-
langstelling is een adres aan den Gemeenteraad van 's-Gra-
venhage, dat voor  enkele weken werd ingediend. Ofschoon 
niemand van |de inzenders van dit adres, als directe con-
currenten van de fabrikanten der  scoriae-bricks, een onpar-
tijdi g oordeel zal verwachten, mogen wij  het volledigheids-
halve toch niet onopgemerkt laten. Ook wanneer  laatstge-
noemde fabrikanten of hun vertegenwoordigers zich moch-
ten verdedigen tcgien de lang niet malsche aanvallen, in 
den laatsten tij d tegen hun product gericht, zou het feit 
dat zij  direct belanghebbenden zijn, voor ons geen beletsel 
zijn , om !ht:n verdediging ter  kennis te brengen van onze 
lezers, van wie wij  meenen wel te mogen verwachten, dat 
zij  degelijke argumenten van waardelooze weten te onder-
scheiden. Tot heden hebben wel enkele voorstanders van 
de scoriae-bricks het voor de aangevallenen opgenomen, 
maai zijn zij  zelf nog niet fin het strijdpfcir k getreden. -
schien blijk t later, dat zij  'toch niet hebben stilgezeten, maar 
in het verborgene, voor hun belangen hebben gewerkt. e 
binnenkort in den n raad te verwachten debatten 
zullen dit wel uitwijzen. ! 

Aan den d der  Gemeente 's-Gravenhage. 

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, het Bestuur 

van de Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikan-
ten, van welke Vereeniging de Statuten laatstelijk zijn goed-
gekeurd bij . Besluit van den t  No.

dat adressant met belangstelling den loop van het bestra-
ringsvraagstuk in Uwe Gemeente volgt; voornamelijk voor-
zoover dit vraagstuk geldt de toepassing op zoo ruim e 
schaal van Scoriae-Bricks; 

dat in het bijzonder met leedwezen is kennis genomen 
van het aannemen door  Uwien d van een voorstel van 
B. en W . om een contract af te sluiten voor  levering ge-
durende vier  achtereenvolgende jaren van telkenmale
stuks Scoriae-Bricks; 

dat ;n de dit voorstel betreffende bijlage No.  een 
zinsnede bijzondere aandacht vraagt, n.1. die. welke luidt : 
„daa r er  nog geen betrouwbaar  materiaal bekend is enz."; 

dat adressant dit deel van het betoog eene zeer  eigenaar-
dige motiveering acht, welke in geencn deele juist genoemd 
kan worden en welke bovendien geheel en al dc bevorde-
ring van eigen inlandsche industri e voorbijziet ; 

dat immers in gebakken straatklinker s een sedert eeuwen 
toegepaste, stroeve, weinig stof veroorzakende wegverhar-
ding wordt geleverd, wtelke in straten met geen overdreven 
zwaar  verkeer  overal uitstekend voldoet; 

dat daarentegen f n Uwe Gemeente de klachten over  Scoriae-
Brick s legio blijke n te zijn ; 

dat ervaringen elders geheel en al bevestigen, dat do 
klachten over  gladheid van Scoiriae-Brick-bestrating cn het 

daardoor  herhaaldelijk voorkomende vallen van paarden, vol-
komen gegrond zijn ; 

dat daarentegen de motiveering van het adres van den 
A . N. W!. B., Toeristenbond voor  Nederland een niet juist 
inzicht verraadt in hetgeen van eene goede, doeltrcffendq 
bestrating te verlangen is; in zoo/verre n.1., dat het niet aan-
gaat om ter  wfill e van motortraciti e en ri j  wiel verkeer de 
animale tracti e als van geenerlei belang tc achten; 

dat dit ons argument aan waarde wint door de overwe-
ging, dat het stroevere klinkermatcriaa l eene evenzeer  bruik -
bare bestrating voor het automobielverkecr  oplevert, ge-
tuige het feit, dat mfefn tc s een auto-renbaan 
van dit materiaal heeft gesmaakt; 

dat op grond van een en ander — nog nader  toegelicht 
in bijgaande memorie van toelichting — adressant meent, 
dat er  geen reden bestaat orn| een buitcnlandsch importma-
teriaal, dal in het land van herkomst zfcer  weinig wordt 
toegepast, op zoo ruim e schaal ta gebruiken, waar de va-
derlandsche klinke r  beter op zijn plaats zou zijn. 

n waarom adressant Uw College verzoekt om uit-
voering te geven aan het in een Uwer vroegere -
tingen in princip e genomen besluit, om het vraagstuk van 
dc Scioriac-Brick-bestratingen in speciale beschouwing te ne-
men. 

't Welk doende, enz. 

t Bestuur van de Vereeniging van 

Nederlandsche Baksteenfabrikanten, 

Voor het Bestuur: 

(get.) V A N , Voorzitter , 

(get.) , Secr.-Penn ngmeester. 

Nijmegen,  Apri l

St. Jorisstraat

 c m or  ie v an T o e 1 i c h t i n g, 
tot het Adres van  Apri l  aan den d der  Gc-
moentc 's-Gravenhage toegezonden door het Bestuur der 
Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten. 

n de Gemeente 's-Gravenhage liggen ettelijke tientallen 
n Sooriae-Bricks-bestrating, hetgeen eene hoeveelheid 

van  tot  millioen Waalklinker s zou gevorderd hebben, 
indien dit materiaal voor de bestratingen gebezigd ware. 

t is duidelijk , dat de Nederlandsche Baksteennijverheid 
derwijze een belangrijk e steun is onthouden, en zulks ter 
wfill e van leen import-artikel , dat een afvalproduct is van 
hoogovens en waarop een vrachtprij s druk t van  e/o 
van de waarde. 

Niettegenstaande dus het materiaal in Engeland omstreeks 
50 0/0 goedkooper te léveren is dan hier te lande, gebruikt 
men het daar — practisch gesproken  niet; men past 
het slechts izeer  plaatselijk toe en. dan nog slechts in z.g. 
„bac k streets". 

n de lonlangs bij  den Gemeenteraad van 's-Gravenhage 
ingezonden adressen 'vindt (men tegen de gladheid van Scoriae-
Brick-bcstratin g wederom het verdedigende argument, dat 
de helling |of de tonrondte van bestrating oorzaak van het 
vallen der  paarden is. Wederom, want dit argument ontmoet 
men nagenoeg steeds, wanneer  over de gladheid van dezo 
bestrating klachten worden geuit. c herkomst van het argu-
ment is veelal niet moeilij k te gissen cn is gegronde aanlei-
ding tot oen uiterst voorzichtig aanvaarden daarvan. 

s in  schreef de heer W . C. A . , toen 
en nu nog r der  Gemeentewerken tc . 
(p bladz.  van ,,de(n) "  als volgt: 

e hier  gebruikte Sooriae-Bricks werden langzamerhand 
te glad . . . . e oorzaak der  gladb'qiid is ook geheel cn al1 

aan 't materiaal toe te schrijven en geenszins aan de hel-
ping of (te; groote tonrondte van de straat. e St. Jacobstraat, 
waar de in  door den heer G. W . t te Amster-

dam, namens [de „ T e es Scoriae-Bricks Co. "  kosteloos 
aangeboden  stuks gelegd zijn, heeft geen helling en 
dc tonrondte is er  niet meer dan  a . op de . 
breedte. r  ook wtejrd de gladheid niet eerst in de laatste 
weken gemerkt. s in November  antwoordde ik 
den heer r  der  Gemeentewerken in Groningen op 
zijn rondschrijven daaromtrent, dat hier de Scoriae-Bricks 
niet bevielen, omdat zij  te glad bleken te warden, wat ik 
vooral toeschreef aan bet afslij'to n der  witt e email laag, waar-
mede de nieuwe steenen bedekt zijn.." 

Omtrent dit witte laagje zegt . A . , ! 
bij  dc Gemeentewerken te , in zijn werkj e ..Straat-
bouw". . : 

c Sooriac-Brick's worden gegoten met het kopvlak onder; 
dc vcllingkantcn zijn dus onder in den vorm aangebracht, 
dc zwaarste doelen iuit dc vloeistof zakken naar  onder,
dat het kopvlak belangrijk harder is dan het grondvlak 

n kan bij) het verstraten de brick s dus niet omdraaien, 
ten einde geen ongelijk slijtende bestrating te krijgen . 

t witte laagje, hetwelk alle Scoriae-Bricks in nieuwen 
toestand vertoonen, is bij  het gieten naar  buiten gedrongen 
kalk , die cr  na kort gebruik afslijt ; echter  bevinden zich 
onder dit huidj e dikwijl s groo.e of kieine luchtbellen, die na 
het straten voor den dag komen en het kopvlak een leelijk 
motti g aanzien geven." 

e holten noojmt ook Prof. Van der s in zijn hand 
boek „.Onze Bouwmaterialen"; hij  zegt daar: 

„Bovend ien komen in dat materiaal talrijk e gietholten 
voor cn krimpscheuren, die breuken en — als zij  vol water 
geraken — stukvriczen veroorzaken." 

„Bovend ien" , zegt Prof. Van der ; hij  heeft dus nog 
andere bezwaren genoemd en wel: 

c Scoriae-Bricks zien er, nieuw zijnde, zeer  aanlokkelijk 
uit . t stroeve oppervlak' is weldra weggesleten; dan komt 
ccn spiegelglad blauw oppervlak bloot, dat bij  regen en 
sneeuw zoo. tc zqggcn onbegaanbaar is en tot veelvuldige 
ongelukken aanleiding geeft." 

e heer s zegt in het. aangehaalde werkj e omtrent 
de bruikbaarheid : 

„ V o o r eenigszins zwaar  vrachtvervoer  zijn ze ongeschikt. 
Vooral om het te glad worden voor  werkpaarden, doch ook 
omdat de koppen dan betrekkelij k spoedig versplinteren.'^ 

Nu zou men de vraag k'unnen stellen, of dan klinker s 
voor  datzelfde vervoer ook niet te zwak zijn. e gemeente 

m geeft met een doorslaand voorbeeld het bewijs, 
dat hier  bevestigend antwoord onjuist zou zijn. 

e eene zijde van den i t s w e g, aldaar, mag niet; 
met vrachtwagens boven een zeker  gewicht worden bereden 
— de bestrating bestaat aan die |zijde uit S c o r i a e - B r i c k s. 
Voor de g aan de andere zijde is 
gecnerlei verkcersbeperking voorgeschreven. 

e mededeeling ontvingen wij  indertij d van den heer 
Van , oud-directeur van Gemeentewerken te -
terdam. 

t de ervaringen van den heer Van , ver 
kregen met klinkers , in tegenstelling met andere kunststee-
nen, waartoe ook Scoriae-Bricks gerekend moeten worden, 
ook in het algemeen steeds gunstig moeten zijn geweest, 
blijk t wel |uit de volgende aanhaling uit een voordracht van 
genoemden ingenieur, in het . t van s 
op  Oct.  gehouden. 

e kunstmatige steen van buitenlandsche herkomst 
wordt , althans in ,ons Vaderland ingevoerd, waaromtrent 
men mag vragen of — vooral indien wij  den hoogeren 
prij s din aanmerking nemen — hij  vwl van heel veel betere: 
kwalitei t dan dc klinker is." 

Wat onze opmerking over de onjuiste motiveering van 
het adres van den A . N'. W- Bl aangaat, het volgende. 
Blijken s gegevens, gepubliceerd tijdens de Groote -
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bouwtcntoionstclling, zijn er  in ons land rond  paar-

den, waarvan zeker  een rui m evenredig deel in 's-Graven-

liagc aanwezig (zal zij(n. n nu (wij  betwijfelen overigens 

de absolute juistheid van deze pracmisse zeer) dc Scoriae-

Brick s voor  een belangrijk e categorie van weggebruikers, 

als wielrijder s en automobilisten, aangenamer te berijden 

zijh dan eenig anlder  materiaal, dan gaat het niettemin toch 

niet aan om ter  wlill e van dit „ a a n g e n a m e"  het gevaarlijke, 

dat eene andere belangrijk e categorie van weggebruikers 

van dit materiaal ondervindt, eenvoudig ter  zijde te stellen. 

n nog de vraag, of niet mede gelet dient tei 

worden op dc verschillende mate van noodzakelijkheid van 

meer  of minder  veilig verkeer  voor  de uiteenloopende cate-

gor ieën van gebruikers. r  gezegd, de aangenaam-

heid en liet gevaar  in de twee gevallen staan in totaal ver-

schillende omstandigheden tegenover  elkaar; voor  de eerste 

categorie hoofd zakelijk pleizier  en genoegen, voor  de tweede 

categorie bestaansmiddel ,of -hulpmiddel als motieven om 

tot weggebruiker  tp worden. 

A l zijn numeriek wielrijder s en automobilisten verre in 

dc meerderheid in vergelijkin g tot dc stalhouders, nering-

doenden met paard en wagen en in het algemeen alle paar-

tlcnbezitters, de laatste categorie wint het ontegenzeggelijk 

in belangrijkheid Voor personen- en goederenvervoer, enz. 

Eovendien, al waren er  honderdtallen voertuigen met ani-

male bewfeegkracht tegenover  duizendtallen wielrijder s en 

automobilisten, dan nog moet het aangenamere wijken voor 

het minder  gevaarlijke en meer  economische. 

t zou te ver  voeren, hierop gedetailleerd door  te gaan, 

Snaar  op streng werenschappelijken grond zou zijn aan te 

toonen, dat steeds, d. w. z. bij  ieder  soort van verkeer. 

Waalklinker s goedkoopcr  komen dan Scoriae-Bricks. n 

moet dan evenwpl de juiste cijfeir s van de materialen in 

aanleg en onderhond per 2 . in oogenschouw nemen — 

enkel op aanschaffingskosten letten zou foutief zijn. 

Waar klinker s door  extra groote verkeersdrukte of beter 

-zwaarte niet ikunnen voldoen, daar  is op volkomen dezelfde 

gtrondcln ook de ScOriae-Brick niet meer  op zijn plaats 

en zou keibestrating in alle opzichten voordeeliger  zijn. 

Nijmegen,  Apr i l

e Algemeene Secretaris der  Vereeniging 

van Nederl. Baksteenfabrikanten, 

(get.) J . . J A N S O N. 

Gezien: 

(get.) V A N , Voorzitter . 

(get) , Secr.-Pennngmee^ter. 

Het Leerlingwezen . 

S l ot (Zie bladz.

Allereerst vraagt de Commissie zich af: ,,op. welken grond-

slag behoort het vakonderwijs te rusten? Welke zijn de be-

ginselen waarop de vakopleiding in Nederland dient te steu-

nen ?" 

n moet het antwoord zijn, dat dit onderwijs moet be-

oogen de verhooging van het geestelijk en economisch peil 

van degenen, wier  opleiding het zich ten doel stelt. n 

ondergeschikt moeten zijn nlle te treffen regelingen. 

Wanneer  we nu de gevolgen van het tot op heden ge 

volgde subsidie-systeem nagaan, dan zien wij , dat een chaos 

is ontstaan zonder  leidende gedachte en waarbij  alleen be 

oogd werd vermeerdering van mogelijkheid tot het ontvan-

gen van onderwijs. 

t nu wordt volstrekt niet bedoeld als eenigcrlei blaam, 

maar  wordt hier  alleen aangehaald als eerste en noodzake-

lijkst e factor  en als een noodwendig door  te maken evolutie-

stadium, waardoor  het vakonderwijs wortel moest schieten 

in het op dit gebied nog ongetraind denkvermogen van 

ons Nederlandsche Volk . 

e chaos omvat een buitengewoon groot aantal vakscho-

len (voor  jongens en meisjes), teekenscholen, burgeravond-

scholen, cursussen enz., *) waarvan sommige subsidie ge-

nieten, andere niet; vele tot stand zijn gebracht door  het 

particulier e initiatie f en andere worden in stand gehouden 

door  de Gemeente (zoo. o.a. de Burgeravondscholen en de 

Stads teekenscholen). 

Een noodzakelijk gevolg hiervan is, dat in vele plaatsen 

meerdere scholen zijn met volkomen hetzelfde doel, scholen, 

die de opleiding beoogen voor  dezelfde ambachten cn be-

roepen en die elk haar  eigen weg volgen. t nu is een 

toestand, die onmogelijk kan blijven voortbestaan in de toe-

komst. Want behalve, dat verwarrin g en versnippering ont-

staat, is ook van eenige leiding en eenheid geen sprake. 

E n toch zal een .ho . id en c e n t r a l i s a t i e hier  orde moe-

ten brengen. Onmogelijk zal dit echter  kunnen geschieden 

door  het particulie r  initiatief , dat alleen voor  bijzondere. 

afzonderlijk e belangen kan zorg dragen, maar  niet r e g e-

l e n d kan optreden. t zal van o v e r h e i d s w e ge moe-

ten gebeuren. Nu wordt niet bedoeld, dat plotseling al 

wat is, moet verdwijnen en plaats maken voor  andere in-

richtingen ; verre van dit . 

Wat goed is zal dienen behouden te blijven, gewijzigd, 

indien noodig aangevuld en verbeterd. Wat niet goed is en 

overbodig is gebleken, zal moeten verdwijnen. Niet plotse-

ling, maar  geleidelijk en langzaam aan, zonder  storend te 

werken. 

Bijeengebracht moet worden wat naast en afgescheiden 

van elkander  staat en gebruik zal moeten gemaakt worden 

van opgedane ervaringen. 

Zonder  schroom verklaar t de Commissie dan ook, d at 

z ij  a l l e en d o or  v an O v e r h e i d s w e ge l e i d i n g 

t.c b r e n g en i n d en t h a n s b e s t a a n d en t o e s t a n d, 

op d en d u u r  v er  be t e r i n j g m o g e l i j k a c h t. 

t k is in hoogste instantie het aangewezen lichaam 

waar  dc opperste leiding berusten moet, die, neergelegd in 

een Wet, gehandhaafd zal moeten worden door  een -

tement met zijne Ambtenaren. 

Waar nu Nederland niet in 't 'bezit is van een speciaal e 

partement van Onderwij s en Opvoeding zal dit bij  het daarvoor 

aangewezen t moeten worden ondergebracht. Eene 

moeiclijkhci d moet evenwel onder  - de oogen worden gezien, 

daar  het hier  geldt eene bijzondere opleiding, die nl. in dc 

ambachten en beroepen, eene dus, waar  in vele opzichten 

het onderwijs rekening zal moeten (houden met dc eischen door 

de practij k gevormd en waar  niet alleen de factor  „Onderwi js " 

maar  rook die van „Arbe id "  medezoggingsschap heeft. Toch 

meent de Commissie, dat de eerstgenoemde factor  hier  de 

boventoon voert en domineert boven die van arbeid, in 

zooverre, dat zij  de leiding zal moeten op zich nemen, omdat 

haar  inwezen het karakter  van leiden is en in zekeren zin 

het opvoedende element hier  het zwaarst weegt. 

Evenwel kan ook niet worden ontkend, dat ten slotte het 

doel waarvoor  wordt opgeleid, de „practi jk "  is, zoodat a.h.w 

de uitvoering eener  Wet op de Vakopleiding zou liggen 

tusschen een e van Onderwij s , Binnenlandsche Zaken) 

en Arbei d (Nijverheid) . 

Noodzakelijker  wijze vloeit hierui t voort, dat een band 

tusschen beide n noodig is, samenwerking on-

middellij k moet mogelijk (worden gemaakt en reeds in dc Wet 

uitgedrukt , opdat latere moeilijkheden worden vermeden. Want 

meer  nog dan het schoolonderwijs zou de o p l e i d i n g 

i n de w e r k p l a a t s , aangevuld met onderwijs in dc 

sdhool, het l e e r l i n g s t e l s el dus. tot een bron van 

meeielijkheden aanleiding kunnen geven in de toekomst. 

Waar de hoogste leiding en bijgevolg ook het oppertoe-

zicht bij  'het k berusten, zou in volgende instantie aan de 

Gemeenten dc verplichtin g Snoeten worden opgelegd te zorgen 

voor  dc 'mogelijkheden van opleiding door  het oprichten cn 

in stand houden van scholen cn het in 't leven roepen van 

een stelsel, dat voldoende waarborgen biedt voor, waarbij 

toezicht gehouden wordt op de opleiding in de werkplaats 

cn dal gelegenheid schept voor  |het ontvangen van aanvullings-

en (of) algemeen-ontwikkeld onderwijs. 

Aan dc Gemeenten zou dus worden opgedragen de practi -

sche uitvoering van hetgeen in dc Wet wordt neergelegd. t 

sluit natuurlijk '  niet uit, dat ook het , daar, waar  het 

zulks noodig acht, onderwijs kan doen verstrekken, doch in 

't a l g e m e en zouden dc Gemeenten hiervoor  aangewezen 

zijn. 

Zi j  toch kunnen 't best weten wat locale omstandigheden 

en behoeften eischen en stappen doen om hierin tc voorzien. 

Niet als tot nog toe zal zonder  bepaald grondplan moeten 

worden te werk gegaan, maar  al dadelijk zal voor  de toekomst 

een bepaalde lij n hioeten worden aangegeven, waarlangs dc 

opleiding der  vakken 'zich zal kunnen ontwikkelen en waarbij 

aan de economische eischen kan worden tegemoet gekomen. 

e is noodig dat in alle groote centra van het land 

ten Gemeentelijk , Bureau— hoe men het ook noemen 

wil — komt, dat plaatselijk de Vakopleiding, zoowel wat be-

treft her  schoolonderwijs als het leerlingstelsel bestuurt, re* 

gc.ltien controleert. t Bureau zal administratief moeten staan 

tusschen de 'Afdeelingen Onderwij s en Arbeid , omdat het 

ecndeels zijne werkzaamheden zal vinden in het vakschool-

onderwijs en wat daarmede verband houdt, anderdeels in 

het beroep, de 'beroepskeuze, de wcrkplaatsopleiding en wat 

daaruit voortvloeit. 

Om dat Centrum zullen zich moeten groepecren de ver-

schillende vakken cn beroepen, die elk voor  zich, en waar 

noodig met elkaar, dc opleiding ter  hand nemen. e groote 

verscheidenheid en versnippering zal daardoor  worden uit 

den weg geruimd en meer  eenheid worden verkregen, waar-

door  een grootere zekerheid tot ontwikkelin g mogelijk wordt. 

Zoo rzal b.v. door  dc afdeeling „ B o u w k u n d e "  het geheele) 

onderwijs moeten worden behartigd en al wat daarmede in 

direct verband ;staat, vanaf de opleiding voor  eenvoudig 

schrijnwcrker-ti'mmerman . tot die voor  architect. s niet 

het onder  é én dak brengen van vele uiteenloopende am-

bachten en onder  een dak nogmaals hetzelfde, zooals de 

toestand nu algemeen is, waarbij  de gelegenheid tot het 

ontvangen van onderwijs in een zelfde vak talrij k zijn, terwij l 

ten slotte het onderwijs in dat vak toch niet tot hoogste 

ontwikkelin g kan geraken, maar eene waaraan een volkomen 

hiëarch ische opvolging van af het laagste in dat vak ten 

grondslag ligt en iedere schakel hierin zich niet alleen op de 

beste wijze kan ontwikkelen, maar  waardoor  tevens de eco 

nomische zijde van het opleidingsvraagstuk' zich het best 

laat oplossen. 

Waar eerst een groot aantal onderwijsinrichtingen met 

vele collecties werktuigen, modellen, bibliotheken, materia-

len, gereedschappen, gebouwen enz. enz. zijn, zal door  cen-

tralisati e een toestand worden verkregen, waardoor  niet alleen 

veel kosten zullen worden bespaard en eene betere regeling 

zal ,ontstaan, maar  waardoor  het onderwijs en de oplei-

ding in een bepaald vak in al zijne onderdeden op tic 

meest zorgzame (wijze kan worden behartigd en zich ge-

heel zuiver  kan ontwikkelen. 

e zal moeten geschieden met alle vakken, hetzij 

geheel afzonderlijk , hetzij  in gelijksoortige groepen vereenigd. 

Commissies van Toezicht zullen moeten worden benoemd 

voor  de verschillende beroepen, waarin zittin g moeten heb-

ben vertegenwoordigers van tie beide elementen, n.1. O n-

d e r w ij  s en A r b e i d . 

Ouders zullen zich moeten kunnen wenden tol iet plaat-

selijk Vakopleidingscentrum om daar  inlichtingen te kunnen 

krijge n over  beroepskeuze en opleiding. r  samen-

werkin g van Arbeidsbeurs en genoemd t zal voor 

de wcrkplaatsopleiding moeten gezorgd worden en deze moe-

ten worden gecontroleerd, terwij l door  aanvullingsonderwijs 

het theoretische deel dier  opleiding zal moeten behartigd 

worden. Waar noodig zullen speciale cursussen moeten wor-

den in het leven geroepen voor  hen, die daaraan behoefte 

hebben, doordat zij  slechts eene gedeeltelijke opleiding ont-

vangen in de werkplaats of op het atelier. 

Gebruik zal kunnen worden gemaakt voor  avondonderwijs 

van de gebouwen, localen en onderwijsmiddelen der  dag-

vakschool voor  jongens en meisjes en door  een uitgewerkt 

plan zal 'moeten getracht worden zooveer  mogelijk nut te 

trekken van (het bestaande erf reeds voor  andere onderdeden 

van het onderwijs en de opleiding gebruikt wordende. 

Voor meisjes uit dc volksklasse, die den dag of een 

gedeelte cr  'van in een of anderen werkkrin g doorbrengen, 

ot'  door  onoverkomelijke huiselijke bezwaren van geregeld 

voortgezet onderwijs verstoken zijn, zullen s c h o o l w e r k-

p l a a t s en in bepaalde volksbuurten moeten worden opge-

richt , waar  — zij  het dan niet zoo volkomen als op de 

dagvakschool — toch zoo goed mogelijk door  ervaren lee-

raressen op de daarvoor  het geschiktst blijkend e tijden, 

lessen kunnen worden gegeven in die vakken, waaraan jeug-

dige vrouwelijk e arbeidsters, dienstboden en toekomstige huis-

vrouwen, zoo. groote behoefte hebben. 

Ook hier  zal parti j  kunnen worden getrokken van het 

centrale punt. van waaruit elk vak zich splitst. Want ook 

voor  de meisjes is zeer  veel te doen. 

s de huiselijke omstandigheden vereischen dikwijl s 

dc hulp van het meisje thuis, of wel de geldelijke inkom-

sten kunnen niet gemist worden, zoodat het dan voor  het 

geheele leven verstoken blijf t van eenig ander  onderricht , 

dan dat 'het tot het  jaar  op de lagere school heeft 

ontvangen. 

Om welvaart, gezondheid, tevredenheid en daardoor  geluk 

te brengen in Jlict gezin van den ambachtsman, is het 

noodig dat de vrouw, of liever  het meisje in haar  jeugd 

gewezen worde op' al datgene, wat die gunstige levensvoor-

waarden kan bevorderen. 

Want niet alleen*  de arbeidster, de naaister, de dienstboek) 

enz., maar  ook' de toekomstige huisvrouw en de aanstaande 

moeder  van een gezin eischen meer  zorg en meer  voor-

bereiding, dan men tot nu toe er  aan besteedde of waar-

dig keurde. 

Gelegenheid zal daarom moeten worden gegeven voor 

a l l e n t e i s j es d i e de v o l k s s c h o l en v e r l a t en heb-

b en en g e e n e a n d e re o n d e» r w ij  s i n r i c h t i n g e n 

b e z o e k e n, om g ed u r e n d e <m>instens t vv e e j a a r : 

v e r p l i c h t a a n v u l l e nd o n d c r w ij  s te o n t v a n g e n. 

e vakken die hiertoe behooren, zullen al naar  gelang 

locale omstandigheden dit eischen, nader  door  de genoemde 

plaatselijke en gewestelijke centra moeten worden vastge-

steld cn geregeld. 

Van dit onderwijs, verstrekt op een leeftijd waarop het 

meisje meer 'beseft welke voordeden dit haar  kan brengen, 

zijn beslist betere resultaten te verwachten, dan van het op 

zeer  jeugdigen leeftijd geleerde. 
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Ontdekt men bij '  het kind , dat de practisch ingerichte 
schoolwerkplaatsen bezoekt, Veel aanleg, dan kan haar  weg 
leiden naar  Vakschool, - of l enz. 

Ook andere wegen kunnen zich voor  haar  openen op de 
werkplaats of (dc fabriek, waar  voor  het meisje dezelfde 
eischen moeten gelden als voor  de jongcnslcerlingen, n.1. 
het vri j  geven voor  theoretisch en ontwikkelend onderwijs, 
dat door  'net Gemeentelijk „Cent ru m voor Vakopleiding" 
is vastgesteld. 

Evenzeer  acht de Commissie het beslist noodig, dat maat-
regelen getroffen worden ,om aan jonge meisjes, die als 
dienstboden in betrekking gaan, aan winkeljuffrouwen , naai-
stersleerlingcn, kortom aan alle meisjes zonder  onderscheid 
d]ie in dienstbetrekking zijn, evenals aan de jongens, ge-
legenheid te geven haar  kennis uit tc breiden. 

t is mogelijk door  de patroons tc v e r p l i c h t e n om 
de meisjes daartoe den tij d tc geven en door  het s t r a f -
b a ar  s t e l l en van hen, dje zich hiertegen verzetten. 

Evenals bij  dc jongens zal ook bij  de meisjes de regeling 
van het onderwijs in de scholen en het toezicht op de op-
leiding in de werkplaatsen en ateliers moeten geschieden 
door  het Plaatselijk Centrum voor  Vakopleiding, terwij l ook 
hier  door  centralisatie der  vakken en scholen, eenheid in 
dc opleiding moet worden gebracht. 

Van het grootste belang zal zijn, dat aan de mcisjesvak-
scholen werkplaatsen worden verbonden, zoodat de leerlin-
gen het .vak in den geheelen omvang kunnen leeren, vlug 
en nauwkeurig het werk leeren maken en cTitiek op het 
werk kan worden uitgeoefend, dat afgeleverd wordt. 

n de kleine plaatsen zal naast het herhalingsonderwijs. 
door  het in het leven roepen van speciaal ingerichte cur-
sussen, gelegenheid moeten worden verschaft om aanvullend 
onderwijs te ontvangen in die vakken, die op de werkplaats 
of het atelier  niet worden onderwezen, terwijl ! tevens de 
mogelijkheid tot verdere opleiding op dagvakscholen moet 
openstaan. 

, die aanleg cn voorliefde toonen voor  eenig vak, 
dat ondergebrachj  is bij  scholen of cursussen voor  jongens, 
moeten op deze plaatsing kunnen vinden, Evenzoo moet dit 
voor  jongens het geval zijn op de meisjesscholen. 

*  * 
N a s C h r U f t d er . 

e studie, door  de Commissie uit de Vereeniging t. B. 
v. d. V . v. . gemaakt van het vraagstuk c g van 
het , loopt dus uit op een , , \V e t s o n t w er  p" . 

Wi j  moeten bekennen, dat deze uitkomst ons eenigszins 
onvoldaan laat. om niet tc zeggen, teleurstelt, maar  mochten 
wij  in onzen tij d ran parlementair  dilettantisme en wet ten-
makerij  wel veel anders verwachten? 

Wi j  hebben dikwijl s genoeg gelegenheid gehad te wijzen 
op ide gebreken, die in den regel den wetgevenden arbeid 
van particulier e vereenigingen aankleven, om hier  onze be-
zwaren daartegen opnieuw uiteen te zetten. e Commissie 
is althans zoo wijs, zich te bepalen tot een schema van een 
wet en een zeer  vaag schema; maar  het feit, dat zij  dc 
oplossing van het vraagstuk meent te hebben gevonden in 
reglementatic, tot in de kleinste onderdeelen, stemt tot na-
denken. 

Toen de z.g. e het vraagstuk van 
het n terzijd e schoof en buiten beschouwing 
liet wist zij  wel wat zij  deed. t 'mjoeilijks t gedeelte van het 
geheele vraagstuk der  Vakopleiding liet zij  onaangeroerd, 
het was haar  blijkbaa r  te machtig. 

Wanneer  men nu het schematisch wetsontwerp, dat aan 
het hierbesproken rappor t is toegevoegd, doorleest, krijg t 
men den indru k dat het vraagstuk van de g van 
het n ook deze Comlmfissie te machtig was. 

Wi j  bedoelen hiermede volstrekt niet, de waarde van 
haren arbeid te declineeren. e verdient integendeel alle 

waardeering en wij  mlpeten het op prij s stellen, dat zij  de 
zaak heeft durven aanvatten. r  het aandurven van een 
taak waarborgt nog niet altij d het welslagen. Veeltijds ko-
men dc moeilijkheden pas te voorschijn wanneer  men aan 
den arbeid getogen is en het wil ons voorkomen, dat dit 
hier  het geval geweest is. t schematisch wetsontwerp, 
waaromtrent wij  luier  niet in nadere bijzonderheden wen-
schen te treden; is een aaneenschakeling van stellingen, 
wenschen cn vraagpunten, zoo overstelpend cn van zoo in-
grijpenden aard, dat men zich gaat afvragen, of het wel 
ooit mogelijk zal zijn, het n op practische en 
bevredigende wijze te regelen. 

l mooi zijn dc slotwoorden, waarmede de Commissie 
haar  rapport besluit: 

t plan waarlangs de Vakopleiding zich zal moeten 
ontwikkelen zal in groote lijnen moeten worden vastgelegd, 
terwij l 'minder  dan tot nu toe „zonder richtsnoer"  zal moe-
ten gewerkt worden." 

„Geen gebouw kan worden opgetrokken zonder  grond-
plan, geen stelsel zich behoorlijk ontwikkelen zonder  hoofd-
lijnen." 

„ W a n n e er het Vakonderwij s wordt vergeleken met een 
piramide, waarvan dc opstaande zijden voorstellen de School-
opleiding, het l cn de Controle op beide, dan 
zal in het grondvlak van die piramid e moeten gezocht wor-
den het grondplan tot regeling van beide .uitgedrukt in 
een Wet op het Vakonderwijs, samenkomend in de top, 
zijnde de Vereeniging van Arbeid , Onderwij s en Controle 
en omsluitend, opleidend en beschermend het . de toe-
komstige Staatsburger, die door  de uitoefening van een 
ambacht, "zich op de maatschappelijke ladder  de plaats zal 
moeten veroveren, die hem vanwege zijne ontwikkelin g toe-
komt." 

e zulk een piramid e spoedig worden opgebouwd en 
de Vereeniging waarvan deze Commissie deel uitmaakt, haar 
bescheiden deel in dit werk hebben gehad." 

Welgekozen is in het bovenstaande het beeld van den 
piramidenbouw, maar  daarin ligt tevens een waarschuwing 
voor  hen, die het in onzen tij d nog zouden willen onderne-
men piramiden tc bouwen, of dit anderen aan te raden. 

t de Commissie daar  wel aan gedacht ? 
Wi j  hebben zeer  veel eerbied voor  „g roo t e lijnen"  maar 

men kan ze .ook wel eens te groot trekken. Wanneer  men 
ze wat minder  groot trekt , zoodat men het eind niet uit het 
het oog verliest ,behoeft men daarom nog niet „zonder 
richtsnoer"  te werken. 

„Qu i trop embrasse, mal étreint" , zegt het bekende spreek-
woord. Zou het dus, alvorens pogingen te doen tot ver-
krijgin g van een, alle ambachten en bedrijven omvattende, 
reglementatie van het , niet verstandiger  zijn, 
te trachten, deae aangelegenheid eerst eens te regelen in 
enkele ambachten, waarin daaraan het meest behoefte be-
staat ? 

e voorgestelde algemeene reglementatie moet uit den 
aard der  zaak gebrekkig uitvallen en in de practij k tot aller 
lei m isè re aanleiding geven. 

Gaan wij  slechts na, hoe het ambachtsonderwijs zich bij 
ons ontwikkeld heeft. Ui t een klein begin, dat zich bepaalde 
en wel bepalen moest tot enkele ambachten, is het gegroeid 
tot t-en instelling van beteekenis, welker  nuttige werkzaam 
höid zich geleidelijk, al naar  de behoefte, in steeds wijder 
krin g uitbreid t en waarschijnlij k zal blijven uitbreiden. 

Waren de ambachtsscholen aanvankelijk bijna uitsluitend 
particulier e instellingen, allengs heeft de overheid begre-
pen, welk een groot algemeen belang bij  het ambachts 
onderwijs betrokken was. Steun van hoogerhand is geleide 
lij k gevraagd en verkregen en daarmede een zeer  gevvenschte 
controle ingesteld, die zeker  niet weinig heeft bijgedragen 
tot verdere ontwikkelin g en stelselmatige regeling van het 

onderwijs. E n toch is de algemeene regeling van het Vak-
onderwijs, van regeeringswege, eerst enkele jaren geleden 
gekomen en die regeling voldoet goed, omdat zij  gegrondvest 
is op een practische ervaring van veertig of vijfti g jaren. 

Vijfti g jaren geleden bestond er  niets, dat op ambachts-
onderwijs geleek, zoomin als er  nu, op enkele uitzonde-
ringen na, iets bestaat dat op een leerlingstelsel gelijkt . 
Zou men toenmaals veel gehad hebben aan een wet vol 
dwingende artikelen, tot regeling van een zaak, waarom-
trent nog alles geleerd moest worden? n zou toch 
immers niets terecht gekomen zijn. 

Evenals toen, cjient ook thans het particulie r  initiatief ' 
de eerste stappen te doen en wel pp het terrein der  prac-
tijk.  (Werkgevers e» werknemers en zooveel mogelijk belang-
stellende particulieren dienen van de wenschelijkheid van 
een leerlingstelsel overtuigd te warden. n eerst bestaat 
er  kans, dat hier  en daar  iets van dien aard wordt inge-
steld en wanneer  de eerste moeilijkheden overwonnen zijn 
en eenige resultaten zichtbaar  worden, moet vanzelf de nei-
ging ontstaan tot stelselmatige ontwikkeling. Eerst wanneer 
daarvan sprake is, zal o.i. dc tij d gekomen zijn voor  een 
ingrijpe n door  de overheid met een wettelijke regeling. 

Middelbaa r Technisc h Onderwijs . 
A d r e s v an d en A l g . N e d. O p z i c h t e r s- en T e e k e n a a r s b on d 

a an d en r  v a, n B i n n e n 1 a n d s c h e Z a k e n . 

's-Gravenhage, Apri l

Aan 

Zijn e Excellentie den r  van 

Binnenlandsche Zaken 

te 's-Gravenhage. 

Excellentie! 

Geven met verschuldigden- eerbied te kennen, underge-
teekenden J. . B. r  s c h ot en C. J. W . de J u n g h , 
Voorzitter , respectievelijk Secretaris van en handelende na-
mens den Algemeenen Opzichters- en Teekenaarsbond, laat-
stelijk goedgekeurd bij k Besluit van  Januari
No.  en gevestigd te 's-Gravenhage; 

dat uit de jongste Staatsbegrootingen is gebleken, da' 
de Nederlandsche g de eerste schreden heeft gezet 
op den weg, welke leidt naar  de door  genoemden bond zoo 
lang verwachte en begeerde regeling van het middelbaar 
technisch onderwijs, voor  welk initiatie f ondergetcekenden 
de g zeer  erkentelijk zijn ; 

dat hun tot hun leedwezen echter  tevens gebleken is. dat 
het vraagstuk van het genoemde onderwijs dreigt te worden 
opgelost in een naar  het oordeel van den bond ongewenschte 
richting , in dc richtin g n.1. van de schoolsche, niet voldoende 
met de practij k verband houdende opleiding; 

dat zij  vervolgens als een andere ernstige fout hebben 
waargenomen, dat het middelbaar  technische onderwijs t e 
zeer  gecentraliseerd blijf t cn daardoor  niet kan worden ge-
volgd door  velen van hen. voor  wie het in dc eerste plaats 
bestemd ï s, met name door  jongelieden, wier  ouders een op 
leiding aan dc Technische l niet kunnen be-
kostigen ; 

dat toch met de stichting van enkele grootsche cn kost-
bare scholen, als life Utrecht, . , 's -
togenbosch wel de a.s. technici in die steden en hare naaste 
omgeving gebaat zijn, doch dat honderden jonge menschen 
uit verder  afgelegen plaatsen — hoezeer  naar  aard en aan-
leg daarvoor  ook geschikt — die scholen niet kunnen be-
zoeken aangezien hunne ouders financieel onmachtig zijn ; 

dat zóó het middelbaar  technisch onderwijs niet aan het 
beoogde doel kan beantwoorden, 

eenerzijds niet, wij l door  de thans toegepaste schoolsche 
opleiding de a.s. technici niet aan de strenge eischen van, 
werkelijkhei d en praktij k zullen kunnen voldoen en 

anderzijds niet, aangezien de gestichte scholen slechts door 
leerlingen uit enkele bevoorrechte gemeenten kunnen wor-
den bezocht, waaraan het groloite gevaar  verbonden is, dat 

voor  dc technische studie ongeschikte jongelui worden toe-
gelaten, uitsluitend met de bedoeling, de scholen behoorlijk 
te doen bevolken; 

dat ondergetcekenden dezen loop van zaken betreuren en 

daarom Uwe Excellentie eerbiediglijk doch dringend ver-
zoeken : 

ie. niet med/e te werken aan de verdere oplossing van 
het middelbaar  technisch onderwijs-vraagstuk door  dc stich-
tin g van enkele grootsche en kostbare scholen doch de 
voor  die oplossing benoodigde 'financiën in den vorm van 
subsidies ter  beschikking te stellen van gemeenten of ver-
eenigingen van particulieren, die — op de wijze als zulks 
geschiedde te Sneek, Amsterdam', , 's-Gravenhage 
cn als zoo dringend gewenscht wordt te Arnhem en andere 
plaatsen — dc stichting van een goede, doch bescheiden 
en niet kostbare inrichtin g beoogen; 

2e. een commissie te benoemen, samengesteld uit ver-
tegenwoordigers van de vereenigingen van deskundigen en 
belanghebbenden, met name van werkgevers en werknemers, 
aan welke wordt opgedragen voorwaarden te ontwerpen, 
waaraan alle door  den Staat gesubsidieerd middelbaar  tech-
nisch onderwijs zal moeten beantwoorden; 

terwij l zij  voor  een nadere motiveering van het voor-
gaande de aandaCht van Uwe Excellentie meenen te mogen 
vestigen op bijgaande e van Toelichting en het -
port inzake r Technisch Onderwijs" , uitgave van 
de afdeeling Amsterdam van den Algemeenen Nederland-
schen Opzichters- en Teekenaarsbond. 

k doende ,enz. 

Namens den Algemeenen Nederlandschen 

Opzichters- en Teekenaarsbond: 

J. . B. , Voorzitter . 

C. J. W . E . Secretaris. 

e v an T o e l i c h t i n g . 

Tengevolge van den enormen vooruitgang op industrieel-
en sociaal-technisch gebied en door  de beteekenisvolle rol , 
die de technische wetenschappen en de technische vaardig-
heden in het proces der  hedendaagsche productie vervullen, 
doet zich  en meer  de behoefte gevoelen aan practisch 
en theoretisch gjofed onderlegde technici, welke eenerzijds 
den ingenieur  en den architect behulpzaam zijn bij  het ma-
ken hunner  projecten en anderzijds den werklieden de noo-
dige leiding geven, om het project tot werkelijkhei d te 
maken. Tot deze technici rekenen wij  opzichters, teekenaars, 
uitvoerders, chefs, werkmeesters en dergelijken, welke wij 
in deze memorie (kortheidshalve opzichters en tcekenaars zullen 
noemen. 

Ui t het feit, (dat die behoefte meer  en meer  wordt ge-
voeld, valt te verklaren, dat thans ook de werkgevers op 
industrieel-technisch en de autoriteiten op sociaal-technisch 
gebied 'krachti g mpdewerken aan een goede regeling van 
het middelbaar  technisch onderwijs. 



i6o G No

Aan liet corps georganiseerde opzichters en teckenaars 
echter  kojm't de eer  coe de eerste pogingen — welke tot 
dat doel 'konden leiden — te hebben voorbereid. , 
de algemeene vergadering van de „Techn i sche Vakvereeni-
ging" . welke gefooniden werd op  Februari  droeg 
he*  bestuur op ..bij  de r e g e e r i ng a an t c d r i n g e n 
op de s t i c h t i n g e e n er  e e r s te e T e c h-
n i s c he S c h o ol t e , aangezien „ d c t o e s t a nd 
v an het t e g e n w o o r d i ge m i d d e l b a r e t e c h n i s c he 
o n d e r w i j s o n v o l d o e n de i s te n o e m en en d r i n -
g e nd v e r b e t e r i n g beihjoeft" . En in de  jaren, die 
sindsdien zijn j  gegaan, hebben de verschillende or-
ganisaties van opzichters cn teckenaars moeiten noch kos-
ten gespaard, pim de oplossing van het vraagstuk — voor* 
nen eer. levensbelang — te bevorderen: een telling van 
het aantal adressen thans in regeerings- en gemeentearchieven 
aanwezig, zou tot verrassende cijfer s leiden. 

Van de kringen der  georganiseerde opzichters en teeke-
naars is gedurende elie  jaren als 't ware één roep om 
middelbaar  technisch onderwijs uitgegaan, waarmede wel ten 
duidelijkst e bewezen is, (hoe in de allereerste plaats daar 
gevoeld werdt, dat de tegenwoordige opleiding niet waar-
borgt een behoorlijk e vervullin g van de taak. die de maat 
sc'liappij  den technicer  oplegt, tengevolge waarvan voor  ver-
dere studie na zijn intrede in de practijk , nog zware offers 
aan werkkrach t en geld moeten worden gebracht. , 
inrichtinge n voor  middelbaar  technisch onderwijs, gesticht 
U i t s l u i t e n d miet de bedoeling, goed onderwijs te ge-
ven, zijn er  /in «ons land nogf maar  zeer  weinige; Amsterdam, 

recht. , Sneck, zijn in deze de bevoorrechte 
steden en de daar on in hare otngfoiving wopende jongelie-
den verkeeren in de gunstige .omstandigheid eene onder 
controle der  overheid staande technische opleiding tc kun-
nen ontvangen. 

r  de duizenden anderen in den lande zijn aangewezen 
op allerlei particulier e inrichtingen, waarvan de heer 11. de 
Groot c.i.. r  van de e Technische School 
te t in de vergadering van de afdeelingen voor 
werktuig - en scheepsbouw cn voor  electroteehniek van het 

k t van , gehouden op 8 October 
 blijken s e "  van r  o.a. 

zeide : 

„O p het p o g en b l i k e c h t er  z i j n de -
b a r e T e c h n i s c he S c h o 1 en n og z e er  g e r i n g 
i n a a n t a l , a l s v e r s c h i l l e n de , 
d i e opger icht zijn o.ro "  t c d o e n, 
n i e t w o r d e n 'm e c g e r.eV e n d." 

e uitin g van iemand, tot oordeelen bevoegd, teekent 
den geheelen treurigen toestand. e Algemeene Nederland-
sdhe Opzichters- en Teekenaarsbond, die reeds jarenlang 
zijn beste kradhten aan de oplossing van het technisch onder-
wijsvraagstuk heeft gewijd, stelde zich natuurlij k ook op 
dc hoogte van dc particulier e instituten, opgericht met het 

' doel „zaken"  tc doen. Al s zoodanige inrichtingen van eeni-
gen .omvang zijn bekend: de instituten te Amsterdam, Arn -
hem en . e inrichtingen zijn hoofdzakelijk inge-
ridh t op correspondentie-onderwijs, terwij l de leerlingen niet 
weten, wtie de leeraren zijn die hun wetenschappelijke vorming 
bewerkstelligen. Nodh' dje directeuren, noch de leeraren dier 
inrichtinge n zijn erkend wetenschappelijke mannen en nimmer 
hoort men hunne namen in verband met eenige practische/ 
of theoretische prestatie noemen; 't zijn bijna alle directeuren 
en leeraren zonder  eenig gezag als zoodanig. 

Aan de overheJdsscholen ziet men de eersten onder  onze 
ingenieurs met de leiding belast en weet men leeraren te 
verbinden van erkende bekwaamheid en ontwikkeling, ter-
wij l verreweg dc meeste leidende en onderwijzende kradhten 
aan de particulier e inrichtingen wetenschappelijk weinig of 
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n 65, 's-Gravenhage 

 per  jaar (i Jan.— ) voor 
het binnenland . J 

T e voldoen : bü vooruitbetaling of in twee 
termijnen , elk groot /  waarover op 

 Apri l en  October van het abonnementsjaar 
(  Jan.— } wordt"  beschikt. 

Voor  Belg ië . . 

Voor de overige landen  Post-Unie, 
met inbegrip van ë en 
Zuid-Afr ik a 

Afzonde r l i j k e  uitsluitend bij 
vooruitbetaling:  . . . . . . . f .2t 

 idem,

 van  tot en  5

het bewijsnummer daaronder  begrepen. 
Voor  eiken regel meer . . . . »

 van aanbestedingen worden bij  dri e 
plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 

Tarie f voor  Annonces  abonnement wordt  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. 

Het Nieuwe Plan der Maatschappij „Zorgvliet". 

1. 

(Zie de afbeeldingen op blz,  en

Gelijk onzen lezers wel reeds uit de dagbladen bekend 
zal zijn, is enkele weken geleden door de j 

t Park Zorgvliet*  een nieuw plan gepubliceerd, waar-
aan ten grondslag ligt het denkbeeld van de stichting van 
een nieuw k Paleis op dat gedeelte van het park, 
dat aan . A. E. . Goekoop in eigendom toebehoort 
en thans ook door  hem bewoond wordt. 

Nieuw is het denkbeeld op zichzelf niet. Zoodra van 
den verkoop van het lang verlaten landgoed, door de 
laatste vorstelijke bezitters, sprake was en overwogen 
werd, wat er  daarna mede gebeuren zou en wat er  van 
te maken zou zijn, is het denkbeeld van die bestemming 
voor het mooiste stuk uitgesproken en geen wonder, want 
het lag zoo voor de hand, dat het nu moeilijk uit te ma-
ken zou zijn wie er  het eerst aan gedacht had. 

n verschillende vormen is het daarna af en toe op 
den voorgrond getreden en meermalen zijn voorstellen 
gedaan, die echter  telkens weder  moesten worden opge-
borgen. 

Thans is de exploitatie van de terreinen der j 
zoover  gevorderd, dat een beslissing gewenscht schijnt 
en daarom heeft zij  zich thans tot de g gewend 
met een voorstel, waarvan de hoofdpunten in het hier 
volgend adres zijn uiteengezet: 

's-Gravenhage, den i2den Februari

Aan Zijn e Excellentie 

den r r van Financ iën, 

 te 

's-Gravenhage. 
Excellentie, 

e Naamlooze Vennootschap j t Park 
Zorgvliet" , gevestigd te 's-Gravenhage, heeft met belang-
stelling kennis genomen van do tusschen. de thans afge-
treden g en n Burgemeester en Wethou-
ders van 's-Gravenhage gevoerde correspondentie over  even-
tueele verplaatsing van het paleis van. e t de 

. 

Ui t deze correspondentie, voorkomende onder Xo'.
van de Bijlagen van.'  de n van den Gemeente 
raad van 's-Gravenhage in  heeft genoemde Ven-
nootschap den indru k verkregen dat dei , of-
schoon miet genegen op het desbetreffende voorstel van 
Burgemeester en Wethouders in te gaan. het denkbeeld 
van den bouw van een paleis op Zorgvliet niet beslist 
verwerpelij k acht en wellicht genegen zou zijn een vpor 
dc g mcey aannemelijke aanbieding te dier  zakt! 
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c Vennootschap is daardoor  te rade geworden de noo-
dige stappen te doen tolt het verkrijge n van de beschik-
kin g over  het aan . A. E . . Goekoop toebchoorendo 
gedeelte van Zorgvliet cn is thans in staat UWe Excellentie 
in bijgaand ontwerp, voorgesteld op de teekeningen A , B, 
C,  en E een kor t saamgevat voorstel tot ruilin g van 
grond aan tc bicden, waardoor  naar  hare meening aan 
de bedoeling van de g op meer  bevredigende 
wijze kan worden voldaan dan volgens het voorstel van 
Burgemeester  en Wethouders van 's-Gravcnhage. 

e Vennootschap biedt tegen f  het k dc 
beschikking aan over  rui m . grond op Zorgvliet , 
voor  den bouw van oen nieuw paleis met huisarchief, ter-
wij l voor  het bestaande paleis aan het Noordeinde en de 
daaraan grenzende gronden van de n (private), ter 
gezamenlijke oppervlakte van 4- . op de hierbi j 
gevoegde teekeningen A , B en C nader  aangeduid, 
f — door  haar  zou worden ontvangen. 

t k zou bij  deze grondruilin g dus f  — méér 
ontvangen dan te betalen hebben. Waai nu uit een op 
tc maken ontwerp mot lx-grooting van kosten zal zijn aan 
te toonen, dat voor  miillioc n gulden een paleis kan wor-
den gebouwd, dat volkomen voldoet aan de eischen van 
inrichtin g en Jcomfort, die onafscheidelijk aan een doelma-
tig en aangenaam verblij f zijn tc verbinden, zou derhalve 
het k voor  den bouw van een nieuw palcis f
hebben uit tc geven. 

t betrekking tot deze ongetwijfeld voor  's s fi-
nanc iën niet onbelangrijke uitgave, moge de Vennootschap 
echter  endevr  de aandacht van Uwe Excellentie brengen, 
dat naar  de vri j  w'el algemeene opvatting, die door  dn 
vorige g werd gedeald, een verbouwing van het 
paleis noodzakelijk is. indien niet tot den bouw van een 
nieuw paleis wordt overgegaan. 

Waar cle vorige g de kosten dezer  verbouwing 
op f  stelde en deze kosten zeker  niet te hoog 
zijn geraamd, zou derhalve de bouw van een nieuw pa-
leis op de in dit adres aangeduide plaats, het k slechts 
komen tc staan op een uitgave van f
f  = f — méér. elan indien eenvou-
dig tot dc verbouwing werd besloten. 

e Vennootschap zou voor  rond  millioen gulden een 
. groote oppervlakte gedeeltelijk bebouwden grond 

in dc stad verkrijgen , waarvan bijn a de helft, na als open-
bare wegen en plantsoenen te zijn aangelegd en gerio-
leerd. door  haar  kosteloos aan de gemeente 's-Graven-
hage moet worden overgedragen. 

j  vermeent de Vennootschap te mogen opmerken, 
dat het paleis op Zorgvliet wjel niet in het centrum van 
de o u de s t ad zou blijrven , doch in een voor k 
Paleis veel schooner  cn geschikter  omgeving zou komen 
te liggen, een omgeving die verlevendigd zal worden door 
den belangrijken verkeersweg, langs he:t nieuwe paleister-
rein aan te leggen, welke verkeersweg ongetwijfeld druk ! 
bezocht zal worden door  vreemdelingen en door  de be 
winners van een voornaam stadskwartier  en het Park Zor g 
vliet d en omgeving) die zich begeven naar  do 
schoonste wandelingen van de e (Scheveningschc 
Boschjes, Nieuwe Park bij  den g enz.), in hoofd-
zaak dus door  hen die voor  hun genoegen uitgaan (en 
niet, zooals in het centrum van de oude stad, door  haas-
tige menschen die voor  zaken uitgaan). 

t vroeger  wel geopperde bezwaar, dat het publiek 
bij  een Paleis op Zorgvliet niet voldoende gelegenheid zou 
hebben e t te kunnen aanschouwen bij  een 
zich vertooneni van af hot 'paleis, verliest bij  een zoo ge-
makkelij k toegang gevend en met ruim e voorpleinen aan 
een belangrijken weg gelegen Paleis zeker  alle reden van 
bestaan. 

r  zal zich bij  het nieuwe paleis een daarbij  pas-
send nieuw centrum van deftig en aangenaam verkeer  vor-
men. 

Ten einde bovendien aan het nieuwe paleis een waar-
dige omgeving te verzekeren en daarbij  cle belangen van 
het k en de gemeente 's-Gravenhage zooveel mogelijk te 
bevorderen, is dc Vennootschap bereid aan de Gemeente, 
door  verkoop dan wfcl door  ruilin g te verschaffen een op-
pervlakt e grond van ^ . óp Zorgvliet , voor  de 
stichting van dc op teckening Ü aangegeven gebouwen, 
waarvan een te bestemmen voor  Congresgebouw en het 
andere voor  Academie voor l t of voor 
eenig ander  doeleinde. 

Een Commissie van ter  zake kundige mannen zal dade-
lij k worden gevormd, wannee 'de in deze aangegeven plan-
nen eenige sympathie bij  die g kunnen vinden; 
deze Commissie zal bereid worden bevonden den houw 
der bedoelde stichtingen te bevorderen cn daarbij  van ad 
vies tc dienen. 

Bij  het opmaken van het ontwerp is uitgegaan van cle 
mecning. dat het behoud van de stalgebouwen op de te-
genwoordige plaats, ook om f inanc iëe le redenen, ele voor-
keur  verdient boven verplaatsing naar  het nieuwe palcis-
terrein . r  den bouw van een autogarage en rijtuig-
ramisc in het nieuwe paleis, ware wellicht voldoende te 
voorzien in cle daarmede verband houdende behoefte van 
den dienst ten palcize. 

Voor cle bestemming, te geven aan de palcisterreincn ca. 
aan het Noordcmdc en den Prinsessewal, zijn dri e ont-
werpen |opgcmaakt, voorgesteld op dc hierbi j  gevoegde tee-
keningen A , B en C. 

Ontwerp A , waarbij  het bestaande paleis niet in stand 
zou kunnen blijven; geeft een plan voor  aanleg van straten, 
met omliggende bouwterreinen door  de Vennootschap te 
verknopen. 

Uitvoerin g van dit plan, waartoe ele Vennootschap slechts 
noode zou overgaan, zal noodig zijln wanneer  de voor  uit-
voering van een der  ontwerpen B> of C noodige mede-
werkin g van het k cn de gemeente 's-Gravenhage niet* 
kan worden verkregen. 

Ontwerp B bqoog]t inrichtin g van het paleis tot , 
waartoe het gebouw' en eventueel verder  noodig terrein , 
door  de Vennootschap tegen den kostenden prij s aan da| 
Gemeente kan worden overgedragen. 

'Ook , desgewenscht, voor  het k tegen den kosten-
den prij s beschikbaar  vviorden gesteld de noodige opper-
vlakte bouwterrein, voo  de stichting van -
bouwen. t stratenplan is bij  dit ontwerp passend ge-
wijzigd . 

lOntwcr p C beoogt voor  dc gemeente 's-Gravenhage op-
lossing van het vraagstuk 4 "  en stichting van 
een Gebouw voor . 

e Vennootschap stelt ook hierbi j  de gebouwen en ter-, 
rcinen tegen den kostenden prij s ter  beschikking van de-
Gemeente en is ten aanzien van de stichting van een Ge-
bouw -voor , reeds door  een kapitaalkrachti g lichaam 
in staat gesteld op voor  de Gemeente aannemelijke voor 
waarden voorstellen te doen ont t den bouw daarvan te 
kunnen geraken. 

t stratenplan is bij  dit complex van monumentale ge-
bouwen, zoo rui m mogelijk opgevalt. 

n echter  het Gemeentebestuur  het k Paleis 
niet geschikt acht voor s en evcntueele verbouwing 
te kostbaar  zoju vinden, het Paleis zooals het bestaat liever 
oestcmt ivoor  een , en een Gebouw voor t nog 
niet noodig vindt , dan is de Paleistuin het aangewezen puur 
voor  het eventueel nieuw te bouwen ; ccn beter 
centraal punt aan de grens van de nieuwe stad, zoo dicht 

mogelijk bij  hét oude aentrum, is zeker  niet tc vinden. 
Ui t het bovenstaande, moge Uwfa Excellentie blijken , dat 

het direct behalen van winst bij i de hier  voorgestelde transac-
tie, door  del Vennootschap niet is beoogd, al erkent do 
Vennootschap natuurlij k gaarne dat do verhooging van do 
aantrekkelijkhei d van haaf Villapark , doolr  den bouw van 
het k Paleis en van cle genoemde Congres- en 
Academiegebouwen, haar  ook financieel niet onverschillig is. 

Bovendien echter  wordt dc Vennootschap tot dit adres 
geleid door  het verlangen .de tc werken tot het verkrijge n 
van een oplossing voor  liet >zeer  belangrijk e vraagstuk „Faleis-
en . 

e Vennootschap veroorlooft'  zilch eerbiedig cle vrijhei d 
Uwe Excellentie te verzoeken, haar  wel tc willen doen weten 
of de g in beginsel genegen zoude zijn deze aanbie-
ding in overweging tc nemjen of daarvoor  verder  met haar 
in onderhandeling te treden. ; moet de Vennootschap 
evenwel het voorbehoud maken, dat zij  me* dc gemeente 
's-Gravcnhagc tot overeenstemming gerakc, zoowel aangaan-
de het plan van aanleg van straten op de door  haar  even-
tueel te verkrijge n terreinen van het bestaande paleis cum 

annexis, als omtrent dc bcstamlming en de wijze van
bouwing dier  terreinen. 

Ten slotte moge de Vennootschap nog onder  dc aan-
dacht van. Uwe Excellentie brengen, dat  boven 
omschreven aanbieding, het k het recht, van aankoop 
van het terrein Zorgvliet verkrijgt . e termij n gedurende 
welken dit frecht doo,r  de Vennootschap aan het k wordt 
verleend, kan worden gesteld op ongeveer  vier  maanden. 

n -/uilen de met cle gemeente 's-Gravenhage 
tc voeren onderhandelingen, over  de eventueel aan de thans 
bestaande paleistcrrcinen te geven bestemming, slechts kun-
nen geschieden op den grondslag, elat door  ele Vennoot-
schap gedurende denzelfdcn termijn , op door  de g 
te stellen voorwaarden, het recht van koop van het Pa-
leis en lanncxcn verkrijgt . 

 Naamlooizo Vennootschap 

j  tot Exploitati e van 

t P ar  k Z o r g v l i e t" . 

e ; 

(w.g.) Z. . 

Middelbaa r Technisc h Onderwijs . 
V e r v o l g . (Zie bladz.

t e instituut deed voor  enkele jaren ge-
leden den volke kond ,dat een zijher  leerlingen was geslaagd 
voor  liet examen bouwkundig opzichter  van de j 
tot bevordering der , doch vermeldde n ie t, dat 
dc directeur  — die  hetzelfde examen opging — niet 
in dc lijst der  geslaagden voorkwam'. 

Al s een sterk sprekend bewijs, .voor  het lage niveau waarop 
het onderwijs aan die particulier e ,.zaken"  moet staan, kan 
het volgende dienen: 

 der  d i r e c t e u r e n van het Arnhemsche instituut 
schreef in  een boekje, onder  den litel n d er 

 a t e r i a 1 e n k en n i s". in welk boekje verfstoffen wor-
den behandeld. 

e bekende verfstoffenkenner, de heer  C. P. van k 
neemt in het Cen t raa lb lad van r
boekje volgenderwijs onderhanden: 

„O p pag.  Worden „saffraan , indigo, sepia en cochenille" 
verfstoffen van plantaardigen of mineralen oorsprong ge-
noemd. e zelfstandigheden zijn ten eerste geen verf-, 
doch kleurstoffen, terwij l de beide laatste van dierlijke n 
oorsprong zijn. 

Op pag.  r.  v. b., staat: „eerste bereidingswijze": 
moet zijn : t w e e de bereidingswijze. Alinea  (v. o.) 
op pag-  is in haar  geheel onjuist. f wordt wel 
terdege vooir  binnenwerk gebezigd, nl. om' te gronden; daar-
entegen vindt ze als matverf ge-en toepassing. 

Op pag.  r .  v. b. staat: „me t geoxydcerd zink" ; 
moet zijn : om g e o x y d e c r d z i n k . Op pag.  r.
en  v. b., staat: „zwavelzuur" ; imioct zijn : z w a v e l z u u r-
b a r i u m . (Op pag.  werd melding gemaakt van cle aan-
wezigheid van zwavelzuur  in ijzermenie. t komt wel in 
doodekop en Engelsche rood, doch niet in ijzermenie voor. 
Op pag.  r.  v. o„  staat: „ i jzervitr iool" ; moet zijn: 

i j z e r v i t r i o o l en g c e l b l o e d l o o g z o u t. Op pag.
r.  v. o staat: ,. tiek vermogen"; moet zijn : w e e r s t a n d s-
v e r m o g e n. Verder  verwart de schrijver  op dezelfde pag. 
kobaltoxyde en Berlijnsch blauw met elkaar, terwij l hij  op 
pag.  de laatstgenoemde verfstof een verbinding acht 
van „ijze r  cn cyaan". 

t spijt mij  werkelijk , geen gunstiger  oordeel te kun-
nen uitspreken, te meer. daar  ik persoonlijk eenigermate 

bij  het werkj e v a n . . .. betrokken ben. e schrijver  noemde 
n.1. in zijn literatuuropgave etvn mljhc-ir  wterken. weliswaar, 
met foutieven en onvollcdigen titel, doch ik heb gelukkig 
geen aanwijzingen gevonden, dat hij '  dit geraadpleegd heeft." 

Arm e leerling-opzichters en -teekenaars. die op zulk een 
wijze tot de- „ker n der  materialcnkennis"  moeten komen! 
Vervolgens meenen wij  nog als sprekend bewijs voor  heil 
onvoldoende van het tegenwoordige technische onderwijs del 
volgende aanhalingen te mogen doen ui'. IK-! ..Verslag van 
dc Commissie, belast met het afnemen der  examens . ') 
tcekeneii i n

a : G e s chie el eni s d er n u w k u n s t : Niet 
bevredigend; weinig studie van cle Nederlandsche houw-
kunst ; 

V l a k ver  s i er  i n g : Veel teekeningen onhandig opgezet; 
Voorwer p n a ar  de n a t u u r : r  elan dr  hellt on-

voldoende ; 
B o u w k u n d i g e s a m e n s t e l l i ng en kennis v an 

m a t e r i a l e n : e kennis der  materialen bij  enkelen was 
zeer  goed, doch bij 1 de moesten zeer  oppervlakkig: 

E e n v o u d i ge g eb  w e  a a r s c h e l s: Weinig can-
didaten toonden vaardigheid om bij  cle gegeven platte gron-
den een gevel te ontwerpen, cjic voldeed aan de eisc'-en van 
goede verhouding en versiering: 

O n d e r d e d en v an g e b o u w en n a a r s c h e t s: Ovef 
't algemeen slordig werk; 

O n t w e r p e n c o n s t r u c t i e ve  m ei 
v e r s i e r i n g : ( r  't algemeen e ; 

S c h e t s en s c h o o l b o n d: j  ook kwam uit. dat 
de meeste candidaten over  weinig vormenk'ennis beschikten; 

: e kennis van de meeste candidaten, vooral 
wat het . T . O. betreft, was niet bevredigen.!. 

Alleen over  het vak: s c h e t s e n, o p ml e ten b o ul w k v.
d'i g o n d e r d e e l, laat de commissie zich goedkeurend uit 

e kort e en sobere aanhalingen toonen ir(et een al te 
treurig e duidelijkhei d aan, hoe weinig het gehalte van het 
tegenwoordige technische onderwijs in overeenstemming is 
met de eischen, die bij  verschillende examens en in talrijk e 
betrekkingen aan bekwaamheid en ontwikkelin g van den 
opzichter  en teekenaar  worden gesteld. 

e eischen zijn er. maar  heiaas! — cle scholen, waar  d>j 
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jonge menschen zich voor  die eischen kunnen bekwamen, 

zijn te weinig nog in aantal. e stelling zal o.i. volkomen 

worden onderschreven door  den heer . |. dc Groot, in-

specteur  van het middelbaar  onderwijs. Al s deze toch in 

het bekende rappor t „Vakonderwi j s in het buitenland, in 

verband met bet vakonderwijs in Nederland"- op bladzijde. 

150 schrijft : 

„ G e l i j k ' r e e ds h i e r v o o r  w e r d v e r m e l d , is 

h e t  et o ns z  o g e n a a m d e m i d d e 1 b a a r t ec h-

n i s ch o n d e r w i j s t r e u r i g g e s t e l d ." 

dan is daarmede in enkele woorden hetzelfde gezegd, als 

wij  uitvoerig en met tal van voorbeelden geï l lust reerd, heb-

ben gedaan. 

Om dit gedeelte van onze toelichting te besluiten, mee-

nen wij  zonder  verdere bewijsvoering te mogen zeggen, 

dat er  weinig zaken zullen zijn aan te wijzen, welke zoo: 

slecht zich leenen voor  winst-object als het onderwijs, waar-

om wij  de hoop voeden, dat een beroep op de overheid om 

in tc grijpen in den tegenwoordigen. ten eenenmalcn on-

voldoenden toestand, niet vruchteloos zal worden gedaan. 

* * 
* 

n het voorgaande is getracht uiteen te zetten, hoe door 

d< absoluut onvoldoende opleiding van opzichters en tce-

kenaars, dc onbemliddclden onder  hen — zij, die zich uit 

finandieele onmacht niet toit bevoegde en hoogstaande leer-

krachten kunnen wenden — bij  allerlei twijfelachtig e onder-

wijs,.zaakjes"  terecht komdn. Zóó Was de toestand tot aan 

het tijdsti p van de stichting der  mliddelbare technische scho-

len te Amsterdam, Utrecht en t en. zoo is de toe-

stand vrijwe l nog. Tot aan bedoeld tijdsti p ontkende nie-

mand de dringende behoefte aan goede opleiding voor  op 

zichters cn teekenaars, terwij l toch — ook van overheids-

wege — maar  zeer  weinig tot voorziening werd gedaan. n 

dc staatsbegrooting van  b.v. werd f — uit-

getrokken  de bevordering van technisch onderwijs cn 

wel f799.329.— voor  hooger-, — voor  lager- en 

slechts f56.000— voor  middelbaar  technisch onderwijs; te-

gen 53.50  voor  hooger-  42.75 °'o voor  lager  technisch 

onderwijs, werd dus slechts 3.75  het totale bedrag 

v  middelbaar  technisch onderwijs besteed; in de Staats-

begrooting vloor  1914 werd uitgetrokken voor  hooger  tech-

nisch onderwijs f — of 44%; voor  lager  technisch 

onderwijs f i .  of 44 "<> en voor  middelbaar  tech-

nisch onderwijs f275 — of 12 °/o van het totaal bedrag. 

 is de verhouding' tusschen de  lullende percentages 

 wol een weinig juister  geworden,  g o e de 

verhoudingen spreken deze cijfer s toch nog allerminst. Aan 

dc opleiding  de opzichters en teekenaars, die zeer  be-

teekenonde vv erkersgrocp in de hedendaagsche ptoductie 

wordt — de begrootingsbedragen toonen het aan — nog tc 

weinig aandacht geschonken. 

 zonen van onvermogende ouders, voor  zoover  zij  niet 

wonen in of nabij  de enkele steden, waarin een . T . ,S. 

is gesticht, zijn ook' thans nog aangewezen op particulier e 

ondernemingen, waar  zij  hun dikwijl s zuur  verdiend studie-

geld offeren, om daarvoor  niet zelden te ontvangen een: 

opleiding van leerkrachten, die intellectueel in geen enkel 

opzicht boven hen staan. 

r  ook is dc Algemeene NederlandsChe Opzichters- en 

Teekenaarsbond van oordeel, dat de voorziening in de be»-

hoefte aan opleiding van opzichters en teekenaars  voor 

zoover  die thans met staatssteun plaats heeft — niet in de 

meest gewenschte richting  wordt geleid. e Bond is tot 

dat oordeel gekomen, op grond van het volgende: 

ie. wij l het onderwijs aan de tegenwoordige middelbare 

technische scholen tc weinig verband houdt met dc zoo 

noodige practische vorming der  leerlingen en 

 aangezien de stichting van Z Q O grootsche cn kostbar, 

scholen als thans geschiedt, de zoo gewenschte. zoo ver 

mogelijk doorgevoerde decentralisatie in den weg zal staan: 

de beschikbaar  te stellen financien zullen spoedig zijn uit 

geput, terwij l dan duizenden jongelieden niet wonende in 

of nabij  de bevoorredhte steden, waarin zulk' een kostbare; 

middelbare technische school is verrezen, van goede op-

leiding blijven verstoken, uitsluitend omdat hun dc mid 

delen ontbreken, die opleiding e l d e rs te genieten. 

Wal het onder  ie genoemde bezwaar  betreft, herinneren 

wij  aan de z.g.n. „middelbaar- technisch-onderwi js-mot ic"  in 

de algemeene vergadering van den Algemeenen Nederland 

schen Opzichters- en Teekenaarsbond, gehouden te r 

sum op i  met algemeene stemmen aangenomen, 

en waarin de bond als zijn mcening uitspreekt: 

,,d at een s t e l s e l m a t i g e, b r e e d e en g r o n -

d i g e o p l e i d i n g d er  t e c h n i c i , een z oo i n n i g 

m o g e 1 ij  k v e r b a n d t u s s c h en ti c p r a c t i s c h e 

en t h e o r e t i s c he v o r m i n g tot v o o r w a a r d e 

h c ef t;" 

„ d a t. e n z." 

Een zoodanige opleiding is zoowel voor  den technikèr 

zelf, als voor  het bedrij f of de industri e in welke hij  na 

zijn studietijd werkzaam worth gesteld, van het grootste be-

lang. Want is bij  zijn theoretische opleiding, zijn practi 

sche vorming te veel verwaarloosd, dan ontvangt industrh 

of bedrij f in hemi een ontbrunkbaar  technikèr. En immers 

onze Technische l toont  een betreurenswaar-

dige duidelijkhei d de juistheid van deze stelling aan: de 

jonge t sche r  staat wetenschappelijk zeer  hoog 

doch is — na volbrachte studie — practisch nog gedu-

rende geruimen tij d niet geschikt voor  een zelfstandigen 

werkkrin g in industrie, bedrij f of .onderneming. Ook lever' 

een argument voor  de juistheid onder  stelling — doch in 

tegenovergestelde richtin g — de militair e academie; de daar 

stutleerentle jongemenschen worden gedurende hun studie 

tij d elk jaar  eenige weken bij  dc regimenten ingedeeld, om 

de militair e practij k en de 'militair e wetenschap zoovee

mogelijk te gelijk in ziCh op te kunnen nemen. 

E n meer  nog voor  den middelbaren technikèr dan voor 

den ingenieur  is het noodig, dat de school hem bruikbaar 

aflevert: immers hem ontbreken dc middelen om na zijn 

studie nog eens een of twice jaren als volontair  werkzaam 

te zijn ; hij  moet dan in eigen onderhoud kunnen voorzien. 

Wi l dius de middelbare technische school aan hare leer-

lingen het diploma van opzichter  of teekenaar  uitreiken 

onder  dc grootst mogelijke zekerheid, dat zij  als zoodanig 

in dc maatschappij  kunnen optreden, tlan moet zij  o.i. zorg 

dragen, dat er  een innig verband aanwezig is t isschen de 

practische en theoretische vorming harer  leerlingen. En wij 

staan in die opvatting niet alleen. Een zeer  sterk voor 

onze opvatting pleitende uitin g vindt men opgeteek'end in 

het verslag van het „Cong re s ter  bespreking van middelbaar 

technisch onderwijs" , op  Augustus en  September

te Amsterdam gehouden. Een onzer  eerste Nederlandsche 

bouwmeesters, dc heer  Jos. T h . J: Cuypers verdedigde daar 

de wenschelijkheid van een practische voorople id ing en 

zeide o. m.: 

, , W at nu de k w e s t i e p r a ct ij  k v o o r a f

l a t e r  b e t r e f t , d a a r b i j  w i l i k op d i t w i jzen, 

d at het h ce 1 |m o e i 1 k z a 1 z ij  n om a an j o n g e 

l u i |m e t de oim t wi |kkei l.i n g v an de - j a r i g e 

. B. S. e en k a p c o n s t r u c t i e, m e t s el b o g en 

e. d. d u i d e 1 ij  k t e m ak en. a 1 s z ij  z o o i e ts n o o it 

h e b b en z ü c n v e r v a a r d i g e n. n z ij  dat 

g e z i e n, d an v e r k l a a r t m en h en d at m et wei 

n i g w o o r d e n. 

k o n d e r v o nd d at m et mi j n e i g en j o n g e n s, 

d i e m ij  g e z e g tl h e b b e n: ld ij  k, d a ar  d o e n w 

n u o p s c h op 1 d r i e u r e  o v e r, om z o o '  c o. n-

s t r u c t i e te l e e r en VV a a r o m l o o p t U n i et e en 

h a l f ulur  m'et o ns h et w e r k op. d an is o ns 

d at n og v e el d u i d e l i j k e r . " 

Zooals gezegd pleitte de heer  Cuypers: practische vormin g 

v ó ó r theoretische opleiding, doch — niemand zal het ont-

kennen — leverde hij  het mtoest schitterende pleidooi voor 

een inni g verband tusschen practische en theoretische vor-

ming; voor  een opleiding! waarin practij k en theorie elkan-

der in dc kortst (mogelijke tusschenpoozen opvolgen. , 

's heeren Cuypers' zonen zouden aan een v o o r opleiding! 

van . . . een half (ulur  nfiet veel hebben gehad. 

p p  Januari  hield de heer n Eyrotlcs, 

r  van de „ E c o l e Speciale des Travaux 

Publics d-'a Batüment et de l'lndustrie' '  in de „Soc ié té d'En -

co'tiragemjent r  l'lndustri e nationale''  tc Parij s een voor-

dracht over  zijn vakschool m'et internaat, waaraan wij  het 

volgende ontleenen: 

„ W ;; n a e e  "  g e r. e c 1 e m o r g en b e st e e tl i s 

a an d c e i g e n 1 ij  k c c u r s u s s e n, d i e 1 a a tl s 

h e b b en i n d c m o e d e r s c h o ot i n de e Som-

m c r a r d (te P a r i j s ) w o r d t de n a m i d d a g ge-

h e el tl o o r g e b r a c h t te A r c e u i l ( w a ar  z i ch 

de w e r k p l a a t s en b e v i n d e n) b e h a l ve op en-

k e l e dag |en, d i e b e s t e md z i j n v n or  b e z o e-

k e n a an w e r k p l a a t s en of f a b r i e k e n , w a a r -

o v er  de l e e r l i n g en e en v e r s l ag m o e t en Ui t -

b r e n g e n, d at w o r d t g e c o r r i g e e rd en v an 

a a n t e e k e n i n g en v o o r z i en d o or  d en b e t r e f -

f e n d c n 1 e e r a a r." 

Ook, hier  dus een zeer  innig verband tusschen theorie 

en practijk : ook liter  volgen de practische en theoretische 

lessen elkander  met zoo. kort mogelijke tusschenpoozen op. 

t g e l o e r de — z oo o n t l e e n en wij  ver-

d er a an d e ze P ar  ij  s c he v o o r d r a c h t — w o r d t 

d a d c 1 ij  k i n t o e p a s s i ng g e b r a c ht  p d c wer-

k e l i j k e pr  a c t ij  k." 

n de 32e algemeene vergadering van de „Ve reen ig in g 

tot bevordering der  Vakopleiding" , gehouden op  Jul i 

 te m werd de volgende motie ingediend door 

hare afdeeling Arnhem, aangenomen: 

e a f d e e l i ng A r n h e m , enz.; 

v an m e en i n g, tl a t h et z e er  vv e n s c h e 1 ijk ! 

is. d at het v a f c s c h o ol o n d er  wi j s m e er  t l a n 

t o l nu t O1 e m o g e 1 ij  k was, v o e l i n g h o u d c m et 

d c p r a c t ij  k; 

o v e r w e g e n d e, tl a t u i t de op h a r e v e r g a-

d e r i n g v an  J u l i  g e h o u d en v o o r -

b e s p r e k i n g en g e b l e k en is, d at t a l v an p r a c-

t i s c h e b e z w a r en te b e r d e k u n n e n w o r d e n 

g e b r a c h t, d j e een b r e ed o p g e z et o n d e r-

zoek, z o  w e 1 i n de a f d e e l i n g en d er  v e r e e-

n i g i n g a l s i n het b u i t e n l a n d , n o o d z a k e l i j k 

m a k e n: 

n o o d i gt bet h o o f d b e s t u ur  u i t : 

. a. t c o n d e r z o e k e n, of het w e n s c h e l i jk 

i s. tl a t j e e r a - n i n n v a k s c h o l e n, m e er  J t n 

t h a n s (in t ien r e g el m o g e l i j k is. i n ti e ge le-

g e n h e id w o r d en g e s t e l d, v o e l i n g te h o u-

d en met tl e p r a c t ij 1 k v an h et v a k, vv a a r i n z ij 

l es g e v e n: 

b. Z o o j a, m i d d e 1 e n t < b e r a m e n, d i e t ot 

het g e w e n s c h te d o el k u n n e n l e i d e n; 

. a. te o n d e r z o e k e n, of het w e n s c h e l i jk 

i s. d at de 1 e je r 1 i ;n g en v a n' v a k s c h o 1 e n lus-

s c h en de cursusj  a r e n t i j  d e 1 ij  ld w o r  d e n w e r k-
zaam g e s t e ld in f a b r i e k e n en w e r k p l a a j t -

s e n ; 

b. z oo ja , m i d d e l en te b e r a m e n, d i e t ot 

h et g c w e n s c h t e d o e 1 k u n  e n  e i tl e

. te onde rzoeke n ó f en z o  j a, 0 p w e 1 '.- e 
wij  z e d e ze m a t e r i e i n h el b u i t e n ! a n tl i s 

g e r e g el tl." 

A l kennen Wij  nu, nliet de resulteren van het daarin in 

uitzicht gestelde onderzoek, toch spreekt die A m h e m s c hö 

motie rot ons van een sterk' gevoel van onvoldaanheid over 

de tegenwoordige regeling van het technisch onderwijs in 

kringen, die opj  grond' van eigen ervaring in de eerste plaats 

.Ot loiordeelen bevoegd moeten worden geacht. 

( S l ot vo lg t . )-

^ P r i j s v r a g e n . £ 

G V O O E 

G E B O U W E N E . 

(Op den 8'sten i j.1. is bet volgend adres verzonden: 

Aan zijne Excellentie' 

den r van Waterstaat. 

Ondergetcekenden : 

de j tot Bevordering der  Bouwkunst"  te Am-
sterdam, 

het Genootschap „Arch i tec tur a et Amicitia "  te Amsterdam, 

dc Vereeniging „Bouwkuns t en Vriendschap"  te -

dam 

en de „ B o n d van Nederlandsche Architecten"  te Amster-
dam, 

nemen met verschuldigden eerbied tic vrijhei d het volgende 

ontler  Uwe g e ë e r de aandacht te brengen: 

r  en meer  wordt ingezien tie noodzakelijkheid dat bij 

het tot stand brengen van tie belangrijk e bouwwerken van 

onzen tij d er  naar  gestreefd mort, wlorden. dat deze aan de 

hoogste architectonische eischen zullen voldoen, zijnde deze 

bestemd om wieetr  te geven den stand van de hedendaagsche 

bouwkunst, .n in hunne uiterlijk e verschijning uit te spreken 

de beteekenis van dc ontwikkeling , 'de kradht en den kunstzin 

van een volk. 

s het voor  particulieren dus een eisch, dat zij  bij  de op-

dracht voor  eenigen bouw de (keuze van hunne bouwmeesters, 

die de bouwwerken zullen ontwerpen en de uitvoering lei-

den, met voorstaande overwegingen rekening houden, in 

des te grooter  'mate rust deze verplichtin g op de Overheid, 

die in dezen in waarhe'd eene hooigie roeping te vervullen 

heeft. 

Al s een der  meest representatieve bouwwerken nu, waarvan 

het totistandbrengen door  het k zal Worden ondernomen, 

is zeer  zeker  tc noemen het gebouw) voor  de Tweede r 

tier  Staren-Generaal, zoodat ondergetcekenden van oordeel 

zijn , dat l>ij  een zoo belangrijk bouwwerk alle Nederlandsche 

architecten in de glelegenheid moeten worden gesteld, hun 

beste krachten aan tli t ontwierp te wijden. 

Adressanten ontveinzen zich niet tie groote moeilijkheden, 

zoowel ten aanzien van den aard van het bouwwerk, als 

van de omgeving waarin het zal wolrdekl gesticht, doch zij, 

meenen op goede gronden te mogen aannemen dat ontler 

de Nederlandsche architecten meerderen te vinden zullen 

zijn, in staat dit zoo belangrijk vraagstuk tot oplossing te 

brengen. 

c c-ang  wien ontler  tli e architecten  eer-

volle opdracht kan worden toevertrouwd, zal te beantwoorden 

zijn door  hel uitschrijven van een openbare i d e ë e n-

p r i j s v r a a g , gevolgd door  een en g e r en w e d s t r i j d , 
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waartoe een zfcjker  aantal gekozenen uit den vóórwedstr i j d 

zullen worden toegelaten. 

Tal van voorbeelden, vooral in, lifct buitenland, zijn aan 

te wijzen, waarbij  de verkregen resultaten eene aanbeveling 

voor het stelsel van  opjembare prijsvragen zijn geworden. 

r kan dan ook! geen' ircdqn zijn aan het welslagen van 

de bier  bedoelde ideeën-pri jsvraag en cindwedstrijd te twij -

felen, indien zij  breed worden (opgezet. en geregeld in overleg 

met  rermanente Prijsvraag-Commissie, die is ingesteld 

door  bouwkundige Vcrcienrgingcn. en adviseert op det 

grondslagcln neergelegd in de Algemeene n voor 

nationale bouw kundige prijsvragen. r  deze inzichten ge-

leid, en ten voli'e d van l'w e belangstelling te* 

dezer  zake. nemjsn ondergeteekendcn de vrijhei d Uwe Ex-

cellentie met den mecsten aandrang in overweging te geven, 

de Nederlandsche architecten in de gelegenheid te stellen 

i n v r i j e n w e d s t r i j d hunne krachten te geven aan de 

oplossing van het zoo beteekenisvolle vraagstuk der  stichting 

van een nieuw Gebouw voor de Volksvertegenwoordiging. 

't Welk doende, enz.: 

Voor het r der j  tot Bevor-

dering der  Bouwkunst: 

w.g. A . SA1..  G.Bzn., Voorzitter , 

w.g. J,. , Secretaris. 

Voor het Genootschap ..Architectura"  et Amicitia" : 

w.g. P A U  J. , Voorzitter . 

w.g. . F. , Secretaris. 

Voor de Vereeniging ,,Bouwkunst en Vriendschap": 

w.g. . G. , Voorzitter . 

w.g. G. . Secretaris. 

Voor den Bond van Nederlandsche Architecten: 

JÏOS. . Voorzitter . w.g. 

w.g. JiON. , Secretaris. 

L e e s t a f e l . 

G  No.  O f f i c i e e l G e d e e l t e. A l -
gemeene- . g . — t Gebouw voo  de 
Tweede . — g d; g op i

e t doo . J. van de  Ven (Slot; met 
afbeeldingen. 

. — , doo  1'. j . Willekes . 
e N i e uw e e , doo  J. . van l.oghcm b. i . 

 Technisch . 

No. l en e het 

|. lilaauw. 

(ie-A 
nootschap. 

g van het Ambacht, doo ('. 
k ing, doo  Jan de . 

t (i o u d en Feest de . 

E  : No. t e element in den 
Stedenbouw, doo . W. . i c. i . (Slot). 
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Het nieuw e plan der Maatschappi j 
„Zorgvliet " 

e j  .„Zorgvliet "  heeft voor de indiening 

van haar  nieuwe plan het tijdsti p thans waarschijnlij k gun-

stig geacht, 'omdat als minister van Waterstaat  aan 

het bewind is een man. die als oud-Wethouder van 's-Gra-

venhage ook) met de verschillende plannen, die bij  de 

gemeente hangende 'zijn , meer  clan iemand anders vertrouwd 

is. Ongetwijfeld zou deze omstandigheid kunnen medewer-

ken ter  bevordering van h)ct «ve r leg, dat in deze' zaak 

tussschen k en Gemeente gepleegd zal moeten worden, 

maar het heeft eenigszins den schijn alsof nu juist die 

bekendheid met de e Gemeentezaken en toestan-

den de g genoopt heeft tegenover de voorstellen 

tier ' een gereserveerde en zelf een min ut 

meer  ontwijkende houding aan te netmjeün. 
Al s eerste blij k daarvan heeft zij  reeds aan adressan-

ten te kennen gegeven, dat er  tegen de voorgestelde rui -

ling bezwaren (bestaan. Wi j  hebben geien reden te veron-

derstellen, da/1: /dit gedaan is, om rein spaak in het wiel 

te steken, maar  daardoor den gang der  zaak reeds in den 

aanvang eenigszins ite kunnen remmien was blijkbaa r de 

g toch niet onaangenaam, met het oog op alles, 

wat onvermijdelij k alreeds aan een overweging van de 

 oorstellen vastzit. 

Tot voor  (betrekkelij k weinige jaren had men te 's-Gra-

venhage nog jgettn Paleis-kvvtestie, maar een -

tie bestaat er  reeds lang. Op t voorbeeld van Amsterdam 

is men ,toen begonnen ook Uier van oen -

kwestie te ispreken, ofschoon hot onafscheidelijk verband, dat 

in de hoofdstad deze combinatie deed geboren worden, in 

de e niet bestaat. Vervolgens hebben wij  de vcr 

keers kwestie in de binnenstad welker  bestaan niet geloochend 

kan worden en waaraan men bij  ellkf.' \ oorg'enojiven ver-

g van (plaatselijkcn aard dient te dfanken, om niet 

telkens, aooals de ondervinding bewezen heeft, in fouten 

te vervallen, die slechts met groote kosten te herstellen 

zijn |of izelfs onherstelbaar  geacht moeten worden in afzien-

baren tijd. 
e j  ..Zorgvliet' "  heeft nu met haar  plan de 

Paleis-k'wcstie op: den voorgrond geplaatst; de stichting' 

van een nieuw pa kri s op Zorgvliet is vooir  haar  hoofdzaak, 

wat er  daarna mij t het 0.11de paleisterrein zal worden aan 

gevangen lis voor  haar een zaak van latere overweging. 

Ui t de Verschillende varianten, die zij  voor cle exploitatie 

van dit terrein heeft ontworpen, blijk t duidelij k genoeg, 

dat daaromtrent nog zeer  weinig vaststaat. Een groot ri 

sic.o is echter uit den aard der  zaak aan de exploitatie van 

dit terrein , midden in de 0111de .stad. niet verbonden. 

Voor de Gemeente staat de zaak evenwel  an 

ders. Zij  'heeft weliswaair  een direct belang bij  aanwe-

zigheid der g gedurende oen groot gedeelte van 

het jaar en bij-, heit bestaan van eon waardig en doelmatig 

k Paleis, maar  wtiar  dit nu precies staat is v

haar van minder  gewicht. t bestaande paleis heeft als 

elk oudl huis zijne inconven iënten, maar de  zijn 
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niet van zoo overwegenden aard. dat zij, zoo gewenscht, 
niet te verbeteren zouden zijn. t het voorts in verband 
met de verkeerseischen nog niet als een sta-inden-weg be-
schouwd wordt , 'blijk t wel uit de reeds vroeger  gedane 
voorstellen, oml er, zoo het eventueel door  de , 
verlaten mocht worden, een andere blijvende bestemming 
aan te geven, het zelfs voor  Stadhuis te bestemmen. r 
de Gemeente .heeft nog verscheidene andere plannen in 
portefeuill e er.1 liet is die vraag of daar  geen veel betere 
bij l zijn, dan dat, hetwelk het oude paleis tot stadhuis zou, 
willen inrichten. t welj  en wee der e is in geen 
enkel opadcht gemoeid met laatstgenoemde oplossing van 
het \ raagstuk. mlaar  er  is iets anders. Waar da 

j  „Zorgvl iet ' '  |mi voor  den dag komt met een 
mooi plan, dat. hoe men er  over  denken moge, toch zeker 
wel verdient bij k en Gvatveente in overweging te wor-
den genomen, ligt voor  de Gem|eente de wenschelijkheid 
voor  de hand. tegelijkertij d met de nu. zij  het ook van 
particulier e [zijde, op den Voorgrond geplaatste Paleis-kwestie, 
oolk dc , de e en wellicht 
nog andere e vraagstukken tot oplossing te bren-
gen. Wi j  gclooven. tlat hier  voor  de adressanten het las-
tigste struikelblok ligt . vviant. al is de Gemeente nog zoo; 
meegaande, de vraagstukken, die wij  hier  noemden zijn 
zeer  ingewikkeld: en vormian een kluwen, dat door  dc be-
handeling van (velen steeds meer  in elkander  gedraaid 
wordt en slechts door  een zeer  bekwame hand ontward 
zal n worden. e Gemeente kan en mag boven dien 
zich nictf, in transacties begeven, zonder  te weten, waar 
die ,op uit zullen loopen. n k en Gemeente dus 
met elkander  willen samenwerken, zullen- adressanten in 
de onderhandelingen (met laatstgenoemde, wanneer  hel er 
op aankomt, ->p de meeste moeilijkhoden stuiten. 

Wi j  wijzen hier  op omstandigheden, die de j 
..Zorgvliet' '  zeer  zekler  evengoed en beter  dan ons bekend 
zijn. maar  (meenden het toch niet overbodig, er  de aan-
dacht ip te vestigen. 

Wi j  Wouden 'dit niet doen, wareneer  het hier  een gewoon 
plan gold. zooals er  in elke groote stad elk jaar  eenige; 
gepubliceerd worden. j  zijn er  dan dikwijl s van zeef 
t vv ijfelachtige waarde. 

Wi j  meenen even wiel hier  te doen te hebben met een 
weloverwogen plan, dat. ook in letterlijke n zin. de kroon 
moet zetten op het werk van de j  en het ver-
wondert ons, .dat de grootte pers. die vaak m'et.veel op-
hef melding maakt van ondoordachte soms onbekookte fan-
taisieën van afmateurs. \an dit nieuwe plan betrekkelij k 
weinig notiti e heeft genofmen en eenigszins angstvallig is 
in de bcruiging barer  ingenomenheid. 

 )nze> inziens snoet men bij  die beoordeeling de overwe-
ging terzijde stellen, dat het uitgaat van particulieren, die 
er  ook financieel belang bij l heb huil en in de eerste plaats 
magen of het denkbeeld goed.'  cn het plan uitvoerbaar  is. 

e exploitatie van bouwterreinen is nu eenmaal een 
werk. dal - men niet uitsluitend voor  zijn genoegen, of 
uit philanthropische overwegingen, onderneemt en wanneer 
men ziet. hoe de ] ..Zorgvliet'  haar  taak opvat, 
dan moet linen erkennen, dat hetgeen zij  tot stand brengt; 
de vergelijkin g niet wiJt men s ziet glansrijk kan 
doorstaan. 

t is de vraag of; dc Gemeente 's-Gravenhage, zoo 
:'.ij  dit iterrei n zelf had in handen gelkregcn en geëxplo i-
teerd, er  wat beters van gemaakt zou hebben. n had het 
geheel als wandelpark kuiilin n behouden en nu gaan er 
weer  stemmen /tip, om te betoogen, dat men althans her 
middenstuk, thans kloor  adressanten voor  den paleisbouw 
bestemd, als zoodanig moet trachten tic behouden. t 
zou nu 'wiel heel aardig zijt i e-'ii het denkbeeld kan dienst 
doen al> bezwaar tegen l'.'et paleisplan. maar  wij  gelooven 

niet, dat aan zooiets opl het oogenblik bij  die Gemeente 
ernstig gedacht wordt en bovendfiesi; dit punt is niet aart 
de orde, wij  hebben h'eti /daar  niet over, zullen adressanten 
denken, maar  wij  komen met een afgerond voorstel of 
zij  dit i n overweging willen nemen. 

Bovendien moet «liet vergeten worden, dat het midden-
stuk, waarop de paleisbouw ontworpen is, in particulier 
bezit is en het geenszins de bedoeling van den eigenaar 
is, zich er  van tc ontdoen. Zoolang niet op dr- voorstellen 
der j  wordt ingegaan zal . Goedkoop er 
rusti g blijven wonen; hij  stelt'  het nu alleen beschikbaar 
in verband met het palcisplan. 

Gaat dut niet door, dan kan de toestand nog jaren blijven, 
zooals hij  is, d.w.z. dan blijf t de afgesloten buitenplaats 
voorloopig midden in het villapar k liggen en kan dit niet) 
voltooid wiqrd'et i op dc wijze, zooals de gesteldheid van het 
terrein die voorschrijft . Om d\t'  te zilefn is ten enkele bli k 
op de kaart voldoende, terwij S mjon daarbij  tevens gewaar 
zal worden, (dat er  moeilijk , als centrum; van bet villapar k 
iets mooiers gedacht kan worden, dan een vorstelijk paleis 
en een paar  monumentale, openbare gebouwen. Wanneer 
men er  dan verder  op let, dat de in dit plan ontworpen 
groote verkeersweg 'een factor  van groot belang is, dan mag 
aan het plan, zooals .. : daar  ligt . afgezien van alle
mende kwesties, een woord van lof niet onthouden wor-
den. r  dc verwezenlijking zou, o. t. het park Zorgvliet 
voltooid worden op een wijze, waarmede men uit een aesthe-
tisch oogpunt  vrede zou kunnen hebben. 

r  het n niet de qualiteiten van het plan op zich-
zelf zijn, die hier  den doorslag gicven. t hebben de adres-
santen natuurlijk 1 vooruit overwogen en zij  zijn e.r  mitsdien, 
allereerst op ."uit gewjeest het plan, als zaak, aannemelijk 
te maken. Oeik  zoodanig!  hun voorstel niet zonder 
talent in elkander  gezfet. t spreekt echter  vanzelf, dat 
de Overheid |tnaar  niet z>>o dadelijk  een voorstel van. 
particulieren kan ingaan, maar  dit beteekent  nog niet. 
dat zij: ongeneigd zoiu zijn het plan in overweging te
men, tenzij  zij  daarvoor  afdoende redenen had. n is 
evenwel op het («ogenblik niets bekend en wij  kunnen
ook niet voorstellen, dat onze tegenwoordige . 
in een aangelegenheid zoo belangrijk ! als deze. den adres-
santen met het gewojne ..geen termen"  de --tukken terug 
zou zenden. Zi j  en het ptublidk hebben, meenen wij . wel. 
eenig recht, wanneer  er  bezwaren gemaakt worden, ook 
te vernemen op welke overwegingen die bezwaren berus-
ten. t er  dingen zijn. waarvan openbare behandeling min-
der gewenscht  kunnen wij:  e j u s voorstellen, doch men 
kan de geheimzinnigheid ook overdrijven  de menschen 
onnoodig in (het dfuister  laten rondtasten, maar  niemand zai 
beweren, dat d;ezfe tactiek bevorderlij'k ]  de totstand-
koming van groote dingen. 's-Gravenhage heeft zijn nationale 
beteekenis te danken aan de/ dubbele hoedanigheid van 

e en . liet m ei met |n k 
lij k Paleis en zijn n v oor  d-n lag 
kunnen komen, onze nationale eer  daarmede min of meer 
gemoeid, het is een eisch des tijds, waaraan wij  niet kun 
nen ontkomen, dien wij  dus onder  de oogen moeten zien. 

E n zoo is het ook met de \raagstukken. die zich in vel-
band daarmede voordoen. Wi j  kunnen de oplossing wel 
verschuiven, maar  eenmaal komen vviji oip een punt, dal 
er  gehandeld moet worden. 

Wi j  meenen. dat voor  de e het tijdsti p nader;, 
waarop het noodzakelijk geacht zal moeten worden, aan dc 
vele, reeds (tal van jaren iin de lucht hangende, plannen ein 
deljj k een vasten vorm en daarna een begin van uitvoering' 
te geven. 

Middelbaa r Technisc h Onderwijs . 
Sftot (Zji e bladz.

lOmzc aanhaling uit de voordracht van den heer n 
Eyrolles [kan voor  een deel dienst doen als antwoord op 
de in voorgaande motie onder a gestelde vraag en wel 
in dien zin, dato aan de Parijsche school de leerlingen wel 
degelijk in fabrieken en werkplaatsen worden werkzaam 
gesteld. r  nok op de vraag of dc leeraren voeling moe-
ten honden met de practijk '  van het vak, dat zij  doceeren, 
geeft de heer  Eyrolles het ook naar  onze meening volko-
men juiste antwoord, als het in zijh voordracht heet: 

„ A l s m en h i e r a a n t o e v o e g t, d at de l e e r a-
r e n g e k o z en w o r d en u i t de i n g e n i e u r s en 
a r c h i t e c t e n, i n d i en s t va  s t a a t o f g e m e e n-
te, u i t de l e j i d e r s v an i n d u s t r i e e l e o n d e r-
n e m i n g e n, d i e d us b i j g e v o l g o n d e r w i j z e n, 
wa,t |züj  zc\f a l l e d a g en i n t o e p a s s i ng b r e n -
g e n, z al mentnc e t en toegeven, d a t d e „ E c o 1 e 
s p e c i a le de t r a v a u x p u b l i c s "  e en bij  u i t -
s t ek p r a c t i s c h e s c h o ol is." 

Wi j  geven dat gaarne toe en zouden wenschen. dat het 
middelbaar  technisch onderwijs in ons land op deze wijze 
werd geregeld. 

(Ook' kunnen wij '  inzake de practische vorming gedurende, 
de studiejaren, steunen op> dc ervaring in het buitenland 
O m g e d a a n.  heer . J . dc"  Groot schrijf t daarover  in zijn 
rappor t oveir  het „Vakonderwi j s in het buitenland"  de vol-
gende, sterk sprekende woorden: 

n het b ,u i t e n 1 a n d i s d at a n d e r s. O v e r a l 
b e s t a at het s t r e v en e n a a n v e 1 e s c h o l en 
i s n d a a r i n r c e d s g e s 1 a a g d, om het p r a c -
t i s c h o n d e r  w ij  s a an de s c h o  1 te v e r b i
d c n. En wa ar  1 ijk . w i l m en o n ze k u n s t n ij  v e r-
h e èd d i e n e n, d an k a n m en n i et v o l s t a an 
m et het k w e c k en v an k u n s t n ij  v e r h e i d s t e <> 
k e n a ar  s, m a a r m o et er  g e 1 e g e n h e i d w o r d e n 
g e g e v en om w at i n h e el d vv o r d t g e b r a c h t 
o ok p r a c t i s c h u i t te v o e r e n ." 

e heer  Jos. T h . J. Cuypers zei in het meergenoemde 
congres: 

m z , u l l en d i e l e e r a r en n i et a l l e en 
p r a c t i c i g cfw e e s t m o e t en z ij  n. m a ar  z ij  z u 1-
l en het oolk m o e t en b l i j v e n . " 

Vervolgens heeft de heer . de Groot. d i „  directeur; 
der e middelbare technische school in zijn, in 
dezie mlclmorie reeds rnteer  aangehaalde, voordracht zich 
eveneens verklaard voor  een inni g verband tusschen de 
practische en theoretische vorming der  leerlingen. n e 

"  van 6 r 3 leest men daaromtrent 
het volgende: 

„  A l i e a an g c v o e r d e b e z w a r en (z O  vv e 1 t e-
g en pr  a c t i j  k v ó ó r a l s p r a c t ij  k na de s c h o o l) 
w o r d e n o n d e r v a n g e n, a l s m en e en p r a c -
t i s e h c n 1 c e r t ij  d i n v o e r t E d e s t J-

d i e j a r en. 
n Enge land i s m en r e e ds l a n g op d i e 

m a n i er  a an het w e r k . n m o et z o r g d r a -
g e n, d at j o n g e l u i m et t h e o r e t i s c he v o o r -
o p l e i d i n g op de . T . S. z o o v e el a an h a n d-
werk ! d o e n, d at z!'e i n h u n l e e r t i j d op de 
f a b r i e(k r e e ds d ad e l i j k e e n i g s z i ns n u  ig 
b e z ig k u n n e n w e z en en op de h o o g te z i j n 
v a n de v a k t e r / m e n, d i e i n de w e r k p l a a t s 
g e b r u i k t w o r d e n ." 

Ten slotte nog een aanhaling uit het in de/e memorie 
»ojk reeds rnteer  genoemde adres aan de Tweede r 

van de Sociaal-Technische Vereeniging van e 
s cn Architecten en den Algemeeneti Nederland-

schen Opzichters- en Teekenaarsbond van r
„ N i e t a l l e en d e 1 e e r 1 i n g e n. d o ch o ok de 

l e e r a r en d i e n en o. i. z o, o v e e 1 m o g e 1 ij  k voe-
l i n g te b l i j v e n h o u d en m et de p r a c t i j k . 

t g e v a ar  is g r o o t , d'a't e en t e c h n i c u s, 
d i e j a r e n l a n g u i t s l u i t e n d a l s d o c e nt is 
vv e r k z a a m g e w eest, l a n g z a m e rh a n d d e n 
j u i s t t\n b l i k op het p r a c t i s c h v a k . dat ii ij 
o n d e r wlij  s t, g a'a t v e r l i e z e n. t v e r d i e n : 
d a a r o m a a n b e v e l i n g, d a t d e l e e r a r en n a a st 
h u n n e w e r k z a a m h e id a an de s< h o o i.
v e el m  g e 1 ij  k i n de p r a c t ij  k vv e r k  a a  hl ij ; -
ven ." 

En lin de conclusie heet het : 

 B ij  het on d e r w ij  s a an de . T . S. d i en  n 
t h e  r i e en p r a c t ij  k z o o i n n i g in  g <. 1 ij  k v e
b a n d te h o u d e n . '' 

n het voorgaande hebben vviji met betrek!.ing tot onze 
uerste stelling, dat het tegenwoordige middelbare technische! 
onderwij s te weinig verband hpudt met de practische vormin g 
der leerlingen, getracht aan te toon en. dat tal van zoowel! 
binnen- als buitenlandsche autoriteiten in die overtuiging] 
aan onze zijde staan. t voortgaan op den ingeslagen weg 
welke t naar  een te schoolsche opleiding, zal slechts1 

schade aan onderwijs en leerlingen kunnen berokkenen. 

*  * * 

Thans hebben wij l (jet verdedigen dc stelling, dat met velt{ 

kleine scholen een nuttiger  effect bereikt zal worden, dan 
met enkele grootsche inrichtingen . E n ook in deze kunnen 
Wij  steunen op. het oordeel van tal van be oegde mannen. 
n het reeds 'meer  genoemde r Technisch Ondcr-

wijis-Gongres gaf de heer  W . P. C. Sdhaap, c. b.  directe ar 
der gcmeeniev.'.ikeii tc Arnhem, als zijn'mleeiiin g te kennen: 

r  het g e h e e le l a n d is e en d r a n g tot 
s t i c h t i n g v an d e r g el ijld e i n r i c h t i n g e n 
e n o v c r a 1 w o r d e n d a a r t o e b e l a n g s t e l l e n d e, 
p e r s o n en g e v o n d e n ." 

e heer  Cuypers sprak: 

„ W a n n e e r i k de v r a a g o v e r z i e, d i e o ns is 

v o o r g e l e g d: t er  é én c e n t r a l e s c h o ol 

k o m e n, of m o e t en er  m e er  k l e i n e s c h o l en 

w o r d q n o>p g e r i c h t i n v e r s c h i l l e n de dee-

l en des l a n d s? - - d an s p r e e kt m ij  n g c v o e l 

c n o ok e e n j i g s z i ns m ij  n v e r s t a n d 1 i ch u i t 

v o or  m e e r d e re var , u e r g e 1 i j k e s c h o l e n ." 

c heer  TT. J. de Groot, inspecteur  van het middelbaar 

onderwij s söhrijf t in zijn bekend rappor t over  het ..Vak-

onderwij s jn het buitenland"  het volgende: 

„ V / a t i n het b u i t e n l a n d m e er  v o or  de ver-
d e r e o p l e i d i n g en v o or  s p e c i a le t a k k i j n 
v a n n i j  v e r h e i d w o r d t g e d a an is v an z o o v e el 
g r o o t e|r  b e t e e k e n i s. d at e en v e r g e l i j k i n g 
n i e t w el m o g e l i j k is." 

Ui t deze aanhaling blijkt , dat in het buitenland de decern 
tralisati e verder  is doorgevoerd en dat de heer  de Groot 
dat ook voor  ons land wcnschelijk acht. 

n het mc ("('noemde adres aan de Tweede r heet; 
het: ; 1 | 

t i s n  o d i g. d a  o p v e  s c h e id e n e p 1 a  t-
s e n des l a n ds g ie «  e n > o 11 e d i g  i d .1 e i b a a r 

file:///raagstukken


t e c h n i s ch on d e r w i j s w o r d e v e r s t r e k t, p -
d a t z  c v e el m o g e] ij  k j o n g e 1 i e d e n, v  o r w i e 
d i t o n d e r w ij  s best e m d m o e t z ij  n, e r v a n k u n-
n en p r o f i t e er  en." 

n de  algemeene vergadering van de j 
van Nijverheid in Juni  te t gehouden, resu-
meerde Prof. , de debatten over  het onderwijs-
vraagstuk, aan welk resumé het volgende is ontleend: 

„ O v er  het b e g i n s el z ij 1 n wij  het a l l e n e e n s: 
wc m o e t en h e b b en d e c e n t r a l i s a t i e; d at is 
o ok e en v an de p u n t en d o or  d en h e er e 
G r o o t r . O.) a ls d e s i d e r a ta 
a a n g e vp e r d." 

n deze vergadering was mede aanwezig de heer . Enno 
van Gelder, directeur  van dc middelbare technische school 
te Amsterdam, die zich met voornoemde conclusie vereenigdc. 

e redactie van het „Ti jdschrif t der j  van 
Nijverheid "  schreef in haar  nummer van t :

n 1) r en ge i n z e k e r en z in de s c h o l en 
n a ar  de l e e r l i n g e n; n o od z a ke d e z en n i et 
a l l e n i n of hij ] A m s t e r d a m (het g o l d de 
t o en a a n h a n g i ge r e o r g a n i s a t i e- d er  a c h i-
n i t '  n - k w e e k s c h o o l) te k o m e n w o n e. n, w a t 
ie- g r o o t e u i t g a v en m e d e b r e n g t, ó f v o or 
h u n o u d e rs e-n v e r z o r g e r s, <> f v o or  het r i jk , 
dat met gr  « .o tc t o e l a g en en b e u r z en v e l en 
z ou m o e t en h e l p en v o or  w i e de k o s t en v e el 
te  g z ij

E n deze kiostcn zijn niet gering; immers de heer n 
van de: e kuimt in zijn brochure: t middelbaar 
technisch onderwijs een verwaarloosd volksbelang''  voor  ka-
merhuur , levensonderhoud, les- en reisgci'h n tot een be-
drag van f  por jaar. Alleen het noemen van dit 
bedrag is reeds voldoende om aan te toonen. elat een mid-
delbare technische school door  onbemiddelde:! alleen zou 
kunnen worden bezocht als zij  in of nabij  de gemeente wo-

. oen, waarin de school is gevestigd. 

Etn immers, aan de e school wordl de juist-
heid dezer  stelling thans reeds bewezen; de vastgestelde toe-
la tingseischen n niet worden gehandhaafd, wil men 
de school althans behoorlijk doen bevolken. 

Wi j  meenen thans voldoende te hebben aangetoond, dat 
dc Algemeene Nederlandsche Opzichters- en Teekenaarsbond 
in zijn overtuiging, da.'  decentralisatie in het middelbaar 
technisch onderwijs zoo ver  mogelijk dient te worden door-
gevoerd, niet alleen staat. Ons rest thans nog aan te too-
nen. dat het stelsel'  van decentralisatie geen groeitere fi-
nanc iëe le offers zo|u vragen, dan t  s gevolgde stelsel 

. 

n t onlangs versohenen geschriftje e e 
e Schooil te  >< o drcchi"  leest men, dat die school 

geheel voor  gebruik gereed f  heeft ge-
kost, terwij l de gemeente t , terrein be-
schikbaar  stelde. 

e rente van boiivvkapitaal en van grondwaarde, benevens 
de salarissen van personeel, de klosten van leermiddelen, 
enz. vormen tezamen ongetwijfeld een zeer  aanzienlijk be-
drag, terwij l uit d'e becijferingen in liet op 2j Apri l
door  hel genootschap "  te Arnhem tot de 

g gerichte aelrc om subsidie voor  de reorganisatie 
van zijn onderwijsinrichtin g tot middelbare technische school 
blijkt , dai voor  de> Arnhemsche school — m ei i n b e g r i p ) 
v an de s a l a r i s s en v an het g e h e e le p e r s o n e e l) 

- slechts een bedrag van f — per  jaar  noodig is. 

s van e en , zenden niet veel minder 
dan dri e Arnhemsche (scholen kunnen worden gesticht, het-
geen ook blijk t mil hkst bedrag (van het staatssubsidie: t 
(.inving in  f —; Arnhem vroeg voor
doch kreeg het niet —

En hor ,a ' - . . : i wij  de verdediging van de iwee hoofd-

voorwaarden, die dc Algemeene Nederlandsche Opzichters-

en Teekenaarsbond aan een goede oplossing van het middel 

baar-technisch-onderwijs-vraagstuk stelt, besluiten. 

*  * * 
e komen wij  dus tot de volgende conc lus iën: 

. Aan inrichtingen, waar  onbemiddelde, doch intelligente 

jongelieden goed en van overheidswege geregeld middelbaar 

technisch onderwijs kunnen ontvangen is nog steeds dringend 

behoefte. (Zoowel voor  de maatschappij  als voor  de jonge, 

technici zelf is het Van het grootste gewicht, dat dit onder 

wij s op e'eil belangrijk hooger  peil wordt gebracht, als aan 

do particulier e ondernemingen — waar  het onderwijs in 

de eerste plaats winstobject is — tooit het geval zal kunnen 

zijn ; 

. t onderwijs aan de middelbare technische scholen 

moet een zoo inni g mogelijk verband houden met de prac-

tische vorming der  leerlingen. Practische en theoretische, 

lessen mouten elkander  voor  zooveel mogelijk in kort e t.is-

schenpoozen opvolgen. 

Pen schoolsche opleiding moet zooveel doenlijk worden 
vermeden, hetgeen mede te bereiken is door  d  docenten te 
kiezen uit in de practij k werk/aam zijnde ingerieurs en ar-
chitecten, bediijfsinginieurs. bedrijfsleiders, afdeelingschefs 
en andere practische. doch tevens wetenschappelijke technici; 

. Voor  het thans gevoigde stelsel, volgens hetwelk
kele grootsche  kostbare onderwijsinrichtingen worden 
gesticht, trede in dc plaats een zoo. ver  mogelijk doorgevoerde 
decentralisatie. e meer  kleine en bescheiden scholen
alle deelen des lands worden opgericht, des te kleiner  is 
het aanial jongemenschen. dat om f inanciëele redenen, het 
onderwijs niet zou kunnen volgen. 

. Teil einde het gevaar  te ontgaan, dat door  de sterk 
doorgevoerde'decentralisatie een zekere eenheid van geelach-
tengang hei onderwijs niet zou behcerschen, bcnoeme cle 
regecring ccn commissie, die regelen ontwerpt, waaraan 
alle, do-ar  den Slaat gesubsidieerd middelbaar  technisch 
onderwijs, moet beantwoorden. 

t betrekking tot conclusie V nog een enkel woord. 

t gevaar  toch, dat, waar  thans iedere school haar  eigen 
leerplan, haar  eigen methode, haar  eigen regeling inzake 
de practische vorming volgt, de werkgevers aan technici 
van de eene school de voorkeur  zullen geven boven die 
van een andere inrichting , is niet denkbeeldig en kan o. i. 
het best worden voorkomen door  een regeling, welke hei 
geheele . 1\ O.-vraagstuk omvat. Want behalve de twee, 
in deze memorie in hoofdzaak op den voorgrond gebrachte, 
zijn er  meer  elementen, welke regeling behoeven; wij  den 
ken daarbij 1 aan de vvijv.e, waarop cle practische vorming 
moet plaats hebhJen; aan de wijze, waarop de scholen moe-
ten worden bestuurd; aan de schoolgeldheffing; aan een 
centrale inrichtin g voor  cot  esponclemieonderwijs voor  jon 
gebeden wier  woonplaats zóó afgelegen is. dat bezoek aan 
een school uitgesloten is. 

Pit het voorgaande is o. i. wel de wenschetijkheid geble-
ken var. de instelling-eener  1 oir  missie van vertegenwoordigen 
der vereenigingen van deskundigen en belanghebbenden, 
aan welke wordt opgedragen voorwaarden te ontwerpen, 
waaraan alle, do;*- den Slaat gesubsidieerd middelbaar  tech 
nisch onderwijs, moet beantwoorden. 

P r J s v r a g e n. 
. 

j  u r y - rap po r t. 

Aan cle (Nationale Studicprijsv raag voor  het ontwerp van 
een Tuinstadwijk , uitgeschreven door  de Sociaal-Technisch' 

Vereeniging van demokratischc s en Architecten, 

werd deelgenomen (door  twaalf inzenders. Bovendien werdl 

door  dc Jur y eene inzending „bu i te n mededinging"  onder 

mottp „Verkaveling "  in ontvangst genomen. 

e ontwerpen fcijh  onder  dlb 'volgende motti ingezonden: 

s en fTuin" : t cn ; „Sol lucet Omni-

bus" ; „T rava i l " ; „Phe rek l os " ; n Solidum" ; „ B " ; e 

cirkels" ; „ E e n v o ud en ; „Sapienti Sat"; „Suui n 

Cuique" ; „Sweet . 

t programma met cle gestelde vragen en bijhehooren-

de antwoorden fzijn als bijlage  hierbi j  opgenomen. 

All e ontwerpen werden voor  het verstrijke n van den 

in het programma gestelden termij n bij  den Secretaris 

der  Jt.r y ingeleverd. e anonimiteit werd vóéir  ele uitspraak' 

der  Jury door  geen der  inzlendcrs verbroken. 

- fur y kjon geen der  ingekomen omwerpen voor  be-

kronin g in (aanmerking doen komlen en wel  ele volgende 

redenen: 

| i° . Slechts enkele ontwerpen voldoen g e h e el aan dc 

eischen gesteld in het programma'. 

, (Omtrent één eisch van het programma, heeft de fur y 

gemeend, het oordeel van de permanente-Prijsvraagcom-

mtesie te (moeten inwinnen. . correspondentie niet deze. 

Commissie is j n bijlage  opgenomen. - fur y heeft met 

d'e uitspraak van de Permancntc-Prijsvraagcoimhiissie bij 

het beoordeclen ider  plannen rekening gehouden. 

 lOneler  de ontwerpen is er  naar  het oordeel der 

Jur y  niet een, welkfe; leen in alle opzichten geheel ge-

slaagde oplossing Van het gevraagde geelt. 

(Op eene enkele uitzondering na, hebben de ontwerpers: 

geenc rekening gehouden met het bepaalde in art .  laat-

ste gedeelte /van het programma, waarbij  vrijhei d is toe-

gestaan om de met stippellijnen ontworpen bouwplannen 

(zie situatieteekening) te wijzigen. c vrijhei d gelaten in 

de laatste 'zinsnede van art .  waarbij  de wegen rondom het 

terrei n voor  zoover  niet aan reeds bebouwde blokken ge-

legen, konden worden omgelegd, is door  geen der  ont-

werpers gebruikt . 

Slechts de lontvverper  van het plan t en "  heel' 

den bestaanden icliagonaalvveg verbonden met het park . Een 

oplossing in dezen geest, welke zeker  voor  ele hand lag, 

is door  geen der  andere ontwerpers gegeven. 

Bij  de (bestudecring van de .ontwerpen is hel de hir v 

gebleken. dat enkele inzenders ernstige vóórs tud ie in deze 

richtin g hebben gemaakt. A l mogen (Je inzending-en niet 

geheel aan de verwachtingen van de Jury hebben voldaan, 

eenstemmig was cle Jury van ntue.ning, dat enkele ont-

werpen boven tal van uitgevoerde bcboiiwingsplantieii staan, 

en dat 'bij  uitvoering van die plannen  bebouwingen d é 

alsdan mtstane stadswijk het zou winnen van vele stads-

uitbreidingen die tot nu r>r  hebben plaats gehad of ont-

worpen zijn. 

e Jury heelt mei waardeering gezien, dal de meeste 

inzenders hebben getracht consc iënt ieus dc gevraagde be-

rekeningen te vervaardigen. Niet allen zijn geslaagd deze 

goed te leveren. n bijlage 3 ziji i verschillende cijfers, be-

boerende bij  de ontwerpen, welke hierbi j  gereproduceerd 

zijn, verzameld. 

c Jury heeft om reeds genot inde redenen geen der 

ingekomen ontwerpen voor  bekroning in aanmerking kun-

nen doen komen. Echter  heeft de Jury voorgesteld — 

en het bestuur  van de Sociaal-Technische Vereeniging van 

c s en Architecten heeft zich daar-

mee vereenigd — de voojr  de prijzen beschikbare som te 

verdeden op de volgende wij/.c< onder  dc hier  vermelde) 

ontwerpen. 

s en Tuin" . Ontwerper  J. 1'. k > . Amster-

dam.

i en . Ontwerper  Ant . Pet. Utrecht, f

„So l lucet (Omnibus" . Ontwerper  PU r . -

, f

„Travai l " . Ontwerper  G. Bosnia. n , f

Bovendien heeft het Bestuur  dor  Soc. Techn. Ver. de 

ontwerpen „Pherek los" . ontwerper  Philippus |. s en 

n Solidum" , ontwerpers . Vermeer  cn . A . Ver-

meer  Jr., voor  reproductie aangckoolift' 

t oordeel der Jury omtrent elk ontwerp afzonderlijk ) 

volgt hieronder: 

e volgorde n de beoordeeling der  eerste zes ont-

werpen behoeft (g(?fene toe-lichting. Wat de volgorde der] 

overige ontwerpen , nu elide de fur y de alphabeti-

sche volgorde te moeten volgen. 

s en Tuin" . Ontwerper  |. . o . Ain -

stel dam. 

liet plan .is, weit del algememc indeeling betreft, ratio-

neel opgezet. t centrum, waaraan de openbare gebouwen 

zijn geplaatst, is goed geprojecteerd. Van dit centrum zal. 

een groote , al is l niet te ontkennen, dat 

de opzet fwat „h recd "  iis voor  e.ene eenvoudige stadswijk. 

e waterpartije n vormen een aardige onderbreking, be-

laas zijn de kosten niet in de bcgrooting opgenomen. l 

opnemen van bleekvelden in ccn moderne tuinstadwij k moei 

op eene vergissing berusten. e groepeering van de be-

bouwing is goed. e hoogere g cn dc lagere 

biniienbebouwing zijn geslaagd, [am nor  is het dal r.1 : i in -

grenzing van 'het Park slechts gedeeltelijk in hel oog is 

gehouden. l de omliggende stratenplannen niel de aan-

dacht van den ontwerper  hebben getrokken, :s eveneens 

te betreurt

e breedte der  wegen,  en ) lijk t de Jury 

goed gekozen, illel aanbrengen van knikken aan de uitein-

den van de eliagoiiaalvvogeii is niel goed te verklaren. 

e verhouding tusschen bebouwd en onbebouwd ter-

rein is voiordeelig. e open bebouwing is op juiste wijze) 

(iootgevoerd. liet onder  één dak brengen v.m ten hoogste 

vij f woniiigfein (acht ele fur y geen bezwaar. c afstand tus-

schen de perceelen .onderling welke bier  en laar  slechts 

. 'bedraagt — is te ge-ring. e afstand tusschen voer-

en achtergevels is voldoende.  voorgevels liggen van 

 tot r  uit elkaar, de achtergevels van  tot

. t (aanbrengen van voortuinen, vrijwe l over  hel 

geheele plan. (is te verdedigen. e architectuur  is eenvou-

dig cn (smaakvol cn is (passend voor  een moderne arbeiders-

wijk . e t eg ronden der  woningen zijn niet zonder  ver-

dienste. t geheele plan is vlot geteekend. e mvorziclus-

teekening is zeer  smaakvol uitgevoerd 

. t en . Ontwerper  Ant . Pet. . 

Ai s stratenplan, is dit ontwei]), beh uulcn- eenige minder 

geslaagde deelen. goed. e verbinding tusschen het Park! 

en het centrum van cle stad is g.O|Cid ontworpen, evenzoo. 

de breede niiddejnweg.  plan bevat echter  geen „hoofd -

partij "  hetgeen le betreuren is.  oostelijk deel is te 

veel verbrokkeld , waardoor  te veil ongunstige bouwblokken 

ontstaan zijn. t plan geeft ec'lrtjer  in andere deelen goed 

geslaagde afsluitingen. Gunstig zijn te noemen de vcrdee-

lin g van de plantsoenen en die speelplaatsen. e plaat-

sing van de openbare gtjbojiiwic n verspreid over  het geheele 

plan biedt /.eer  zeker  voordeden aan. e aangrenzende be-

bouwing is (in verband gebracht mei het plan. de ontwerper 

heeft hier  de bedoeling van de prijsvraa g begrepen. q 

breedte der  'w/eigen is goed gekozen. Voor den hoofdweg 

r  (hi voor  de bijvveigen  a . e voortuinen, 

zijn op] juiste wijze aan de Noordzijde der  stralen ge-

projecteerd. , 

t gehecjle [plan heeft minder  hel karakter  van een 

tuinstaclsvvijk, doordot 'de bebouwing overwegend ..geslo-

ten''  is. r  waar  ..open"  bebouwing is geprojecteerd, 

zijn d(e fifstanden tusschen ele huizengroepen niet meer' 



dan , (hetgeen te weinig is. e onderlinge afstand 
tusschen de achtergevels.  lot , is daarentegen 
voldoende. 

l)|c plattegronden (cn de architectuur  geven de Jury geert 
aanleiding tot het niaken van opmerkingen. t projec-
teeren van uilsluitend eensgezinswoningen is wederom tod 
te juichen. 

e berekeningen, behoorende bij  dit ontwerp, zijn zorg-
vuldi g (samengesteld. 

l i b . ..Sol ludet Omnibus" . Ontwerper  1'. r  Jr. . 
. 

e verdiensten van hlet plan „Sol lucet Omnibus"  zijn 
zeer  zeker  gelegen in den tuinstadachtigen opzet. e ont-
werper  is er  in geslaagd hipt tuinstad-denkbeeld in zijn 
plan te "verwezenlijken. t ontwerp l>evat een klein wegen-
oppervlak cn, veel plantsoen. Ui t een oogpunt van aange-
name bewoning bevat het ontwerp1 zeer  goede oplossingen. 

e wunhoven zijn geslaagd, echter  zijn de toegangen 
te smal (doorgangen van r  zijn ongeschikt voor 
ri j  verkeer) bovendien ,zijn er  te veel voetpaden. 

e bebouwing |is rui m ontworpen, afstanden van  tot 
r  tusschen de achterzijden der  perceelen komen voor. 

t ontworpen net van hoofdwegen is naar  de meening 
der  Jury pnoordeelktmdig ontworpen, terwij l in dit plan de 
symmetrie overdreven is. 

 ontwerper  heeft imet de omgeving te weinig reke-
ning gehouden.  architectuur  is te gewild „landeli jk ' 
en past niet voor  een (uitbreiding van een stad van
inwoners. t (ontwerpen van uitsluitend ééngezinswonin-
gen juicht de Jur y toe. e exploitatierekening is weinig 
overzichtelijk en de bcyekeningen zijn niet geheel juist 
'o.a. zijn de bedragen betreffende de wegen onjuist uit-
getrokken). 

111. ..Travail'' , Ontwerper  Bosnia. n . 

e goede eigenschappen van dit ontwerp zijn naar  de 
meening van de Jury gelegen in de gunstige verhouding 
111 verdeeling van bebouwd en onbebouwd terrein en de 
op verschillende (punten aardige groepeering der  huizen. 

e afsluitingen der wegjen zijn veelal goed en onge-
kunsteld. e /traceering van het stratennet laat overigens 

 wenschen ovter. Een soort Ceintuurbaan heeft aan het 
plan veel schade gedaan. l symmetrie en de halfcirkel-
vormige wegen hebben mlede hunne schadelijke invloeden 
op het geheel doen gelden. e breedte der  straten is we-
derom goed (gekozen; het projecteeren van straten van - \ 

r  en r  heeft onder  de gegeven omstandigheden 
geen bezwaar. e afstand dor achtergevels is in dit ont-
werp inderdaad (zeer  rui m  a . c architec-
tuur  is wiet zonder  verdienste. t teekenwerk is ver-
zorgd. t .ontwerp bevat deiels tweegezinswoningen en 
deels eengezinswoningen, hiertegen bestaat ook voor  een 
tuinstadwij k geen overwegend bezwaar. 

e berekeningen, (vervaardigd door  dezen ontwerper  zijn 
zter  duidelijk '  icn gWvien blijk '  van ernstige uitwerkin g van 
hei geheel. 

. Ontwerper  Philippus J. . 

t ontwerp biedt een rui m Udbouwingsplan aan. e 
groepeering van dc openbare gebouwen is geslaagd. Sommige 
details van het plan zijn goed te nofrjmen. Jammer is het 
dat het bouwterrein te veel verbrokkeld is. e bebouwing 
is ten deele te hoog, voor  een tuinstadwijk . E r  komen immers 
perceelen voor, bestaande uit dri e verdiepingen. e platte-
gronden der  woningen zijn niet altoos geslaagd te noemen: 
de architectuur t enkele aardige oplossingen. t pro-
jecteeren van 'blind e woningen en van vvofiingen toegan-
kelij k over  een zelfde trap acht de Jury niet goed te ver-
dedigen. e blinde woningen kunnen niet geacht worden] 
aan hooge hyg iën i sche eischen te voldoen. 

 Solidum" . Ontwerpers r  Vermleer  cn . A . 
Vermeer  Jr . 

n dit n is, behoudens enkeje hoofdwegen, het wegen-
verloop ongunstig. c hoofdweg, afgesloten door  de twee 
nevencentra met oponbare gebouwen, heeft daarentegen 
vele verdiensten. 

e twee, als "  gedachte pleintjes met de 
daarop uitkomende straten geven goede partijen . 

e veelal gesloten bebouwing acht de Jury in verband met 
de zeer  ruim e binnentuinen geen bezwaar. , waar  open. 
'bebouwing is toegepast, staan de huizen te dicht naast el-
kaar. 

e architectuur  ider  vrij e huisjias heeft tc veel een villa-
karakter : er  jis niet getracht a r b e i d e r s w o n i n g en tv. 
ontwerpen. 

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

G  No.  O f f i c i e el G e d e e l t e. Alge-
meene , te houden  Juni g — 

e . — Nationale . 
W a a  gaan wij henen

k 11. t iV /.n. te , . Joseph 
, net afbeeldingen. 

 Technisch s (Slot). 
e b e t e e k e n is van een Openluchtmuseum voo  ons land. 

A No. g »Tuinstadvv iik« n 
doo  de Sociaal Techn. . v. . . 

. — t k e , doo . A. . 
—  besluit blijven n n onbekend, doo  C. 
Jac. . 

e h t s ch . 
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E  No. n van e -
. , gehouden in de g van het . t 

van s van i  doo J. . p c. i . met af-
beeldingen. 

E en g in gewapend beton, doo  van , c. i . met afbeel-
dingen en een plaat. 

e  m a k i ng Aan den n , doo ('. 
A . J o l l es c. i . 

k naa de d in Japan. 
n S t u k k e n. — e titels doo . . J. Tulein 

Nolthenius c. i . 

. v. T. No. n van -
. — Eenige aanteekeningen uit het het  — . 
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bladen en . — 

E  No. n e du A timent 
et des . 
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A f d e e l i n g s v e s l a g e n. — . g van
i

E E E No.  voo  be-
manteling van e ovens. — t een zig-zag oven n boven 
een gewonen : — e . — t in zake d 
en g de singelwegen te . — . 

E , uitgave van |. C. e te , bevat in afl.
s ove e stations voo e : G. . Claus.— 

t k van goud en : W. . . — s ove hagedis-
achtige : . — e e : . G. J. 

. . — Een en ande oveaphotoluminescentie (slot): . . . 
— t vanadium: N. L . — g van ontvangtoestellen voo -
looze e tegen den bliksem : . . van Ciulik. — e invloed van 

t e hoeveelhedsn van sommige bodemoestanddeelen op den 

: . Calkoen. — e e de steenkool: . 
A. J. C. . — e toekomst-akkumulato van . . . J. -

. — e n voo  den Zome van : L . V . 
— Eenvoudige . Luchtspiegeling. — Een kunstmatige »fata « : 

. A . J. C. . — . — . — -
delijksch t ove de maand : W. van de Vegt. 

E T UN N Nos.  en  (Slot). Wat 
de bouwkunst t n de s zelf, dat  zwaa

d , dat vele nieuwe wegen n ingeslagen, doch 
slechts weinig stand hield, zoodat ten slotte niets f dan van n 
af aan te beginnen, het e als uitgangspunt nemende. . Wagen-

, die een e f bij h s tuinstad u in 
de , ziet n het d de nieuwe kunst.  heeft 
zich hie  met t talent van een e taak gekweten. t landelijk 

, met de k in , is zee goed volgehouden 
en met k zee eenvoudige motieven heeft hij een geheel, vol 

e afwisseling en van een g effect tot stand weten te -
gen. Zijn k is wel het meest e op bouw kunstgebied, dat 
deze n te zien geven. 

. van wien hie  de Vil l a Wiegand in m t afge-
beeld, mag ook niet t blijven. . Wiegand is g en 
houdt zich met n in d bezig. Geen , dat hij 
een bouwmeeste koos, die mee en mee de zuive  klassieke g uit-
gaat en hie k aan Schinkel doet denken. Ook de t . 

h s te t t ons met zijn Vil l a Sieglin in gedachten 
g naa de tuinen de oudheid. e - en , wie

n wij , gaan niet zoove , maa zooals wij s 
n konden , in het beste wat zij n is

het spoo van de e te vinden en waa dit niet het geval is. zijn tie 
n vaak lomp en leelijk 

t gewild n van alles, wat aan e n , kan 
dan ook o i . niet tot het gewenschte t leiden. n ziet dit duidelijk 
in de , die minde angstvallig in de keus van m en 
techniek, geen oude motieven of n , omdat zij
ook al eens t zijn. maa juist n dingen opzoekt en e 
nieuwe composities schept, die k zijn voo  onzen tijd. Wij 
wijzen slechts op n . e en l op e 

, n ook wede in deze n veel, en
veel goeds, gegeven . 

Op den duu  kan deze kleinkunst niet zonde invloed blijven op de 
stijlontwikkeling in de bouwkunst. e geschiedenis t ons vele -
beelden van een n invloed kennen en de e d in de 

s de s kon ten slotte wel eens van mee beteekenis 
blijken dan het g zoeken naa , die in de e plaats de 

g moeten zijn van de sociale n en idealen van onzen tijd. 

E N E G 
doo  e d e  i k W i n s 1 o w . . E. Sc. „ d doo

. J. k se. Agent de . uitgave .  van 
' i e  e te Eindhoven. 

liet stelsel van , uitgedacht doo den n in-
genieu , heeft s onde den naam van . in -
eele , ook in ons land. eenige bekendheid , maa toch 
meenen wij . dat een uiteenzetting van de beginselen, p het , 
van den uitvinde  zelf en in onze taal , geenszins g ge-
acht moet . Wel heelt men van het stelsel s , dat het 
ten doel heeft het n de e te n en dat 
het k zal kunnen n tot beslechting van den steeds 

n d tusschen  en . t 
t van zelf. dat dit schoone doel slechts te n zal zijn. wannee

de denkbeelden van Taylo  mee algemeen ingang hebben gevonden, dan 
tot heden nog het geval is. Wij maken ons n g geen al te 

e illusies, want wat de uitvinde  tot stand wist te n is niet maa
dadelijk doo n na te doen en men heeft voo  de toepassing even-
zee geschoolde s als geschoolde s uoodig. e -
tijk zal hie k noeten doen en. zoo die k gunstig is ten 
opzichte van het stelsel, dan z.al de e ten slotte het e bij-

n lot een geleidelijke algemeene . 
Wij achten het hie  niet de plaats, om ove  het stelsel zelf in beschou-

wingen te , wellicht komen wij e  late  te e plaatse nade op 
'enig, voo  zoove het voo  het f e heeft. s een vluch-
tige g zou ons te ve , m meenen wij het best te 
doen, onzen s ten e aan te bevelen het hie  genoemde boekje 
te koopen, het te lezen en te , tot wij geheel in de denkbeelden 
van den  zijn , want l het f is e
een. n aan de g nog wel een en ande te n valt. 

Aangaande dit onderwerp ontleenen wij! aan de -
en Staalkroniek' '  bet volgende: 

Evenals alle organische en anorganische stoffen zijn ook 
tic in 'de industri e gebruikte metalen, blootgesteld aan 
atmosferische invloeden en ondergaan daardoor  aan hun 
oppervlak ingrijpend e veranderingfen. t bekendst is dit 
verschijnsel hij l het metest toegepaste metaal, het ijzer,
der  den jnvloed van lucht en vooht vormt zich een ver-
bindin g van het ijzer  met tie zuurstof, tie z.g. ijzerroest. 
Verschc roest, een fij n pojeder. is evenals bet in de natuur' 
voorkomende ijzeroxyde igjcelrootl gekleurd en verkrijg t na 
verloop van tSijd een donkerbruin e en ten slotte zwart-
bruin e kleur . Vanuit een chemisch oogpunt bezien, kan 
ijzerroest als fijzeroxyelc-hydraat of waterhoudend ijzer-oxyde, 
Ee (011  beschouwd worden: in  gram gedroogde 
ijzerroest bevinden zich  gram ij/<er.  gram zuurstof 
cn  gram scheikundig gebonden water. 

(e (oxydatie (van het ijzer  vertoont zich eveneens bij 
blanke metaaloppervlakken, bij  staal en ook bij  giet- en 
plaafh'zer, maar  .het is niet zoo'n eenvoudig proces als men 
volgens heil Nncl en veelvuldig optreden van roest zou 
denken. 

Tegenwoordig wordt het eloor  tie meeste geleerden als 
een Vaststaand Teit aangenornfein dat vochtige lucht, tl.w'.z. 
mlct vocht verzadigde . het roesten het best bevordert. 

n wordt ijzer  door , dat vri j  van lucht is, 
bij  (gewone temperatuur  niet aangetast, terwij l bij  hoogere 
temperaturen, bij l roodgloeibitte b.v. het ijzer  snel met een 
vasthechtende laag van ferri-ferro 'xyde , f c  magne-
tisch ijzeroxyde. 'bedekil vvotrdt. het wiel k zelf een legen roest 
beschermende laag vormt . r  is ook het feit te 
verklaren, dat (een im bedrij f zijnde stoomketel van bin-
nen meostaj  niet roest. Alleen ter hoogte van den water 
spiegel kan (men af en toe ro|ejstfplekken waarnemen, daai» 
namelijk niet hot voedingswater  ook voortdurend lucht in 
tien ketel komt. e meer  zuurstof in hel water  aanwezig: 
is. ties e snellclr  li/eeft tie roestende werking plaats. -
genwater, tlat rij k aan zuurstof is en vertier  koud nog 
meer  tlan w&r m water  zullen het roesproiees aanmerkelijk 
versnellen. 

Bij  lag|e temperaturen en vooral dan. wanneer  het ijzer 
een lagere tcimprjratuu r heeft dan de waterdamp of de 
vocht van dv- lucht, zal het roesten steeds gemakkelijk 
plaats

 )c vorming van roest worth natuurlij k /eer  bevorderd, 
zoodra erl nogl andere scheikundige stoffen op het ijzer» 
inwerken. Zoo( hobbejn vooral de rookgassen van loc mo-
tieven, schepen, 'enz. tloo(r  hun gehalte aan zwavelig /uur 
een zeur  sterk vernielenden invloed op ijzerdeclen. 

Vele onderzoekers meenen ook dat tie electric iteit het 
roesten doet ontstaan en in elk geval gepaard gaat met. 
liet rocstvoirmingsproces en noemfen in het algemeen ver-
schillende electrolytisehe invloeden de oor/aak van de vor-
ming van roest. 

N i is het nog de vraag hoe bij  het ree.tls aanwezig zijn 
van een rocstlaag het dikwijl s zeer  krachti g voortgaande 
roestingsproccs plaats heeft. Om dit duidelij k le maken /ui-
len wij  een vergelijkin g maken met dergelijke processen 
bij  Zink en  kunnen, zooals bekend is. 
zonder  kunstmatige g aan de lucht blootgesteld, 
worden: er  vormit .zich dan een dun laagje, hetwelk onver-



anderlïjl k van. di'kJt e is en aldus de atmosfeer  van het zich 

daaronder  bevindende mjetaal hermetisch afsluit. Zelfs bij-

beschadiging van het huidj e sluit het natuurproces weder 

terstond dei laag en.het metaal blijf t vierder  onaangetast. 

Geheel anders| is dit het geval met ijzer. Uier  vormt de 

laag,  (ijzerroest, een poirousc massa, welke aan de zuur-

stof voortdurend toegang verschaft. e poreusheid trekt 

ook a,llci vochtdeelen aan. in het bijzonder  echter  zuurstof-

houdend water. Aldus wordt het gezegde duidelijk , dat 

roest weer  roest aantrekt. 

Echter  moet tmen nikt uit het oog verliezen, dat de roest 

op zichzelf niet de oorzaak van het verder  roesten is. 

maar  Veeleer  als drager  van de stoffen, die het roesten 

verder  doen plaats hebben, dienst doet. Word t de roest, 

watervrij , dan houdt t verder  roesten op. n de roest 

niet dit poreuse 'karakte r  vertoonde, zo(u zij  voor  het ijzer 

eveneens een (beschermende laag vormen, zooals wij  die 

bij  lood, (zink. enz. kennen. 

e verschillende soorten van ijzjer  vertoonen echter  een 

zeer  verschillend weerstandsvermogen tegen roestvonning. 

Staal heeft een geringer  weerstandsvermogen dan ijfeer  en 

van de verschillende soorten van h>;ejr  roest het vlociijzer 

veel gemakkelijlkjer  dan nvt wclijzer. t is een eigenaar-
du feit dat het ijzer, naarmate 'het zuiverder  is. gemak-
kelijke r  door) rotst aangetast wordt. n tracht dit ver-

schijnsel daardoor  te verklaren, dat tic onzuiverheden van 

hel ijker , vooral het gehalte aan slakktem bij  weiijzer. dir . 

mtet ccn soort van beschermende glazuur  omgeeft. 

Ook moeilij k te verklaren is het feit. dat bij  een en het 

>.( lfde stufk| ijlzejr  de racstvorlming op zeer  verschillende 

wijzien. wait (betreft  dikte van de roestlaag, plaats heeft, 

een verschijnsel, hetwelk' waarschijnlij k toe te schrijven is 

aan de verschillende dichtheid van het materiaal op ver-

schillende plaatsen. Ook' is het bëklend, dat op gescheurde 

plaatsen de roest vorming zich in sterkere mate vertoont 

dan op andere, in de nabijheid daarvan gelegen plaatsen. 

Alhoewel büjt a lk ijzeren voorwerpen de roest een zeer, 

onaangenaam verschijnsel iis qn tmlet alle beschikbare mid-

delen bestreden niof  worden, is de geheimzinnige wer-

kin g ervan vooral lrt j  ijlzerconstructiën, zooals die in do 

bojuwkjund e toegepast worden, niet zoo ernstig, als zij  dik 

dikwijl s voorgesteld wordt. 'Zoo werd bij  het Charing-Cross-

staöjon te n indertij d vastgesteld, dat een roestlaag 

van i . op sommige plaatsen gedurende  jaren een 

daardoor  verminderd draagvermogen van  % tengevolge 

had: een voorwaar  niet ongunstig resultaat bij  onbescherm-

de i jzerconstruct iën, welke giedurende  jaar  aan de rook-

gassen van d'e locomotieven blootgesteld zijn geweest. 

bovendien moed n ook niet uit bet oog verliezen, dat 

bij  i jzerconstruct iën alle dcelen meestal gemakkelijk ge-

ïnspecteerd en glecontrtiileerd kunnen worden en dat men 

telkens doiü, inspect iën zich van den toestand der  ijzer-

comstrjuctiën kajn< overtuigen, een voordeel, dat de in be-

ton gewerkte ijteerdeelen niet bezitten. j  komt bo-

vendien nog dat onze ijzerconstr,uctiën doorgaans met een, 

- tot vijfvoudig e zekerheid berekend zijn en gedeelte-

lij k u|it Constructief oogpunt nog zwaarder  afmetingen, dan 

berekend bezitten, zoodat, zelfs een door  verwaarloosd on-

derzoek optredende rocstvorming en daardoor  optredende 

roest vorming en, ontstaande verzwakking geen invloed op 

tie houdbaarheid van de constructie hebben. 

( S l ot v o l g t .) 

Gemeng d Nieuws . 
. 

. 

t de deze dagen e k te k meldde ..het 
» o. a. het volgende : 

- e n . 

„D e Meteoor "  te Rheden . 
Trottoir- , Terrazzo- en Graniettegels, Trottoirbanden, 

, , Tennisbanen, enz. — — — 

R T  A k 
. II M M A N . „ D E A T L A S" . 

— 1* r ij  o p ga v e  norden op aanvraag . — 
. . — Tel. 3905. 

voor  Uwe t U 

T F . 
 «loor 

OURNIQUETdeuren . 
Garnituu r  voo  gewone n of n geheel d t 

CRUYFF, AMSTERDAM , N. Z. Voorb .w. 146. Te'. 2701. 
d aan t m en , vele Café» en b 

s » en . 

E , TH
Fabrikant Cementtegels, ^ i U J ' 

M. Noorlander . Rotterdam . 
Natuursteen  Bouwmaterialen. Wsinoel 132. 
A . J . , 

- E N . 
l e T u i n h e k k e n. 

Telefoo n S098. AMSTERDAM . Overtoom 327. 

= , - E . .— 
. VENN, voorh. A . 5 flzn., 

J en . 

 A . T R E S T O R F F
 Opgericht 1830.  Telefoon 1551 

Brandkasten, , , etc. 
Staaldraadwarenfabriek 

3 " 
* Brouwersgrach t 136 te AMSTERDA M 

Tel. Interc 478. 
- , 

Fabriek van - . 

j  tot Vervaardiging en g van 
, voorheen 

de ERVEN H. TRIP, = Utrecht , 

G  JUN

G ^ 

Redacteur : P. H. SCHELTEM A 
Adres voor  de e : 
Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

Adres voor  de Administrati e : 

n 65, 's-Gravenhage 

 per  jaar  (  Jan.— ) voor 

het binnenland .  5- — 

T e voldoen : bij  vooruitbetaling of in twee 
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Voor  Be lg ië ] * & »

Voor de overige landen der  Post-Unie, ' g ü 

met inbegrip van ë en ('11 

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 . »
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 van  tot en met  regels .
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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. 
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uiterlij k des S 9 UU S bezorgd zijn : n 65 's-Gravenhage. 

Het nieuw e plan der Maatschappi j „Zorgvliet" . 

's-Gravenhage heeft zijn nationale beteekenis te danken 

aan dc dubbele hoedanigheid van e en -

zetel en wanneer  -wij  aan de nationale 'belangen den voor-

rang toekennen boven de locale, dan zijii i wij  geneigd, in het 

complex van vraagstukken, dat ons hier  bezig houdt, de 

kwesties van , , Verkeer, enz., als van 

zuiver  plaatselijk belang, op den achtergrond te schuiven 

en in de eerste plaats pnze aandaclit te schenken aan die, 

welke het k Paleis en de n 

betreffen. 

n ons constitutioneel p is onze nationale een-

heid gesymboliseerd, in onze Volksvertegenwoordiging komt 

meer onze nationale oneenigheid tot uiting. Van archi-

tectonisch standpunt oordeelende, gevoelen wij  meer  voor 

de eenheid dan vooir  de verdeeldheid en mieenen wij' , dat 

het vraagstuk van de huisvesting van het d van den' 

Staat, bij  alle andere overeenkomstige vraagstukken, waar-

mede in zekeren zin onze (nationale eer  gemoeid is, moet 

voorgaan. 

Zoo dacht men er  ook honderd jaar  geleden over, toen 

het k der  Nederlanden nog in wording was. Een. 

der  eerste aangelegenheden, die bij ! het optreden van den 

Souvereinen Vorst een punt van overweging uitmaakten, 

was het voorzien in behoorlijk e Zomer- en Winterverblij -

ven voor  den Souverein en zijn gezin; cn men delibereerde» 

daar  niet lang over, want in het voorjaar  van  werd 

met groote voortvarendheid de uitbreidin g van het zoo-

genaamde „Oud e , het tegenwoordig Paleis in 'net 

Noordeinde, te 's-Gravenhage  Ziesenis ter  hand ge-

nomen. Zooals bekend is heeft bodewijk Napoleon zich. 

zoolang hij g van d was, met allerlei gebou-

wen, als woning, moeten behelpen bood alleen bet 

o ruimt e genoeg, om een hofhouding te herbergen. 

Een behoorlijk winterpaleis was er  niet en er  was das 

in het bijzonder  aanleiding, om in cle behoefte daaraan 

allereerst en met spoed te voorzien. 

Ooik te Brussel waren aan ihet Paleis vri j  omvangrijk e 

verbeteringen noodig. Wi j  kunnen deze echter  buiten be-

schouwing laten, omdat, na de afscheiding van België-, 

de zorg' voor  de; huisvesting van het d van den 

Staat zich natuurlij k slechts te bepalen had bij  de ge-

bouwen in de noordelijk e provinciën, te weten: het Paleis! 

te Amsterdam, het lustslot het , het reeds genoemde 

,,Oude "  te 's-'Gravenhagc en het s ten Bosch. 

Aan het „Oud e "  werd het meest ten koste gelegd. 

Van 't begin afaan heeft de Souvereine Vorst en lateien 

g Wille m  dit paleis als izijn hoofdverblij f beschouwd 

en beschouwd willen zien. Onze eerste koning was over 

het algemeen izleer  bescheiden in de eischen. die hij  aan 

zijn voornaamste paleis stelde. n de eerste jaren zijner 

regeering moest wel met den berooiden toestand van 's kinds 

middelen rekening worden gehouden, geleidelijk en bij  ge-

deelten verkreeg de woning hier  en tiaar  een vorstelijk 

aanzien, maar  het eenvoudig karakter  bleef ook daarin 
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bewaard cn de stij l van /den tij d werkte ook daartoe mede. 
Wille m  heeft het Paleis in het Nooirdeinde nooit 

bewoond. j  betrok als s het belangrijk ver-
bouwde Paleis aan den 1, de voormalige vorste-
lijk e woning der  famili e Van Wassenaar, en bleef ook 
als g daar  wonen. Zij n langduri g verblij f in Engeland 
had hem een zekere voorliefde voor  de schilderachtige 
Engelsche Gothiek doien opvatten, die zich uitte in be-
langrijk e uitbreidingen in quasi-Gothischcn stijl aan het 
palcis aangebracht. Tegcnw ooirdig is daarvan nog alleen 
de z.g. Gothische zaal over  **n aan den uitgestrekten tuin, 
die eenmaal bij  dit paleis behoorde, herinnert alleen nog 
de mooie kastanjeboom, die thans nog tegenover  pa-
leis in het Noordeinde staat. 

g Wille m  nam  laatstgenoemde weder  in 
gebruik cn heeft er  zeer  vele verbeteringen in doen aan-
brengen. t is jammer, dat deze Vorst, die gewoon was 
dergelijke zaken op vorstelijk e wijze te behandelen, ge-
leefd heeft in den tij d van het diepst verval onzer  bouw-
kunst en decoratieve kunst. g Wille m  meende 

 goed met de kunst, doch goede raadgevers stonden 
hem hier  niet ter  zijde,  de eenvoudige reden, dat zij 
<r  destijds niet waren. n zocht zijn heil in het buiten-
land en meende het te. vinden in imitaties van Eransehe 
stijlen uit Brussel of Parij s ge ïmpor teerd. 

Toen later n Emma hare intrede in het paleis 
zou doen was het gelukkig de Nederlandsche industrie, 
die te hulp werd geroepen bij  enkele verfraaiingen, toen 
aangebracht, maar  wel verreweg het belangrijkst zijn de 
veranderingen en verbeteringen in de vorstelijk e woning 
gemaakt, bij  gelegenheid van de troonsbestijging en het 
huwelij k van n Wilhelmina . t zijn voornamelijk 
de particulier e vertrekken van de leden der e 
familie, waaraan in den regel het meest is ten koste ge-
legd, omreden zich daar  de eischen en behoeften, die in 
den loop eener  eeuw natuurlijk ! vri j  wat wijzigin g hebben 
endergaan. het allereerst deden gevoelen. Bij  de z.g. Static-
vertrekken was dit niet in die mate het geval. e audiën-
ties en hoffeesten, waarvoor  zij  'dienst moeten doen, worden 
nog op ongeveer  dezelfde wïjae gegeven, als eertijds ge-
bruikelij k was, concerten en tooneel voorstellingen ten hove 
behoor  en tot de groote zeldzaamheden en deze zalen zouden 
dus als receptiezalen nog evengoed als voorheen kunnen 
voldoet! ware het niet. dat de ruimt e voor  een steeds 
toenemend aantal gasten reeds bij  herhaling onvoldoende 
is gebleken. 

Wanneer  „d e Bouwwereld'"  schrijft : e tegenwoordige 
toestand var. het koninklij k paleis kan - daarover  schijnt 
men het eens te zijn niet worden bestendigd.. .. ." , 
dan berust deze uitspraak' waarschijnlij k op de opmerkingen 
van hen, die meermalen bij '  hoffeesten in het palcis zijn 
tegenwoordig geweest en verder  op hel oordeel van het 
publiek, dat van de gelegenheid tot bezichtiging van het 
paleis gebruik maakt en uit [het dan geziene zijn gevolg-
trekkingen maakt wat betreft die gedeelten, welke niet 
voor  bezichtiging zijn opengesteld. Uit den aard der  zaak 
is dc indru k bij '  beide- gelegenheden min of meer  opper-
vlakkig . e dc e famili e gehuisvest is krijg t 
het publiek niet te zien. en de rrtêejning , dat die huisves-
tin g onvoldoende of onwaardig zou zijn berust grooten-
deels op veronderstellingen van ]>ersonen, die het niet 
weten of op losse mededeelingen van personen, die het 
wel «e ten kunnen, wij  zouden geneigd zijn tc zeggen, 
beter weten kunnen. 

t is juist in veronderstellingen, dat gewoonlijk'  het 
meest wordt overdreven, maar  dat een gebouw, dat groot 
en klein bij  elkander  gerekend, rui m  vertrekken bevat 
bij  een stulpje vergeleken wordt, waarin men zich niet 
meren kan, is toch wel wat al tc dwaas. Ook een hofhou-

het k der 

wel eens afgevraagd 
moest op den vorst 

ding kan zich in een dergchjk gebouw, wanneer  het rui m 
cn comfortabel is ingericht, ook' bij  officieele gelegenhe-
den nog gemakkelijk bewegen. t 'dit thans niet altij d 
meer  het geval is ligt  dat zooals wij  reeds
zeiden, het paleis honderd jaren geleden gebouwd werd 
naar  de toenmalige behoeften en nu, als elk oud huis. zijne 
inconven iënten vertoont, die, wat betreft de woonvertrek-
ken wel steeds zooveel mogelijk zijn weggenomen, maar 
waarvan overigens het bestaan niet kan worden ontkend. 
Zi j  zijn echter  i|. niet van zoo overwegenden aard, dat 
zij  niet door  ingrijpend e verbouwing grootendeels zouden 
kunnen worden weggenomen. 

Wi j  ontveinzen ons niet. dat aan een dergelijke verbou-
wing geen geringe moeilijkheden verbonden zijn, die haar, 
op zich zelf bcscholuwd. tot een vrij '  ingewikkeld vraagstuk 
maken. Betrof zij  slechts dc inwendige inrichtin g dan ware 
de taak nog wel te ov'erz:en. maar? hier  zullen in ruime, 
mate de eischen moeten medespreken, te stellen aan het 
uitwendige en aan de omgeving. 

t is vooral het bescheiden [uitwendig aanzien van het 
paleis aan de voorzijde, dat herhaaldelijk reeds ter  sprake 
gebracht is als niet in overeenstemming mét hetgeen de 
vreemdeling zou verwachten van het Paleis der n 
van een zoo vvclvarcndcn Staat als 
Nederlanden. 

Niet ten onrechte heeft trien zich 
welken indru k dit palcis wel maken 
van een n vasalstaat, die hier  zijn opwachting aan, 
zijn Siouvcrcine komt maken. t de vreemdelingen, die 
jaarlijk s in groote drommen 's-Gravenhage bezoeken, ook 
meestal ,,Somewhat disappointed"  zijn, wanneer  zij  voor  het 

paleis staan kan men telkens gewaarworden. e ontvangst 
van vorstelijk e gasten en de daarbij  gebruikelijk e ceremo-
niën kunnen misschien ;>p het n te Amsterdam 
:voor  het monumentale Paleis eenigszins indrukwekkend zijn. 
in n g moet mlen er  bij '  die gelegenheden altij d op 
bedacht zijn, dat het aantal manschappen, die de eerewacht 
cn het escorte vormen vooral niet to groot genomen wordt, 
daar  anders voer  het publiek bij  dergelijke gelegenheden 
n het geheel geen ruimt e voor  het paleis zou overblijven. 

Wat een e sultan denkt, wat Engelsche globc-trot-
ters zeggen en wat het gewone publiek opmerkt kan nu. 
(onze g wel kqud laten, maar  er  bestaat toch voor 
den Staat evengoed als voor  den partidulie r  iets als pres-
tige of decorum, dat men in acht moet nemen, wanneer 
men, in de publieke opmie, niet den schijn op zich wil 
laden, niet te weten hoe het behoort. e nei-
gingen behoeven aan het in acht nemen der  vormen niet 
in den weg te staan. e vormen zijln nu eenmaal in onze 
hedendaagsche samenleving onmisbaar  en ieder, die daarin 
een zekere positie, een zekeren rang bekleedt houdt re-
kening met de plichten hem daardoor  opgelegd, waarbij 
hij . zich in vele gevallen richten zal naar  de gedragslijn 
van anderen, die |met hem in rang of positie gelijk staan. 

Wanneer  wij  n|u eens nagaan, op welke wijze door  andere 
Staten van gelijken rang als Nederland voldaan is aan 
de verplichtin g tot een behoorlijk e huisvesting van den, 
regeerenden vorst  het hoofd van den staat, dan komen 
wij  tot een tamelijk bedroevende uitkomst. 

t Nederland niet behoort tot de oude koninkrijken , 
kan niet tot verontschuldiging strekken. t koninkrij k Bel-
g ië, dat nog wel jonger  is, komt met zijn paleizen vri j 
wat beter  voor  den dag. e situatie van het oude paleis 
te Brussel leende zich voorzeker  tot een monumentale op-
lossing van de paleis-kwestie aldaar  vri j  wat beter, dan in 

n g het geval is. , dat daarop gelijken zou is 
Van het oude paleis in het Noordeinde in geen geval lo 
maken. 

Op het maagdelijk terrein van Zorgvliet zou een oplos-

nu niet noodig, al zou 
vonden kunnen worden 
van dc kosten 'bcjhovft 

sing mogelijk zijn, die aan alle eischen voldeed. t is de 
hoofdzaak, die door  het nieuwe plan wordt aangetoond. 
Pe bijzaken, hoe belangrijk ook. kunnen wij  voorloopig 
laten rusten. 0*f het goed gezien is, de stalgebouwen tc 
laten waar  zij  zijn, ook daarover  achten wij  beschouwingen 

daartoe wel eenige aanleiding ge-
en zelfs over  het cardinale punt 
o.i. nog niet gesproken te wor-

den. Wel zal de g dit punt moeten overwegen» 
alvorens zich in beginsel over  het paleis-vraagstuk uit te 
spreken, wel zal men wijs doen, zich geen al te b'dkroim -
pen voorstelling te maken van de kosten van paleisbouw, 
'maar  een zaak als deze mag op de kosten niet afstuiten. 

Gelij k 'bekend is :zal, nu de g blijkbaa r  weinig 
geneigd is, in Vqoirstellen tot ruilin g te treden, door  de 

j  „Zorgv l ie t "  een nieuw gewijzigd voorstel wor-
den gedaan. n is het reeds verzonden of ligt het 
ter  verzending gereed. Wi j  zijn zeer  benieuwd naar  het 
antwoord, dat daarop zal worden gegeven en hopen, in 
fret  belang van de oplossing der e paleis-raad-
huiskwestic en van de daarmede samenhangende vraag-
stukken, dat dit antwoord hetzij  gunstig of ongunstig voor 
de adressanten, in elk geval jets tot die oplossing zal' 
bijdragen. 

t kan ten slotte niet overbodig geacht worden nog1 

eens te herhalen, dat o. i. voor  de e het tijdsti p 
nadert, waarop noodzakelijk aan de vele, reeds tal van 
jaren in de lucht hangende, plannen, eindelijk een vasten 
vorm' en een begin van uitvoering zal moeten worden 
gegeven. 

N a s ch r i f

t dagblad t Vaderland"  kwam dezer  dagen, naar 
aanleiding onzer  opmerking, dat  groote pers van dit 
nieuwe plan betrekkelij k weinig notiti e heeft genomen
eenigszins angstvallig  geweest  betuiging barer
genomenheid, tegen deze woorden  verzet, met  bij -
voeging, dat wij e redenen van die gereserveerde houding 
op bladz.  ie kblom van ons blad zelf hebben uiteen-
gezet. Gaarne verklaren wij  hier. dat onze opmerking geens-
zins bedoelde,  groote pers iets onaangenaams toe
voegen en dat  het, met name e van t 
A'aderland" , ten hoogste op prij s stellen, dat het besef harer 
'groote verantwoordelijkheid haar  genoopt heeft, zich voor-
alsnog van het naspreken van  oordeel over  deze
gewikkelde zaak  onthouden. . 

De Fusi e afgestemd . 
t afstemmen van de fusie tusschen de j 

tot bevordering der  Bouwkunst en den Bond van Neder-
landsche Architecten in dc laatstgehouden vergadering van 
den Bond is het groote feit van den dag. e j 
heeft hare i vergadering, die toch al reeds1 in Juni zou 
worden gehouden, in verband daarmede verdaagd, om 
eenigszins te bekomen van den schrik dezer  verrassing. 

r  de fusie valt nu niet meer  te praten, maar  des te 
meer  over  de vraag: Wat nu? e vraag is zek'er  voor 
de j  niet zonder  belang, de Architcctenbond 
kan ze gemakkelijker  beantwoorden. j  kan eenvoudig den 
af gebakenden weg blijven volgen en kalm afwachten de 
dingen die komen zullen. 

Van de stemming jn den Bond, na de afstemming, kan 
men zich vrijwe l een denkbeeld vormen uit een artike l 
van den heer  Paul J. de Jongh, d B. N. A . in het week-
blad ,„Architectura "  van i j.l . n leest daarin o. a. 
het volgende: 

E n nu aan de fusie-kwestie, door  het afstemmen der 
voorstellen in den Bqnd, een einde is gemaakt, komt het 
mij  voor, dat alles wel beschouwd, in dc architcctcnwe-
reld wel eenige voldoening over  het verloop der  zaak zaF 
mogen woirdcn gevoeld, daarbij  overwegende, dat het ge-

n besluit gecnerlei verandering zal behoeven te bren-
gen in de wijze, waarop toit dusver  de bouwkundige ver-
eenigingen samenwerkten, wanneer  dc omstandigheden daar-
toe aanleiding gaven. 

Beschouwd uit 't oogpunt van algemeen vakbelang, dient 
het m. i. te worden gewaardeerd, dat door  het in den 
Bond genomen besluit de eenige op zuivere grondslagen 
werkende a r c h i t e c t en - v a k v e r e e n i g i ng behouden is 
gebleven. Waar allcrwege vakgiccpen zich in vakbonden 
vereenigen, daar  was het voor  de architect et 1 van zeer 
{root belang daarbij  thet werkeloos tc blijven, wilden zij 

te veel van hun invloed en aanzien inboeten. Op 
overweging werd vij f jaren geleden de Bond opge 

al izijn cr  in dien korten tij d geen wonderen ge-
hot dat in den Bond met kracht en met 

vereischtc opgewektheid is gewerkt aan de verbetering van, 
de positie en het aanzien van den architectenstand, en dat 
de Bond in die enkele jaren is gegroeid tot een organi-

met 
deze 
richt , en 
beurd, zeker  is 

satic waarmede rekening wordt gehouden, omdat men daar-
in ziet een samenwerken van de architecten, geleid door 
z.uiver  gestelde vakbeginselen. En waar  ook bij  de zuster-
verenigingen het bestaansrecht van den Bond gaandeweg" 
wordt erkend, daar  ligt het ook op den weg dier  ver-
eenigingen. ieder  in eigen krin g en ,op de voor  elke vereeni-
ging meest doeltreffende wijze, den Bond in zijn nutti g 
streven te steunen en aan tc vullen. 

Nfet het minst mag m. i. dit worden verwacht van ons 
Genootschap, dat ten allen tijd e de jongere architecten 
tot zich heeft zien komen, en waarin de voor  hunne toe 
ko'mstigc positie zoozeer  gewenschte samenstemming ten aan-
zien van dc goede begrippen omtrent de uitoefening hun-
ner professie kan worden gekweekt. Zij  toch vooral dienen 
ervan doordrongen te worden dat de vak-beoefen ing. 
onafwijsbare verplichtingen, opofferingen zelfs, ten behoeve 
Van de vak-gemeende h ap met zich brengt. 

Ui t die eenheid van inzicht zal dan ook gaandeweg 
als vanzelf dc eenheid in organisatie op volkomen zui-
vere beginselen kunnen ontstaan; in enkele jaren zal dit 
wel niet worden bereikt: de noodzakelijkheid van vakor-
ganisatie wordt, jammer genoeg, door  alle architecten nog 
niet ingezien, maar  waar  de wil t >t organiscercti zich als een, 
teeken des tijci s openbaart, daar  mag worden verwacht, 
dat vooral bij  de jongere architecten het verlangen naar 
een krachti g samenwerken in een zuiver  gcorganiscerdeti 
Vakbond langzaam maar  zeker  groeien zal. en tot uitin g 
komen. 

e richtin g daarheen is door  den B. N. A . aangegeven; 
aan de architecten de taak om niet en door  dien Bond de 
belangen en het aanzien van hunnen stand 'te helpen ves-
tigen op vaste grondslagtai. 

k beleven we het dan nog. dat in ons land be-
staan en werkten zullen tvv'ee bouwkundige organisaties: 
één v a k b o n d v o or  a r r l i i t c c t c n , en één a l g e m e en 
b o u w k u n s t l i c h a a m, waarin zijn opgenomen allen, die 
tot de houwkunst en aanverwante kunstvakken in betrek 
kin g staan; die twee vereenigingen. samenwerkend

r  op een voor  ieder  afzonderlijk vast omlij'n d program, 
zouden groote dingen kunnen d en ! 

Zoo zij  het! 
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Welken indru k het negatief resultaat der  fusie-beweging-
in de verschillende 'kringen der j  tot bevorde-
rin g der  Bouwkunst gemaakt heeft zal wel blijke n op de 
aanstaande Algemeene Vergadering. Waarschijnlij k zal men 
tie zaak daar  niet zoo. kalm opnemlftn als in den Bond 
tenzij  de omstandigheid, dat de bespreking daarvan nu 
als laatste punt op de agenda geplaatst is. tot kalmte) 
stemt. t d best uur der j  heeft een prae-
advies toegezegd over  den nu door  dc . te volgen weg. 

Wi j  zijn nieuwsgierig, welke nieuwe gezichtspunten daar-
door  geopend zullen worden. 

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

J . 

J u r y - r a p po r t. 

( V e r v o l g.j 

..'Ontwerp B" . c Jury is van meening. dat dit ontwerp 
geen tuinstadkarakter  draagt. Al s stadsplan is het nieti 
zonder  verdienste. e straataanlcg met terugliggendc huizen 
acht dc Jury minder  geslaagd. e plattegronden bevredigen. 
Ook de bedoeling om een eenvoudige architectuur  in het 
geheele plan door  te voeren is toe tc juichen. t plan en 
de toelichting 'verraden studie opt het gebied van den ste-
denbouw. 

e Cirkels" . t ontwerp biedt weinig verschil met 
de monotone stratenplannen van de  helft der
eeuw. Ook door  het zonder  noodzaak ontwerpen van vier 
blinde woningen pod er  één dak bewijst de ontwerper  mede 
van het woningvraagstuk niet geheel op dc hoogte te zijn. 

„ E e n v o u d en . t ontwerp biedt te groote 
straatopperviak'te. r  (ontstaan te kleine en te smalle 
bouwblokken en bouwblokken van ongunstigen vorm. e 
symmetrie is ook hier  wc(er  (hinderlijk . e architectuur; 
heeft weinig bekoring. 

„Sapient i ,S,at". e ontwerper  heeft volgens zijne -
mori e van Toelichting een stelselmatig pl'an opgebouwd en 
toont zich afkeerig van kunstmatig aangelegde tuindorpen. 

j  heeft getracht de wijk '  een eigen modeme schoonheid 
te geven. 

t plan 'bevat dri e hoofdwegen en een ceintuurweg. 
e laatste is niet gemakkelijk te vinden. e verdee-

lin g in zes bcbouwingsblokkcn lijk t de Jury verdedigbaar. 
e breedten der  wegen, wisselende naar  de behoefte van 
 tot , zijn goed gekozen. t geheel doet zien, 

dat de ontwerper  studie van het vraagstuk heeft gemaakt. 

e Jury 'heeft echter  ernstige bedenkingen tegen cle ver-
houdingen. Zoo is er  ontworpen een open ruimt e van
bij , waarin enkele openbare gebouwen, terwij l 
in sommige hebouwingsblokken de rije n huizen op een af-
stand tusschen de achtergevels van  a r  zijn ge-
plaatst. Ook de hofjeswoningen kunnen de Jury niet beko-
ren. c openbeboiuwing aan de Z.W.-zijd e is ruim , doch de-
afstanden tusschen de perceelen is te gering. c wijze, 
waarop de Tooilij n der  woningen daar  ter  plaatse aan den 
Ceintuurweg verspringt, werkt onrustig. 

c verdiensten van architectuur  en van de plattegron-
den erkent de Jury gaarnp. 

e toelichting is goed doorwerkt . 
„ S u u m Cuique" . c gezochte symmetrische oplossing, 

waarbij  zelden behoorlijk e stadsbeelden gevormd worden, 
bevredigt niet. t systematisch doorvoeren van gebogen 
wegen op groote schaal maakt het plan zeer  onrustig en 
uit stedenbouwkundig oogpunt ongewenscht. e bebouwing 

heeft geen tuinstadkarakter . c hooge bebouwing kan de 
Jury niet bekoren. 

„Swect . t plan is zonderling cn mist alle 
eigenschappen, die men in het ontwerp voor  een tuinstad-
wij k zou wenschen aan tc treffen. e ontwerper  heeft een 
allerzonderlingst huizentype streng doorgevoerd. c kruis -
vorm der  perceelen lijk t de Jury niet voor  uitvoering vat-
baar. 

Namens de Jury , 

. P. E Nz., Voorzitter . 

A . . Secretaris. 

B ij  a g c

Artike l

E r wordt verlangd een ontwerp van een tuinstad-wij k 
in de onmiddellijk e nabijheid van « en Nederlandsche stad 
van 4-  inwoners, op een . groot terrein, 
waarvan de situatie blijk t uit bijgevoegde schetstcekening. 

t terrein is vlak; de terrcinsgesteldheid biedt geener-
lei- bijzonderheden, die aanleiding kunnen geven tot het 
daaraan aanpassen van het stratenplan. e grond is zand-
grond i heide). 

e aanleg moet beantwoorden aan hooge hyg iën i sche 
en acsthetische eischen. Gebouwd mogen uitsluitend wor-
den arbeiders- en kleine burgerwoningen van f  tot 
f  huurwaarde per  week, Voor ten minste dc helft dei] 
woningen mag de huurwaarde niet meer  dan  be-
dragen. 

n het plan moeten worden opgenomen ten minste twee 
plantsoenen, elk van 4- £ . ten minste twee kinder -
speelplaatsen, elk van \ 11.A.. de voor  de te verwach-
ten bevolking noodige scholen, een vereenigings- en ver-
gaderlokaal en eventueel de verder  door  den ontwerper 
noodig geoordeelde gebouwen. 

e kosten van het terrein bedragen inclusief de ophoo-
ging, doch zonder  rioleering en bestrating f — per

e 'kosten van de scholen, van het vereenigingslokaal en 
van de andere openbare gehouwen, worden in de begroo-
ting en in het exploitatieplan buiten rekening gelaten. 

Op de 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 ter-
rein zijn voor  het doorgaand verkeer  voldoende. t ont-
werp behoeft derhalve alleen rekening te houden met ver-
keer  van de te ontwerpen wij k zelve. 

e wegen rondom het terrein, voor  zoover  niet aan 
reeds bebouwde blokken gelegen, kunnen worden omge-
legd. 

Artike l

t ontwerp moet bestaan uit : 
a. een overzichtsteekening van het geheele plan, schaal 

 a
b. plattegrondteekeningen, schaal  a  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. schetsteekeningen schaal  a  van enkele (ten 
minste vijf ) types der  te bouwen woningen (plattegronden 
en gevels); 

e. een toelichting tot het plan, die o.m'. moet bevatten: 
 een opgave van het aantal huizen, woningen cn schat-

tingen van het aantal bewoners; 
 een opgave van de oppervlakte resp. ingenomen door 

wegen, gebouwen, tuinen en voortuinen, plantsoenen en 
speelplaatsen; 

 een overzicht van de huurprijzen ; 
 een globale bcgrooting van kosten ; 

 een plan exploitatie, in de veronderstelling, dat het 
geheele complex door  een centraal lichaam wordt geëxplo 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 8 . woning bedragen f —; dc 
kosten van |rioileering en van bestrating bedragen f  per 

2 . straat; 
c. de bouwsom wordt vermeerderd met  pCt. voor 

honorariu m architect, toezicht, tcekenwerk, overdrachtskos-
ten en renteverlies tijdens den bouw; 

d. de exploitatie-rekening moet als volgt worden op-
gezet, zoowel voor  dc hoofdtypen afzonderlijk als voor 
het geheel; e cm aflossing — bij  wijze van annuïteit 

 jaar) — van grond en woningen  pCt.; 

Waterleidin g f — per  woning. 
Brandassurantie f  per  mille. 
Administrati e — per  woning per  jaar. 
Onderhoud f  per  woning per  jaar . 
Grondbelasting en straatgeld  pCt. van de brutohuur . 

g  pCt. van ele brutohuur . 
e sub a. t/rr* . c. bedoelde teekeningen moeten worden 

gegeven in zwarten inkt op wit papier; cle sub cl. bedocidci 
evenzoo of wel in potlood op wit papier. 

e inzender  'kan voorts zoodanige schetsteekeningen, ge-
kleur d of ongekleurd toevoegen, als hij  voor  ele beoordee-
lin g van het ontwerp wenschclijk zal oor deelen. 

All e teekeningen moeten 'ongeëncadreerd, niet gerold en 
niet .opgeplakt. t formaat der  teekeningen wordt vrij -
gelaten. 

Artike l
Al s eerste prij s wordt uitgeloofd  : als tweedq 

prij s f
t eventueel geen der  ingekomen ontwerpen voor  be-

kronin g in aanmerking komen, dan kan de jur y voorstellen 
het totaal of een deel van de voor  de prijzen beschikbare 
som onder  de beste ontwerpen tc verdt»elen. 

Artike l

Eventr.eelc inlichtingen betreffende het Programma moe-
ten aangevraagd worden aan den secretaris der  Jury . 

e antwoorden worden gepubliceerd in „d e , 
„he t Bouwkundig Weekblad" , „Archi tectura" , „d e Bouw-
wereld' en „d c Opmerker'' . 

Uitsluitend de op deze wijze, verstrekte inlichtingen zul-
len beschouwd worden deel luit te maken van het Programma. 

: Biureau van inlichtingen wordt  Januari  ge-
sloten. 

Artike l

e ontwerpen moeten anoniem zijn en ingezonden worden 
onder  motto of ander  kenteticen. 

(Op strafff e van uitsluitin g is 'het den inzenders verbodeiii 
op de een of andere wijize de anonimiteit vóór de uitspraak 
van de Jur y te verbreken. Bij  elkte inzending zal in afzon-
derlijke , behoorlijk gesloten enveloppe worden gevoegd: 

a. een door  den ontwerper  ondergeteek'ende verklaring , 
luidende: „onderge tcekende, inzender  van het ontwerp mot-
to „  "  verklaart , dat dit ontwerp zijn gees-
telij k eigendom is'. 

b. een correspondentieadres. 
e laatstgenoemde enveloppe zal vóór de uitspraak derj 

Jury dqor  haar  mogen worden geopend, om, wanneer  het; 
noodig is, door  tusschenkomst van den correspondent met 
den ontwerper  in briefwisseling te treden. 

Al l e ontwerpen moeten vrachtvri j  ingeleverd worden vóór 
of op  Februari  aan den Secretaris der  fury . 

Op cle buitenzijde van elke pnzending moet vernield staan: 
1'  r ij  s v r a a g T  i n s t a cl - w ij  k. 

Al s datum van aflevering wordt beschouwd de dag-
tcckenin; van het bewijs van verzending, dat des verlangd 
moet worden overgelegd. 

Niet op tijd ingeleverde ontwerpen blijven builen be-
schouwing en worden onmiddellij k aan het opgegeven cor-
respondentie-adres teruggezonden. 

Artike l

e Jury verplicht zich uitspraak te doen vóór i 
 en haar  oordeel over  alle ontwerpei in haar  rappor t 

mede te deelen. t fury-rappor t zal worden gepubliceerd. 

Artike l

e ontwerpen worden tentoongesteld te Amsterdam en 
het Jury-rappor t zal daarbij  ter  inzage liggen. 

Gedurende het tijdperk , dat de teekeningen in hel bezit 
zijn der  Vereeniging, zullen dezei door  haar  tegen brand-
schade verzekerd worden. e bekroonde antwoorden zul-
len 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 reproductie's genomen worden. n eik' geval zal de 
Vereeniging bij  eventuecle reproductie, de voorkeur  ge-
nieten.. : 

e mededinging is voor  alle Nederlanders opengesteld. 

e Jury : 

. . 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 \V . C. 
V A N , Corncli s Jolstraat 88, Schcveningeii. 

Betreffende het programma van de prijsvraa g Tuinstad-
wijk '  zijn dc hierna volgende vragen gesteld. e beantwoor-
ding dei vragen, waarmede alle Juryleden zich hebben ver-
een igd volgt mede hieronder: 

V r?a g . Zij n de straten ten Noord-Oosten van de; 
gevraagde tuinstadwij k te beschouwen als uit gewone rije n 
huizen bestaande, of dragen ze reeds eenigszins het karak-
ter  van tuinstad? 

A n t w o o r d . e straten ten Noord-Oosten van de ge-
vraagde tuinstadwij k zijn bebouwd met 'rije n huizen hoog
verdiepingen (huis, één hoog. twee hoog en zolder). 

V r a a g . n de tuinaanleg zoo rui m ontworp-n wor-
den, dat ele jaarlijk'sch e netto-huuropbrengst gelijk zal zijn 
aan  "o van de totale aanlegk'osien, dus dan klaarblij -
kelij k zonder eenige winst voor  het expïo i teerende lichaam? 

A n t w o o r d . r  het cxploiteerend lichaam behoeft 
inderdaad geen winst gemaakt te worden. 

Van dc totale aanleg- en bouwkosten wordt per  jaar  ann, 
rente cn aflossing gevorderd  Voor de berekening" 
der brut o huur, welke gevraagd wordt, geven artt .  en 
 onder  alle gegevens. 

V r a a g . s het mogelijk dat cle prij s per  wo-
ning zoodanig veranderd wordt, dat er  prijsverschil is tus-
schen vrijstaande woningen en aaneengebouiwde woningen. 
B.v. prij s per  vrijstaande woning bepalen, voor  dubbele 
woningen zeker  percentage minder, voor  dri e aan elkaar 
gebouwde woningen nog iets minder, totdat zeker  minimum 
bereikt is. 

A n t w o o r d . Volgens het programma is aan te nemen, 
dat de bouwkosten per  bedragen. t is een 
gemiddelde. E r  mogen woningen gebouwd worden, waarvan 
de bouwkosten meer  dan —  per 3 ' . bedragen, mits cle 



Bij lag e 3. 
Van de zes eerste ontwerpen, zijn enkele cijfers verzameld in de vier  volgende staten. 
Staat A geeft een vergelijking van de oppervlakten. 
Staat B geeft de verschillende percentages dier  oppervlakten. 
Staat C geeft enkele bijzonderheden omtrent het aantal woningen en de huurprijzen . 
Staat  bevat de verschillen kostenbegrootingen. 

A . 
Oppervlakten. 

s en 
Tuin . 

t en 
. 

Sol lucet 
Omnibus. Travail . Phereklos. n Solidum. 

2 . 2 . 2 . . 2. 3 . 

Bebouwd oppervlak der 

Tuinen en Voortuinen . . . 
Openbare gebouwen . . . . 

j

j

B . 

Bouwterrein (inclusief tuinen en 

Openbare gebouwen . . . . 

pCt. 

i ' 

pCt. pCt. pCt. pCt. pCt. 

 »/o  o/0  °/o  j

c. 

n beneden  huur  . 
n boven  huur  . . 

Aantal woningen per . . 

Gemiddelde huurprij s per 
woning per week . . . . 

f
f

,oi 

. 
f f f f f

te zamen . . . . f f f
f

f f

Bouwkosten (inclusief 1 

f f f f f f

bouwkosten van de geheele bebouwing- gemiddeld niet hoo-

ger  worden dan f — per 8 . 

V r a a g . s het de bedoeling, dat het onderhoud 

van wegen cn beplantingen (komt ten laste van het admini-

strei rend lichaam, zoo ja hoeveel daarvoor  te rekenen. 

A n t w o o r d . t onderhoud van wegen en beplantin-

gen komt ten laste van de Gemeente. 

V r a a g V . s de eenheidsprijs van f  per . ge-

noemd in art .  sub  b, bedoeld als gemiddelde van voet-

en rijwegen? 

A n t w  r d. Ja. 

V r a a g . t vermelden van f — waterleiding per 

woning, moet zeker  worden afgeleid, dat deze 'kosten voor 

het administ-ecrend lichaam zijn. 

A n t w o or  d; Ja. 

V r a a g . t de grond voor  de scholen, vereeni-

gings- en vergaderlokaal en andere gebouwen, plantsoenen 

en kinderspeelplaatsen aan de begrooiting van de begroe-
tin g van kosten onttrokken worden ? 

A n t w o o r d . e kosten van den grond bestemd voor 

den bouw van schalen, van 'bet vereenigingslokaal cn va) 

andere openbare gebouwen vallen buiten de begrooting cn 

het exploitatieplan. e kosten van den grond bestemd voor 

plantsoenen, kinderspeelplaatsen e. d. moeten in rekening 

gebracht worden. j 

V r a a g . Omtrent aanleg van voortuinen en plant 

soencn wordt niets in het 'program vermeld; moet hiermeth 

rekening worden gehouden ? Zoo ja, wat is de kosten pet1 

2 . 

A n t w o o r d . e kosten van aanleg der  plantsoenen zijn 

te stellen op f  per . e kotsten van aanleg van 

voortuinen en van tuinen achter  de perceelen zijn begre-

pen in de bouwkosten per 3 . woning, vermeld onder  b. 

V r a a g . Word t met vcreenigings- en vergaderlokaal 

één en hetzelfde lokaal bedoeld f 

A n t w o o r d . t kan één lokaal zijn, het mogen cr 

ook twee zijn. 

V r a a g X . t bij  het opmaken der  exploitatiereke-

ning de helft der  geprojecteerde wieg van . breed, 

rondom het terrein opgenomen worden of kan dit minder 

zijn ? n het eerste geval wordt het in re'kening te brengen 

terrein groot 2 . 

A n t w o o r d . t terrein waarop de prijsvraa g betrek-

kin g heeft is 2 . groot. c wegen van . 

breedte, welke het terrein omringen, vallen derhalve buiten 

het plan ; de kosten dezer  wegen en 'van bet terrein waarop 

zij  worden aangelegd, kunnen buiten de exploitatierekening 

worden gehouden. 

B ij  l a ge

Amsterdam. t

Aan dc Permanente Frijs \ raag-Commissie. 

. . 

n het programma van de prijsvraa g Tuinstadwijk , waar-

van een exemplaar  hierbij'gaat , wordt onder  art .  vermeld: 

e sub a. t/mi. . bedoelde teekeningen moeten worden 

gegeven in zwarten inkt opj  wit pajyier; dc 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, 

beoordeeling van het ontwerp wenschelijk zal oordeelcn.'' 

Gaarne vernam de Jur y v. d. Prijsvraag- Tuinstadwij k uwe 

meening of deze bepaling uitslui t het met kleuren opwer-

ken van de teekeningen. of dat deze 'bepaling als een 

minimum-eisch moet of mag worden beschouwd ? 

Namens! dc Jury , 

(w.g.) A . , Secretaris. 

Amsterdam. t

Aan de Sociaal-Technische Vereeniging van 

e s cn Architecten 

te Amsterdam. 

We lEd . Geb. . 

n antwoord op uw schrijven van  dezer  in zake het 

programma v. d. Prijsvraag Tuinstadwij k heeft de Perma-

nente Prijsvraag-Commissie de eer  U tc berichten, dat 

naar  hare meening de omschrijving van de wijze van be-

werking der  teekeningen, als z o o d a n ig moet opgevat 

moet worden en niet als een minimum-eisch en dit te eer-

der  omdat als tegenstelling voor  eventueel vrijwilli g bij  to 

voegen teekleningen de bewerking wordt vrijgelaten. 

d Uw dwd. 

(get.) . G. J A N S E N, Voorzitter , 

(get.) C. N. V A N , Secretaris. 

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. e 
i'usie d n in den . — Algemeene , 

d op  funi a.s. g . — g van liet 
 met den d de Afdeelingen op i

 e t  n s t i t u u t voo n en Gebouwen te Wapeningen. 
g van den d van e voo  de n in 

d ove het jaa
T e c h n i s c he . 

e e te . 
. Ove n of l bouwen in d met 

de e Stadhuisbouw. 

A A No. j en . doo l (. de 
Jongh, L . . N. A . 

. t lapmiddel van , doo  C.  de . A . 
. N . A. — n p g A. et A.

enz. doo t Lijdsman. 

j van . . . Avond-Ambachts-
school voo n a inte  nos.'< doo Jan de . 

g t van i  doo  A . A . . 

E  No. e g de
Sociaal-Technische . 

e 1' a 1 e i s-  a a d h u i s-k w e s t i e te 's . met afbeeldingen. 
 ij s v  a a g-Tuinstadwijk, . 

E  No. . . a ga nz i n i . t doo
. A. van Sandick c. i . 

e en nieuwe bovenbouw e lij n -
landen de  N . . S. . doo  V . [ockin c. i . met afbeeldingen. 

E n k e le n e den mijnbouw en e 
g en opleiding van den . Uit de e van . 

W. A . l m. i . als  aan de Technische . 
e l s voo d en e 

n te .  Augustus
e d van e voo  de n in d in

g van de Afdeeling voo - en Scheepsbouw'van 
het k t van s van i

n S t u k k e n. , doo  W. . de 
w c. i . 

. v. T.) No.  Officieel gedeelte. -
Eenige aanteekeningen uit het  — Een nieuwe Afdeeling 
te . — n van . — . — 

g en de bouwkundigen. — e maakt macht. 
— Gemengd. — Uit technische bladen en . — 

E  No.  W e l ke n doen zich voo  bij de 
g de e n in de n ? 

s voo  de g de . van Ned. n in 
i  doo  J. N. . 

. e , doo . C. van . 

E E E No. t n van 
n tegen . — Wetenschappelijke balans (lei-

. — t n van ketelvoedingswate doo
middel van kalksoda en . — . 

E  doo  J. . W. Leliman. g . 
t boekje is No.  van  o  k s' k onde

e van  A . . S. van Oven en behandelt, zooals de titel aangeeft, 
het p van , voo  hen. die n iets mee willen weten, 
dan hetgeen e  algemeen van bekend is en dat is maa heel weinig. Van 
den g van een , advocaat of s heeft iede wel-
opgevoed mensch een min of mee juist p : ove dien van den bouw-
meeste evenwel vindt men ook zelis bij menschen van hooge ontwikkeling 
vaak e . Wij hopen, dat dit e van een 
in deze zeke alleszins bevoegd auteu er  toe moge n de e 
onwetendheid eenigszins te . 

e een inleiding, bestaat het uit e hoofdstukken, handelend ove
den , de n en eischen en de opleiding; maa wel-
beschouwd is het geheel toch eigenlijk nog maa een zee beknopte inlei-
ding van het . e de  niet gebonden geweest aan een 
klein aantal vellen , hij zou ongetwijfeld nog heel wat mee hebben 
kunnen zeggen ove »Ons Vak, ons Loon, ons Lotc, onde welken titel 
wijlen zijn vade d een boeiende t hield, welke nog heden 
ten volle d is gelezen te , l doo de aankomende bouw-

. e laatste zullen wellicht eenigszins d zijn doo de-
beknoptheid, die hie  geboden scheen en den  dwong te kiezen 
tusschen een d tot het e publiek of tot cle meest van nabij bij 
de zaak . j kcos het , misschien omdat hij dit 
't meest noodig , en in dit opzicht had hij wellicht gelijk, maa
wij hadden voo  den leek e l den g wat mee in 
détail behandeld gezien, omdat dan vanzelf zou zijn uitgekomen het be-

e en e van de taak. die de bouwmeeste te n heeft. 
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A l is nu dc wetenschap nog niet geheel en al op de 

hoogte van hei roestingsproc.es en van de verschijnselen, 

die daarbij  en daarnaast plaats hebben, zoo zijn toch alk 

onderzoekers luy: daarover  eens, dat het ijzer  in elk geval 

een beschermend mliddel noodig heeft, wanneer  het niet 

door  de roest langzaam verzwakt en ten slotte geheel en 

al vernield zal worden. 

Voor  de praktische bouwkunde heeft natuurlij k de kwestie 

der roest bescherming: een zeer  bijzondere beteekenis. daar 

 hier  niet mogelijk is. do h'zerconstructiën vri j  te houden 

van de snel roestvormende stoffen, zooals lucht, water 

 /.uren en n is bier  gttdwomgen tot de toepassing van 

beschermende middelen, pm de werking van bovengenoemde, 

invloeden op het ijzer't e ontgaan. 

n kan  twee soorten van roestwerende middelen 

onderscheiden en wel die der  roestbeschermingsmiddeler., 

welke een voorbijgaande tijdelijk e bescherming van het ijzer 

 doel hebben, en die. Welke het ijzer  voortdurend be-

veiligen moeten. 

Eerstgenoemde middelen 'kooien voornamelijk bij  het ver-

ven van ijzer  en bij  zulk ijzer  in aanmerking, dat in korten 

tij d tot andere fabrikaten verder  verwerkt moet worden. 

Voor  zoo'n noodzakelijke tijdelijk e bescherming is het inwrij -

ven met o l i ën of vetten, mlet grafiet, of het schilderen met 

olieverf, teer  asfalt doelmatig. Zoo worden in sommige 

b. stekken de volgende voorschriften gegeven: e gerei-

nigde stukken moeten met dunv loeibare, snelopdrogende 

water- en zuurvrij e lijnoli e aan alle zijden rijkelij k bestreken 
worden en dan ter  droging gezet worden. Volgens vroegere 

voorschriften moesten aan de lijnolieverni s nog tien deelen 

zinkwi t toegevoegd worden. 

e meest (ideale en dus duurzamste bescherming zou het 

vergulden, verzilveren, vernikkelen, vertinnen, verlooden. 

emailleeren of een dergelijke methode zijn, d.vv.z. om het 

ijzer  b.v. langs galvanischen weg een bekleedsel te geven, 

hetwerk her  geheel en al luchtdicht afsluit. 

t is te begrijpen, dat  dergelijke methode bij  groote 

constructiewerken, zooals bruggen, gebouwen, gashouders-

enz. niet toegepast kan worden, want ze zou bij  de tegen-

woordig gebruikelijk e methoden wegens de grootte van de 

stukken niet doorgevoerd kunnen worden en zelfs, wanneer 

men hiervoor  een uitweg vond, zofu deze methode om het 

metaal te beschermen zeer  zeker  te kostbaar  worden. 

s  er  om te doen. kleine ijzeren voorwerpen gedu-

rende langen rij d tegen roesten te beschermen, dan zal 

men  een snel drogende harsoplossing, een spirituslak: 

of een ce l lu lo ïdop loss ing het snelst en goedkoopst tot het* 

doel komen. Voor  grootere voorwerpen is natuurlij k ook 

deze' methode uitgesloten. 

t beschilderen van het -jizjer  met z.g. roestbescher-

mende verven jis tot dusver  nog de beste oplossing om een 

tamelij k lang durende bescherming van het ijzer  te verkrijgen . 

Een eeuwigdurende roestwerende verf bestaat natuurlij k niet. 

Ook de beste verf moet na verloop van jaren — hoeveel 

jaren euttt: zijn, hangt van ele atmosferische, chemische en 

mechanische invloeden af — vernieuwd worden. e proef 

onelervindelijke resultaten hebben aangetoond dat zulke verf-

lagen t'ot  jaren lang werkzaam gebleven zijn. voordat 
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 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-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  plaat »

 van  tot en met  regels . . 

het bewijsnummer daaronder  begrepen. 

Voor  eiken regel meer  . . . »

' 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 advertent iën 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 . 
Amice ! 

de ERVEN H. TRIP, - Utrech t 

t gij  Pelopidas ? Wel zeker, zult gij  zeggen, dat was 

een Thebaansch generaal, die al beroemd was, toen e 

nog een provinciestadje was, maar  wat een onnoozele vraag. 

n vraag is niet zoo onzoonel, dat zult gij , hoop ik , 

toegeven wanneer  ik haar  nader  verklaar . e oude The-

baanscho generaal bedoel ik niet, maar  wel mij n neef' 

Pelopidas. d]ie onlangs uit ë gerepatrieerd is. t is, 

bij  nader  inzien, hiet waarschijnlijk , dat gij  hem! ooit ont-

moet hebt cn daarom zal ik beginnen l '  wat van hem 

- vertellen, j  heet eigenlijk anders, maar  dat doet er 

niet We. j  was officier  van gezondheid in ë en 

wil nu hier  in de burgerpractij k zien te komen. Zij n mooie 

e he naam dateert Uit den tijd , toen hij  pil was in 

Amsterdam. j  had toen een vriend onder  zijn mede-

studenten, met wien hij  altij d omging, studeerde en ook 

wiel eens boemelde; die vriend was bekend onder  den 

 vfan Epantinondas, maar  die is hier  gebleven en al' 

sedert lang gevestigd Op een mooi dorp, waar  hij  niet van-

daan wil . 

Welnu ik heb de beide heeren een paar  weken geleden 

aangetroffen in een spoorweg-coupé, waar  ik tc Arnhem' 

mstapte. en tot l met hen gereisd. E r  was niemand 

anders in cle coupe', zoodat het zeer  gezellig was. Zij  had-

den elkaar  ook ioeviallig ontmoet en waren spoedig in een 

dru k gesprek gewikkeld, waarbij  ik min of meer  als toe-

hoorder  fungeerde. Oude (geschiedenissen werden opgehaald, 

die voor  mij  nieuw waren en somtijds zeer  vermakelijk , 

maar  blijkbaa r  wilde Pelopidas van de gelegenheid gebruik 

maken, om eens door  zijn vriend te worden ingelicht omtrent 

de toestanden in het vak hier  te lande, een, met het oog 

Op zijn voornemens, begrijpelij k verlangen, waaraan door 

Epaminondas gaarne- worel voldaan; tegenover  zijn ouden 

vriend was hij  de mededeelzaamheid zelf en voor  mij 

geneerde hij  zich (in het geheel niet, om rondui t zijn mee-

ning over  personen jen zaken te zeggen. Toen heb ik dingen 

gehoord, die Pelopidas versteld deden staan en deze had 

toch in ë ook wei een en ander  bijgewoond, dingen, 

die mij  ongelooflijk voorkwamen, maar  in betrouwbaar-

heid ivenaart Epaminondas zijn antieken naamgenoot, flat 

weel ik, en lik kan dus aan de waarheid van zijn woor-

den niet twijfelen. Toen wij l naderden en ik'  aan-

stalten maakte-, bet gezelschap te verlaten scheen Epami-

nondas mij n tegenwoordigheid weder  te bemerken en te-

gelijk scheen hem: de- verbaasde uitdrukkin g van mij n ge-

laat op te vallen, want zich half tot Pelopidas half tot 

mi j  richtend besloot hij  met de woorden: „ j a Amice! dat 

hadt je niet gedacht, dat onder  onze collega's zoove-el' 

ploerten rondloopen.'' 

e woorden bleven mij  bij  en toen ik eleji volgenden 

nacht in mij n bed lag had ik een gekken droom. k zat 

weer  in een trein en weer  met Epaminondas. maar  hij 

was het niet. zooals je dat in een drf>evnï hebben kunt . 

hi j  was een ander, een architect van mij n kennis en hij  zat 

dru k allerlei verbalen te doen. maar  nu van allerlei be-

kende en onbekende architecten, en v reeselijk verward. k 

dacht, dat hij  plotseling 'krankzinni g was geworden, vooral1 

toen hij  opeens zijn verhaal afbrak en op de maat van ele 

http://roestingsproc.es
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tieinbeweging begon te zingen: „P loer te n hier, ploerten! 
daar, ploerten overal1"  en dat ging maar  zoo door  tol 
in ht i pneindige, naar  het scheen, tot hij '  mij l eensklaps, 
aangreep en met den uitroep: „P loer te n uitstappen!''  uit 
den trein smeet, door  de coupédeur, die vanzelf scheen 
te zijn opengegaan. i 

t dreunde imij  nog in mij n hoofd toen ik met een schok 
ontwaakte. e zon scheen in miijl n bed en ik was er  spoedig 
Uit , pim mnj  wat op te frisschen en later  vernam ik , dat 
een van de buren in den vroegen morgen aan het proef-
draaien was geweest 'met een nieuwe karnrr.achine . t 
ding had de stootende beweging gemaakt, in hetzelfde 
tempo als een spoortrein en met de physische verklaring ^ 
van mij n droom was ik er, maar  met de psychologische) 
ben ik tot OP heden niet klaar  gekomen. 

Wat zit mij  toch in het hoofd, heb ik mij  afgevraagd, 
maar  ik kwam tot de conclusie dat er  niet veel bijzonders 
was, althans niets, dat Tnüj  zulke dwaze droomen kon be-
zorgen. e jammerlijk e warboel'  in o en in A lban i ë 
ergert in ij  wel, maar  ik verdiep mij  er  niet genoeg in, 
« t l er  'van te droomen. Epamiinondas gelijkt noch op a 
noch op Vil la , noch op Essad Pacha, hij  ziet er  integen-
deel zeer  fatsoenlijk en vreedzaam uit. e droomgod moet 
de dementen voor  zijn allerzotste combinatie uit een vakje 
van mijn hersenkas hebben gehaald, dat lang heeft dicht-
gezeten. /.ooiets heb ik wel meer  ondervonden cn na ge-
loof ik . dat ik op weg ben de verklaring , zoo niet te 
vinden, dan toch tc benaderen. 

Een van imij n vrienden heeft mij  dezer  dagen over  de 
mislukkin g van de fusie geschreven. j  had die reeds 
twtee jaren geleden voorspeld, dat wist ik  wel en zijn 
briefj e bevatte niet veel meer  dan de bevestiging, dat zijn 
voorspelling was uitgekomen, zoodat ik er  niet veel aan-
dacht aan schonk. r  nu herinner  ik mij  opeens, dat 
hij  het was, die in mij n droom in den vorm. van Epami-
nondas tegenover  mij  in den trein zat en toch niet Epami-
nondas was. k heb vroeger  met hem! en anderen wel 
van gedachten gewisseld over  de fusie en andere kwesties 
het vereenigingsleven betreffende, zoo mondeling nis schrif-
telijk' . e herinneringen verder  ophalende ook uit en-
kek' oude brieven, die ik bewaard heb, werd mij  alles 
weder  allengs duidelijker . 

e gedachten wisseling, waarvan ik spreek, was van ver-
trouwelSjken aard. zoodat ik hier  geen uittreksels uit brie-
ven en geen relaas van gesprekken kan geven, waarin 
over  personen gehandeld wordt, zonder  aanzien des per-
soons. alleen kan ik zeggen, en ik zon dit misschien nogi 
niet icens doen. wanneer  het niet eenigszins tot verklarin g 
van mij n droom kon strekken, dat in die brieven en gesprek-
ken t lecrVjk e woord ..ploert" '  wel eens, of laat mij  eer-
lij k zijn, meermalen gebezigd werd cn helaas niet ten om 
rechte. 

Waar in ons vereenigingsleven de schoen wringt , hier-
over  durf t (men elkaar  wel onder  vier  oogen. maar  niet 
openlijk zijn mcening te zeggen. 

r  reeds eenige jaren geleden, toen men het in onze 
bouwkundige kringen (o.a. erg druk had met statuten. -
menten, prijsvraagregelen. 'enz. was ik het er  met enkele 

geestverwanten al vrijwe l over  eens geworden, dat de kwa-
len in ons vereenigingsleven met jd e mooiste reglementen, 
zelfs met een eere-code, niet te genezen zijn, wanneer  h" t 
gehalte der  elementen, waaruit de vereenigingen bestaan, 
niet op « en hooger  peil gebracht kan worden. 

n al onze vereenigingen kent 'rnlen ze, die elementen, 
die er  eigenlijk niet in thuis behooren, mten kan ze U 
aanwijzen, maar  |mien bepaalt zich gewoonlijk tot bedekte; 
toespelingen, waaruit een goed verstaander  maar  al'  te goed 
kan opmaken, hoe het in den boezem der  vereeniging 
met de onderlinge waardeering staat. t kan niet ver-
beteren, wanneer  niet de hoogpr  staandeti, zij  die in hun 
positie in die eerste plaats het „nob lesse oblige"  in acht 
moesten nemen, een beter voorbeeld geven. Zoolang echter 
de zelfzucht hen de eer  der  kunst, de eer  van het beroep 
nu en dan doet vergeten, is het begrijpelijk , dat door 
anderen aan die begrippen ook niet veel waarde wordt toe-
gekend. k tweet niet, amice, 'hoe gij  er  over  denkt, maar 
voor  mij  behoeft zoo iets maar  een enkele maal tc gebeu-
ren, om iemand, tot wien ik met een zeker  respect opzag, 
plotseling van zijn voetstuk te doen vallen. n heb 
ik op die 'wijze al zien tuimelen, het is inderdaad treuri g 
en 'kan mij  verdrieti g stemmien, vals ik er  aan denk. 

k heb 'wel eens gehoord, (dat die dominie, onbeschaafde, 
wreede, twistzieke Albaneezcn, die thans weer  zooveel last 
aan mjocder  Europa bezorgen, in 'één opzicht zeer
staan, namelijk fjn hun begrippen Van eer. Of dit waar  is 
weet ik'  niet, maar  ik zou gaarne met wat minder  vertoon 
van geleerdheid, met wat minder  vernis van beschaving, 
met wat Vninder  geleuter  over  schoonheid in de kringen 
van onze beoefenaars der  bouwkunst genoegen nemen, wan-
neer  daar  aan dc begrippen Van eer  wat meer  waarde ge-
hecht werd. 

e deugd zou dan misschien vanzelf volgen. r  bij 
reglement in tc willen voeren komt mij  bedenkelijk voor. 

e mnreele Verbetering van het menschdom lijk t wel een 
onbegonnen werk. 'wanneer  men nagaat, hoe weinig vordr 
ringen dc Christelijk e beginselen in een tijdepr k van ne-
gentien eeuwen toch feitelij k nog gemaakt hebben. 

e heb ik gedacht, in de laatste jaren, of het nier 
beter  zou zijn, dat onze vereenigingen zich maar  verwijder d 
hielden van het terrein der  moraliteit , mét de overweging, 
dat een richtige beoefening van kfunst en aesthetiek op 
den duur  een veredelenden invloed moet uitoefenen op 
allen, die cr  zich mee bezighouden en dus ook moet bij -
dragen tot fverhooging van het peil van het gehalte der 
elementen, waaruit onze vereenigingen bestaan. 

t heeft er  nu niet veel van. dat geef ik'  toe. maar 
wanneer  de hoog-ontwikkclden. hcog-begaafden. h oog-ge -
plaatsten onder  die elementen eens het goede voorbeeld 
gaven, door  steeds te doen blijken , dat de eer  van de 'kunst, 
de eer  van het beroep hen boven alles gaat. dan dunkt 
mij , dat fde toestanden in (ons vereenigingsleven toch nog 
niet hopeloos behoeven te worden genoemd. 

All s steeds. 

 Juni

t. a. v. 

T V A N . 

Officieel e Kunst . 
Eenige mnanden geleden namen wij  in ons blad onder 

den titel „ E e n g ' een verslag over  van 
hetgeen in onze Eerste , voornamelijk door  den bur-
gemeester  van Groningen, ter  verdediging van onze offi-
cieele kunst was gesproken. 

e heer . N. d t schreef nu in „d e Gids" 
ben artikel oVer t als '  waarin o.a. 

de geschiedenis van den Universiteitsbouw te Groninger 
nog eens an een scherp licht gesteld wordt. t boven 
bedoeld t is den schrijver  niet ontgaan en hij 
zegt daarover  o.a. het volgende: 

n  brandde het oude Universiteitsgebouw te Gr o 
ningen af. k ontstond cr  toen vrees dat die bram 
als voorwendsel zon worden aangegrepen, om de geheele 

universiteit op te heffen. e vrees beving ook de cura-
toren, zij  meenden daarom, dat het plan voor  den weder-
ipbouw voor  alles spoed eischte. en de r 

Vrijma n was hun ter  will e door  in uiterst korten tij d (ge-
fluisterd wordt één week') een nieuw project te leveren. 

n het Eerste t over  deze zaak roemt de 
lankbar e afgevaardigde van Groningen dan  in de', 
eerste plaats en met nadruk den ijver  van den -
bouwmeester. A bonne cause! 

Wat treft ons bij  dit voorspel allereerst ? t het bouw-
werk aldus niet is de uiterlijk e bevestiging van dc hecht-
heid en (onaanrandbaarheid der  organisatie die het be-
lichaamt, 'maar  dat het bouwwerk integendeel zoo onge-
veer  wordt, wat de zwemgordel is voor  den drenkeling. 
Vandaar  dan oolk de haast, de haast die altij d een uiterst" 
schriele erftante bleek voor  ieder  kunstwerk. 

s die bestaans'inzekerheid wellicht ook één der  redenen, 
waarom het gebouw in historischen stijl werd opgetrok-
ken ? ! 

Geen wonder, is men geneigd te zuchten, waar  noch 
hél heden noch de toekomst zoo gansch veilig cn zeker 
scheen, daar  'mag de namaak van een krachti g verleden 
allicht zoet zijn voor  het wankelmoedig hart . 

r  niet aldus verklaart de geachte afgevaardigde voor 
Groningen in het Eerste t de aanvaarding van 
den historischen stijl . Neen. hij  roemt dezen als „te r  dego 
gemotiveerd"'. 

Allermins t aanvaard „ui t zucht tot imitatie" , wel neen, 
aanvaard „o p goede gronden''.... n heeft gekozen den 
stijl , waarin in Groningen gebouwd werd in den tijd , toen 
de academie werd gesticht'. 

Nu weten 'wij  't in eens! Waarom nu eigenlijk'  het we-
 nschappelijk inzicht, onderzoek en onderwijs aan (en uni-

versiteit fundamentaal veranderen mag, maar  het kunstin-
zicht als een hond aan den ketting van de' e eeuw 
wordt gelegd, dat is mij  niet recht duidelijk . n heer 
Tjard a van Starkenborgh waarschijnlij k ook niet. maar  in 
dc Eerste r  wordt niet veel gelachen . . . cn lang 
nüet alles Verstaan, waar  zou men veiliger  zulke bewe-
ringen kunnen uiten, dan juist daar. r  de geachte af-
gevaardigde is tevens burgemeester  van Groningen; o. dat 
wij  'dezen magistraat met zijn streng historische overtui-
gingen, nimmer met een hoogen hoed in ccn auto mo-
gen zien! 

n de verdediging van dit monumentaal kunstwerk uit 
de provincie gaat hij  in blijd e ingenomenheid nog verder; 
„he t beste bewijs'' , zoo jubelt hij . „da t het gebouw naar 
het uiterlij k voldoet, is het feit. dat de leden van het 
psyrhologoncongres het om strij d prezen." 

, dit geeft den doorslag! Psychologen komend 
uit Brussel. iParijs, Bei lijn , wie weet wellicht wel uit Wee 
nen. en dan, denk eens aan, heel naar  Groningen, en 
dSe zouden 't niet weten, die jolige geleerde congresbe-
zoekers van héél ver, die 't om strijd , en in vier  talen 
prezen, en den burgemeester  op den schouder  klopten aan 
het congresdiner  dat hij  hun zelf aanbood. Neen. bij  het 
oordeel van zulke autoriteiten legt ieder  goed Groninger 
zich neer. En dat is ook heel juist, tenminste als hij  leen 
bescheiden „Grunninger" ' is, die dan toch ook wel eens 
een snoepreisje over  de grenzen heeft gemaakt. c heer 
T j . v. S. ziet. het valt duidelij k uit zijn rede op te maken, 
in dc 'critie k tegen het nieu'we universiteitsgebouw in de 
eerste plaats een ongepasten aanval op het provinciaal' 
beleid. Wat beleid is, ja. dat begrijpt en doorvoelt deze 
magistraat zéér 'wel. wat kunst beteekent. zijn mond ge-
bruik t wel bet woord, maar  net zijn hart heeft hij  dat 
begrip nooit verwerkt . 

j  verdedigt met zijn autoritei t als magistraat. -
li d en curator , wat men zijn tijdelij k ondergeschikten zou. 

kunnen noemen, hij  dekt hun handelingen zooals een 
burgemeester  zijn ambtenaren dekt, eloor  hun verweer  tot 
het zijne te maken. 

t is alles correct van ambtcnaarsstandpunt gezien. 
t heeft 'echter  wijder  grenzen dan tot waar  magistraten-

beleicl en ambtenaarsinzicht reiken. 

t kwam geen oogenblik uit in de rede van den heer 
T j . v. S., noch in het antwoord van den minister, daar-
door  bleef het door  hen gesprokene slechts eng-autoritair , 
Bonder  eenig fwïjder cultuuruitzicht , fin dat gemis is 't meest 
bedroevend, omdat t zelfs geen belofte voor  de toekomst 
inhoudt. 

e gegevens, door  den heer  T j . v. S. ter  verdediging 
aangevoerd, zijn bovendien niet alle juist. 

n de „ N i e u w e . Courant' '  van  Febr.  Pro-
fessor a uitdrukkelij k verklaard dat noch de aca-
demische senaat noch de professoren zijn gekend in de 
kwestie der  versiering met glas en muurschilderingen van 
het Universiteitsgebouw. 

t „A l gemeen ' van  Febr. nam deze 
mfededeeling van 'den kunstzinnigen professor  over  met een! 
uitvoeri g commentaar. 

t verhinderde echter  „C . . '  niet, in de ..Tele-
graaf'  van , het volgende te schrijven: 

s valt er  uit het verloop van zaken in Gronin -
gen iets te leeren. 

„Namel i j k dit . dat noch de curatoren noch professoren 
noch s veel vertrouwen in dè praestaties' 
der Nederlandsche decoratieve kunstenaars hebben gehad, 
etc. etc." 

e verdraaiing der  feiten is op zich zelf. vooral bij 
dezen publicist, niet treffend. r  erger  is het wanneer 
do heer  Tjard a van Starkenborgh zich op die beschouwin-
gen beroept. TPij  toch kon als curator  weten dat die 
valseh geïn terpre teerde mcening waarop hij  zich beriep, 
onjuist was. 

j  had zich er  dan alleen op mogen beroepen, wanneer 
inderdaad curatoren, professoren en rijksbouwmeesters na 
grondige bestudeering van de decoratieve praestaties der 
Nederlandsche kunstenaars tot de slotsom waren gekomen 
dat al 'dit werk onvoldoende was voor  hun doel. 

r  juist dat overleg. Professor a kwam hel 
getuigen, heeft volkomen ontbroken. 

e praktijke n van den gevvraakten publicist had het ge-
achte d van Starkenborgh nimmer tot de zijne mogen 
miaken. Wi j  nemen echter  gaarne aan dat hij  zich in deze) 
kunstkvv'cstics voelde als een provinciaal in een groote 
stad. E n hoeveel eerzame provincialen zallen niet. ten einde» 
raad, in de handen van kwartjesvinders, ondanks dat zij 
bij  'herhaling er  voor  zijn gewaarschuwd. *1 

t geb rék aan overleg, aan elat hartelij k overleg, dat 
liefdevol wikt en weegt, en zich steeds bewust is van heli 
groote  belang dat de totstandkoming van ieder  mo-
numentaal en representatief bouwwerk' in zich bergt, aan 
dat milder  en 'wSjzer  overleg heeft het te Groningen juist 
geheel -ontbroken. 

Flet begon met  en haast, en het zal eindigen met, 
wrevel en Weerzin. Geestelijke verrijkin g bracht het nier 
maar  soms wrang geestelijk'  verzet, het toont geen 
spoor  van dat sterkende morcele. dat zoo zeer  het wezen 
is van alle ware monumentaliteit.'' 

*) Onjuist was ook de mededeeling ,an den hee Tj . v. St., dat de 
a Linnemann n in het s te Wiesbaden* zou 

hebben gemaakt. 
Althans van geheel e zijde t mij medegedeeld dat dit 

noch bij een bezoek nan het s noch bij e aan het stedelijk 
, kan vastgesteld . 

t detail, hoewel niet van t belang, wilde ik niet nalaten even aan 
te stippen. 
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J Vereenigingen . J 

J T O T G 

. 

t r  der j  heeft thans in het 
Bouwkundig Weekblad het toegezegde praeaclvies gepubli-
ceerd. Wi j  achten het belangrijk genoeg, oma liet bier 
in zijn geheel .over  tc nemen, te meer  daar  het niets 
nrnder  inhoudt dan een voorstel tot een nieuwe reorga-
nisatie. e dit voorstel door  dc aanstaande Algemeene. 
Vergadering ontvangen zal worden is moeilijk te zeggen. 
Wi j  wenschen er  thans geen beschouwingen aan vast te 
knoopen. 

S van het r  van de j 
tot Bevordering der  Bouwkunst over  den weg, door 
de ' te volgen, nu de Statuten en Alg . 

h , mpgcsteld door  dc Fusiecommissie, 
verworpen zijn door  den Bond van Nederlandsche 
Architecten. 

Zonal s den 'heden der j  bekend is heeft de 
Pond van N'cderl. Architecten in zijn vergadering van 

i j.1. de definitieve Statuten en Alg . . > 
mént voor  de samen te smelten vereenigingen j 
en Bond, opgesteld door  de Fusie-Commissie, verworpen. 

Tengevolge hiervan meent het , dat er  geen 
reden meer bestaat op de Alg . Vergadering op i ó Junï 
n.s. het 'fusievraagsruk nog tc doen behandelen. 

t het , hetwelk in zijn praeadvics over 
de definitieve fusie-statuten ("gepubliceerd in het Weekblad 

 no.  zich een Warm voorstander  heeft getoond) 
van de fusie, deze gang van zaken ten zeerste betreurt , 
behoeft geen nader  betoog. 

e eerste vraag, die nu gesteld meet worden, is: welke 
gevolgen heeft het verwerpen in den Bond voor  het ver-
ecnigingslcven in het algemeen en voor  de ' 
in het bijzonder  ? 

' Waar de (Bond een vakverecniging is, zou, ten einde te 
bevorderen dat er  slechts één vakverceniging van Archi -
tecten in Nederland zou bestaan, de oplossing daarin ge-, 
vonden kunnen 'worden, dat de ! op haar  schren 
den terugkeert, en teruggaande tot vóór  zich weer 
hervormt tot een algemeen bouwkunst-lichaam. 

t blijk t echter  reeds direct hij  nader  beschouwen van 
de moderne ontwikkelin g van het verecn ig ings léven in het 
algemeen, dat het een illusie 'is, te meenen dat een der-
gelijk algemeen bouwkunst-lichaam in dezen tij d levens-
vatbaarheid heeft en nog vruchtbaar  kan werken. 

(Onze tij d is een tij d van krachti g samen gaan van per-
sonen, die dezelfde vakbelangen hebben, en die door  hun 
vakvereniging trachten een goede en juiste positie- van 
hun vak en van zijn beoefenaars te verkrijge n in de sa-
mie nh-v ing. En 'waar  de verschillende groepen in de sa-
menleving nog geenszins tot een rustige e-n harmonische 
verhouding onderling zijn gekomen, waar  de architecten-
stand nog slechts kort doordrongen is van de gebiedende 
noodzakelijkheid zich krachti g in een vakverceniging te 
verzamelen ten k inde eensgezind de behingen van hun vak 
en van hun positie te kunnen verdedigen tegenover  de 
andere groepen in het bouwbedrijf , daar  is het alleszins 
begrijpelijk , dat de vereenigingskrachten der  architecten in 
hoofdzaak heden ten dage werken ter  behartiging van de! 
vakbelangen. 

t r  is dan ook overtuigd, dat mocht on-
verhoopt de meerderheid der n verlangen. 

dat de j  Weer  een algemeen bouwkunst-lichaam 
werd, dit zo.u bettekenen een 'wegsnijden van de belang 
rijkst e organen iujt het lichaam der , met hei 
gevolg, dat. (ondanks goeden wil'  en toewijding, de i 
schappij  noodzakelijk gclijdelij k aan zou afsterven. 

Een dergelijk verdwijnen zou edhter  nog te verdedigen 
zijn, indien inderdaad daarmede zeer  belangrijk e voordee-
!en voor  den architect en zijn vak werden bereikt. 

t r  ziet echter  deze belangrijk e voordee 
len niet. t is integendeel overtuigd, dat de j 
een krachti g leven in zich heeft en dat zij  op den 'goe 
den weg is zich als vakverceniging verder  te evol'utioncereii 

t is niet zonder  reden, dat de j  sinds 
i'ooS zich ontwikkeld heeft in dc richtin g der  vakverceniging 
Terecht werd toen ingezien, dat een vereeniging, wil zij 
vruchtbaar  blijven 'werken, zich hervormen moet overeen 
komst ig den leisoh des tijds. e hervorming heeft plaats 
gehad, en vindt nog plaats. 

Geleidelijk was e evolutie, waardoor  het groote voor 
deel bereikt 'werd, elat een 'rui m aantal'  vakgenooten ver 
eenigd bleef. En dit acht 'het r  het meest pri n 
cipieele en het meest belangrijk e 'punt. Wil '  een vakverecni 
ging van architecten invloed kunnen uitoefenen, wil zij 
niet namens een klein deed, maar  namens een belangrijk 
deel der  vakgcnooitcn handelen en spreken, wil zij  krach 
ti g naar  huiten, maar  ook krachti g werken onder  de ar-
chitecten zelf. dan moet die vakverceniging niet een ge-
rin g aantal vakgenooten omvatten, maar  een flin k aantal 

. a. . in de Statuten moet de toelating van leden zich 
aanpassen aan Nederlandsche toestanden, waardoor  het mo-
gelijk t (allen te vereenigen, the het architectenvak. hetzij 
als particulier , hetzij  als ambtenaar  op juiste en zuivere 
wijze uitoefenen. t samenhouden van die vakgenooten, 
waarvan het wenschelijk is dat zij  in een vakverceniging: 
opgenomen zijn. acht het r  een der  beste re-
sultaten van de hervorming der . 

E n dit resultaat te vernietigen door  cle j  te 
laten afsterven, zou het r  in hooge mate be-
treuren en onverantwoord vinden. : acht het d 
bestuur  het noodzakelijk, dat de j  blijf t bestaan 
als vakverceniging. 

e vraag rijs t nu: op welke wijze zal dit geschieden' 
t de bestaande toestand gehandhaafd blijven of is er 

reden om een stap verder  te gaan? 

t r  is voor  het laatste. e het 
streven naar  fusie, zijn door  de Fusie-Commissie opgemaakt 
Stat. en A lg . . , bij  welker  tot stand ko-
'min g de Architect leden len het r ' 
zoomede de n en het Bestuur  van den Bond hebben 
medegewerkt. Ten slotte is een resultaat bereikt, waar-
mede de Besturen der  beide Vereenigingen, alsook Fusie-
Commissie zich konden vereenigen. 

t l i g t v o or  de h a n d h i e r u i t d e g e v o lg 
t r e k k i n g te m a k e n, d at d e ze S t a t u t en en A l g . 

. t de j u i s t e b a s is v o r m e n in 
d e z en t i j d v o or  een g o e de v a k v e r c e n i g i ng v an 
a r c h i t e c t en i n N e d e r l a n d. 

Eene vakverceniging dus. die de waarborgen biedt voor 
datgene, wat redeli'l ; verwacht mag worden en het mcesi 
vruchtbaar  zal werken. 

t , trachtend cle toestand objectief te 
beschouwfen. 'meent dan ook. dat. wil de ' 
inderdaad de goede vakverceniging zijn, zij  zich moet evoh' 
tioneeren op de basis der  fusie-statuten. t zij  dit . dan 
heeft zij  de zekerheid zich volledig te hebben aangepn̂  
aan den nicuweren tijd . 

t r  acht een dergelijke doorgezette reorg.'; 

nisirti e na  tc meer  wenschelijk, daar  in  nog niet 
die verdere stappen zijin gedaan j  cle splitsing van leden,, 
die wenschelijk waren en die nu gedaan kunnen en moeten 
worden. 

Zooi Z O U itejgenovcr  de teleurstelling, dat de Brui d ele fusie 
verworpen heeft, toch nog een gunstig resultaat uit het 
langduri g cn ernstig streven naar  fusie te bereiken zijn, 
dat is: de waardevolle Statuten en A lg . . , 
opgesteld door  de Fusie-Commissie, te benutten. 

e adviseert dus het : 
n i et de j  terug te vormen tot den toestand 

vóór itaoS ; n i et ele bestaande Statuten en Alg . . 
t der j  te handhaven, maar  de  ij . 

t c ' g e o r g a n i s e e r cn o v e r e e n k o m s t ig cle d e f i -
n i t i e v e S t a t u t en e  A 1 g. .  e g 1 e mj e n t 
d er  F u s i e-C o m  i s s i e. 

c wijze, 'waarop een definitef besluit over  deze reorgani-
satie genomen zal worden, moet zijn gelijk aan cle wijze 
waarop de^F. Q. voorstelt i n haar  Statuten, dat de beslissing 
over  dc d e f i n i t i e v e fusie zou plaats gehad moeten 
hebben, namelijk volgens art .  van de Fusie-Statuten'
Overgangsbepalingen.  artikel '  moet echter  gewijzigd wor-
den als volgt: 

„Wanne c r deze Statuten zullen zijn aangenomen door 
de Vergadering van n der , zal, v ó ó r d a t 
d e d e f i n i t i e v e r e o r g a n i s a t i e p l a a t s v i n d t , 
eene Commissie van Onderz .ck worden benoemd, bestaande 
uit , te kiezen door  de . 

e Commissie zal de schifting der  tegenwoordige leden 
der j  i n leden, aspirant-leden en medewerkers tot stand 
brengen, waarbij  zij  zich zal plaatsen op den grondslag in 
art .  der  Fusie-Statuten3) aangegeven, en deze ter  kennis 
brengen aan de n der . w e l k e e e r st 
d a a r n a al of n i et het d e f i n i e t i e v e b e s l ui t[ 
to t r e o r g a n i s a t i e z u l l en nerne/n" . 

Een exemplaar  van de definitieve Statuten en Alg . . 
, opgesteld door  de Fusie-xCommissie. is den 

n 13 t j.1. toegezonden. 

t r  laat hieronder  volgen zijn opmerkingen 
over  dc  punten van zijn vorig praeadvics. (gepubliceerd 
op blz.  e.v.) voor  zoover  het verwerken van cle fusie) 
door  den (Bond wijzigingen in e punten ten gevolge moest 

hebben. 
Waar noodig is de redactie van het vorige prae-advies 

tusschen aanhalingsteekens geplaatst. 
P u n t . N a am cn d o e l. 

c redactie hiervan moet. in verband met het boven-
staande luiden: e V e r e e n i g i ng i s c cn a r c h i t e c-
ten - v alk v e r e e  i g i n g cn d r a a g t d en n a am v an 

j  t o t B c v o r d e r i n o ; d er  B o u w k u n st 
(  e to e v o e g i n g: ,,B o ud v an N e d e r l a n d s c he A r -
c h i t e c t e n ' '  k a n nu Vervallen). Z ij  i s o p g e r i c ht 
i n  en i s g e v e s t i gd t c A iri s ter  da ml. 

P u n t n i n deel ing. 
e Vergadering der  A . . van  Sept.  had de 

„vo lgende ledenindeeling voorgesteld: , Eere 
„Cor respondenten, , Buitengewone n en Tech-
nische Abonnés. 

n het gewijzigd Concept Star, en A . . . stelde del 
„F .C .  dc volgende indecling: n en Aspirant -

. Bovenndien kunnen worden benoemd „F.ereleden'' ' 
„e n kunnen worden toegelaten "  en „Tech -
..nische A b o n n é s"  op de periodieken". 

l het r  de door  de A . . vastgestelde 
..indeeling beter  achtte 'meencle het toch, dat de door  de( 
 F. C. voorgestelde indecling niet dusdanig in wezen ver-

.. schilt  wat dc A . . wenscht en, dat dit punt de even-
„tueel e fusie 'niet ernstig in 'gevaar  mag brengen, weshalve 

„he t r  besloot zich niet tegen ele indecling 

„de r F . C. te verzetten. 

„ W e l werd door  enkele n het betreurd, 

„da t uit de naam ' te weinig het verband 

„spreekt van deze soort leden 'mt-t cle Vereeniging 'het-

„ g e en niet het geval as (met den naam „ B u i t e n g e w o on . 

„'Zi j  wensChten dat pp een of andere wijze in de benoeming' 

„va n deze groep het woord li d opgenomen zou worden. 

e meerderheid echter  van het r  kon. gezien 

„he i klaarblijkelijk e Verlangen van de F .C. en het bezwaar 

„va n den Bond tegen het woord „ l i d "  voor  deze groep, 

„zic h er  mee vereenigen, dat de naam „ B u i t e n g e w o ne leden" 

„(plaat s maakte voor s '  zoodat de benoeming 

' werd goedgekeurd. 

l de scheiding van A b o n n és en Technische Abon-

„né s door  het r  en de vergadering van A . . 

„op | .  zelf was voorgesteld, achtte het -

bestuur  deze splitsing bij  nader  beschouwen onduidelij k 

„c n niet wenschelijk. t ah aineeren moet .zo i gemak-

Jkclij k moge-lijk gemaakt worden, opdat de periodieken zoo 

„ ru i m mogelijk verspreid kunnen worden. Wanneer  het niet 

„wenschel i jk is, dat alle abonnés de office-iele mededee-

„lmige n van dc Vereeniging zullen lezen, is hierin te voor-

„zicin , door  'het officieele en het redactioneele gedeelte 

„va n het (orgaan, geheel los van elkaar  te houden, een 

„op loss ing die reeds nu door  (meerdere n wordt 

gewenscht. 

m heeft het r  op bovengenoemde ge 

„comb inee rde vergadering fop  Januari voorgesteld de abon-

„né s niet i n de Statuten te noemen en hen te beschouwen 

..als een rubriek , die geheel buiten het wezen der  Verecni-

„g i n g staat. e voorwaarden voor  het abonnee-ren kunnen 

„nader in het A lg . . . geregeld worden. Genoemde 

„ g e c o m b i n e e r de vergadering heeft dit voorstel goedgekeurd, 

„zoodat de F . C . dit punt in haar  definitief concept heeftf 

„ o v e r g e n o m e n; cle groepvcrdeeling nu is: 

e Vereeniging 'bestaat uit : a. . b. A s p i r a n t-

„ l e d e n . B o v e n d i en k u n n e n w o r d e n b e n o e md 

„ E e r e l e d e n- '  en k u n n e n w o r d en t o e g e l a t en 

. j  zij  nog gewezen, op wat dei 

„ F . C . betreffende dit punt in haar  toelichting zegt: 

e wijzigin g in deze doet duidelijker  clan het eerste 

„Concept vitkomen. dat de Vereeniging t a a t uit le-

„de n cn aspirant-leden en dat k u n n e n worden benoemd 

„eerc ieden en ( k u n n en worden aangenomen „medewer-

„k'ers" . Welke 'naam in de plaats van „beguns t i ge rs"  fin 

„he t eerste Concept door  cle F. C. voorgesteld) is gesteld! 

„ e n beter de verhouding van e categorie tot de Vércen i-

„g in g uitdrukt" . 

Tot zoover  het vorig prae-advies. Waar het ' 
n principieel bezwaar  had tegen de door  de F. C. voor-

gestelde indecling n de leden, len het ook met de F . C . 'van 
 ing is. 'dat de d i o r de F. C. voorgestelde lcden-indee-

lin g beter  het wezen der  vakverceniging uitdrukt , acht 
het r  het wenschelijk de indecling der  F. C. 
aan te houden. 

P u n t 3. C o n t r i h u t i e. 

Gelij k in het vorig prae-advies wenscht het r 
de contributie-heffin g gerekend naar  de individueele draag-
kracht der  leden, te handhaven. 

e beschouwingen in het vorige prae-advies betreffende 
de financietie gevolgen voor  de leden na de fueie. bli j 
vfen dus nu dezelfde betreffende ele reorganisatie (zie blz. 

Zendat het r  nu herhaalt: 

e bere-kening Van de contributie, in verband met een 



z e er  voorloopige (en globale schifting 'der  leden der , 

door  het r  theoretisch ondernomen, biedt uit 

den aard der  zaak geen enkele z e k e r h e i d, daar  de 

schifting der  leden door  een speciale Commissie van On-

derzoek zal plaats hebben, en er  natuurlij k nog niets ge-

zegd kan (worden van het resultaat dezer  schifting. 

Toch meent het , dat uit de berekening wel 

eenigszins dc conclusie mag worden getrokken, dat de Ar -

n zich niet al te ongerust moeten maken over 

hv.niïe finantieelc verplichtingen na de reorganisatie 

Punt  Bestuur. 

t r  blijf t bij  zijn bieening, dat het niet 

vvcnschelijk is de functies van een verantwoordelijken Bc-

stuurs-Seeretaris en üdem Bestuurs-Penningmeester  in te voe-

ren. En waar  het r  5n zijn vorig prac-advies. 

gezien den iwlensch van den -Bond en van de F. C , zich 

er  niet tegen verzette dat een proef met de nieuwe func-

ties genomen zou worden, meent het, dat cr  nu geen aan-

leiding is die proef te nemen: zoodat het r 

meent zijn eigen inzicht te moeten volgen, dat het uit 

ervarin g beter acht. en dus adviseert de bestaande toe-

stand in de . met eenen Algemeen-Secretaris tc hand-

haven. 

P tin t  C o m mi s s i ë n. 

r  het r  en ook door  de Vergadering 

. . . \. .  Sept.  Werd de verhouding van e 

..Commissie van e cn Bestuur  zooals die voorge-

..gesteld was door  de F. C. in haar  verbeterd concept wel 

„wa t ingewikkeld en tijdroovend geoordeeld. 

„ E v e n e e ns was dc vraag gesteld. Of bij  het in beweging 

„stel len van de Comlmiissic van Onderzoek èn -

„beslr.u r  èn Com'miis-ac ad hoe (Stat.  art.  S; 8) niet te 

„veel personen worden gemoeid, die uit den aard van 

„hu n opdracht aan de allerhoogste eischen zullen moeten 

„beantwoorden. 

e bezwaren 'werden door  de F. C. niet gedeeld, zoo-

„da t in het definitief Concept fmlet de bezwaren geen re-

„k ( ning is gehouden.'' 

liet r  blijf t echter  de bezwaren wel als ern-

stig gevoelen, zoodat het adviseert in de Stat. en Alg . 

. . aan genoemde bezwaren tegemoet te komen. 

S a m e n v a t t i n g. 

t de ndviezen van het r  betreffende bo-

venstaande  'punten mloge blijken , dat het r 

inderdaad wenscht de cardinale punten Van de Fusie-Sta-

tuten onveranderd tc handhaven als basis voor  de reorgani-

satie der l Alleen een tweetal punten, die niet van prin -

cipiëclen r  van administratievcn aard 'zijn , (punt  Be-

stuurs Secretaris, Bestuurs-Penningmecster  cn punt  Com-

mission') acht het r  beter  min of meer  tc wij -

zigen. t nadruk wenscht het r  er  op te 

wijzen, dat |het van het grootste belang is. het compleete 

on uitmuntende geheel, dat dc Fusie-Statuten vormt, ook 

a l s g e h e el tc behouden als .Statuten van de . omdat 

daarmede dr  juiste basis verkregen wordt voor  een vrucht-

baar-werkende en krachtige Vakvereeniging van Architecten 

in Nederland. 

t  vertrouwt dan ook', dat de Architect -

n op de a.s;. A l g g op  Juni a.s. vol' 

vertrouwen zullen willen medewerken om dit doel te be-

reiken. 

Voor  het r  der j  tot 

g der  Bouwkunst, 

A . . G.Bzn.. Voorzitter . 

J, , Secretaris. 

l ) Art .  der  Eusie-Statuten luidt : 

Nadat deze Statuten zullen zijn aangenomen door  de 

j  tot Bevorderitn.g der  Bouwkunst en den Bond 

 Nederlandsche Architecten, zal,  dat de definitieve 
fusie plaats vindt, eene cornJmissie van Onderzoek worden 

benoemd, bestaande ,uit  leden, waarvan door  elk der 

Vereenigingen  ïeden worden gekozen, terwijl '  liet zevende 

li d door  de 6 gekozenen zal worden aangewezen. 

e Comlmissie benoemt uit haar  midden een Voorzitter . 

Wanneer  bij  twee vrij e stemmingen voor  de keuze van 

den Voorzitter  de stemmen staken, zal het lot beslissen. 

n deze Com'miissie van  mogen geen zittin g 

hebben leden,  den leeftijd van  jaar  nog niet heb-

ben bereikt. 

e Commissie zal de schifting der  tegenwoordige le-

den van beide Vereenigingen in 'leden, aspirant-leden en 

medewerkers tol stand brengen, waarbij  zij  zich zal plaat-

sen op den grondslag in art .  der  Statuten aangegeven, 

en deze ter  kennis brengen aan de leden der  beide Ver-

eenigingen. welke eerst daarna al of niet het definitieve 

beslui tot reorganisatie zullen nemen. 

Aan dc bovenbedoelde ledenlijst zal door  de Besturen 

der  beide Vereenigingen worden toegevoegd een staat van 

baten en lasten der  Vereenigingen op het oogenblik der 

eventueele fusie. 

») Art .  van dc Fus:.e-S ante  lui 1': 

Art .  G r o c|p v e r d e e 1 i  g. 

§ e Vereeniging bestaat uit : 

a. ; 

b. Aspirantleden; 
Bovendien kunnen worden benoemd „F . e r e l e d e n"  cn 

kunnen worden toegelaten . 

§  Al s leden kunnen worden aangenomen Nederland-

sche architecten  't  als particulier , 't  als ambtenaar, 

hij  door  hen geleide werken,  opdrachtgever  vertegen-

woordigend, zijne belangen behartigen. 

Zi j  mlogen geen aannemer, vak'patroon. handelaar. f

brikant of makelaar  zijn. 
Zi j  mogen ook geen li d van of beheerend vennoot zijn 

in eene firma , die als zoodanig optreedt. 

Evenmin mogen zij  optreden als 'kiinstindustrieel . tenzij 

de wijze waarop cn de ftn&te  waarin dit geschiedt geacht 

kan worden : et in strij d tc zijn met den aard cn de waar-

digheid van het architectenberoep ter  beoordeeling van

Commissie van Onderzoek. 

Zij ' mloeten den leeftijd van  jaar  bereikt hebben en 

ten minste dri e achtereenvolgende jaren hun beroep zelf-

standig hebben uitgeoefend, waarvan de welgeslaagde uit-

komsten aan de hierna te n Commissie van Onderzoek 

mfoetcn zijn gebleken. e Comrnissic heeft tevens te beoor-

deelen, in hoeverre niet-hoofdambtenaren toch voldoende 

zelfstandige arbeid Toveren, om toegelaten te worden als lid . 

§  Al s aspirantleden kunnen n aangenomen: 

i r . Nederlandsche architecten die don leeftijd van

jaren bereikt hebbende, overigens voldoen aan de in § 6 

genoemde voorwaarden, doch nog niet gedurende  achter-

eenvolgende jaren hun beroep zelfstandig hebben uitgeoefend 

 Zi j  die den leeftijd  jaren bereikt hebbende 

in particulier e of ambtelijk e dienstbetrekking belast zijn 

met het ontwerpen en leiden der  uitvoering  bouwwor 

ken onder  hoofdleiding  don lastgever  verantwoor 

delijk e architecten of ambtenaar-architecten, mits zij  zelve 

en zij. bij  wien zij  in dienstbetrekking zijn, niet teven 

optreden in eenige kwaliteit , waardoor  zij  niet  li d de 

Vereeniging zouden kunnen worden aangenomen. 

e persoonlijke arbeid dezer  aspirantleden moot doo" 

de Couitmtjssic ivan Onderzoek van genoegzame waarde wor-

den geacht. 

§ 6. Al s Eereleden kunnen i n aanmerking komen perso-

nen in of buiten Nederland woonachtig, die de bouwkunst 

bevorderen of zich jegens de Vereeniging bijzonder  ver-

dienstelijk hebben gemaakt. 

§ s kunnen zijn zij, die voor  zich in priv é 

of als besturend of verantwoordelijk hoofd een technisch, 

kunstindustriecl of |kunstvak uitoefenen of een zoodanig ambt 

vervullen: ook zij, die zich 'bewegen op het gebied der 

archaelogie of van het technisch of kunstonderwijs en die, 

tiaar  het oordeel van het Bestuur, eene zoodanige positie 

bekleeden of eene functie uitoefenen, dat hun arbeid van 

betcekend belang voor  den architect en zijn kunst of be-

roep kan geacht worden te zijn. 

Zi j  mogen echter  niet het architcctenberoep uitoefenen. 

L e e s t a f e l . 

G  O f f i c i e el G e d e e l t e. Alge 
meene g op g  Juni a.s. . — s van 
het  de j tot g de t ove
den weg, doo de j te volgen, nu de Statuten en Alg. . 

, opgesteld doo  de Fusie-commissie, n zijn doo  den 
d van e . — g van de j 

tot g de t i i  — g 
de m n en van den tabel. 

A No.  a a t s c h a p p ij en . n van 
C. N. van Goo  en |. P. Stok Wzn., met n van l'aul J. dejongh, 
li d . N . A . 

C l u b van e leden van het Genootschap A . et A . s aan 
de Staten de e t e d van e . 

t e n op de g te 
San . 

e te Zeegse. . J. A . , met Afbeeldingen. 

E  No.  e f u s ie mislukt. 
e beschouwingen ove den stand de - en Ven-

tilatietechniek naa het h van Geh. t . . . . 
i . 

e g e s l o o p te k te e ) met afbeeldingen naa
opmetingen van . . 

E  No.  L. k v an d e  San de c. i . 
, met , doo  L . . N.  w. i . 

n met  de -
schappij tot Exploitatie van , doo F. p w. i . , 

 afbeeldingen. 
O v e  een w i j z i g i n g van den p van Foucault, doo A . J. 

t w. i . , met afbeeldingen. 
X  X e h s voo  (ipenbaie -

ling
n s t u k k e n. , doo  C. J. -

kamp. 
. v. T ) No. e n 

. — Ongevallenwet  — . — s ove -
dingen (slot) — Gemengd. — Uit technische bladen en . 

E  No. n e du t 
ct des x . 

W e l k e n doen zich voo  bij de g de
1 e n in de n s voo  de -

g de . van Ned. n in i  doo  G. . 
. — . 

E E E No. k 
of k '- — t een zig-zag-oven n boven een gewonen 

n  — e . — Een stem uit de . 

 No.  Een l gebouw voo x te New-
,  (met  afb.) — w te . t  afb.) — 

Eenheid van eischen voo . — e g de
 voo . — . — Van boek tot . 

— Van het . 

, d voo n en Gewapend , be-
vat in No. n van gewapend beton. — l voo

, syst. . Lewe. — e eigenschappen van 
t en ande cement. — d van ongewapende be-

s van e hoogte. — e betonsteenen. — Een nieuwe 
g voo  gewapend beton. — t n van -

. — Gewapend beton n met s bekleed. — d van 
de hoeveelheid magnesia in cement. .— t zonde zakken. — 

. — e . — . — 
. — Afloop van Aanbestedingen. 

V A X N T ' 

N . 

n het administratiegebouw van het m van 

Oudheden aan de Breestraat te n is een vergadering 

gehouden van de Nederlandsche Anthropologischc Vereeni-

ging- ( 

Na afloop der  huishoudelijke werkzaamheden heeft de 

beer  W,. Fischer, conservator  aan het -

fisch museum en wethouder  van fabricage te , een 

lezing over  de bouwkunst der  volkleti van den . Ar -

chipel gehouden. 

Op den woningbouw van de meer  primitiev e volken zijn 

zoo talrijk e factoren van invloed, aldus ving spr. zijne reek; 

aan, dat men zich dikwijl s tevreden motet stellen met. het) 

hoe, zonder  dat hnen tot het waarom kan doordringen. 

n dit opzicht levert de bevolking van den n 

archipel een zeer  leerrij k voorbeeld. Tot op zekere hoogte 

gaat de woningbouw |iarallel met het ontwikkelingsstadium, 

waarin de  verkeert. 

e consequentie dezer  stelling zou er  toe kunnen leiden 

te meenen, dat de meer  beschaafde Javaan de minst pri -

mitieve woningen zoude helmen, wat niet het geval is. 

n wete dan, dat twcue factoren, die in een primitieven! 

woningbouw een groote rol spelen, zijn : de veiligheid en 

de mogelijkheid om zich geschikt bouwmateriaal te ver-

schaffen. 

t deze factoren ging spr. de woningen in de verschil-

lende deelen vali den Archipel na. het gesprokene steeds' 

verduidelijkende met projectiebeclden. 

Al s een andere factor, die vafi invloed is op den woning-

bouw, noemde spr. den familieband, waarin men leeft. Zwer-

vende volken  hebblen niet die behoefte aan dergelijke 

duurzairv e woningen, als volken met vaste 

 vereeniging van fami l iën tot stammen gaf 

z.g. stamhuizen, waarvan  voorbeelden 

a j aks. 

e tot den invloed van het gebruik van 't materiaal, 

wees spr. er  op, dat de eenvoudige wijte. waarop de mensch 

beschutting zocht wel deze was. dat enkele bcbladcrde tak-

ken in den grond werden gestoken en in den top aan elkaar 

gebonden; dit werd de grondvorm, zooals men dien in de ge-

hcele wereld aantreft. Eten andere vorm is het rechte wind-

scherm: eenige takken schujn in den grond, steunende tegen, 

een dwarslat pp palen . n deze richting  hebben zich tali 

van inlandsche woningen ontwikkeld . Al s fraai voorbeeld 

daarvan liet spr. een woning uit de Padangsehe boven-

landen zien. En wat de inlandsche bouwmaterialen betreft, 

zoo wees hij  op een merkwaardig verschijnsel, n.1. het 

veelvuldig voorkomen van bamboe, 't welk een groote rol 

speelt bij  den huizenbouw in . t samenstellen van 

woningen gehoed van bamboe is elan ook niet vreemd. 

Naa'st bezwaren van matcrialistischcn aard bestaan tegen 

het verkrijge n van bouwmaterialen ook bezwaren van 

geestelijken aard, die hun grond vinden in het 

woonplaatsen, 

aanleiding tof 

vindt bij  dc 



49 G  JUN No.

animistisch geloof, waarop ook dc geloofsovertuiging van, 

de meest hoogstaande archipelbewoners wortelt, waarvan de 

heer  F. voorbeelden gaf. waaruit bleek hoeveel moeite 

de inlander  heeft om óch, ondanks den hem omgevenden 

pvervloed, hel noodige te verschaffen. 

Een tweetal bouwmaterialen: steen en ijzer, werden in 

hei bijzonder  d.opr  den spreker  behandeld. 

l>e eigenlijke techniek van het bouwten besprekend, be-

paalt spr. zdclt tot het hoogste wat in inlandsche bouwkunst 

wordt geleerd, n.1. een e woning Van zuiver  Wes-

e h bouwkundig standpunt zijn op zulk eene woning nog 

gegronde aanmerkingen te maken. Plaatst men zich echter 

pp een Oostersc-h. <Ai daardoor  veel meer  objectief stand-

punt, elan gevoelt men bewondering voor  't geen met zoo 

primitiev e middeden is tot stand gekomen. 

Spr. besloot zijh belangwekkend betoog met de beschrij-

ving van de afwerking en in verband daarmede in 't bij -

zonder  van de versiering der e huizen. 
(N. . Ct.) 

. 

Eenige ingezetenen van ë hebben bekendheid ge-

kregen  hun mooie verzameling Cluneesch porselein. 

l veel hiervan is op Java en a gevonden, ter-

wij l als andere belangrijk e vindplaatsen van oud-Chineesch 

 Bali, Palembang, Noord-Celcbes cn de n 

u; reien genoemd. Oude handelaren hebben in de vroegste 

tijden, lang jvóór ele komst der  eerste s in , 

vazen en 1; reien uit China aangebracht. _ ruilmiddelen 

voor  eb n handel m inlandsche producten. e artistieke 

ruilmiddele n kwamen elan natuurlij k terecht bij  ele hoof-

eh n. die bij  het handeldrijven hun bemiddeling verleen-

dm. n tij d heeft het bezit van vele voorwerpen van, 

porselein in de- inlandsche wereld als een tecken van bij -

zondere gegoedheid gegolden, schrijf t dc .Java-Bode '. 

r  het verval van elen inlandschen adel en de vermin-

elering van de macht en den luiste-r  der  inlandsche hoofden 

zijn successievelijk die mooie stukken in andere banden 

overgegaan. 

'Onder  het aan Europeesche verzamelaars in ë ver-

kochte porselein hnoeten zich echter  tal van namaak-antieke 

voorwerpen bevinden, en dit laat zich verklaren door  de 

waarschijnlijkheid , dat China  het reeds omschreven 

 een vri j  belangrijken export van luxe-porselein naar 

ë 'had. t zo|u dus niet zoo heel verwonderlij k zijn. 

dat de Chineesche handelaren reeds toentertij d herhaal-

delijk de inlandsche hoofden voor  hun commcrcicele be-

moeienissen met de minder  kostbare imitati e beloonden, 

 vooral zal dit zoo geweest zijn. toen het echte oude 

porselein 'wat zeldzaam ging worden. 

 de laatste tien jaren zijn ele e vindplaatsen; 

van Chinecsch porselein nagenoeg uitgeput. Er  .komen op 

de groote plaatsen van Java nu en dan nog wel Pa len» 

bangsche handelaren porseleinen voorwerpen rondventen, er 

zal hier  en daar  ook nog wel'  een echt exemplaar  tc vinden' 

zijn, r  de grootste voorraden zijn reeds uit ë ver-

elvVenen. 

d kreeg door  in het binnenland juist in een nog 

weinig afgezocht centrum ijveri g oud-Chineesch porselein 

to 'verzamelen hiervan binnen e-cn jaar  tij d een collectie 

bij  elkaar, die hem ongeveer  f  had gekost en bij  ver-

koop in ë f  opbracht. 

Een administrateur  van een particulier e onderneming was 

zoo gelukkig om. bet rekkelij k kor t voor  zijn verlof naar 

Europa, een kleine verzameling Chineesch porselein uit de 

dessa's te kunnen koopen, welke verzameling in Europa 

foooo waard bleek' te zijn. 
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Een halve eeuw terug . 

n het lezenswaardig Gidsartikel van d t over 

t als , dat o. i. terecht zeer  dc aan-

dacht heeft getrokken, heeft de e van de rubriek ! 

n cn 1 van de ,,Nieuwe e Cou-

rant' 1 aanleiding gevonden, de indertij d zooveel besproken 

opvattingen van Thorbeckc, over  kunst als voorwerp van 

 eg ecrings bemoeiing, nog eens in herinnering te brengen. 

t is ruj m vijfti g jaren geleden, dat de legende ontstond, 

die Thorbeckc aan volgende geslachten voorstelde als den 

beslisten tegenstander  van alle inmenging van regeerings-

wege in [kunstzaken. t is geen , had 

hij  gezegd, en velen weten van den grooten staatsman nicf 

anders, dan dat hij  deze Woorden eenmaal heeft gebezigd. 

n Welk verband dit geschiedde, daarnaar  werd, als naar 

gewoonte, niet gevraagd en zoo lis het gebeurd, dat deze 

phrase, evenals het bekende spreekwoord: ,,Over  den smaak 

Valt niet te twisten'' , herhaal'delfij k 'te pas en te onpas ge-

bruik t en misbruik t werd bij  alle gelegenheden waar  de-

t en 'het Gezag elkander  ontmoetten. 

t tijdper k van Thorbeckc begint nu tot de geschiedenis 

te behooren, of het behoort reeds daartoe, wanneer, gelijk 

naar  wïj  fmJeenen oolk bij  de inventarisatie der  monumen-

ten wordt aangenomen, het verloop van vijfti g jaren daar-

toe voldoende te achten is. 

e n uit dien tij d zijn dus historische dt> 

cumenten geworden en het zijn 'de stemmen en stemmingen 

van een verdwenen geslacht, die daaruit tot ons spreken. 

m is het zeker  opmerkenswaardig, dat er  ten eerste. 

uit blijke n kan, dat het ibekende 'woord van Thorbeckc geen 

pjhrase Was, maar  een uitspraak gegrond op (jen reeks van 

logische overwegingen en ten tweede, dat Thorbeckc's in-

zicht in velerlei opzichten ön Wel wat hoofdzaken betreft 

overeenkomt met die denkbeelden, die in den laatsten tij d 

weder  op den voorgrond zijn 'getreden, daar  waar  dc positie 

der g tegenover  de , en inzonderheid de Bouw-

kunst, ter  sprake is gekomen. Terecht wordt er  in de: 

Nieuwe . Cojurant op gewezen, dat ook de heer d 

t i n hetgeen uit de redevoeringen van den , 

in het najaar  vlan  gehouden, 'wordt aangehaald, menige 

gedachte zal aantreffen, die hem 'sympathiek' is. ' 

is het zeker, dat de geschiedenis zich in een betrekkelij k 

zoo kor t 'tijdsverloop reeds herhaalt, merkwaardig  als 

bewijs, hoe (in onzen tij d ivan nooit te voren gek'enden tech" 

nischen en eeonolmischen vooruitgang, de denkbeelden, die 

kunst en beschavfing betreffen, zich toch nog maar  zeer 

langzaam ontwikkelen. 

Was Thorbeckc zijn tij d zoo iyooruit of zijn wij  zoo ten, 

achteren ? Noch het een, noch het ander, zou men geneigd 

zijn tc zeggen, maar  men begreep den r  toenmaals 

niet, zocht wellicht in zijn (betoog andere bedoelingen, dan 

Wij er  'nu in lezen, (althans men deed zoo' ongeve-er  het tegen-

overgestelde van hetgeen hij  aanried en nu mk?n de ge-

Volgen 'daarvan heeft ondeTvonden komt men terug op bet 

standpunt, dat (indertij d -door  hem1 verdedigd werd en begint 

men in e zien. dat (hij  toch niet geheel ongelijk had. 

n dc Wereld maar  wijzer  wordt, zij  het dan



met horten en stooten, dan (kunnen wij  er  vrede mede heb-
ben. n den wilden strij d van mieleningen, waarin wij  zoo 
vaak zien. dat aan de grootst schreeuwers het gewilligst! 

eval als dit eenige het oor  geleend wordt, geeft een 
verademing. 

Wi j  fworden er  weder eens aan herinnerd, en dit is vooral 
heilzaam ivoor  hen, die in de lallerecrste plaats modem en oor-
spronkelij k willen zijn, dat wij  niet in de laatste veertien, 
dagen dc wijsheid pas hebben uitgevonden, maar  dat reeds 
een halve eeuw of somtijds meerdere eeuwen geleden door 
anderen precies hetzelfde gedacht en gezegd is en soms 
nog veel mooier  en !>eter, dan wij '  het nu doen. 

,.Schept een nieuwe, klunst, die van onzen tij d is "  roept 
men ons toe, maar  wij  zouden willen antwoorden: 

t eerst, dat onze tij d geen samenstelling zij  van 
de overleveringen der  oudheid,  'den invloed van den 
geest des Christendoms, van de 'lange worstelingen der 
middeleeuwen tusschen den volksgeest en de overblijfse-
len van de overheersching der  barbaren, van de pogingen 
der geestelijke en wereldlijk e overheden tot het vermees-
teren der  absolute macht, van dc-  betoo-
gingen der  lagere volksklassen tegen de feodale verhou-
dingen, betoogingen, die zich m'et een zeldzame hardnek-
kigheid herhalen in een met die verhoudingen in strij d 
zijnde richtin g door  den dagelijk'schen arbeid. t dat 
wij  de g vergeten, deze geweldige otpeenhooping 
van wetenschap en criticf . t dat wij  niet de zonen onzer* 
voorvaderen zijn. t dat de eeaiw van den twijfe l niet 
bestaat, dat niet alle overleveringen uitgewischt. niet alle 
stelsels omvergeworpen zijn door  dien twijfel ; vindt een 
plek op den bodem van het oude Europa, om uwen voet 
neer  te zetten, waar  gij  niet op bouwvallen treedt; geeft 
ons staatsinstellingen geheel uit een stuk*, zeden en ge-
woonten, die  niet aan net verleden aankhoopen. weten-
schappen die niet de uitkomsten zijn van het werk onzer 
voorgangers. t eindelijk, dat wij  alles kunnen vergeten 
wat er  voor  ons gemaakt ïs. n zullen wijf een nieuwe 
kunst hebben en wij  zullen gedaan hebben wat men nooit 
te voren zag: want Wanneer  het den mensch moeilijk '  val't 
te leeren. veel moeilijker  nog valt het hem te vergeten.

t was in dezelfde jaren toen Thorbeck'e zijn redevoe-
ringen hield. Waarvan de eenigszins stroeve stijf ons thans 
bij  herlezing opvalt, dat Viollct , 1c c zijn Entretiens/ 
sur 1' Architectur e schreef, waaraan bovenstaande ontleend js. 

t tmooSe Fransch van den ..charmant causeur", die hij 
was. boeit nog steeds en Verliest veel'  bij '  de overzetting) 
in onze taal. m|aa|r  het s ons om1 de denkbeelden te' 
doen. die ook nog heden de overweging ten volle waard! 
zijn . Wi j  pelooven niet. dat 'de bWwfering al te zeer  gewaagd 
is, dat de Entretiens in onze daglef) al even w<enig gelezen 
worden als de n van

c groote Fransche bouwmeester  verkeert in een opzicht 
in hetzelfde geval als onze groote staatsman. Bij  het noe-
men van zijln naam denkt het mecrendeel. ook van de 
beoefenaars der  bouwkunst, slechts aan een phrase, namelijk 
aan zijn uitspraak: Toute formle qui n'est pas ind iquée par 
la structur e doit êt re repoussée.- ' n neemt ook' hier 
de 'minui te niet. eens na te gaan. in welk verband deze 
uitspraak' destijds 'werd neergeschreven. 

Wanneer  trien dit Wel deed, zou men spoedig tot het be-
sef kunnen komen, wat de bedoeling er  van is en hoe 
menigmaal zij  door  het nageslacht geheel averechts is te 

pas gebracht. Tevens zou men dan gewaar  worden, dat 
Yiollet e s denkbeelden, vooral zooals hij  ze in do 
Entretiens heeft uiteengezet, reeds meer  dan vijfti g jaren 
geleden, sympathiek moeten zijin aan diegenen, die werkelij k 
streven naar  een logische ontwikkelin g onder  moderne bouw-
kunst. \ 

n zeker  opzicht is hij '  |ook ongetwijfeld zijn tij d vooruit 
geweest en 'mitsdien slecht begrepen; hoe kon het ook 
anders in de jaren omtrent  En toch hebben zijn 
werken destijds grooten opgang gemaakt, maar  het en-
thousiasme is, gelijlk het wel tnfcer  gaat, van voorbijgaanden 
aard geweest en was wiel 'bijn a zéker grootendeels toe te 
schrijven aan den aangenamen vorm waarin de denkbeelden 
werden voorgedragen en niet minder  aan het meesterschap 
waarmede zij  waren geï l lust reerd. 

t lis nog steeds een genot, een boek van Viollet lei 
e tor  hand te nemen, het biedt een aangename verpoo-

zing van dc lectuur  van dag- en weekbladen of tijdschrif -
ten, 'waarui t ons het beeld tegenstraalt van de jammcrlijk o 
anarchie, waarin wij  leven. t leidt onze gedachten af 
van de tallooze puzzles, waarvoor  maar geen oplossing te 
Vinden schuint en van den wanbopigen strij d over  de vak-
belangen, om ze te Concentreeren op het vakbelang bij 
uitnemendheid der  bouwkunst. 

Onder  onze s zijln er  slechts zeer  weinigen, 
die zich met dit voornaamste vakbelang ernstig hebben 
beziggehouden. t de kunst niet bevorderd wordt door  de 
vereenigingen, die met dit doel hecten te zijn opgericht, is 
reeds lang door  ervaring bewezen; dat zij  meer  bevorderd 
wordt door  onvermoeiden, practischen arbeid hater  beoe-
fenaars dan door  theoretische beschouwingen lijd t geen twij -
fel, 'maar  de gfeest van onzen tij d drijf t er  ons toe, ons 
rekenschap te willen geven van de beweegredenen van 
al onze handelingen en dus ook van onzen arbeid op het 
gebied der  bouvvkuns't en de opleiding van het opkomend 
geslacht vraagt Om grondslagen voor  het onderricht . 

Wi j  nelmen aan. dat de ontwikkelin g der  kunst behcerschf 
wordt door  dezelfde natuurwetten, die de geheele samen-
leving bcheerschen. maar  in het formuleeren van die wet-
ten cn het daaruit afleiden van de grondregels, die bij 
de g der  bouwkunst in acht zijn te nemen, vorderen 
wij  slechts uiterst langzaam. En zoo komt het, dat wanneer 

j  herlezen, wat vijfti g jaren en langer  terug daarover1 

gezegd en geschreven is. dit ons opnieuw kan boeien, om-
dat wij ! er  veel in vinden, dat nog zijn waarde heeft be-
houden. 

n dit het geval is. dan bevestigt ons dit in de 
mecning. dat wij  op Wet rechte spoor  zijn, om tot het juiste 
inzicht van den aard der  dingen te geraken en dat bij 
al het verschil in denken en doen in r-lkander  opvolgenden 
tijdperken , in de verschijnselen een logisch verband is op 
te merken, dat slechts in onveranderlijk e wetten zijn oor-
sprong kan vinden. 

Gelij k men in Thorbecke den bewindsman heeft willen 
zien. wars van a l l e regeeringsbemociing in kunstzaken, 
zoo heeft men Violier  le e laten doorgaan voor  den man 
van het dogma. 

Beide opvattingen zijn onjuist, beide vragen herziening 
en reeds een oppervlakücig onderzoek kan aantoonen hoe-
zeer  het de moeite loont, ons nog eens terug te plaatsen 
op het standpunt van vijfti g jaren geleden. 

( W o r d t v e r v o l g d.1 

Het Taylorstelsel . 
Wi j  hebben reeds vroeger  in onze l de ver-

schijning vcrtncld van een Nederlandsche bewerking van 

het belangrijk e boek van Frederüc Wins'.ow Taylor  over: 
e Beginselen der  Wetenschappelijke Bedrijfsleiding' 1. t 

is do (uiteenzetting van een stelsel van arbeidsregeling, dat 
in Amerik a reeds in een aantal industrieele bedrijven is 
ingevoerd en zooveel goeds bevat, dat een nadere kennis-
making daarmede beslist moet -worden aanbevolen in do 
eerste plaats aan allen, die rnlet de leiding 'van eenig be-
drij f belast zijn en verder  aan allen, die zich in eenig op-
zicht bezighouden met aangelegenheden den arbeid betref-
fende, of ook daarin slechts belang stellen. 

t stelsel beoogt een geleidelijke omwenteling in de 
geheele wijze van werken in bijn a alle bedrijven. -
doel daarbij  is een enorme vermeerdering der  productie, 
die er  door  mogelijk wordt, zooals reeds door  de toepas-
sing 'bewezen is, terwij l er  tevens door  verkregen wordt een 
zeer  belangrijk e verbetering van de positie van den arbei-
der en van de onderlinge verhouding van werkgever  en 
werknemer. 

Van werkgeverszijde uitgedacht heeft het stelsel in som
migc kringen, toen het doel bekend werd. aanleiding ge-
geven tot de 'mleening, dat het niet anders beoogde dan 
nog meerdere uitbuitin g van den arbeider  ten bate van dien 
patroon . 

, lelie er  naeler  kennis mede maakt zal echter  spoedig: 
het onholudbarc van deze meening inzien, die slechts kan 
worden volgehouden door  hen, die er  hun werk van ma-
ken, 'met politieke oogmerken de menschen op een dwaal-
spoor  te brengen. 

Vooral aan de vertegenwoordigers der  arbeiderskringen 
in het openbare leven zouden wij  willen aanbevelen. d é 
groote voordeden, die het*  stelsel aanbiedt in overweging 
te nemen en tot de algemeene invoering, waar  die mo-
gelijk ïs, imedle te werken. Ofschoon in sommige gevallen en 
omstandigheden vermeerdering der  productie en zoogenaam-
de overproductie schadelijke gevolgen kunnen hebben, is 
men het er  vrijwe l over  eens. dat in het algemeen de 
vergrooting der  productie tot meerdere welvaart moet lei-
den cn overproductie slechts een gevolg is van gebrekkige! 
vcrdeeling. 

t is dus'', zoo zegt de heer . f. . die de 
Nederlandsche bewerking van het boek bezorgde ,,'t is dus 
van alles overwegend belang te trachten de productie te 
vergrooten. n deze richtin g nu is, na de invoering der 
stoommachine. Nvelncht niet meer  zoo'n groote schrede voor-
waarts gezet, als door  F r c d e r i k W i n s 1 o w T a y l o r , 
die door  toepassing van zijn stelsel de- productie  a
maal doet toenemen." 

..Taylor  bereikt dat O a. door  elk werk in zijn elemen-
ten te verdeelen. on noodige bewegingen te doen wegvallen, 
langzame door  vlugge te vervangen en door  op oordeel-
kundige wijze arlx-i d cn rust te doen afwisselen." 

j  breekt met de kudde-behandeling der  werklieden 
en stelt daarvoor  een individueel* 1 in de plaats. Voor  elkert 
man afzonderlijk 1, wordt op wetenschappelijke wijze een volle 
dagtaak bepaalt, op dc vervullin g waarvan een hoog loon 
wordt gesteld." 

,,'t t is dat de werklieden, z o n d er  d a t hum 
v e r m o e i d h e id t o e n e e m t, veel meer  produceeren. een 
veel hooger  loon verdienen (van  tot  meer), do 
productiekosten belangrijk dalen, de winst der  werkgevers 
grooter  wordt en de verkoopprijzen kunnen verlaagd wor-
den, waardoor  ook het volk. als geheel, mede profiteert . 
Juist andersom1 als thans meermalen gebeurt, wanneer  bij 
loonsverhooging, dc productie niet vermeerdert, de prijzen 
daardoor  stijgen, het leven duurder  wordt en daardoor  weer 
behoefte aan nieuwe loonsverhooging ontstaat!" 

t ïs begrijpelijk 1, dat Taylor's Werk oVer de geheele 
wereld de belangstelling gaande heeft gemaakt, getuige 
de vertaling O.a, in Wet Fransch. , h en 
Japansch. 

e Fransche vertaler, de heer y le Chatclier, heek 
de vertaling bij  zijn landgenooten ingeleid met een be-
schouwing, die mede in de Nederlandse he bewerking is 
opgenomen en de waarde van 'deze laatste nog verhoogt 
en pns de beteekenis van het nieuwe stelsel nog duide-
lijke r  maakt. e Fransche ingenieur  heeft blijkbaa r  inge-
zien, hoeveel er  van afhangt, dat tic bedoelingen van zijn 
Amerikaanschen collega g ó e d. begrepen worden en gedacht 
aan de bezwaren, die er  van verschillende zijden tegen 
zullen worden geopperd. Zij n betoog is er  mitsdien in 
hoofdzaak op gericht, die bezwaren te ontzenuwen, zooals) 
o.a. uit het volgende duidelij k wordt: " 

„Ve l e industrieelen e-n nog meer  werklieden zullen zich 
aan de in dit boek ontvouwde denkbeelden stooten; zij 
zijn in strij d met dc gangbare ideeën en vooroordeel en. 
F. Taylor  is ontegenzeggelijk zijn tij d vooruit ; reden te-
meer  om zijn inzichten zeer  nauwkeurig na te gaan." 

e wetenschappelijke organisatie van elen arbeid in fa-
brieken, heeft dus tot hoofddoel: de vergrooting der  in 
dïvielueele productie. t is precies het tegenovergestelde 
van het door  onze hcelendaagsche vakvereenigingen gelief-
koosde 'beginsel ; hun voornaamste doel is juist integendeel 
dc productie van eiken werkman te beperken om daardoor 
voldoende werk aan een grooter  aantal te verschaften
de werkeloosheid tc voorkomen. Zou het te veel gevergd 
zijn wanneer  wij  hen verzoeken rver  deze problemten
wal na te denken, ze eens wat beter  te bfestudeeren en 
eenige vrij e uren op te offeren aan de lezing van dit 
werkj e ?" 

„ W a n n e er zij  de kranten en de n der s 
van het jaar  nalezen zullen zij  al de vreezen lezen, 
die e toen in opkomst zijnde spoorwegen inboezemden: 
die zouden talrijk e 'menschen broodelbos maken, alle vracht-
rijder s en alle conducteurs van diligences zouden er  door 
zonder  werk koinen en doordat de paarden in onbruik 
zouden komen, moest ook de landbouw ten onder  raken 
't Waren niet a l léén dc boeren die zoo iets vreesden; ont 
wikkelde menschen. die- zoowel in zaken als in de politiek 
een gewichtige plaats bekleedden, deelden die vrees. h 
niettegenstaande die pessimistische voorspellingen, is her 
aantal paarden en karren gestadig vooruitgegaan. Geen 
enkele vakvereeniging denkt er  nu meer  over  om de op 
heffing der  spoorwegen te eischen; allen zien te goed 
welk aandeel deze snelle vervoermiddelen hebben aan de 
vermeerdering der  nationale welvaart en het welzijn van 
alle .klassen der  maatschappij!. Zij n zij  er  wel zoo. zeker 
van dat zij  zich niet bedriegen, wanneer  zij  de dwalingen 
hunner  grootvaders, eenigszins gewijzigd, overnemen, en zich 
tegen de ontwikkelin g der  productiemiddelen verzetten ? Aan 
alle ter  goeder  trouw zijnde werklieden-lezers kan men 
toeroepen: t eens na ' 

e industrieelen hebben tegen de nVethoden van Taylor , 
een ander  bezwaar: de toepassing ervan eischt moeilijk tc* 
verwezenlijken voorwaarden, die in elk geval zeer  lastig 
zijn . Aan het hoofd der  werklieden 'moeten menschen staan, 
die- het handwerk evengoed kennen als hun ondergeschik-
ten; 'tval t echter  bij  de jonge ingenieurs tegenwoordig 
niet erg in den smaak', eenigen tij d practiseh te werken. 
O m de methoden van Taylor  goed toe tc , moeten 
echter  dc ingenieurs geoefend zijn in het doen van uiterst 
nauwkeurige wetenschappelijke metingen. n eischt bijv . 
van hen. dat zij  den tij d noodig voor  de bewegingen van 
de .onder  hen staande werklieden, zooals het verplaatsen 
van een voet of de beweging eener  arm. tot op een fractie 
van een seconde, nauwkeurig meten. t alles schijht erg 
ingcAvikkcld . Wanneer  die industrieelen zich echter  eens 
terugdenken in den tij d van het ontstaan der  spoorwegen, 
zullen zij  zien dat de organisatie Van den industrieelen 



6 

arbeid boen, zeer  verschilde van die van heden, veel een-
voudiger  en minder  samengesteld was. Weinig of geen 
academisch opgeleide ingenieurs; geen laboratoria ; elke fa-
bricati e ging op 't gezicht of 't gevoel. Ongetwijfeld zouden 
de industrieclen van dien rijd,  de inrichtin g van fabriek's-
laboratori a voor  chemisch en mechanisch onderzoek een 
dwaasheid genoemd hebben en nog veel meer  het nemen 
van natuurkundig e proeven. t neemt niet weg dat in de 
grootindustri e dc laboratori a thans overal bestaan, er  zijn 
zelfs fabrieken die daarvoor  meer  dan  beambten in 
het werk hebben; eveneens overal geschiedt de leiding 
der fabricage thans door  ingenieurs, die uitgebreide weten-
schappelijke studies gemaakt hebben. e constateering van 
dit feit zal er  wellicht toe leiden dat deze industrieele 
leiders zich zullen afvragen of de toepassing der  nauwkeu-
righeids-methode van Taylor  voor  de bestudcering van het 
werk der  arbeiders, i n een niet vier  verwijderd e toekomst, 
even noodzakelijk zal zijn als heden dc chemische analyse is 
bij  den inkoop van mineralen. Evenals tot de werklieden 
kan imen hen toeroepen: t eens na!" 

..Op het oogenblik ondergaat de industri e een ernstige 
crisis. k zij  den steun der  experimenteele wetenschappen 
zooals: werktuigkunde, natuur- en scheikunde heeft zij  in 
de voorgaande eeuw een onvoorziene vlucht genomen: in 
enkele jaren is zij  meer  vooruitgegaan dan sedert het 
ontstaan der  wereld. h die beweging begint te vertra-
gen : de onafgebroken strij d tusschen kapitaal en arbeid 
belet de verdere ontwikkelin g en bedreigt zelfs dc reeds 
verkregen resultaten. Om uit deze kritiek e positie te ge-

raken en 'weer  voorwaarts te kunnen gaan, moet de industri e 
zich op het arbeidersvraagstuk werpen cn daartoe steun 
zoeken bij  de sociale wetenschappen. Voor  de toekomstige 
ontwikkelin g der  nationale welvaart schijnt de tusschen-
komst dezer  wetenschappen van even veel belang, als in 
het verleden die der  natuurwetenschappen is geweest. Naar 
Taylor  beweert geeft zijn systeem) van arbeids-organisatie, 
ongeveer  een volledige oplossing van de problemen welke 
betrekkin g hebben op de verhouding tusschen kapitaal en 
arbeid; in de fabrieken waar  zijfn stelsel wordt toegepast 
zou hij  nooit met stakingen of ernstige moeilijkheden te 
kampen hebben gehad, 't s dc moeite waard een dergelijk 
opzienbarend feit ter  plaatse tc gaan verifieeren. Voor  de 
industrieclen is dat zeer  gemakkelijk, daar  zij  hun inge-
nieurs voortdurend in den vreemde zenden om nieuwe ma-
chines te bestudeeren; zij  kunnen ze dtis eVengoed ter 
bestudeering van nieuwe arbeidsmethoden sturen. Van hun 
kant konden dc werklieden eveneens de secretarissen hun-
ner  Vakvereenigingcn met een dergelijke studie belasten." 

e onophoudelijke strij d tusschen kapitaal en arbeid, die 
tegenwoordig zoo'n scherpen vorm aanneemt, heeft twee dxti-
delijk '  onderscheiden oorzaken: de natuurlijk e b o o s h e id 
van den mensch, die hem er  toe brengt aan zijn naaste 
zooveel mogelijk'  kwaad te doen. hetzij  om zich zelf te ver-
rijken , hetzij  uit louter  genoegen tot boosheid en in nog 
sterkere imate, gelukkig, zijn o n w e t e n d h e id wat be-
tref t zijn ware belangen.'' 

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

De Rotterdamsch e Museum-Kwestie . 

n verband met de plannen tot stichting van een nieuw 
museum voor  oudheden en kunstnijverheid te , 
is door  de z.g. nruscumcomnrissie van den Ned. Oudheid-
kundigen Bond het volgend adres aan den raad dier  ge-
meente verzonden: 

Geven met versch ildigden eerbied te kennen, de 'On-
dergeteekenden, allen leden der  C o m m i s s i e, door  den 
N e d e r 1 a n d s c h e n O u d h e i d k u n d i g en B o n d be-
n o e md tot het bestudeeren van de beste wijze van op-
richting , inrichtin g en beheer  der  Nederlandsche musea 
voor  kunst, geschiedenis en oudheden. 

t zij  bijzondere belangstelling de gedachtenwisse-
lin g hebben gevolgd, die onlangs in Uwe vergadering over 
de oprichtin g van een gecombineerd museum voor  oudhe-
den en kunstnijverheid heeft plaats gehad, en dat zij  daarin 
en in het daarop gevolgde besluit van den d on*  het 
college van Burgemeester  en Wethouders uit te noodigen, 
de wensrhclijkheid der  combinatie van beide musea nader 
te overwegen, aanleiding vinden, het volgende onder  Uwe 
aandacht te brengen. 

Onze commissie heeft hare bevindingen samengevat in 
eene reeks stellingen, die achtereenvolgens in verschillende 
vergaderingen van den Bond besproken en vastgesteld zijn. 
zij  zijn successievelijk in het Bulletin van den Bond af-
gedrukt en zullen, behoorlijk toegelicht, ook afzonderlijk 
verschijnen. 

t meest in het oog vallende resultaat van de over-
wegingen der  commissie is geweest de besliste overtuiging, 
dat eene combinatie van heterogene, in wezen en doel 
ongelijke verzamelingen niet anders dnn noodlottig kan 
genoemd worden en voor  het gevolg (althans in de groote 
centra) gekeerd dient te Worden. e vergadering van den 
Bond heeft zich met nagenoeg algemeene stemmen met 
deze conclusie vereenigd. e wenschenjkheid van zulk eene 
combinatie, die bijna eene halve eeuw geleden dc grond-

slag is geweest van dc organisatie onzer , mag 
dan ook thans een verouderd standpunt genoemd worden, 
dat door  de deskundigen verlaten wordt. Voor  de in het 

m bijeengebrachte verzamelingen wordt door  de 
meeste bevoegde beoordeelaars splitsing gewenscht; alleen 
voor  kleine musea zal de combinatie uit nooddwang gehand-
haafd dienen te blijven. 

Onze commissie veroorlooft zich mitsdien, de bijzondere 
aandacht van Uw college op hare stellingen tc vestigen, 
waarvan zij  de hoofdpunten hier  k'ortelij k resumeert. 

ie. Zal een museurn beteéken is hebben en nut doen, 
dan dient het een uitgesproken doel. een programma te 
hebben. 

e musea van kunst en kunstindustri e bedoelen 
het genieten van schoonc zaken, in een bepaalde orde 
geëxposee rd. e musea daarentegen beoogen de 
wetenschappelijke studie en toelichting der  geschiedenis, 
vooral van dc beschavingsgeschiedenis, en daarbij  het ver-
levendigen van de herinnering aan beroemde personen; 
zij  bereiken dit doel. geheel onafhankelijk van de vraag, 
of de tentoongestelde voorwerpen schoon zijn. 

3c. e combinatie van beide in hun aard verschillende 
'musea maakt het dus onmogelijk, ze"  beiden consequent aan 
te Vullen en logisch te rangschikken. 

 Ook eene behoorlijk e beschrijving der  tentoongestelde 
voorwerpen wordt door  de combinatie onmogelijk', daar 
de catalogi van beide  den nadruk moeten leggen', 
op verschillende eigenaardigheden der  beschreven voorwer-
pen 

e beheerders der  beide soorten van musea behoe-
ven — zal hun beheer  doelmatig zïjh — verschillende talenten 
en eene geheel verschillende opleiding. 

 Ook de bezoekers van beide soorten van musea zijn 
Verschillend en moeten verschillend zijn : terwij l dc be-
zoekers van een kunstmuseum voldoening zoeken van hun 

schoonheidsgevoel, zullen die van een historisch museum 
bij  voorkeur  de ontwikkelin g van zekere beschavingstoc-
standen wetenschappelijk wenschen te bestudeeren, of wel' 
er  naar  streven, out zioh een duidelij k beeld te vormen van 
het verleden der  natie en de herinnering te verlevendigen 
aan hare  mannen. 

 Een praktisch verschil van beide musea is verder 
dit , dat, terwij l de kunstmusea uit hun aard groote en 
goed verlichte zalen behoeven en dus stellig nieu.vc ge-
bouwen verlangen, de historische musea, die geene be-
hoefte hebben aan zoo 'buitengewone verlichting, zich daar-
entegen gaarne tevredenstellen met oude gebouwen, die 
de daar  bewaarde voorwerpen huisvesten kunnen in eene 
gepaste omgeving van gewenschte stemming. 

 E én enkel bezwaar  wordt door  de tegenstanders te-
gen dc scheiding van het niet bij  elkaar  behoorende aan-
gevoerd : vele voorwerpen behooren zoowel'  in een kunst-
museum als in een historisch museum tehuis. t bezwaar 
as gewichtig, want het lis juist ; maar  wij '  meenen het
dervangen te hebben. n een kunstwerk van belang, 
dat in het kunstmuseum' niet door  een duplicaat kan ver-
vangen worden, eene belangrijk e plaats in het historisch 
rmtseum zou ledig laten, dan heeft het kunstmuseum toch 
recht .op het onvervangbare origineel; maar  het histori -
sche museum! zal zich 'in den regel'  kunnen tevreden stel-
len met eene reproductie of eene afbeelding. 

s dus eene combinatie van kunstmuseum en histo 
risch rnUseum' niet aan jte bevelen, ook' eene samensmel-
ting van het kunstmuseum' imet eene verzameling van hulp-
middelen bij  het onderwijs is longewenscht. Beide bedoelen 
iets anders. t kunstmuseuml (heeft eene zelfstandige re-
den van bestaan; voor  het onderwijs wenschte onze com-
missie daarentegen verzamelingen van reproducties. 

n te m eene combinatie bepaald ge-
wenscht wordt, dan ligit '  zeker  in den geest dezer  stellin-
gen voor  de hand eene vereeniging van het ontworpen 
ktnstnijverheid-museum met het ! Eoymans, dat niet 
alleen van denzel'fden aard is en dezelfde bedoeling heeft, 
maar  dat bovendien reeds 'tal van voorwerpen bezit, die 
bepaaldelijk in een kunstnijverheidsmuseum tehuis behooren. 

Onze commissie veroorlooft zich deze opmerkingen, die 
allicht nog mpt andere te Vermeerderen zijn, aan Uw col-
lege toe te zenden, terwijl '  zij  zich desgewenscht gaarne 
bereid verklaar t die nader  toe te lichten. Zi j  vertrou'wt . 
dat Uw college de (uiteengezette beginselen ernstig zal 
overwegen, en zij  koestert de hoop. dat zij  die bij  de op-
lossing van bet aanhangige vraagstuk' zal'  willen toepassen. 

't Weik doende, enz. 

) . E E . 

A . . 

S. . 

G. J. . 

J A N . 

. E . V A N . 

op het gebied der  Vereeniging 'liggend en door  haar  aan 
te wijzen doei. 

t aanbod Werd door  de Vergadering onder  applaus ge-
accepteerd. 

T E N . 

n de jongste ledenvergadering van bovengen. Vereeniging, 
welke zeer  druk bezocht was, 'mede tengevolge van een in 
de zaal aanwezige expositie van de bij  de e der 

g ingekomen ontwerpen voor 
haar  kantoorgebouw aan de Veerhaven hoek Westerkade, 
'e , deed de Voorzitter  o.a. medeclecling van 

n ingekomen schrijven van n Burgemeester  en Wet-
houders van , waarin de door  de tentoonsteiling 
der n opgeleverde bate, groot f
de Vereeniging werd aangeboden, ter  bestemming voor  cenig 

J T O T G

. 

e j  tot Bevordering der  Bouwkunst heeft 
op  Juni j.1. te Amsterdam haar  algemeene vergadering 
gehouden onder  leiding van den heer  A . Salm G.Bzn. 
Voorafgegaan was een bezoek aan de nieuwe Effccten-
Eer.rs, onder  leiding vajii den architect den heer  (os. T h . 
J . Cuijper s cn aan dc s onder  leiding van 
den heer . P. Berlage. 

n het jaarverslag van den secretaris, den heer  J. Gra-
tama, afgedrukt in het Bouwkundig Weekblad, wordt me-
degedeeld, dat het ledental op i  bedroeg 9 3 7; 

volgens rooster  traden als bestuursleden af de heeren S. cle 
Clercq, A . . Otten en Jan Stuyt, terwij l cle heeren W . 

t en J. A . G. van der  Steur, als hoofdbestuurs-
leden bedankt hebben. 

e heer  Otten stelde zich niet herkiesbaar. Gekozen wer-
den de heeren e Clercq. J. B, van n en J. Stuyt. 
Een verkiezing van twee nieuwe leden zal spoedig worden 
uitgeschreven. Al s voorzitter  werd de heer  Salm1 voorloopig 
herkozen. Vervolgens werd de begrooting sluitend met een 
bedrag van  vastgesteld. 

n cle commissie van onderzoek is in de plaats van deni 
heer  F. W . . Poggenbeek (niet herkiesbaar) gekozen 
de heer  C. B. Posthumus . 

Nadat de huishoudelijke onderwerpen waren afgehandeld 
en de door  de Perm .Prijsvraag-e-ommissie voorgestelde 
wijzigingen en aanvullingen in de Nat. Prijsvraagregel'cn 
waren goedgekeurd, is daarna overgegaan tot de behande-
lin g Van het punt: 

„Besprek in g van den weg door  de j  te volgens 

nu do Bond v. Ned,. Architecten de fusie heeft verworpen.'1 

t hoofdbestuur  had te dezer  zake een praeadvics gepu-
bliceerd. 

e volgende moties zijn aangenomen: 
e Architcct-ledcn van de j  tot Bevordering* 

der Bouwkunst, vereenigd in vergadering op t6 Juni
in het k gebouw, kennis genomen hebbend 
van de cOncept-statuten en algemeen huishoudelijk reglement 
voorde samen te smelten vereenigingen j  tot Be-
vordering der  Bouwkunst en Bond van Nederlandsche Ar -
chitecten, betuigen hunne instemming daarmede en aan-
vaarden de beginselen, daarin neergelegd, voor  reorgani-
satie der  statuten en alg. huish. reglement van de -
schappij.'* 

Staande de Vergadering heeft het hoofdbestuur  de Con> 
oommissie voor  deze herziening der  statuten en alg. huish. 
reglement benoemd. n hebben zittin g de leden van 
de Fusiecom'mïssie. de heeren S. de Clercq. f. A . G. van 
der Steur  en G. Versteeg, zoomede de heeren F. W. . 
Poggenbeek en P. G. Buskens. 

Naar  aanleiding van een desbetreffend voorstel, door  een. 
tiental n gedaan, werd door  de vergadering 
nog de volgende motie aangenomen: 

e Architect-leden van de j  tnt Bevorde-
rin g der  Boaiwkunst. vereenigd in vergadering op \d Juni' 

 spreken de vvenschelijkhcid uit. dat in de statuten 
art .  en  wordt opgenornjen de bepaling, dat het lid -
maatschap van de j  tot Bevordering der  Bouw-
kunst niet vereenigbaar  is met het lidmaatschap van cotj 
ar.dcre architecten-vakvereeniging.'1 

Ten slotte sprak de vergadering de wensrheü jkhc id uit. 



dat dc benoemde commissie tot herziening van de statuten 
en alg. huish. reglement ook voorsteilen zou doen tot 
schifting der  leden van de maatschappij', en dit zou doen 
in (overleg met de bestaande commissie valt onderzoek. 

 E W O N N (i  A A . 

c nationale Woningraad heeft op  dezer  te Amsterdam 
zijn eerste jaarlijksch e vergadering gehouden onder  leiding 
van den heer . C. A . . 

n zijn openingswoord herinnerde de voorzitter  er  aan, 
hoe de vereeniging in den 'loop van het vori g jaar  is tot 
stand gekomen. a gaf dc voorzitter  een kort e schets 
van hetgeen na dc tot standkuwrüng van de wet in
op het gebied der  voorschotten is geschied. Vooral 
hetgeen in Amsterdam is geschied, verdjent alleszins ver-
melding. 

m negen millioen gulden Werd hier  beschikbaar  ge-
steld. Ofschoon dankbaar, is spr., ten aanzien van Amster-
dam, nog ntiet voldaan, want er  is nog veel te wen-
schen over  en als men bedenkt, hop het in Amsterdam 
gesteld is, dan dringt zich van zelf de vraag op wat er  nog 
wel in (het gansche land is te doen. Noochtans komt cr  acti-
viteit onder  verschillende gemeentebesturen. Onwillig e ge-
meente-besturen hebben nog veel kunnen tegenhouden maar 
de aanhangige Wetswijziging, duur  de regeering voorgesteld, 
zal  de weinig medewerkende besturen tot optreden 
dwingen. 

Aan den Nationalen Woningraad wacht in de toekomst 
nog een 'mooi werk. n wensch eraan vastknoopend, dat 
dii werk vruchtbaar  moge zijn, opende spr. de vergadering. 

Tot leden van het bestuur  werden herkozen de heeren 
. C A . , E . s te Amsterdam, mr . . J 

te Santpoort, . . te Vlissingen, mr . . Tilman . 
, W . C. Arr iëns , te Angcrlo, mr . dr . . 

v. Grocnendael te Zwolle, A . Bruintjes , te Coevorden. mr . 
P. A . Zeven, te Wildervank . 

n plaats van de heeren J. Post te Wolvega. mr . ƒ. 
Aling h Prins te . V . . g te 's-Gravenhage 
en . Groen r e , die bedankt hebben, werden 
gekozen dc 'heeren J. ƒ. Waldring h te . mr . v. d. 
Pot te n en . n te . d werd 
aangewezen om een vertegenwoordiger  voor g in 
het bestuur  te benoemen. 

a kwam aan de orde Giet voorstel van de . 
bouwverecniging St. Joseph te Bussum, luidende: e jaar-
lijksche algemeene vergadering draagt het bestuur  op zich 
per  adres tot de regeering 'te Wenden en te verzoeken, 
het mogelijk te maken, dat waar  zulks noodig blijkt , toe1 

stemming worde verleend tot het bouwen van arbeiders-
woningen door  toegelaten bouwvereenigingen in de z.g. ver-
boden kringen in dc omgeving <der  forten en vestingwerken. 

Bi:ssum lichtt e het voorstel mondeling toe. 
t werd ondersteund door m in verband met 

de werken aan k van , door  Utrecht cn den 
. 

t bestuur  erkent de groote bezwaren die voor  bouw-
vereenigingen liggen in de z.g. verboden kringen. t be-
stuur  wil echter  niet zoo maar  overgaan tot het richten van 
een adres, zonder  dat de zaak eerst behoorlijk onderzocht 
is, n stelt het voor, 'de aangelegenheid tc doen on-
derzoeken en dan daarover  een rappor t aan den woning-
raad het licht te doen zien. 

t voorstel van het bestuur  werd met algemeene stemmen 
aangenomen. 

t voorstel van de Bouvwereeniging ! , te : 
e Nationale Woningraad wende zich tot de regeering 

met het verzoek, dat de 'woningwet in dien geest gewijzigd 

woirde, dat de eigenaars van slechte waningen voor  de ver-
betering daarvan op gemakkelï j tke en goedkoope wijze finan-
cieel geholpen kunnen worden', heeft het bestuur  aanlei 
ding gegeven tot een voorstel 'om een commissie tc doen 
benoemen, die deze zaak nader  zal onderzoeken. Om deef 
uit te maken van die <»m!miissie (werden aangezocht de heeren 
Faber, , Bruintjes , een vertegenwoordiger  van de 
bouwv er  eeniging , en de heer  Bakker. 

Ten slotte werd behandeld een voorstel van de Christe-
lijk e Coöp. Boiiwvereeniging „ O n s 1 te , luidende: 

o Nationale Woningraad dringc cr  bij  dc regeering 
op aan, dat dc woningwet in dien zin worde gewijzigd, 
dat bij  eventueele weigering van ccn gemeente tot het 
verleenen van voorschotten overeenkomstig de woningwet, 
deze hiertoe kan worden verplicht." 

t voorstel verviel, daar  de regeering reeds een derge-
lijk e herziening van dc wet heeft voorgesteld. Naar  aanlei-
ding van dit voorstel vroeg en verkreeg het bestuur  dc op-
dracht een onderzoek in te stellen naar  de wijzigin g van do 
woningwet, voor  zoover  deze wijzigin g de belangen van de 
bouwvereenigingen betreft. 

c vergadering werd daarna huishoudelijk. 

T E  G E B O U W . 

r  dagen is het volgende adres verzonden: 

Aan de Tweede r der  Staten-Generaai, 

Geven de ondergeteekenden met versChuldigden eerbied 

het volgende te kennen: 

Niet zonder  bevreemding en ongerustheid hebben zij  ver-
nomen, dat 'v,oor  het nieuwe gebouw voor  Uwe vergadering 
reeds ontwerpen zijn gemaakt door  het bureau van den 

 ijk s bouwmeester. 

s zij  zijn van mcening, dat waar  het hier  betreft 
wellicht het meest belangrijk e monumentale bouwwerk 't welk 
in dozen tij d kan worden  het ambtelijk e bureau, naai-
de ondervinding overtuigend heeft aangetoond, voor  deze 
ontwerpen in geen geval zonder  eenige mededinging aange-
wezen kan en mag worden, en dat er, zoo ooit, nü aanlei-
ding is om aan de Nederlandsche bouwkunstenaars de 
gelegenheid te geven een Nederlandsch monument to schep-
pen. 

n waarom zij  Uwe Vergadering met den meest 
sterken aandrang verzoeken het daarheen te leiden, dat do 
bouw van 'het nieuwe Parlemfont aan een der  beste Neder-
landsche bouwmeesters worde opgedragen. 

(geteekend door): . N. d , dr . A . Pit, 
dr . . E . van Gelder, Wil le m , Jeanne -
neko van Sruwe, mr . dr . J . C. O vervoorde, . J. , 
dr . A . Bredius, dr . . T . Colenbrander. Wouter  Nijhofl , 
prof . dr . J. , Frit s , C. . van Balen, 
J . F . . Sterck, . Emants, prof . dr . G. W . n 
kaïmp. Jan Veth, Cyriel Buysse. F . P. ter . dr . mr 
S. r  Fzn.. dr . Jan , Frederik van Beden, . A . 
Bauer, . Alberding h Thijm , mr . . P. . Wicssing. mi-
Frans Coenen, Jac. van , n . Alben 
Vcrwey, e d v. d. Schalk, J. dc s 
ter, prof . dr . W . Vogelsang. 

L e e s t a f e l . 

van e inzake de l de . — -
gen de  Afdeelingen , 's . , m en 

. 
g , doo . J. . Walenkamp. 
g van den d van e voo  de n in 

d ove  het jaa . 
l van de op t  genomen f met het 

A g . n dak. 
t S t ak i n g s be d i ng in . 

. t d tot . e . — n daken 
A f b e e l d i n g en en losse plaat. h Ziekenhuis te , 

. Jan Stuivinga. 

A No. n e het Ge-
nootschap. 

j en , doo  t'. N . van . met t van 
l'aul J. de Jongh, L i d . N . A . 

. g 1  doo  C. J. de , . 
. N . A . 

e e k in de nieuwe n 
de j » v. h. N . , . . 1'. C. de , 
met afbeelding. 

e e . 

E  No. e O n t w i k k e l i ng van Stedenbouw 
in , naa aanleiding van de studie van . . . . 

n uit . 
e n ove den stand de - en 

ventilatietechniek, naa het h van . . . . i (Slot) 

E  No.  G. . . F. , t me 
, doo . J. E. Wenckebach. t 

e e gemeenschap in u s ove het Andes-
, doo  A . E. Famayo. met afbeeldingen. 

L o c o m o t i e v en met . doo  J. W. p w.i. 
met afbeeldingen. 

Z e s de l s voo , , -
tuigen in den mijnbouw en economische geologie te Londen

g van den n . von Gas- und -
. 

. v. T.) No.  Officieel gedeelte. — U i 1 

<le afdeelingen. — n van . — e wet op de ' 
. — g tegen . — . — 

— Gemengd. — Uit technische bladen en . 

E E E No. t k van 
gasovens. — g . — t in . 

G  No.  O f f i c i e el G e d e e l t e. 
Algemeene g op  Juni a.s. . — g de
Commissie van . — g van de e Commissi-

N N E . 

Paalwoningen die in het water  staan, vereenigd tot paal-
dorpen, vindt men in den n \rchipcl op ver 
uitccnliggcnde plaatsen, vooral op do kusten van Nicuw-
Guinea, maar  ook op Borneo, op Sumatra,  Java even-
eens, en wel op d/e eindkust in de buurt van Tjilatjap ; 
daar  ligt do binnenzee Segara Anakan. die bij  eb gedeel-
tolij k droog loopt, en de visschersdorpen hebben er  paal-
woningen en daarlangs een steiger, waartegen de prauwen 
aanleggen. Oorspronkelij k zal'  wel het bouwen in 't water 
een middel tot beveiliging geweest zijn ; do eenige toegang 

 zulk een in hot water  gelegen erf is de schuin in 
den grond geplaatste boomstam of bamboe mot ingehakte 
treden en e toegang is gemakkelijk te verdedigen; roods 

 hot land geldt zulk (een paalhuis voor  een veilig verblijf , 
hoeveel te 'meer  boven het 'water. 

e paalwoningen in de Gcolvinkbaai. op do Noordkust 
van Nederlandsch-Nieuw-Guinea. zijn langwerpig vierkant 
van vorm, hebben wanden van planken of palmbladnerven 
en zijn 'met aan elkander  geregen bladeren gedokt, die 
aan zwak gebogen bamboe-latten bevestigd worden, waar-
door  het dak gaat gelijken f>p do sdhaal van een schildpad; 
"o k de Papoea's zien deze overeenkomst en vergelijken 

n dakVorm met een schildpad. t dc punt van het dak 

zeewaarts gericht, staan deze huizen ter  plaatse waar  hel; 
land bij  tijden water  wordt, het water  land. 

s men langs bovenvermelde streektrap opgeklommen tot 
den vloer  waarop het huis |rust, dan kan men door  een 
kleine opening binnenklimmen en men bevindt zich dan, 
naar  dc beschrijving van e Clercq, in een middengang, 
waar  gewoonlijk ccn groote. prauw op den vloer  staat of 
aan do zoldering opgehangen is. Aan weerskanten van 
deze gang zijn door  schutten van bladnerven en bladoren 
de vertrekken voor  de gezinnen afgeschoten, die dikwerf 
door  een gangetje gescheiden, van' een deur  voorzien en 
in ccn kook- cn een slaapplaats afgedeeld zijn. e 
vvonjingeti hebben maar  één vertrek. t is daarbinnen een 
geduchte rommel: men vindt er  op bamboe-borden, of aan 
de wanden vastgehaakt of aan het dak hangende honden-
en varkens-schedels, schildpadschalen, vischtuig. dus ook 
eigers; bogen, (pijlen en lansen, allerlei doozen en tasschen. 
sago-kloppers, tabakskokers, pollepels, dissels, hoppen brand-
hout : verder  'manden met sago, gedroogde boontjes en gierst, 
riston s'childpad-ciercn. gerookte visch. potten en pannen, 
hoofdsteunsels om op te slapen on matton, alles berookt 
en vui! geworden door  langdurig gebruik. 

Van zulk een huis, behoorende tot een karakteristiek 
Nieuw Guinea-type, heeft het ethnologisch museum van 

m een fraai model gekregen, dat in dc huisnio-
l neergezet is bij  hot model van dc Zuidkust , waar-

van Wij  oen dri e maanden geleden een beschrijving gaven. 
t nieuw-aangekomon huis. afgestaan door  de Utrechtsche 

Z(ndingsverceniging. is op een van de zendingsposten van 
de Geolvinkbaai gemaakt en mag een belangrijk e aanwinst 
genoemd worden van de rijk e verzameling huismodellen. 

rN . . Ct.) 

. 

 el e . 
, en W. van m stellen voo  aan te nemen het aanbod van 

f  van een ingezetene, om  een g te bouwen op 
het Wilsonsplein. e schenke heeft nade medegedeeld, dat hij de schen-
king zoo opgevat wil zien. dat hij alleen f vmagt den g op 
de aangewezen plaats te mogen bouwen en dus de geheele bouwsom voo
zijn g neemt. e gemeente zal alleen de meubileenng en de s 
moeten bekostigen. . en W. , dat dit f  /.al kosten. e 
en aflossing zal dus f  pe jaa n en de e uitgaven van 
exploitatie f  zoodat de e uitgaven  /.uilen . 

t Weekblad » wist e deze aangelegenheid nog 
het volgende mede te deelen : 

e e k komt in een e phase. 
e nieuwe, doo  den t J. G. van de Steu n schouw, 
. die, dank zij de koninklijke gift van  doo een onbeken-

den, milden , in m zou kunnen , en die den bestaanden 
ouden n g zou , t een . e 

t A . W. Weissman is namelijk doo de s van dien be-
staanden g aan den Jansweg n een nieuwen g 
op die plek te bouwen. Feitelijk zal het een ombouw, en tevens g 

. e zee wenschelijke g t mogelijk gemaakt doo
den aankoop van het  gelegen , uitkomende op de Nieuwe 

. 
e l gaat tegen den , de vestibule t geheel en al 

. 
e e koffiekame t e en de woning van den 

hee Van n voo  de n . 
e dameskoffiekame boven, t als  de , doch 

, en het tooneel  zeke  a  mete diepte doo  de -
king van den tuin van het l van den hee . 

e woning aan de Nieuwe t t  en staat aan 
de e in g met den . 

t deze algeheele g t begonnen na afloop van het 
volgend speelseizoen. t p volgend speelseizoen moet de g 
wede kunnen n bespeeld. 

file:///rchipcl
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11 u i g e n s'  o f w ij c k. 
n t aan »het s : 

e feiten zijn deze : 

k is gebouwd naa het p van den scheppe van het 
n stadhuis, doo  den stichte van het . voo  een 

de  vie e s onze  eeuw. 
e dichte heeft e  een halve eeuw lang in en mede geleefd. j heeft het 

huis n en bezongen in een d gedicht. Zijn zoon. de d 
e n lluygens. heeft e  gewoond en . k is 

het e onze  eeuwsche . 
t huis staat in hoofdzaken nog geheel ongeschonden, maa het is 

k d en , onooglijk, l de d geschikt 
is en nu d t als : een g heeft lot Juni 
a.s. de bevoegdheid het te koopen voo  f  om het dan te n 
en in te n als .  veel en mooi l 
bestaat. Tot  Juni — s t het huis gesloopt! 

E  is voo  dit doel aanvankelijk t f  Toen is e  na 
ontzettend veel moeite, geloop en f doo de e natie 
allengs gegeven tot f  En het was half i . 

Toen heeft een , die d een t f ove
den n . van de zaak . j heeft zich het 
geval laten uitleggen, en hij heeft met k gebaa op eenmaal ge-
schonken f  namelijk f io.oon voo  den koop cn f  voo  het 

. 
t is , !  het is beschamend voo . 

d is . men t e  veel geld — en het geeft voo k 
de helft v.'.n wat één  geeft. Gelukkig is e  nog juist gelegenheid 

 althans nog iets goed te maken. E t nog elf duizend gulden 
aan de koopsom, en e t nog ongevee tvn gelijk g aan de 

. d zal die geven : het heeft  nog vie
weken tijd. t zal die geven, niet uit gevoel voo  de e van onzen 
bloeitijd, niet uit belangstelling in onze geschiedenis, niet uit g 
van onze oude bouwkunst, niet uit t voo  onze monumenten !  het 
zal ze geven doo het besef, dat zijn fatsoen, zijn gewoon fatsoen eischt. 
dat deze zaak d . d is : het kan niet t 
een buitenlande met een goed t en een e belangstelling alleen zal 
doen. wat ons land zelf t te doen. 

En dus. d zal helpen, nu nog helpen in deze vie  spannende 
weken, om zijn fatsoen te . 

d zal in dit dagblad bekend gemaakt n hoeveel e  is ingekomen. 
e stand is nu zoo: uit m kwam f  uit m

uit n g f  uit e plaatsen f
t is nog tijd. n zende alle n aan . ('. e de , 

t n . 

e g v an de . 
Naa e » , is het g van de commissie, die in 

Novembe  onde p van den  van 
den t le kl . . n c.i., doo  den  van Wa-

t d ingesteld, om te , welke wijzigingen zouden zijn 
te n in de , e in hoofdstuk  van het 

g de staatscommissie in zake de afsluiting en g van de 
e van l s t het begin van t in handen 

van den . 
 e p p e 1. 

Te l is deze dagen t de g «het Schuitehuis», 
tol instandhouding van e n en . 

Aangekocht is  het Schuitehuis te . doo  den hee
. w ink . te . voo  de som van f  en f  voo  den 

, tot e spijl van , die toen fabelachtige n 
gingen bieden. 

t en e huizen zullen lot musea n , alwaa alles zal 
n d wat voo  de e de k van belang is. 

Een obligatieleening van f  zal n uitgegeven, l met zee
e d ook steun van , , gemeente etc. kan 
n . 

t bestuu zal bestaan uit de n in l en , 
l alle s zijn benoemd tot e leden. 

t huis zal voo  een iede tegen e te  bezichtiging staan, l 
e  alle kans is, dat de g de e voo  haa g neemt. 

, n deze zaak uitgaat, heeft eene schoone 
bladzijde te boeken met de g van deze g in haa eigen 

. N . . Ct. 

P e r s o n a l i a . 1 

W. l i . ( i . n b oe . 

n Ssten |uni e de hee W. . G. ,  de

- e n . 
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Het Paleispla n der Maatschappi j Zorgvliet . 

r  de Vereeniging 's-Gravenhaagsdhe Stads-Gezond-

heidskolonie cn de Vereeniging tot Oprichtin g van -

bewaarplaatsen, beidie te 's-Gravenhage, was op  funi j.1. 

ccn bijeenkomst belegd in Pulchri Studio, waar  door  Prof. 

J. . Valckenier s voor  een aantal genoodigden een 

lezing werd gehouden «ver  het. door  de j t 

Park Zorgvliet ontworpen, plan voor  den bouw van een 

nieuw k Paleis op Zorgvliet . 

e combinatie zal den lezer  wellicht een weinig vreemd 

voorkomen, twee damesverecnigingen, die een hoogleeraar 

in staatsrecht, administratief recht en handelsrecht, zij  het 

ook' aan de Technische , uitnoodigen een plan 

voor  paleisbouw bij  een uitgelezen publiek in te leiden. 

Noch imet gczondheidskolonies <»f kinderbcwaarplaatscn houdt 

dit plan eenig verband; het staatsrecht konit er  misschien 

aan te pas. maar  met administrati e of handel heeft het weder 

niets uit te staan. 

Toch. is er, zonder  voel moeite, een verklarin g voor  te 

vinden, waarom de j  Zorgvliet , want deze mo-

gen wij  wel als de handelende persoonlijkheid aanmerken, 

de zaak op deze wijze aanvatte. Zi j  wilde, oöl zeer  begrij-

pelijk e redenen, haar  plan allereerst brengen onder  de 

aandacht van de hofkringen. e kringen zijn nu wel niet 

ongenaakbaar  voor  gewone menschen, maar  het is in een 

geval als het onderhavige niet altij d gemakkelijk dadelijk 

den juisten weg aan te wijzen, die tot het beoogde doel 

voert. Nu doet het geval zich voor. dat de beide genoemde 

vereenigingen bestuurd en gesteund worden door  vele da-

mes uit de hoogste kringen der e en het bestuur 

der j  Zorgvliet he '̂ft  gedacht, dat 

wanneer  de belangstelling van de dames voor  liet plan 

gewonnen kon worden, de heeren vanzelf zouden mede-

komen. 

t 'dit goed gezien was heeft de uitkomst bewezen. r 

verscheidene hofdignitarisscn was aan de uitnoodiging ge-

volg gegeven en, wanneer  niet de hofhouding reeds op 

het o vertoefde, zouden wellicht nog meer  heeren aan-

wezig zijn geweest. 

t auditoriu m had talrijke r  kunnen zijn. dat is zoo. 

maar  blijkbaa r  werd spreker's rede met groote aandacht 

gevolgd cn, blijken s het applaus aan het slot. m'et instem-

ming begroet. Zij  verdiende die instemming ten volle, oml 

de ongekunstelde en voorzichtige wijze, waarop spreker 

het zeer  moeilijk e vraagstuk besprak, om ten slotte te 

eindigen Trtet een warme aanbeveling van de oplossing, die 

door  dc j  Zorgvliet wordt aangeboden. 

Al s uitgangspunt had Prof. Valckenier s gekozen het 

bekende grondwetsartikel, dat aan den staat de verplich-

ting oplegt, zorg te dragen voor, zooals van zeil spreekt, 

behoorlijk e zomer- en winterverblijve n voor  het d van 

den Staat. Een onderzoek in hoever  door  den Staat, in 

den loop der  jaren, aan deze verplichtin g is voldaan on-

dernam hij  niet, doch hij  bepaalde zich tot het schetsen 

van den toestand, zooals die thans is en, niet aanhaling 

van hetgeen daaromtrent onlangs door  ons in „d e Op-

merker"  geschreven werd kwam spreker  tot de conclusie, 

dat van het bestaande Paleis in het Noordeinde. noch 

het uitwendige noch het inwendige beantwoorden aan de 



eischen, die men aan een e woning in de

eeuw (mag stellen. t gebouw is, wat 't ook1 vroeger was, 

„stadhouderl i jk" , niet „koninkl i jk" . t is nuchter; cn 'ti s 

niet de woonstee Van 'een , wier gebied, in 't bij -

zonder het 'koloniale, zóó uitgestrekt is. Een uitdrukkin g 

aan dc ideëe lc beteekenis van het koningschap geeft 't n i e t . 

t l van het Nederlandsche volk zal er, meen-

de spreker, aldus over  denken. 

Vervolgens werd door  ham an het kor t de geschiedenis 

van het denkbeeld: Een Palcis op Zorgvliet gememoreerd 

en gesproken over de — aanvankelijk mislukte — on-

derhandelingen voor den bouw van een nieuw k 

paleis op Zorgvliet , en aan de thans voorgestelde inrui -

lin g van het tegenwoordig [paleisterrein. r  zijn daarbij 

verschillende plannen voor dat eventueel vrijkomen d terrein 

aan den l aan de 'hand gedaan. g van het 

huidi g paleis tot raadhuis lachte spreker  minder toe, dan 

de inrichtin g tot 'museum, en wel toit een „Oranj e Nassau 

. Gelij k Berlij n zijn  heeft, 

moet n g een Oranj e Nassau ) krijgen . 

t nieuwe Stadhuis zou (spreker 't liefst bij  't Spui zien 

verrijzen — in de (onmiddellijk e nabijheid van het nieuwe 

parlementsgebouw, in 't centrum van dc stad. en bij  een 

complex van verkeerswegen. Trouwens: ook met 't Alexan-

dersveld ware wellicht iets voor den nieuwen -

bouw tc verkrijgen . 

t voorstel, dat „Zorgv l ie t "  aan het ' deed, komt, 

zooals bekend is. tti t financieel oogpunt hierop neer, dat 

het k bij  de ruilin g van grond een overschot van 'n half 

millioen (krijgt . Aangenomen dat een nieuw paleis circa 

 millioen gulden zou kós ten, zou het k dus reeds een 

eersten termij n (van 'n half millioen) met gesloten beurs 

betalen. 

Bij  een nadere beschouwing van het Zorgvlietterrein , 

bepleitte de hoogleeraar  daarbij , gelijk „Zorgv l ie t "  in haar 

adres aan de g deed, doortrekkin g van dc -

) n is niet algemeen bekend, dat de n van een k 
m s in de e aanwezig is en wel in het k 

. . 

hoflaan, over  Zorgvliet , naar de Johan de Wittlaan . e 

nieuwe laan zal 't publiek, dat .  wil begroeten, in 

de gelegenheid stellen contact te krijge n mtet het achter-

liggend paleis. 

Ook de oplossing, in het plan aangegeven, wat betreft 

het terrein vóór het ontworpen paleis werd aanbevelens-

waardig geacht. 

Spreker  herinnerde aan de ruilin g van grond ten deze 

door  „Zorgv l ie t "  voorgesteld. „Zorgv l ie t "  zou dezen grond 

aan de Gemeente willen afstaan, indien zij  terugkrijg t het 

door dc Gemeente gekochte Zorgvlietterrei n aan de Stad-

houderslaan (tegenover dc . B.-School1). 

Ook 'spreker is voor een dergelijke ruiling , waardoor  tus-

schen het nieuwe koninklijk e paleis en het Vredespaleis! 

ruimt e zou komen voor een Congresgebouw, dat n g 

zoozeer  noodig heeft: en daarmee zou dan tevens een ar-

chitectonisch-fraaie groepeering van openbare gebouwen wor-

den verkregen. 

Een Voordeel van den bouw van een koninklij k paleis 

op „Zorgv l ie t "  zou, 'meende spreker, ook dit zijn : dat . . 

dc n er  'een prachti g wandelpark bij  haar wo 

ning 'mee zou verkrijgen , 'met afmetingen van  tot

, cn zóó miooti en uitgebreid, als nergens ter  wereld 

één k paleis bezit. 

r  zwaarder dan één motief ten gunste van den bouw 

van een koninklij k pulcis op „Zorgv l ie t "  weegt toch bij 

spreker dit ee ne, dat het een woonstee kan bieden, passend 

en d bij  de t van 't door ons allen ge-

ëerb ied igde d van den Staat. 

n hoever het betoog van Prof. Valckcnier s indru k 

gemaakt heeft op zijn toehoorders zal eerst later  kunnen 

blijken . t hij  zich bepaald heeft tot een algemeene in-

leiding et: de moeilijkheden aan dc verwezenlijking van 

het plai. onaangeroerd heeft gelaten is zeker te waar-

decren. 

Eerst moet het groote denkbeeld ingang vinden, zoo 

heeft ongetwijfeld de j  Zorgvliet gedacht, en 

wij  geloioiven, dat zij  een goede keus deed, toen zij  dezen 

spreker  uitnoodigde, het in groote trekken uiteen te zetten* 

voor een krin g Welks belangstelling in dit geval zeker 

van groots beteekenis kan zijn. 

Het Taylorstelsel . 
V e r v o l g (Zie bladz.

y le Chatelier  wijst er  vervolgens in zijn inleiding 
op, hoezeer het voor den economischen vooruitgang ge-
wenscht en noodig is, dat men de onveranderlijkheid der 
economische wetten gaat inzien, gelijk die van de natuur-
wetten door  alle menschen van eenige beschaving vri j  al-
gemeen ingezien althans geloofd wordt . r  terecht merkt 
hij  daarbij  op: 

„O p imioreel en economisch gebied zijn die wetten veei 
samengestelder en moeilijker te bestudceren, omdat zij  van 
een veel grooter  aantal enkelvoudige factoren afhangen, 
dan op stoffelijk gebied, doch zij  zijn even onverbreekbaar. 

e pogingen oro er  de hand mee te lichten, hebben steeds 
tot een jammerlij k echec geleid. e eerste Fransche -
publiek meende zich 'kapitaal tc verschaffen door  papieren 
geld in 't leven te roepen, a s s i g n a t i e s, waaraan een 
gedwongen koers werd gegeven; doch dc sommen die voor 
de kleinste kleinigheid van dit papieren geld gecischt 
werden, groeiden steeds aan; ten slotte kon men cr  niets 
meer  voor  koopen; de meest draconische maatregelen wa-
ren onmachtig er  waarde aan te verleenen; het crediet 
wordt door  wetten heheerscht die aan de willekeur van 
den Wetgever  ontsnappen. Evenmin slaagde de k 

van i  er  in , om met zijn n a t i o n a l e w e r k p l a a t s en 
arbeid aan alle 'Werklieden te verschaffen, zelfs niet aan 
hen die willen 'werken, laat staan aan dc vaste werkeloozen. 

e g e l i j k h e i d d er  l o o n en die thans door  zekere 
nieuwlichters wordt voorgestaan, zal'  evenmin verwezenlijkt 
worden, is even onmogelijk." 

Onder de wetten, die hij  ccn beschouwing van het Taylor -
stelsel in de eerste plaats in het oog gehouden dienen 
te «worden noemt le Chatelier  ten eerste deze: 

n i n de b e s c h a a f de l a n d en heb-
b en v e el h a ng n a ar  g e n o t, zij  z o e k en de aan-
g e n a a m h e d en d es l e v e ns en om z i ch d i e tc 
v e r s c h a f f e n, z i j n zij  b e r e i d z i ch e n o r me in-
s p a n n i ng t c g e t r o o s t e n ." 

E n ten tweede: 
s v a n e en z e l f de b e s c h a a fd l a n d 

w o r d e n t w e e m a al z oo rijk' , t e l k e ns a ls zij  er 
i n s l a g en o m h u n n e p r o d u c t i e te v e r d u b b e-
l e n, o m d at elk'  v an h en d an g e m i d d e ld twee-
m a al z o o v e e l1 n u t t i g e of a a n g e n a me z a k en vet 
b r u i k e n k a n ."

Alleen lin de Vele en zich telkens herhalende dwalingen 

van 'den menschelijiken geest moet men dc oorzaak zoeken 

van het feit, dat de juistheid dezer  wetten ï . og zoo dik -

wijl s in twijfe l wordt getrokken, al hebben de uitkomsten 

ze ook telkens bevestigd. n beschaafde landen is het ge-

vaar, 'dat sommigen zien in vermeerdering van productie 

van verbruiksartikelen , volkomen denkbeeldig. s 

kan daardoor  tijdelijk e storing ontstaan, maar het even-

wicht herstelt zich na eenigen tij d zeker, want er  bestaat 

geen (grens voor het verbruik , omdat er  geen grens is aan 

den wensch naar  welzijn. 

Wat is dan toch de oorzaak, dat met het vanzelf spre-

kend feit Voor  oogen, dat maximale voorspoed slechts kan 

bestaan als gevolg van maximale inspanning van iedcren 

werker, de 'groote meerderheid van het volk met opzet 

juist tegenovergesteld doet en zelfs wanneer dc menschen 

oprecht hun best doen, hun werk toch meestal beneden 

peil blijft ? 

r  kunnen in 't kor t de dri e volgende oorzaken 

worden aangegeven. 

Ten eerste: t sinds onheugelijke tijden onder het 

volk hcerschende misverstand dat een belangrijk e vergroo-

ting der  (productie per  of per  machine, moet urtloopcn 

op het 'werkeloos worden van tal'  van werklieden. 

Ten tweede: e gebrekkige systemen volgens welke het 

volk gewoonlijk 'wordt geleid, en die den werkman nood-

zaken te lijntrekke n of langzaam te werken, met het oog 

op zijn eigen belang. 

Ten derde: e onoordeelkundige methoden die nog in 

bijn a alle ambachten worden toegepast door  welker  gebruik 

een groot deel der  inspanning der  werklieden te loor  gaat. 

t doel ,'van dit book' is om aan te wijzen welke enorme 

winst te behalen valt door die onoordeelkundige methoden 

te vervangen door  wetenschappelijk'  beheer. 

t ons Vooraf deze dri e oorzaken eerst eens wat nader 

bekijken. 

e meeste 'werklieden denken dat zij  het gansche 

ambacht een groot onrecht aandoen, door  hard te werken, 

omdat vele 'soortgenooten daardoor  werkeloos worden. Tech 

leert de ontwikkelingsgeschiedenis van elk ambacht, dat 

iedere verbetering, hetzij  door de uitvindin g eener  nieuwe 

'machine of de invoering van betere werkwijzen, waardoor 

de productie toeneemt en de productiekosten 'dalen, in 

plaats van menschen werkeloos te maken, juist ten slotte 

werk verschaft. 

Word t een artike l van dagelijksch gebruik goedkooper, 

dan volgt daar  bijn a onmiddellij k een veel grootere vraag 

naar dat artike l op. Nemen wij  bijvoorbeeld, schoenen. 

e invoering van machines die elk voor  zich een element 

verrichten van 'het vroegere handwerk, heeft de productie-

kosten verminderd 'tot op een fracti e der  vroegere kosten 

en tengevolge daarvan zijn de verkoopprijzen zoodanig ver-

laagd, dat ithans elke man, vrouw of kin d uit de werklie-

denstand een |of twee paar  schoenen per  jaar koopt, steeds 

schoenen draagt, terwij l vroeger een werkman misschien 

eens in de vij f jaar een paar  schoenen kocht en overigens 

op klompen of blootsvoets liep. Schoenen werden toen 

slechts gedragen als luxe .of als 't beslist niet anders kon. 

Niettegenstaande de enorm vermeerderde schoenen-pro-

ductie per  'werkman, tengevolge der  machines, is de vraag 

naar  schoenen zoo gestegen, dat er  naar  verhouding thans 

meet menschen in dc schoenindustrie werkzaam zijn dan 

ooit voorheen. 

e denkbeelden van F. Taylor  zullen niet op hun juiste 

waarde worden geschat, zoolang deze waarheid niet er-

kend zal zijn, want hun eenig doel is juist het voortbren-

gend vermogen van eiken man te vergrooten. e machines 

hebben, hoewel dikwijl s onoordeelkundig gebruikt , in dezen 

zin reeds enorme resultaten geleverd. Zij  hebben, sinds 

een eeuw, het productie-vermogen van den mensch bijna 

vertienvoudigd en dientengevolge zijn rijkdo m vertienvou-

digd. r  toepassing van de door  Taylor  voorgestelde 

methode, zal men. zonder aan de bestaande machines iets 

te Veranderen, in staat zijn dc productie van eiken man 

nogmaals te verdubbelen, in sommige gevallen zelfs te ver-

drievoudigen en dientengevolge den algcmccncn rijkdo m 

te verdubbelen en te verdrievoudigen." 

t gewone argument, dat vermeerdering van productie 

prijsverlagin g cn verlaging van loonen moet medebrengen 

wordt ook tegen 'het Taylorstelsel aangevoerd. Prijsverla-

ging 'van verbruiksartikele n is in het algemeen belang en 

merkwaardi g genoeg heeft het stelsel, waar het werd toe-

gepast, een verhooging van de loonen der  werklieden ten-

gevolge gehad. 

Wanneer het loon der  werklieden, zooals men dit in den 

laatsten tij d gezien heeft, gestadig stijgt, maar dc prijzen 

der verbruiksartikele n dit in dezelfde verhouding of som-

tijd s in hooger  mate doen, is het voor  iedereen duidelijk , 

dat de algemeene welvaart daarmede al zeer  weinig gebaat 

is. Wanneer  tmen nu nagaat wat er  dus eigenlijk bereikt 

is met al die loonsverhoogingen, vaak' verkregen na harden 

strij d en herhaalde werkstakingen met al haren demorali-

seerenden nasleep, dan kan men zich voorstellen, dat er 

ook heden nog werklieden genoeg zijn, die hoe langer hoe 

minder  heil verwachten van een strij d waaraan geen einde 

te zien is en terugverlangen naar den tij d toen het den 

bekwamen en ï jver igen ambachtsman nog mogelijk was zich 

door  eigen 'kracht een menschvvaard.g bestaan voor  zich 

en de izijuer i te verzekeren en zich door  volharding een of 

meer  sporten hooger op den ladder op te werken.. t 

Taylorstelsel opent hem weder dat vooruitzicht , omdat het 

uitgaat van de stelling, dat maximale voorspoed slechts be-

reik t kan worden door  maximale werkzaamheid. 

Wat Taylor  zelf zegt omtrent de toestanden, zooals zij 

heden nog vri j  algemeen worden aangetroffen is zoo merk-

waardig, dat wij  niet kunnen nalaten het gedeeltelijk uit 

zijn boek af te schrijven. t de Amerikaansche ingenieur 

een groot menschenkenner is zal tevens ieder  lezer uit 

het volgende duidelij k worden. 

t ons echter de werkelijkhei d eens bekijken, eens zien 

'hoe het toegaat in Amerik a en Engeland. Engeland en 

Amerik a zijn de grootste sportliefhebbers van de wereld. 

Al s een Amerikaansche of Engelsche werkman cricket speelt, 

kan men gerust zeggen dat hij  elk spiervezeltje inspant 

om de overiwnning aan zijn zijde tc doen zijn. j  doet zijn 

r.iterst c best het grootst mogelijk aantal r u n s tc maken. 

e publieke (opinie is zoo sterk, dat iemand die niet allest 

zou geven fvvat in hem is, door de omstanders als een nul 

beschouwd en imet verachting behandeld zou worden. Gaan 

dezelfde werklu i den volgenden dag aan het werk, dan 

zullen zij  Veelal in plaats van bun best te doen om de 

grootste hoeveelheid arbeid te verrichten, trachten zoo wei-

nig uit te voeren als veilig kan — veel minder te ver-

richten dan waartoe zij  in staat zijn — in tal van voorbeel-

den niet meer dan een derde of de helft van een behoor-

lijk e dagtaak. Zou hij  inderdaad zijn best doen om n.1. te 

verrichten wat hij  kon. dan zouden zijn medearbeiders1 

hem dat kwalij k nemen, zelfs meer dan dat hij  zich in de 

sport een nu] toonde. r  doen dan men kan of wel' 

„ l i jntrekken "  of ,,de kantjes er  afloopen"  komt in bijn a 

alle industr iéc le ondernemingen voor, terwij l het ook in 

de bouwvakken veelvuldig wordt aangetroffen. Zonder  vrees 

voor  tegenspraak' beweer ik dat dit de grootste kwaal is 

waarmede het 'Amerikaansche zoowel als het Engelsche 

werkvolk is behept. 

't Zal later  lin dit boek worden aangetoond, dat het ver-

dwijnen der  Oijntrekk'cri j  in zijn verschillende vormen samen-

gaand met een regeling der  verhouding tusschen werk-



gever  en (werknemer, zoodanig dat ieder  werkman zijn beste 
krachten inspant |otti met de meest mogelijke snelheid te 
werken, waarbij  hij  door  een innige samenwerking met de 
directie wordt 'gesteund, tot resultaat heeft dat le productie 
gemiddeld wordt verdubbeld pier  man en per  machine. 
Welke andere hervormingen, die tusschen deze beide naties 
worden besproken, kunnen zooveel bereiken wat be-
treft de Bevordering der  welvaart, vermindering der  ar-
moede en Verzachting der  ellende ? Er  is in den laatsten 
tijd i n 'Amerik a cn Engeland veel stof opgeworpen over 
kwesties als het tarief, successie-belasting, belasting der 
'groote trusts en andere mleer  of min socialistische voor-
stellen in jkak' c belasting. Beide naties zijn door  deze onder-
Werpen heftig bewogen, doch cle veel belangrijker e kwestie 
der  lijntrekkerij . waardoor  de loonen. cle voorspoed en het 
leven van 'bijn a eiken werkman, onmiddellij k en krachti g 
wordt beïnvloed, evengoed als dc voorspoed van elke in-
dustr icéele onderneming in die landen, daarover  wordt nau-
welijk s mét een woord gerept. 

r  het Verdwijnen der  lijntrekkeri j  en de verschillende 
andere oorzaken van langzaam' werken, zouden de productie-
kosten zoodanig Verlaagd worden dat onze markten, zoowel 
in hel binnen- als in het buitenland, enorm zouden wor-
den uitgebreid en wij  in de concurrentie met onze tegen-
standers, een groote voorsprong zouden erlangen. Een der 
fundamenteele oorzaken van „s lappe tijden" , met zijn ge-
volg van werkeloosheid en armoede, zou er  mede ver-
vallen. t zou op de ongelukkige slachtoffers ten duur-
zamen en Verder  reikenden invloed uitoefenen, dan een 
der  andere geneesmiddelen, die thans ter  verzachting dier 
ellende worden toegepast ; hen een hooger  loon en korter 
arbeidsdag verschaffen en de omstandigheden waaronder 
gewerkt en geleefd wordt, verbeteren. 

Werklieden van haast elk ambacht hebben een soort-
gelijk aanschouwelijk onderwijs ontvangen en toch door 
hunne .onwetendheid (met de ontwikkelingsgeschiedenis van 
zelf? hun eigen ambacht, zijn zij  eVen als hun ouders 
dat voorheen 'waren, stellig overtuigd dat het strijdi g met 
hunne belangen zou zijn, dagelijks zooveel mogelijk werk 
af te leveren. 

Tengevolge van dit waandenkbeeld werkt een groot deel 
der  arbeiders t opzet langzaam, om de productie te 
drukken . Bijn a elke vakverceniging heeft of overweegt voor-
schriften die ten doel hebben, de productie der  leden te 
beperken en zij  die den grootsten invloed op het volk 
hebben, cle vakvereenigingslciders. zoowel als de velen die 
met philantropische neigingen behept zijn, helpen dat waan-
denkbeeld verspreiden en vertellen tegelijkertij d dat zij  over-
werkt worden. 

Veel is en wordt gezegd over  het ..sweating systeem". 
Voor  diegenen die overwerkt zijn, gevoel ik groote sym-
pathie doch oVer  't geheel is mij n sympathie grootcr  voor 
diegenen die slecht beloond worden. Voor  elk overwerkt 
individ u vindt (men er  echter  honderd die met opzet te 
weinig 'werken, veel te weinig werken, eiken dag van hun 
leven en die daardoor  medewerken aan het tot stand ko-
men dier  voorwaarden die onvermijdelij k op laag loon uit-
loiopcn. 

Toch verheft zich nauwelijks een stem om dit euvel aan 
de kaak te stellen. 

Wi j  als ingenieurs en leiders zijn met die feiten beter 
op de hoogte dan elke andere groep der  gemeenschap. 

r  zijn (wij  het eerst geroepen dit waandenkbeeld te 
bestrijden. Wi j  daartoe niet alleen de werklieden, 
doch het gansche volk van deze feiten doordringen. Toch 
doen wij  (in deze richtin g zoo goed als niets en laten dit 
veld geheel 'vri j  aan agiatoren (waarvan velen slecht inge-
licht ot misleid; en gevoelsmenschen, onbekend met de wer-
kelijke- voorwaarden, waaronder  gewerkt wordt. 

. Wat cle tweede .oorzaak voor  lijntrekkeri j  betreft, 
'ti s onmogelijk om voor  hen die mtet dit vraagstuk niet op 
de hoogte zijn, (in enkele woorden duidelij k te maken, waar-
om de o n w e t e n d h e id d er  w e r k g e v e rs aangaande 
den tij d waarin verschillende soorten werk verricht kun-
nen worden, het voor  de werklieden gewenscht doet zijn 
om te jijntrekken . m ben ik zoo vri j  een aanhaling te 
doen uit (mijn in'  gehouden voordracht over  fabrieks-
beheer  (vertaald onder  den titel „Ove r Arbeidsprestatie en 
loionregeling") waaruit het verband dadelijk zal blijken . 

t lijntrekke n beeft tweeër lei oorzaak. Ten eerste cle 
„natuurl i jk e neiging pta het zich gemakkelijk te maken, wat 
„ m e n natuurlij k hiieren zou kunnen noemen. Ten tweede 
„een meer  secondaire, ontstaan uit redeneering en omgang 
„'me t andere werklieden; dit zou men als „sys temat isch lijn -
t rekken "  kunnen aanduiden. 

,,'t s buiten kij f dat bij  een gemiddeld man (in allerlei 
„ l evensomstand igheden) cle neiging bestaat met een lang-
haam, gemakkelijk vol te houden tempo, te werken, 't s 
„s lechts door  nadenken en waarnemen zijnerzijds, of als 
„ g e v o l g van voorbeeld, consc iënt ie, of druk van buiten, 
„da t hij  er  toe overgaat een vlugger  tempo aan te nemen. 

„E r zijn natuurlij k menschen met ongewone energie, le-
„venskracht en lijver , die uit zichzelf flin k aanpakken, hun 
„e igen standaard bepalen, die zelfs hard werken daar  waar 
„he t tegen (liun eigen belang ingaat. h deze zeer  on-
gewone naturen dienen slechts als contrast om' dc nei-
g i n g der  meerderheid te scherper  te doen uitkomen. e 
„zi n „ o m het zich gemakkelijk te maken", wordt zeer  be-
„vorder d door  een aantal menschen, arbeidende aan het-
zelfde werk 'tegen een unifor m dagloon, samen te brengen. 

e flink e werkkrachten ve.inindercn onder  dit stelsel 
„langzaam) 'maar  (zeker  in tempo, totdat ze dat van de meest 
„minderwaard ige n bereikt hebben. t een van nature 
..energiek man eenige dagen met een luiaard samenwerken, 
„dan is het onveranderlijk logisch gevolg dat hij  redeneert: 
„WaarO m zou ik hard werken, als die luie kerel hetzelfde 
„ loo n krijg t als ik, en nog niet de helft v an het werk doet ? 

„ E e n nauwkeurige tijdstudi e van menschen, die onder 
„zu lk e omstandigheden werken, zal feiten aan het licht 
„b rengen, die zoowel belachelijk als bedroevend zijn. 

„ E e n voorbeeld. Een energiek man, waarvan ik den tij d 
„Opnam , liep bij  het gaan van en naar  het werk met een 
„sne lhe id van dri e a  mijl '  per  uur  en niet zelden draafde 
„hi j  na een ganschen werkdag naar  huis. Na aankomst op 
„he t werk verminderde hij  onmiddellij k zijn snelheid tot 
„één mij l per  uur . d hij  met een geladen kruiwagen 
„da n liep hij  flink , zelfs als hij  tegen een heuvel opging, 
,,'met het doel om zoo kor t mogelijk belast te zijn. Bij  den 
„ te ruggan g verminderde hij  zijn tempo tot één mij l per 
„uur , nam 'elke gelegenheid tot vertraging waar  en ging 
„zelf s zoo U en dan zitten. Om zeker  te zijn. dat hij 
„nie t meer  deed dan zijn luien buurman dwong hij  zich 
„zel f langzaam te zijn. 

e menschen werkten onder  een werkmeester  van 
„ g o e de reputatie, die j  zijn patroon in hooge eere stond, 
„e n die. toen zijn aandacht op bovengenoemd feit gevestigd 
„Werd . antwoordde: „We l , ik kan hun het zitten beletten, 
„maa r Om| hen tot meer  vlugheid te bewegen, als zij 
„aa n het Werk zijn, dat kan de duivel niet!" 

e natuurlijk e luiheid is een ernstig gebrek; doch 
„ver rewe g het grootste euvel, waaronder  zoowel patroons 
„al s werklieden jijden , is de systematische lijntrekkerij , die 
„onder bijn a alle gewone beheerstelsels algemeen voor 
„komt , en zulks als resultaat eener  nauwgezette studie van 
„d e zijde der  werklieden, wat het meest hunne belangen 
„bevorder t . 

t veel belangstelling hoorde ik eens een kleine, maar 
„ervaringr i jk e kegeljongen van twaalf, aan een nog groene 

„co l lega die 'zich bijzonder  ijveri g betoonde, uitleggen, dat 
„he t noodig was het kalmpjes op te vatten; zij  werden 
„ immer s per  uur  betaald, dus hoe harder  hij  liep, hoe 
„minde r hij  verdiende, en ten slotte beloofde hij  hem 
„een flink e rammeling van de andere jongens als hij  zoo 
„v lu g bleef. 

t is een type van systematisch luieren dat nu wel 
„nie t zoo ernstig is, omdat het direct in de gaten loopt en 
„e r  dus (zoo noodig een eind aan klan gemaakt worden. t 
„sys temat isch luieren wordt evenwel'  bijn a altij d gedaan 
„me t het 'bewUstc doel den patroon onwetend te houden 
„omtren t de snelheid waarmede de arbeid kan worden ver-
dicht 

n met 'dit doel is zoo algemeen, dat in eene 
„ fabr ie k nauwelijks één bekwaam' werkman wordt gevonden, 
„hetzi j  dat j  arbeidt in dagloon, op stukwerk, in aangc-
..nomen werk Of onder  een ander  gewoon systeem, die niet 
„een aanzienlijk 'deel van zijn tij d besteedt om te studceren 
„ho e langzaam hij  werken kan, terwij l hij  den patroon nog 
„de n indru k verschaft, flin k aan te pakken. 

t wordt in 't kor t veroorzaakt, doordat bijna alle 
„patr i ons een maximum loon voor  elke klasse hunner  on-
bi l l i j k is, hetzij  clan dat er  in dagloon of op stukwerk 
.x,billij k is, hetzij  dan elat er  in dagloon of op stukwerk 
„gearbe id wordt. 

„ E e n werkman is cr  spoedig achter  hoe hoog dit maxi-
„miu m voor  zijn speciaal geval wel is. Eveneens begrijpt 
„hij , dat als cle patroon overtuigd wordt, dat een werkman 
„meer kan doen clan hij  heeft gedaan er  vroeg of laat 
„een middel gevonden wordt om dat tc verkrijge n met 
„wein i g of geen loonsverhooging. 

e werkgever  ontleent zijn kennis van dc hoeveelheid 
„arbei d van een bepaalde soort, die per  dag kan worden 
„verr icht , hetzij  door  eigen ondervinding te hooi en te 
„gra s opgedaan door  onsystematische waarneming van het 
„volk , hetzij, (i!n 't gunstigste geval, aan notities van den 
„tijd , waarin voorheen elk werk werd verricht . Veelal zal 
„hi j  overtuigd zijn dat een bepaald werk vlugger  kan ge-
schieden dan gebeurd is. doch zelden neemt hij  de drasti-
s che maatregelen. Welke noodig zijn om het volk te dvvin-
„gen het in den kortsten tij d te doen, tenzij  hij  werkelijk e 
„ g e g e v e ns bezit waaruit hij  afdoend kan bewijzen hoe vlug 
„he t werk 'wel kan geschieden. 

t ligt (dus voor  de hand dat het in het belang van 
„ iederen man (is, op te passen dat een werk niet vlugger 
„gebentr t dan voorheen. e jongeren en minder  ervaring-
r i jke n worden daarin .onderwezen door  de ouderen, alle 
„mogel i jk e overreding en druk wordt toegepast om haastige, 
„zel fs tandige menschen te beletten nieuwe records te ma-
„ke n waardoor  wel hun loon tijdelij k vermeerderd wordt 
„doc h al degenen, die na hen komen, tevens genoodzaakt 
„worde n harder  te werken voor  hetzelfde geld. 

„Bi j  het beste dagwerk onder  het oude stelsel kan zoo-
v e l het natuurlij k luieren als het systematisch lijntrekke n 
..voor  een groot deel den kop ingedrukt worden, wanneer 
„nauwkeur i g nota (wordt gehouden van de hoeveelheid werk, 
„di e door  eiken man wOrdt verricht , en als zijn loon stijgt 
..naarmate hij  oekwamer wordt, terwij l zij, die het niet tot 

„ een zekeren standaard kunnen brengen, ontslagen en ver-
hangen worden door  anderen met zorg uitgezoebten. 

t kan evenwel slechts geschieden, als het volk vast 
„over tu ig d is, dat het niet in de bedoeling ligt , zelfs niet 
„i n een verwijderd e toekomst, stukwerk in te voeren, en 
„he t is zoo goed als onmogelijk dit de menschen tc doen 
„ge looven als het werk van dien aard is, dat zij  het voor 
„s tukwer k geschikt achten. n cle meeste gevallen zal de 
„v ree s olm ten rejoord te maken, dat als basis voor  stukwerk) 
„gebru ik t zou kunnen worden hen doen lijntrekken , zooveel 
„zi j  maar  durven. 

e kunst 'van systematisch luieren komt evenwel'  vooral' 
„ to t ontwikkelin g bij  stukwerk; wanneer  de man zijn prij s 
„pe r werkstuk twee of driemaal heeft zien verlagen omdat 
„hij '  als 'resultaat van harder  werken zijn productie had ver-
droot dan is hij  geneigd met het standpunt van den werk-
gever  in t̂ geheel geen rekening meer  te houden en is 
„me t grimmigheid Aast besloten een nieuwe tariefverlagingi 
„ t c voorkomen, zoover  als dat door  lijntrekke n maar  mo-
„geli j k is. Ongelukkigerwij s heeft dit een slechten invloed 
„ o p het karakter  van het volk. daar  het er  toe geleid wordt 
„de n werkgever  tc misleiden en te bedriegen; aldus wor-
d en flink e (oprechte werklieden hypocritisch gemaakt. e 
„we rkgever wordt al spoedig als een antagonist,  niet 
„a l s vijand beschouwd, en het wederzijdsche vertrouwen 
„da t tusschen een leider  en zijn volk dient te bestaan, het 
„en thus iasme het gevoel dat zij  allen voor  dezelfde zaak 
„arbeiden , waarvan zij  allen de vruchten zullen plukken, 
„di t gevoel verdwijn t geheel. 

„B i j  het gewone stukwerk-systeem is hel antagonisme 
„bi j  het volk veelal'  zoo groot, dat elk voorstel door  den' 
„werkgever gedaan, hoe redelijk ook, door  hen met achter-
,,docht wordt ontvangen; het lijntrekke n wordt zoo'n vaste 
„gewoon te, dat het volk dikwijl s moeite doet de productiet 
„ va n dc- banken waaraan zij  staan te beperken wanneer 
„zelf s een groote productie-vermeerdering van hunne zijde 
„n ie t meer  arbeid zou eischen. 

„Bi j  werk dat telkens en telkens herhaald wordt, en 
„waarva n cle hoeveelheid voldoende is om het toe te laten, 
„ i s het stelsel om! een contract te maken met een flin k 
„werkman , waarbij  hij  een zeker  soort werk verricht en 
„ tevens de vrijhei d krijgt , onder  strikt e be 'rking . zijn 
„e igen menschen te gebruiken, succesvol. 

. Wat de derde oorzaak van langzaam werken be-
tref t daarop zal later  (in dit boek ruimschoots terug ge-
komen 'worden, waarbij  dan tevens met voorbeelden zal 
worden aangetoond hoe groot de winst is voor  werkgevers 
en werknemers beiden wanneer  in plaats van de lukraak , 
dc wetenschappelijke methode tot in cle kleinste details 
wordt toegepast. e groot de tijdsbesparing en de productie! 
vermeerdering 'wel is, door  het laten wegvallen van on-
noodige bewegingen en het omzetten van langzamer in 
vlugge handelingen, in elk ambacht, kan pas ten volle, 
begrepen worden wanneer  men met eigen oogen cle re-
sultaten heeft aanschouwd die een competent man door 
volledige tijdstudi e kan verkrijgen . 

( W o r d t v e r v o l gel. 1 

De Nieuw e Schouwbur g te Haarlem . 

e heer  A . W . Weissman zond ons een exemplaar  van 
de reproductie van zijn ontwerp, met kort e beschrijving, 
voor  dc verbouwing van den bestaanden schouwburg aan 
den Jansweg te . 

Voor  zoover  uit een en ander  is na te gaan is hier 
voldaan aan de eischen, die bij  een kleinen, eenvoudigen 

schouwburg gesteld mogen worden, zonder  in overdrijvin g 
'te vervallen. Alleen blijf t het bezwaar  bestaan dat het 
gebouw niet vrijstaat en dus aan de zijgevels weinig of 
geen gelegenheid bestaat, nooduitgangen aan te brengen. 
Voor het totstandkomen dezer  verbouwing schijnt echter 
Weinig (kans te bestaan. e dagbladen bevatten toch dezer 



dagen het bericht, dat dc eigenaar  van den schouwburg 
aar. den Jansweg te m heeft besloten, nu dc ge-
meenteraad dc gift van ƒ  voor  den bouw van eert 
gemeentelijken schouwburg heeft aanvaard, de verbouvvings-
plannen voor  zijn schouwburg, ontworpen door  den archi-
tect Weissmiann, niet door  te laten gaan. 

Volstaan zal worden tmet eenige kleine verbeteringen. 
Wat (het ontwerp van den Nieuwen Schouwburg aan het 

Wilsonplein betreft,  'niet gezegd worden, dat dit tot 
heden zeer  gunstig beoordeeld wordt. 

Zoo (schreef o.a. het Weekblad ,,Architectura"  daarover: 
.„Zooal s [men 'Wetet fis de architect J. A . G. van der  Steur 

de ontwerper  cn heeft bij  te beschikken over  een bouw-
som1 Van f

e nieuwe schouwburg is gedacht op het plantsoen van 
het [Wilsonplein, met den hoofdgevel naar  de Wilhclmina -
straat. e geve], geflankeerd door  twee lage met groene 
koepels )afgcddkte torens, bestaat uit verschillende boUW-
stijlmoticvcn : , . Gothische en -
sche o.a. c afmetingen van het gebouw zijn  bij

" 
Van 'meer  beteekenis is  de schrijver  der 

Brieven lover  Bouwkunst in dc „ N . . Courant"  cr  on-
langs  schreef, toen dc plannen te ' tentoon-
gesteld e schrijver

r  het e bedrag, dat een milde gever  aan de 
stad m ten geschenke heeft gegeven, is de totstand-
koming van een nieuw schouwburggebouw aldaar  verzekerd." 

e  'waren heden in het stadhuis tentoongesteld, 
tev ens een gedeeltelijk stadsplan (met het Wilsonplein, waarop 
het  theater  is gedacht. Zoo op het plan bezien 

 situatie niet erg vroolij k en de hoogst onregel-
matige vorm, die dit plein heeft, met het geheele gemis 
van aslijnen, die eenig verband van het stadsplan met het 
gebouw  doet de vraag stellen: Waarom juist daar 
en fhiet elders ? n ieder  geval heeft deze plaats vóór, dat 
voldoende mimt e om het gebouw blijft , hetgeen reeds veel' 
is, doch nog niet alles."  i 

e architect Van der  Steur  heeft voor  dezen schouw-
bur g geen amphitheater, doch een rangstheater  ontwor-
pen, /waarvan de zaalvloer  sterk afloopend naar  het too-
neel zal gebouwd worden. e keuze van soort theater 
zal in dit geval iwel de beste blijkfen , daar  het hier  dienst 
moet doen als repertoirtheater  en tevens toegankelijk moet 
zijn voor  alle beurzen." 

e zaal biedt ruimt e voor  zitplaatsen, de eerste 
rang bevindt zich langs den achterwand en dc beide zij-
wanden,  plaatsen, terwij l een tweede galerij  als 
tribun e voor  personen uitsluitend aan den achterwand 
is geprojecteerd." 

e zijwanden der  staan rechthoekig op de tooneel-
opening, welke een breedte van . heeft en het pros-
cenium met dc traditioneclc prosceniumloges is vervallen 

 (heeft plaats gemaakt voor  een strakke omlijstin g van de 
tooneelopening. waarvóór de verdiepte orkestruimt e is aan-
gebracht." 

e  die door  de niet al te groote breedte een wat 
gerekten vorm krijgt , heeft aan de achterzijde twee afge-
schuinde 'hoeken, waardoor  de toegang tot de galerijen 

 'verkregen. e zaalruimte is door  een tongewelvig 
plafond afgedekt, door  gewelfribbcn ondersteund en on-
derbroken." 

„ V a n  breede voorvestibule af, die in verbinding staat 
met dc beide ronde trappenhuizen, welke tot de eerste 
galerij  voeren, komt men ï'angs schuin geplaatste portalen 
naar  de gangen, die achter  de zaal zijn gelegen en waar 
eveneens 'de toegangen tot die ruimt e zijn gelegen." 

r  dc plaatsing van deze tusschenportalen, die alles-
behalve fraai aan de cirkelvormig e trappenhuizen cn de 
gangen aansluiten, krijg t dit gedeelte van het plan iets 
zeer  gewrongens, hetgeen nog sterker  zich doet gevoelen, 
als imlen het daarboven gelegen plan der  ie galerij  bekijkt , 
waar  de foyer  hierdoor  een onregelmatigen, vcelhoekigen 
vorm 'heeft gekregen." 

e trappen tot de tribune, die geheel van het beneden-
gedeelte zijn afgestoten, zijn gunstig aan iedere zijde van 
het gebouw' gelegen." 

e t'ooneelruimite is hoogst bescheiden. Bij  eene afmeting 
van . breed, is zij  diep, terwij l het acntertopneej! 
deze diepte vergroot tot een totaal van " 

„Aa n beide zijden van het achtertooneel zijn de decors-
en requisitenbergplaatsen aangebracht, terwijl '  beide 
zijden  tooneelrujmte zich de kleedkamers bevinden, 
bereikbaar  door  afzonderlijk e gangen aan dc buitengevel 
gelegen, waardoor  goede luchtverversching plaats kan vin-
den. r  waar  het plan niet tot klaarheid is gebracht, 
zooals bij  de bovengenoemde portalen cn trappen, moet 
dit hoofdzakelijk worden toegeschreven aan het zoeken
een monumentale buiten-architectuur." 

e 'beide ronde trappenhuizen, die alleen tot toegang 
van de ie galerij  dienst doen, zijn in den voorgevel opge-
voerd tot architectonische hoofdmotieven, koepelvormig met 
koper  bekroond, waar  tusschen de middenparti j  zit opge-
sloten." 

t voorgebouw staat  de verdere architectuur  ge-
heel op zich zelf en is als het ware een ontmanteling
de  achter  tusschen schiet, terwij l alle mogelijke mo-
tieven in terracotta gedacht den totalen indruk '  onder-
steunen doch verzwakken." 

e itiooneelruimfte, klein als ze in dit plan is, geeft naai' 
btiten niet genoeg de plaats aan waar  de eigenlijke actie-
in het gebouw geschiedt." 

„ E e n allertreurigsten indruk , die schriel afsteekt bij  de 
ruim e gift , die de /schenker  ter  beschikking gesteld heeft, 

 de wijze van voorstellen en teekenen  deze pro-
jecten ; met vlugge krijtschetsen  een meer  voorl'oopige 
doch aangenamer indru k kunnen gevestigd worden, terwij l 
de proeve  deze schijnbaar  af-zijnde teekeningen, vooral 
de vodderige perspectief het project armoediger  maakt.' 

Wi j kunnen n schrijver, in deze spe-
ciaal e aangelegenheid moeilijk van jaloezie ver-
denken en moeten zijn critiek wel  vri j  onpartijdi g be 
schouwen, en het koimit ons gewenscht voor, dat men
te ' niet geheel onopgemerkt zal laten. 

r  het aanvaarden van een zoo belangrijk geschenk 
neemt men wel steeds zekere verplichtingen op zich

 joud h spreekwoord zegt wel', dat men
gegeven paard niet in den bek moet zien, maar  het ge-
meentebestuur m heeft aan zijn eigen
en 'tegenover  de burgeri j  verplichtingen, die het niet
geten g ter  iwill e van een kwart millioen, of welke som! 
geld? pok. 

Rappor t over de Vervuilin g der Haagsch e Grachten . 
r  de Gezondheidscommissie tc 's-Gravenhage is uit-

gegeven een verslag van het onderzoek naar  de oorzaken 
van het ontstaan van den stank der e grachten 
en aanwijzing betreffende middelen ter  verbetering, be-
werkt door  dr . N.  Söhngen. 

e resultaten van dit onderzoek worden daarin als volgt 

samengevat: 

e Poldervaart, Schie, Gaag en Zweth, welke s 
en 'polderwater  aanvoeren, dat voor  verversching van de 

e en e grachten gebezigd wordt, bevatten 
water  van goede hoedanigheid. 

n de grachten van t en aangrenzende gemeen-
ten wordt dit - en polderwater  door  rioolloozingcn 
van woningen, straten en fabrieken, tevens door  groente-
afval bij  veilingen en pp andere plaatsen zeer  verontrei-
nigd. 

 Na t is het Vlietwater  ernstig vervuild ; het is 
troebel, stinkt , bevat weinig of geen zuurstof, veel organi-
sche stof- en stikstofverbindingen, een enorm aantal bac-
teriën per  c.cm., waarvan ongeveer  coliachtige. 
n (tegenstelling met andere openbare wateren komt daarin 
een [groot aantal gistcellen voor, tot  per  c.cm., welke 
afkomstig zijn uit het afvalwater  der  gist- cn spiritusfa-
brieken en der  brouwerij '  te . 

Ook' de e Trekvlie t wordt hoofdzakelijk door  het 
e Vlietwater  vervuild cn stinkt tengevolge der  stroo-

mingen Sn het water  soms nog erger  dan de . 
Vliet . 

 Van t tot n g stroomend, verandert het 
e Vlietwater , indien krachti g gespuid wordt, weinig. 

Bij [geringe spuiing, wanneer  het water  voor  het afleggen 
van dien afstand rnteer dagen bedroeft, heeft zelfreiniging 
in dien tij d plaats. 

t water  van de Nieuwe vaart en Wennetjessloot, 
waarmede de e vaart in hoofdzaak gevoed wordt, 
bestaat eveneens grootendeels fj$t - en poldcrwater 
en is van goede hoedanigheid. 

Bij 'het begin dezer  vaart, bij  Berkendael, wordt het 
vervuil d door  riolen van de kom der  gemeente -
nen en door  de fabriek van zuivelprodukten Berkendael. 
Verderop wordt het geleidelijk meer  en meer  vervuild door 
riolen van woningen, wasscherijen en eloor  groenteafval. 
Van n af tot den Z. W . Binnensingel heeft 
nog Verdere verontreiniging door  groenteafval plaats. 

t 'water  van de Beek of g . uit - en 
polderwater  bestaand, is van betere hoedanigheid dan dat 
van de e vaart. 

e r  bevat zuurstofhouelend water, dat belang-
rij k beter  is dan dat der e grachten, hetgeen blijk -
baar  bet gevolg is van de oordeelkundige waterverver-
sching en van het 'feit, dat slechts enkele riolen daarop 
loozen. 

6. Op de e grachten loozen de riolen van nog 
slechts een gering aantal, meest moeilijk aansluitbare, per-
ceelen; teen noemenswaardige grootere verontreiniging daar-
door  van het grachtwater  heeft niet plaats. 

r  den aschstaal worden de grachten vervuild ; bij  droog 
weer  door  stof, bij  regen door  opgeloste en zwevende stof 
met het hemelwater  van het terrein meegevoerd. Even-
eens heeft vervuilin g der  grachten plaats bij  het overladen 
van vuil uit de schuiten op den staal'  en omgekeerd. 

e modder, in verschillende grachten in dikk e laag aan-
wezig, bestaande uit bezonken vuil , bladresten. takken, zand 
enz., moet, mede tengevolge van het daarboven staande 
zeer  verontreinigde water, tot vermeerdering der  stankver-
spreiding bijdragen. 

e oorzaak van het ontstaan van den stank der 
e grachten is bijn a geheel te vinden in de vervui-

lin g van den n Vliet , door  rioolkiozingen van 
woningen en straten van , door  groenteafval en af-
valwater  van de fabrieken in aangrenzende gemeenten. 

e e riolen van woningen en straten leveren ten 
hopgstef  pet., de fabrieken enz. ten minste  pet. 
der op den boezem gebrachte afvalstoffen. 

e maatregelen ter  verbetering van de hoedanigheid van 
bet water  der e grachten moeten gezocht wor-
elen in : 

. Verbetering van het water, dat n g binnen-
stroomt door  de e Trekvliet . 

. Verbetering van het water  der e vaart. 

. Verbetering van den toestand, waarin de -
sche grachten verkeeren en de vervuilin g daarvan in n 

. 

e verbetering van den toestand der e grachten 
zal tot stand komen, door: 

1. de grachten geregeld uit te baggeren, zoodat daarin 
gestoven straatvuil , ingeworpen afval, bladeren van boomen 
enz. verwijder d worden. e gistingen in ele modderlagen, 
welke als een der  oorzaken van den stank der  grachten 
beschreven zijn, kunnen vooral ook in den herfst zeerj 
hinderlijke n stank verspreiden. e temperatuur  van de mod-
der Ss dan nog slechts weinig gedaald, zoodat de mikro -
biologische processen daarin bijn a even krachti g vcrloo-
pen als 's zomers; bovendien is de waterverversching in 
de grachten veel geringer  na het badseizoen'. 

 het dempen van de in het verslag genoemde stink-
sloot langs de Aschstaal. uitmondend op den N .W. Bui-
tensingel. 

 het bouwen van een vuilverbrandingsinrichtin g tenge-
volge waarvan verontreiniging eler  grachten door  vuil van 
den staal uitgesloten is. 

 Voltooiin g van de aansluiting der  perceelen op het 
rioolnet. 

G  No.  e  s 1 a g van de Algemeene 
g op 16 Juni

N i e u we g aan den Jansweg te , doo  A . W. 
Weissman met afbeeldingen. 

e k te , . Th. Anema. met 
afbeeldingen. 

g van den d van e voo  de n in 
d ove het jaa  (Slot). 

A No. n e het Ge-
nootschap. 

n j — Fusie, doo . de . 
, met afbeeldingen. 

. Toch h doo  Theo . 
e N i e u we g aan den Jansweg te , met af-

beeldingen. 

E  No. s in cementbeton en gewapend beton, 
doo . |. A . van de . inet afbeeldingen. 

N i e u we g aan den [answeg te , doo A . W. 
Weissman. met afbeeldingingen. 

A f b e e l d i ng s te Zeist. . Jan Stuivinga. 

E  No.  T e c h n i s c he mededeelingen als inleiding 
tst de g te o en Enschede  en n |uli

e k van . k & . te , doo  C. , met 
afbeeldingen. . t p 't Lansink de e -
ging doo C. s met afbeeldingen. 

.  o o k e  w.i. i  Juni t doo
. Enno van  w.i. met . 

h k van enkele typen van -
lampen en n voo e , doo . t Snaep w.i. 
met afbeeldingen. 

e scheepsluchtkappen in d gemaakt, niet afbeelding. 

. v. T.) No.  Officieel gedeelte. — 
Uit de afdeelingen. — n van . — n 
(slot). — s ove  getijden. — Gemengd. — Uit technische bladen en 

. 

E  No. g de g van het -
bestuu op  Juni  to . 

l s voo d en e 
. n  Aug ustus



4 . G No.

 ij t ij d s . 
E e ne e in het . 
U i t . 

No.  E en g e s l a a g de actie. 
S e in op Veili g ! 
Z o n d e . 

E E E No. n bij 
het stoken. — n en invetten van machines. — n n en 
stoomketel iede een n n hebben

 No.  Van het . n het -
Wilhelmplein te Geestemiinde. t  afb.) — .  (slot). 

t  afb.). — . — Van boek en . 

- e n . 

„D e Meteoor "  te Rheden . 
Trottoir- , Terrazzo- en Graniettegels, Trottoirbanden, 

, , Tennisbanen, enz. — — — 

T l A  A k 

R.TIM MAN. „ D E A T L A S " . 
— o n worden op aanvraag verstrekt. — 

. . — Tel. 3905. 

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

Brandkasten, , , etc. 

E E N B E Z O E  AAN ' T . . 

n schrijf t aan de N. . Courant: 

X u zoowel de restauratie van het kasteel , 

als de Jinrichtin g van bet Gcldcrsch m en het Ne-

derlandsche Artillerie-museum in elen ouden burcht bijna 

voltooid zijn. voldeden we gaarne aan het verzoek' van den 

he<r . A . , den voorzitter  van de vereeniging 

„d e "  en den directeur  van liet Nederlandseh 

Artillerie-museum , mm eens een kijkj e te komen nemen. 

Wanneer  wc. komende uit de prachtige bosschen van 

, plotseling de tinnen van het oude ridderslot 

zich boven het geboom';o zien verheffen, bemerken we 

terstond hoever  hei herstellingswerk gevorderd is. Geen 

verweerde daken, integendeel, daar  voor  ons ligt een slot 

met zware torens. — geen sprake meer  van verval. 

Alvorens wc den burcht door  het poortgebouw binnen-

treden, nemen we dit gebouw wat nauwkeuriger  op. r 

waar r  kor t vermolmde planken de trap. die naar  de 

torenkamers Voert aan ons oog onttrokken, zijn nu zware 

deuren aangebracht, ruiten en vensters zijn hersteld, en 

de muren van het pleisterwerk ontdaan. 

Ce wapens der  graven van Aldenbur g rechts, en van 

de hertogen de la Tremouille, links, steken af tegen den 

rood-baksteenen ntuiir . 

e (westelijk van het voorplein gelegen bijgebouwen, dc 

voormalige stallen en bet koetshuis, zijn eenigszins in den 

oorspronkelijken toestand teruggebracht. l de stal-

len (thans voor  een ander  doel moesten worden ingericht, 

dan waarvoor  zij  eertijds bestemd waren, heeft men toch 

twee boxen in den oorspronkelijken staat behouden, en 

gerestaureerd: de overige zijn weggebroken om daardoor 

meer  ruimt e te krijge n voor  een gedeelte van het artillerie -

museum. 

n ophaalbrug voert over  de binnengracht, door  het 

poortgebouw naar  den ,,0pperhof". e deur  van het poort-

gebouw, in oude kleuren geschilderd, is voorzien van een 

zwaren bronzen klopper. t uurwerk boven de poort, met 

de ^wijzerplaat anno  is hersteld. 

n „Opperhof "  betredende, bemerken we hier  terstond 

de groote verandering, die is ontstaan door  het wegbre-

ken 'van dc vestibule en den muur langs den zuidelij-

ken . 

Over  dit gedeelte van de restauratie is indertij d heel wat 

te doen geweest. Zoo als men zich zal herinneren warert 

de 'deskundigen het over  deze zaak niet eens. e heeren 

de St tiers en P. [f. . Cuypers, de deskundigen van den! 

minister  van binnenlandsche zaken, waren van meening 

dat zoowel de vestibule, als de muur , vormende den gang 

langs den zuidelijken vleugel, moesten worden verwijderd , 

daar  ze h.i. „geensz ins bij  het kasteel passen, de binnen-
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Het Taylor-stelsel . 

V e r  v 1 > 

t is merkwaardig te zien. hoe het stelsel van Taylor 

toegepast kan worden op den eenvoudigsten en meest ruwen 

handenarbeid, zoowel als op het meer  ingewikkelde en 

meer subtiele werk dat in de machine-industrie veelvuldig! 

voorkomt. Ook in de bouw-ambachten zou er  voor  vele 

soorten van werk met succes parti j  van getrokken kunnen 

worden, zooals ook in het bock wordt aangetoond. 

t doiet den lezer  eenigszins vreemd aan. den schrijver 

te 'zien beweren, dat zelfs het versjouwen van gietelingcn 

op 'wetenschappelijke wijze geschieden kan en daaruit groote 

voordeden voor  den werkgever  en werknemer beide kun-

nen voortspruiten. n Taylor  blijf t niet bij  beweren, hij 

staaft zijn stelsel door  voorbeelden en hij  heeft daarmede 

bewijzen geleverd, dat een wetenschappelijke wijze van wer-

ken 'mogelijk is cn daaruit volgt onmiddellijk , dat het dus 

<>ok plicht is daartoe oVer tc gaan. 

n 'stelle zich evenwel niet voor, dat dit maar  zoo, 

oen, twee, drie, kan gaan. n 'moet eigenlijk de uit-

ifenzettingen van Taylor  zelf lezen, o|m goed in te zier. 

hoeveel voorbereidende studie door  den werkgever  aan alk' 

détails van den arbeid moet wprden gewijd. 

t lontbreek't de arbeiders ten eencnnilale aan voldoende 

inzicht, om' zelf hun methoden van werken te verbeteren: 

de directies imlueten het werk. dag voor  dag, tot in on-

derdeelen vooruit regelen en streng toezien, dat het stipt 

volgens de vastgestelde regeling wordt uitgevoerd. e uit-

 kan dan alleen tegenvallen, wanneer  niet voor  elk 

so&rt van werk de juiste man gekozen is. E r  dient op 

(Zie bladz.

te word/on gewezen, dat van deze keuze zeer  veel afhangt, 

zooveel zelfs, dat reeds als tegenwerping is aangevoerd, 

dat het stelsel'  alleen met uitgezochte werkkrachten zou 

zijn door  te voeren. r  deze tegenwerping verliest hare 

hietc-ekenis grootendeels, wanneer  'men let op de veelsoor-

tigheid der  werkzaamheden, die in elk modern bedrij f voor-

komJcn, zoodat hot tot een zeer  groote hoogte mogelijk is. 

ieder  werkman dien arbeid te doen verrichten, waarvoor 

hij in alle opzichten het meest geschikt is. 

, die voor  niets bruikbaa r  zijn. /uilen steeds in 

een zeker  aantal voorkomen; dit is een gevolg van oorza-

(ken, die niets 'met het stelsel te maken 'hebben. Vaak even-

wel gaan thans bruikbar e krachten verloren, die als on-

bruikbaa r  worden aangezien, olmdat zij  niet goed geleid 

worden en de werkman zelf soms geheel verkeerde begrip-

pen heeft over  hetgeen hij '  kan en niet kan. e directies' 

van vele bedrijven gaan in den regel in de beoordeeling' 

Van bruikbaarhei d en geschiktheid zeer  oppervlakkig tel 

werk, zij  beoordeelen den werkman naar  hetgeen waarvoor 

bij l zich uitgeeft en voldoet hij  als zoodanig niet clan wordt 

hij al zeer  spoedig ongeschikt en minderwaardig verklaard , 

terwij l bij  goede, methodische leiding veelal zou kunnen 

blijken , dat hij  dit geenszins is. n het stelsel van Taylor 

legt die leiding van den arbeid aan de directies verplich-

tingen op, waarvan men een aantal jaren geleden nog 

niet droomde. Zi j  dwingt, als het ware, de leiders van d.-tr 

arbeid tot het verrichten van al het hersenwerk, tot het 

oplossen van alle moeilijkheden, ten einde het den werk 



man zoo. eenvoudig en gemakkelijk'  mogelijk te maken, ge-
makkelij k in dien zin. dat alle onnoodige inspanning bij 
het werk vermeden wordt en, olm zoo te zeggen, eikei 
handbeweging haar  grootste nutti g effect teweegbrengt. 

, bazen, opzichters zullen niet meer  kunnen vol-
staan met die verdeeling van het werk! alleen, cn het na-
genoeg geheel overlaten van de feitelijke, uitvoering aan 

n werkman; juist aan die uitvoering zullen zij  een on-
gekend grooter  aandeel moeten nemen dan voorheen en 
zich daarvoor  op de hoogte moeten stellen van tal van 
zaken, die; tot heden vri j  algemeen beschouwd werden als 
te liggen beneden de aandacht van de directie of zelfs inj 
het glcheel niet de aandacht waard. t een geheel gewij-
zigde verhouding tusschen directie of patroon en werkman 
hiervan het onvermijdelij k gevolg moet zijn, ligt voor  de 
hand. t Taylorstelsel heeft een sociale beteekenis, die 
reeds nu zeer  belangrijk kan worden genoemd, maar  in 
hare geheele uitgebreidheid eerst overzien zal kunnen 
worden, wanneer  de invoering meer  algemeen geworden 
zal zijn. 

e proeven door  Taylor  zelf (geleid, hebben plaats ge-
had lin de staalindustrie, maar  de door  hem verkregen 
resultaten hebben er  toe geleid, dat ook in andere be-
drijve n proeven genomen zijn. o.a. in het metselaarsvak. 

e , daarvan door  Taylor  gegeven, is zeker 
inzonderheid voor  bouwkundigen van belang; wij  ontl'eenen 
daarom aan het boek nog het volgende: 

n behoort tot de oudste ambachten. e gereed-
schappen en materialen, zoowel als de wijze van metselen, 
zijn sinds honderde jaren weinig of niets verbeterd. Niet-
tegenstaande de millioenen menschen, die dit ambacht be-
oefend hebben, is alles vrijwe l bij  het oude gebleven. r 
vooral zou rnien dus meenen dat door  toepassing van we-
ten schappelijke analyse en studie slechts weinig winst te 
behalen viel'. e heer  Frank . Gilbreth , li d van ons) 

t .(American Society of mech. engineers) die in 
zijn jeugd zelf het metselen beoefend heeft, begon belang 
te. stellen in de beginselen van het wetenschappelijk be-
heer  en besloot die op het irjetselfen toe te passen. j 
maakte een buitengewoon belangwekkende analyse en studie 
Van elke beweging van den metselaar  en liet alle onnoo-
dige bewegingen, de een na den andere, wegvallen en 
verving langzame door  snelle bewegingen. Tot met het 
kleinste element dat de snelheid en vermoeidheid van 
elett metselaar  beïnvloedt werden proeven genomen. j 
stelde vast hot; elk der  voeten van den metselaar  precies1 

moeten staan in verhouding tot den muur . den mortelbak 
en den steenhoop, waardoor  het onno.xlig werd dat hij  een; 
of twie stappen naar  den steenhoop en terug moest doen, 
telkens als een steen moet worden gemetseld. 

j  bestudeerde de beste hoogte van den mortelbak en 
den steenhoop en ontwierp een houten gestel, op de tafel 
waarvan al ele materialen geplaatst werden, waardoor  de 
stcenen. dc mortel, de man cn ele muur steeds op de 
jt.isU onderlinge afstanden bleven. e gestellen worden, 
naarmate de muur hooger  wordt, do >r  een spccialen op-
perman, voor  alle metselaars versteld. r  wordt den 
metselaar  de inspanning bespaard van het telkens bukken 

 rijzen tot en. van het niveau zijner  voeten, voor  el kerf 
steen en eiken troffel mortel. n bedenke eens hex' groot 
het arbeidsvermogen is, dat al die jaren door  verspild is, 
doordat elke (metselaar  zijn lichaam, dat, stel . weegt, 

. moest laten zakken en daarna weer  doen rijzen, 
telkens wanneer  een steen (die ongeveer . weegt) 
op den muur 'moet worden gelegd! En elke metselaar  doet 
dit ongeveer  duizendmaal per  dag! 

Al s resultaat van verder  onderzoek werden dc steenen, 
na hei lossen van de kar , vóór dat zij  bij  den metselaar 
werden gebracht, door  een opperman nauwkeurig gesorteerd 

pn imtet hun besten 'kant naar  boven, op een cenvouch;. 
houten raam gelegd, welk raam zoodanig gemaakt was, 
dat elke steen in den kortst mogelijken tij d gepakt ko; 
worden en in de meest voordeelige positie lag. e met 
selaars behoefden daardoor  den steen niet tenger ter  on 
derzoek orrf , te wentelen, alvorens hem neer  te legget 
en tegelijk bespaarden zij  den tij d die noodig is om te 
zien, wat de beste 'kant is, die aan de buitenzijde van der 
muur moet worden geplaatst. '  wordt ook de tij d 
bespaard, noodig om den steen uit een verwarden hoop 
op den steiger  te zoeken. Zoo'n „pakket "  steenen (zooal 
de heer  Gilbret h zijn geladen houten ramen noemt) wordt 
door  oefh opperman op de juiste plaats dicht bij  den 
mortelbak op het verstelbare getimmerte geplaatst. 

Zooals ieder  weet geeft een metselaar, nadat hij  den 
steen op het mortelbed heeft gelegd, met den steel var. 
zijn troffe l er  verschillende lichte slagen op, om de juiste 
dikt e vam de voeg te verkrijgen . Gilbret h vond, dat door 
een voldoend dunne specie te nemen, "de steen door  een 
dru k van de hand die hem neerlei, tegelijk op den juisten 
stand gebracht kan worden. j  stond er  op dat zijn kalk 
pikeurs de mortel voldoende vloeibaar  maakten, waardoor 
de tij d noodig voor  het neertikken van den steen werd 
uitgespaard. t resultaat van deze minutieuse studie der 
bewegingen die een 'man onder  de gunstigste omstandig 
heden bij  het metselen moet uitvoeren, was dat Gilbret h 
het aantal bewegingen per  steen van achttien tot vij f terug 
bracht, in een geval zelfs slechts tot twee. e details 
dezier  analyse heeft hij  neergelegd onder  het hoofdstuk 

n Study"  van zijn boek getiteld „Bricklaying " 
System". ' 

Een onderzoek der  middelen die de heer  Gilbret h ge-
bruikt e om de bewegingen van zijn metselaars van  tot 5 
per steen terug tc brengen, toont dat die verbetering op 
dri e verschillende . wijzen is verkregen. 

. Verschillende bewegingen, die de metselaars voor-
heen noodzakelijk achtten, doch die hem na nauwkeurige; 
studie em proefneming noodeloos bleken, liet hij  totaal 
wegvallen. 

. j  voerde eenvoudige toestellen in zooals zijn ver-
stelbaar  gestel en houten pakketten, voor  het optassen der 
stcenen, waardoor  hij  met zeer  geringe medewerking van 
een goedkoopen opperman een aantal vermoeiende en tijd -
roov'ende bewegingen, die vroeger  noodig waren, totaal 
kon laten vervallen. 

. j  leerde zijn metselaars eenvoudige bewegingen 
met beide handen gelijk maken, terwij l zij  vroeger  eerst 
leien beweging met dc rechter  maakten om daarna die 
met de linkerhand te beginnen. 

Zoo leerde de heer  Gilbret h zijn metselaars bijvoorbeeld 
om met dc linkerhand een steen op te vatten en tegelijk r-
tij d mtt de rechterhand een troffe l mortel te nemen. 

t gelijktijdi g met beide handen werken werd natuur! : k 
mogelijk gemaakt door  een diepen mortelbak te nemen 
in plaats .van den ouden, ondiepen (waarin de mortel ze>o 
dun uitgespreid lag dat men een of twee stappen moet 
doen om ze te bereiken) cn door  mortelbak en steenhoop 
dicht bij  elkaar  ein op de juiste hoogte op zijn gestel te 
plaatsen. 

e dri e soorten verbeteringen zijn typische voo-beelden 
van de wijze waarop noodelooze bewegingen geheel kvrt -
nen wegvallen en langzame bewegingen dcor  vluggere k n-
nen worden vervangen, wanneer  „wetenschappel i jke bewe-
gingsstudie"  zooals de heer  Gilbret h zijn analyse noemt of 
„t i jdstudie- ' zooals schrijver  zegt, op een ambacht wordt 
toegepast. 

e 'meeste mannen der  praktij k (den tegenstand van 
bijn a alle werklieden kennende, zoodra het betreft eenige 
verandering in hun methoden en gewoonten te breng' ! 1) 

zullen wel betwijfelen dat het mogelijk is dat dergelijk soort 
studie resultaten van eenig belang afwerpt. e heer  Gil -
breth bericht dat hij  eenige maanden geleden, bij  een groot 
metselwerk dat hij  onderhanden had, op commerciëel 'e schaal' 
de groote winst Won aantoonen die door  toepassing zijner 
„wetenschappel i jke bewegingsstudie"  verkregen wordt . j 
moest een fabrieksmuur  metselen. . dik , van twee 
soorten steenen, met afgewerkte voegen aan beide zijden 
van den muur . t metselaars die lid eener  vak.erceniging 
waren, slaagrüe hij  er  in, na zijn mannen uitgezocht cn hen 
in zijne nieuwe methode geoefend te hebben,  steenen 
per man, per  -uur  te metselen, terwij l de gemiddelde hoeveel-
heid mtet de ouderwetsche methode in dat deel van het 
land  ste?encn per  uur  bedroeg. 

Zij n metselaars leerden de nieuwe methoden van hun 
bazen. 

Zi j  die van het onderwijs niet profiteerden, werden 
ontslagen en ieder  die bekwaam bleek kreeg een flink e 
(geen kleine) loonsverhooging. Om zijn menschen individueel 
tc kunnen behandelen en aan ieder  man een prikke l te 
geven om zijn best te doen, paste de heer  Gilbret h een 
vernuftige methode toe, om het aantal steenen dat elke 
man verwerkt had, te tellen en registreeren en elke man 
voortdurend te doen weten hoeveel steenen hij  verwerkt 
had. 

't s pas door  dit werk te vergelijken met de productie-
van hen die gehoorzamen aan de tyranni e van ommigq 
onzer  slecht geleide metselaars-vakvereenigingen. dat blijk t 
hoe groot het verlies van menschel'ijk arbeidsvermogen wel 
is. n zékere stad heeft zoo'n metselaars-vakvereeniging 
voor  du werk de productie barer  leden beperkt tor
steenen per  dag wanneer  het geldt werk voor  de stad en 
375 per dag voor  werk voor  particulieren. 

c leden dezer  vereeniging zijn vermoedelijk oprecht over-
tuigd dat dit drukken der  productie een weldaad voor 
hun beroep is. 

't t evenwel toch voor  ieder  duidelij k zijn, dat een 
dergelijke lijntrekkeri j  bijn a misdadig is, omdat het onver-
mijdelijk e gevolg daarvan is, dat elk werkmansgezin hooger 
huur  voor  zijn huis moet betalen en het werk er  ten slotte 
de stad door  uitgedreven wordt, inplaats van dat het er  in 
komt. 

e komt het dat in een ambacht dat reeds van voor 
Christu s geboorte beoefend wordt met gereedschapj>en die 
steeds vrijwe l dezelfde gebleven zijn, dat de vereenvoudi-
gingen van 's metselaars bewegingen niet eerder  werden 
uitgevoerd ? 

Zeer  waarschijnlij k heeft menig metselaar  in dien tij d 
dc mogelijkheid begrepen om deze overtollige bewegingen 
weg te laten. h zelfs al had hij  vroeger  de verbeteringen 
van den heer  Gilbret h uitgevonden, dan nog kan een met-
selaar  allée-n, daardoor  zijn snelheid niet opvoeren, omdat 
zooals man weet. steeds meerdere metselaars op een ri j 
werken en dat de rmuren rondom een huis, gelijkelij k moe-
ten opschieten. Een metselaar  kan dus niet veel sneller 
werken dan zijn maat naast hem. Bovendien heeft geen 
enkele werkman het gezag waardoor  hij  anderen zou kun-
nen dwingen om sneller  tc werken. 

't s alleen door  gedwongen vaststelling der  methoden, 
door  gedwongen gebruik 1der  beste gereedschappen en ar-
beidsvoorwaarden en gedwongen samenwerking, dat dit snel-
ler  werk verkregen wordt. c dwang tot aanvaarding der 
standaardmethoden en samenwerking is een taak die uit-

l uitend tot dc leiding behoort. e leiding moet zorgen dat 
er  steeds een of twee onderwijzers beschikbaar  rijn,  om 
lke  nieuweling, de nieuwe en eenvoudige bewegingen 

te leeren en de langzamen moeten voortdurend nagegaan 
en geholpen worden, totdat zij  de juiste snelheid bereikt 
 lebhen. 

Zi j  die na behoorlijk onderricht , niet overeenkomstig de 
nieuwe n met dc grootere snelheid willen of kun-
nen werken, moeten door  de leiding ontslagen worden. 
Evlenecns moet de leiding ervan doordrongen zijn, dat het 
volk zich niet aan deze strengere regelingen <al onder-
werpfan en niet extra hard zal werken, wanneer  het ook 
niet extra betaald wordt. '  . 

t alles sluit in dat elke man individueel nagegaan en 
behandeld moet worden, terwij l voorheen de menschen in 
groote groepen werden behandeld. 

e leiding moet eveneens toezien dat zij, die dc steenen 
en de mortel gereed leggen, het gestel op goede hoogte 
(brengen enz., met dc metselaars samenwerken, door  hun 
arbeid goed cn steeds op tij d tc verrichten; eveneens moet 
zij  eiken metselaar  herhaaldelijk op de hoogte brengen, 
welken voortgang hij  heeft gemaakt, opdat hij  niet onbe-
wust in een langzamer tempo vervalt. t blijk t dat 
deze groote verbetering alleen verkregen wordt, doordat 
de 'leiding nieuwe plichten en nieuw werk op zich neemt, 
werk wat de werkgevers voorheen nooit gedaan hebben 
em dat zonder  deze nieuwe hulp der  leiding, zelfs al is 
de werkman volledig met de nieuwe methoden op de hoogte-
en al is hij  m/ct den besten wil bezield, toch niet deze. 
verbazingwekkende resultaten kunnen worden bereikt. 

Gilbreth' s metsel-methode is een eenvoudig voorbeeld van 
echte en vruchtbar e samenwerking. Niet het tvpe van sa-
menwerking waarbij  een massa werklu i eenerzijds gezamen-
lij k 'met de leiding arbeiden, doch dat waarbij  verschillende 
menschen der  directie (elk op zijn eigen speciaal terrein) 
eiken werkman individueel helpen door  eenerzijds zijn be-
hoeften en tekortkomingen te bestudeeren en hem beter 
en vlugger  methoden te leeren en anderzijds door  toe; te 
zien dat alle andere werklu i waarmee hij  in aanraking1 

komt hem helpen en met hem samenwerken dcor  hun 
deel van het werk goed cn snel'  te doen. Schrijver  is np 
de rrnethode van den heer  Gilbret h wat diep ingegaan, om 
duidelij k aan te toonen dat deze productie-vermeerdeiin̂  
en deze harmonie nooit bereikt had kunnen worden onder 
het „initiatief - en prikkelsysteem", (dat is door  het vraag-
stuk alleen aan de werklieden ter  oplossing te geven). 

t succes werd veroorzaakt door  de toepassing der  vier 
elementen die de kern van het wetenschappelijk beheer 
vormen. 

. e ontwikkelin g (door  het beheer, niet door  den 
werkman) dor  wetenschap van het metselen, met vaste 
regels voor  elke beweging van eiken man en de volma-
kin g en standardeering van alle gereedschappen en voor-
waarden waaronder  gewerkt wordt. 

. e zorgvuldige schifting en daaropvolgende trainin g 
der metselaars tot eerste klas werkers en dc verwijderin g 
van allen die -weigeren of onbekwaam zijn om de beste 
methode toe te passen. 

. 't Werken van een eerste klas-metselaar  volgens de-
wetenschap van het metselen, waarbij  elke man een groot 
dagloon ontvangt, voor  snel werk en om te doen wat hem 
gezegd wordt . 

. Een bijn a gelijkmatige verdeeling van het werk en 
de verantwoordelijkheid tusschen den werkman en de- di-
rectie. e laatste werkt den ganschen dag. bijna zij  aan 
zij  met het volk, helpende, aanmoedigende en den weg 
effenende, terwij l zij  voorheen zich afzijdi g hield, de men-
schen slechts weinig hulp bood en op hen bijn a de geheele 
verantwoording wierp voor  de toe te passen werkwijzen, 
gereedschappen, snelheid en harmoniecrende samenwerking. 

Van deze  elementen is het eerste het meest belang-
wekkende en het meest sprekende. e dri e andere zijn 
echter  elk voor  zich even noodzakelijk om succê  te bereiken. 



Vooral moet niet uit het oog verloren worden dat achter 
dit alles, en dit alles besturende, moet staan, de optimisti -
sche, besliste en hard werkende leider  die zoowel geduldig 
kan wachten als werken. 

J Vereenigingen . 

J T O T G

. 

n de Algemeene Vergadering dejr j  van
Juni j.1. werd, volgens het Bouwkundig Weekblad, na afdoe-
ning der  huishoudelijke werkzaamheden, overgegaan tot het 
punt : ,,Bespreking van den weg, door  de . te volgen, 
nu de Bond van Nederlandsche Architecten in zijne ver-
gadering van i de fusie heeft verworpen" . *) 

e Voorzitter  verheugde zich over  de flink e opkomst 
der leden, nu dit belangrijk e punt behandeld zou worden. 

n het bijzonder heette hij  den heer e f welkom1, 
die ireeds in  betreffende hervormingen der , had 
opgemerkt: 

„ W o r d t ten juisten tijd e een reorganisatie verzuimd, dan 
„zouden zij  spoedig blijke n verachterd of verouderd te zijn 
„ te n nadeele van haren invloed en het doel harer  stichting 
„e n een bron worden van steeds toenemende teleurstelling: 
„voor  hare l éden ." 

'Wat nu het te behandelen onderwerp betreft, wees de 
Voorzitter  er  op, dat, aangezien de fusie in den Bond 
was verworpen, het fusie-vraagstuk zelf natuurlij k niet meer 
door  dc . behoefde te worden behandeld. 

t 'dit besluit van den Bond voor  het , erf 
naar  spreker  vermoedde, ook voor  de n der 

, gen groote teleurstelling is geweest, behoeft geert 
nader  betoog- Jaren lang is op de meest ernstige wijze het 
fusie-vraagstuk nader  voorbereid, en terecht mocht de hoop 
gekoesterd worden, dat werkelij k het zoo zeer  gewenschte: 
één krachtige Vakverceniging van architecten in Nederland, 
bereikt zou worden. e hoop is, door  het besluit van den 
Bond, verijdeld. 

e . heeft zich nu af te vragen: Wat moet zij  nuj 
doen ? t r  heeft zich ook deze vraag gesteld, 
en heeft zijn s te dezer  zake gepubliceerd in B. 
Weekblad  No.  blz.  en. v. Naar  dit praeadvics 
verwijzende, herinnerde spreker  cr  aan, dat er  mogelijk-
heden bestaan: 

iste. c . keere terug op hare schreden cn worde 
weer  een algemeen bouwkunstlichaam, gelijk zij  vóór
was; 

e . handhave den bestaanden toestand en de 
bestaande Statuten en Alg . . ; 

e . reorganiseere zich overeenkomstig dc Sta-
tuten cn . , opgesteld door  de Fusie-Com-
missie. 

e Voorzitter  wees er  op. dat het r  in zijn 
praeadvics zich niet kan verecnigen met de iste cn met 
de  mogelijkheid. Teruggaan tot vóór  zou betee-
kencn: onvruchtbaar  worden en afsterven der ; de
mogelijkheid is niet wenschelijk, omdat de . nu een 
uitstekende gelegenheid heeft zich verder  te evol'utionee-
ren als vakverceniging op de basis der  Fusie-Statuten. 

Ten slotte herinnerde de Voorzitter  er  aan, dat door  de 
hoeren Bremer c. s. een voorstel is ingediend, waarin de 
wcnschelijkheid betoogd wordt, dat in de nieuwe Statuten 

*) e t e  namen. 

der . een bepaling worde opgenomen, dat het lidmaat-
schap van de . niet vereenigbaar  zal zijn met het li d 
maatschap eener  andere vakvereeniging van architecten. 

Alvorens het debat over  bovengenoemde mogelijkheden 
werd geopend, las de Secretaris de volgende passages voor 
uit een ingekomen schrijven van den heer  Van a 
Vl ieg: 

e , 

„ W a a r ik Uwe belangrijk e vergadering op g a.s. 
„nie t kan bijwonen, zij  het mij  vergund schriftelij k een 
„e n ander  in 't midden te brengen. 

„Ee rs tens een woord van respect en waardeering voor 
„he t even zakelijk als waardig praeadvies van het d 
„bestuur na de fusieplannen. Nu de Bond van Architec 
„ten , m|et vooropstelling van veelszins denkbeeldige bezwa-
„ren , de mogelijkheid eener  samenwerking van wie bijeen 
„behoo ren voor  afzienbaren tij d heeft afgesneden, rest er 
„n iet s anders dan dat elke corporatie d o e l b e w u st haar 
„ w e g gaat. 

„ W a t de bondsarchitecten willen bereiken is hun zaak. 
e  a a t s c h a p p ij-architecten kunnen doorgaan, met 

„wa t even zakelijk als welbewust is begonnen, namelijk 
„con fo r m de voorstellen van het , het lichaam 
„waaraa n de besten der  architecten reeds gedurende eenigo 
„genera t ies hunne krachten gaven, verder  op te bouwen 
„to t een groote, machtige corporatie tot B e v o r d e r i n g 
„ d e r B o u w k u n s t . 1 

n late door  niets d i t g r o o t s c he d o el v e r d o n-
„ k e r e n. 

n sluite niet het oog, voor  wat, ondanks vele ge-
.,breken, tot stand kwam'. 

„ E n vooral, men vare voort met te vormen een kern 
„i n dit lichaam, door  bijeen te brengen en te houden allen, 
„di e op den naam „Arch i tec t "  aanspraak kunnen maken. 

e is noodig, dat het criterium , waaraan candidaat 
„ leden n getoetst, steeds scherper  en mfct steeds toe-
„ n e m e n de zuiverheid tegenpver  de m e d e w e r k e rs in het 
„va k worde gehandhaafd. t erkenning van hen, die als 
„architect- l i d der j  van Bouwkunst z ij  n inge-
schreven, 'kan getracht worden aan hen die in 't ver-
„ vo l g willen toetreden, vooral in aesthetisch opzicht eischen 
„t e stellen, waardoor  zij  zich van n i et geschoolde, n i et 
„to t b o u w m e e s t er  opgeleide bouwkbndigen behooren 
„ t e onderscheiden. 

„Voor t s is noodig dat de 1, zooals terecht1 

„doo r de heeren Bremer—Gratama is voorgesteld, het lid-
„hnaatschap harer  a r c h i t e c t - l e d en on vereenigbaar  acht 
„me t dat van andere architectenvercenigingen. Waar wij 
„ than s naast de j  reeds zagen opkomen het 
„Genoo tschap Architectur a et Amicitia . de Afdeeling bouw-
..(kunde van het t van , en den Bond 
„va n Nederlandsche Architecten, kan elk, die als architect 
,ji n eenig verband met collega's wil samenwerken, zich 
„afvrage n bij  welke organisatie hij  zich 't meest thuis ge-
„voel t . En de j  behoeft geenszins te vreezen, 
„da t zij  door  den voorgestelden maatregel architect-leden 
,yzal verliezen, noch dat toetreding van andere jongere 
„krachte n zal uitblijven. " 

a werd overgegaan tot bespreking der  bovenge-
noemde  mogelijkheden. e twee eersten, nam.: terug-
gaan tot vóór  en de bestaande toestand handhaven, 
werden met algemeene stemmen verworpen. 

e 3de mogelijkheid, de . te reorganiseeren overeen-
komstig de Fusie-Statuten, werd met luid applaus begroet. 

e heer  Poggenbeek merkte op, dat hij  zich met dit 
applaus volkomen kon vereenigen; maar  hij  meende toch 
dat enkele punten van de Fusie-Statuten gewijzigd moesten 
worden, aangezien die punten eigenlijk ten gerieve van 

den Bond waren goedgekeurd door  de n 
der . 

e Voorzitter  antwoordde hierop, dat dit niet geschied 
was voor  den Bond maar  voor  de fusie; het r 
stelt verder  voor, enkele punten te veranderen; zoo het 
behouden van den toestand met een Algemeen Secretaris 
en niet invoeren de functies van Bestuurs-Sccretaris en 
idejm Penningmeester. 

e heer  Posthumes s was het met den heer  Pog-
genbeek eens; terwill c van de fusie heeft de . water 
in den wij n gedaan. Nu, de fusie verworpen is in den 
Bond, moet de . haar  eigen gang gaan en moet het 

r  nieuwe Statuten indienen, op' grondslag van 
de Fusie-Statuten, maar  indien gewenscht hier  en daar 
gewijzigd. e Fusie-Statuten toch zijn ook samengesteld 
door  leden van den Bond; (het  nu zuiverder  als de . 
zelf e nieuwe Statuten opstelt. 

Spreker  sou er  sterk tegen zijn nu m'aar  in eens de Fusie 
Statuten aan te nemen. 

p las de Voorzitter  voor  het slot van het prae-
advies van het , luidende: 

„Samenvat t ing. Uit de adviezen van het r 
„bet ref fend e bovenstaande  punten (welke  punten dc 
„Voorzi t te r  nog even nader  toelichtte) moge blijken , dat 
„he t r  inderdaad wenscht de cardinale punten 
„va n de Fusie-Statuten onveranderd tq handhaven als basis 

r de reorganisatie der . Alleen een tweetal'  punten, 
„d i e niet van pr incipiëelen maar  van administratieven aard 
„zijn , (punt  Bcstuürs-Sccretar is, Bestuurs-Penningmees-
„te r  en punt : Commiss iën) acht het r  beter 
,,'mji n Of meer  tc wijzigen. t nadruk '  het -
bestuur  er  te wijzen, dat het van het grootste belang 
„is , het compl'eete en uitmuntende geheel, dat de Fusic-
„Statute n vormt, ook a ls g e h e el te behouden als Sta-
tuten van de , omdat adarmede dc juiste basis ver-
,.kregen  voor  een vruchtbaar-werkende en krachtige 
„Vakvereen ig in g van Architecten in Nederland. 

t r  vertrouwt dan ook', dat de Architect-
n  de a.s. Alg . Vergadering op  Juni a.s. vol' 

„vertrouwfe n pullen willen medewerken |m dit doel te be-
reiken." 

Applaus. 

e (heer s merkte op, dat hij  wel wil'  meegaan 
met de strooming om de , tc hervormen overeenkomstig 
de Fusie-Statuten; hij  wenschte echter  alleen te waarschu-
wen 'tegen overhaasting en zou enkele punten  wel' 
öens  na willen gaan. Zoo de Eerecode en Contributie -
heffing naar  draagkracht. Spreker  bleef bezwaar tegen 
deze punten voelen, maar  hij  zal er  niet nader  op ingaan, 
omdat zij  vroegfer  reeds uitvoerig door  hem besproken zijn. 

e Voorzitter  verheugde zich er  over. dat de heer s 
mee wil gaan; op de vraag, of allen het wenschelijk achten 
de . te hervormen overeenkomstig de Fusie-Statuten 
volgde levendig applaus. 

e heer g achtte het niet noodig dc verschillen-
de punten nog weer  eens te onderzoeken; alle leden zijn 
in de gelegenheid geweest de zaak goed tc overwegen. 
Spreker  bracht hulde aan het r  voor  zijn prae-
advies en pofc z.i. moeten de Fusie-Statuten in hun geheel 
worden aangenomen. Verder  moet men bedenken, dat men 
niet voor  altij d onherroepelijk aan alle bepalingen gebon-
den is; m)en kan toch later  wijzigingen aanbrengen als 
deze wenschelijk blijken . 

e heer k betreurde het ten zeerste, dat geen 
eenheid bereikt is in het Vakvereenigingsleven der  Ne-
derlandsche architecten, te meer, daar  cle Fusie-Commissie 
krani g (werk heeft geleverd. Spreker  was er  eveneens sterk 
voor, dat de . de Fusie-Statuten aanneemt; zooveel te 

gemakkelijker  kan later  een eventueele fusie met den Bond 
alsnog plaats hebben. 

e heer e Groot, na hulde gebracht te hebben aan de 
Fusie-Commissie voor  haren uitmuntenden arbeid, sloot zich 
aan bij  hen, die de . evolutionair  willen vervormen; 
echter  dient men hierbi j  z.i. op een tweetal punten te 
letten. 

n verband hiermede had spreker  een motie opgesteld, 
liuidende als volgt: 

e Algelmeene Vergadering van  Juni
„gehoo rd de debatten over  een voorgenomen verdere 

„omvo rm in g der j  tot Bevordering der  Bouw-
„kt ins t tot een meer  zuivere vak-verceniging voor  archi-
tecten, 

„e rkennende de vyenschelijkheid, als eisch van den tijd , 
„da t (de architecten in Nederland in het oudste en voor-
naamste t van hun ve recn ig ings iëven de ge légen-
.„hei d  te vinden, zich in een zuivere vak-vereenif 
„ g i n g te kunnen groepeeren, 

„bi jzondere n 'dank en hulde brengende aan den arbeid 
„de r Fusie-Com'missie, noodigt het r  uit, bij ' 
„d e daartoe noodige Statuten en , zoo 
„veel doenlijk aan te houden de concepten der  Fusie-
„Commiss ie Van t  doch daarbij  tevens uit to 
„gaan ]van de twee volgende hoofdbeginselen, zijnde: 

„ i n . de (gelegenheid te openen tot het vormen van een 
„zuiver e vakvereeniging voor  architecten in Nederland, le-
„de n der , welke uitsluitend behandelen cle 
„kjunst - en sociaal-occonomische belangen van hun archi-
tecten-beroep als zoodanig, met bevoegdheid zelfstandig 
„naa r buiten op te treden en onder  gehoudenheid ele meer-
„kbsten , door  dit speciaal vakvereenigingsleven veroorzaakt, 
„ t e dpen dragen door  de daarbij 1 betrokken leden ; 

 naar  de tradit ië n onzer j  de gelegen-
„hei d te laten bestaan tot toetreding als gewoon lid onzer 
i,  (niet dien verstande, dat ook' zij. die geacht 

 worden voldoende begrip, tel hebben over  onder-
werpen van bouw-techniek en van de algemeene belangen 
„va n het bouwvak r  vakonderwijs. Bouw-ver-
„o rdenmgen, Eischen voor , enz.) aan de be-
raadslagingen daarover  deel kunnen némen en hun stem 
„daarover kunnen uitbrengen." 

n verband hiermede wees spreker  op de wenschelijkheid, 
die leden te behouden, op wier  medewerking cle . prij s 
stelt. 'Zullen dit worden de "  ? Spreker  kan 
uit de Fusie-Statuten niet opmaken, welk verband cr  be-
staat 'tusschen deze groep en de' 1-: alleen weet hij , 
dat izij  contributi e betalen. 

e n moeten hebben de volle maat wat 
betreft de behartiging van hun vakbelangen: maar  de zaak 
moet niet op de spits gedreven worden; er  blijven velen 
over. die ten volle bevoegd zijn. buiten cle vakbelangen, te 
spreken en tc stemmen over  bouwkunstaangelegenhcdeti. 

n antwoord hierop las ele Voorzitter  voor  art .  van 
dc Fusie-Statuten, luidende: e Vereeniging is een Ar -
chitecten vakvereeniging en draagt den naam van -
schappij  tot Bevordering der  Bouwkunst." 

e . is dus een zuivere vakverceniging, waarbij  het 
niet (mogelijk is nog een andere soort leden dan architecten; 
te hebben. e groep, door  den heer e Groot bedoeld, 
behoort bij  de , waarvan S 7 der  Fusie-Sta-
tuten bepaalt: s kunnen zijn zij. die voor 
„zic h in privé' of als besturend  verantwoordelijk hoofd! 
„ t e n technisch, kunstindustrieel  kunstvak uitoefenen
„een zoodanig ambt vervullen; ook zij. die zich bewegen 
„o p (het gdbied der  archeologie pf van het technisch
„kunstonderwi j s en die, naar  het oordeel van het Bestuur, 
„een zoodanige positie bcklceden, of eene functie uitocle-



.,ncn, dat hun arbeid van betcekenend belang voor  den 

„archi tec t of zijhe kunst of beroep kan geacht worden te 

„zijn . Zi j  'mogen echter  niet het architectenberoep uitoefe-

nen." e is voldoende het verband van deze groep 

met (de . aangeduid. 

e Voorzitter  tmlerkt c hierbi j  verder  op. dat het wel 

eenigszins 'onbillij k is enkele 'personen, die een reeks van 

jaren Jid zijn en die ,met in de termen vallen d te 

blijven (of r  te worden, uit te sluiten van de 

tot n door  hen bezeten rechten, als bezoek aan ten-

toonstel lingcn, [gebruik van de bibliotheek, enz. Spreker 

zon ex (vpor  zijn, als overgangsbepaling, deze rechten (waar-

onder  natuurlij k niet het stemrecht is begrepen) hen die 

op jhet oogenblik'  li d zijh, te doen behouden. 

e (heer  Brouwer  zou het zeer  betreuren als personen, die 

in zijn omstandigheid verkeeren ©n nu Buitengewoon li d 

zijfn. in ihet vervolg geen contact meer  zouden hebben met 

de ; 'waarop de Voorzitter  .verklaarde, dat dei heer 

Brouwer eon (model-type is van ©en , cn dat 

, volgens art .  d e r  Fusie-Statuten, het recht 

hebben van toegang tot de algemteene vergaderingen, de 

tentoonstellingen, voor  zoover  deze niet op de gewone 

leden-vergaderingen gebonden worden, en de excursion. Zi j 

ontvangen de periodieken ©n andere uitgaven der  Vereeni-

ging. zqoals bij l huishoudelijk reglement nader  is bepaald. 

e heer  Bettink wenschte in voorü i ts t revenden geest 

over  het behandelde onderwerp te spreken, en wees er 

, dat z. i . de groote (vereeniging, de 1., het goede ge-

neesmiddel wel wil '  innemen, maar  dc kleine vereeniging, 

de Bond, niet. 

r  is de . volkomen vri j  geworden te doen 

wat zij  het beste acht en wat haar  plicht is geworden: 

te trachten de Vakvereeniging in Nederland te worden. 

Zi j  'kan nu een heldere ©n vruchtbar e leiding geven aan 

het architecten beroep ©n zij  zou zich verzwakken, wanneer 

zij  enkele bepalingen uit de Fusie-Statuten liet vervallen. 

Spreker  achtte het voorstel-Bremer c.s. zeer  juist ; hier-

door  toch wordt erkend, dat een vakvereeniging van ar-

chitecten naast de . geen zin heeft. Spreker  eindigde 

met er  pp aan te dringen, dat de Fusie-Statuten onver-

anderd zouden worden aangenomen. 

e Voorzitter  kon zich hiermede geheel vcreenigen en 
legde er  nogmaals den nadruk op, dat het wenschelijk is, 
[niet aan de Fusie-Statuten te tornen. Ook' spreker  heeft 
vroeger  zich niet met alle punten 'kunnen vereenigen, o. a. 
met de Eerecode; maar  bij  dieper  inzien is hij  van 'ge-
dachte veranderd. Ook de buitenlanders hebben hun eere-
codc. 

e heer  Gratama wees op ©en lacune, die z. i. in de 
gedachtengang van den heer s bestaat, waar  deze 
jhet pnjuist vindt de Fusie-Statuten aan te  die niet' 
uitsluitend door , maar  ook' door  Bondsleden zijn 
opgesteld. 

Spreker  achtte dit juist een voordeel, omdat hierdoor 
cien resultaat, dc Fusie-Statuten, is bereikt, dat als de 
gulden imiddenvveg is te beschouwen en dc beste waarborg 
5n zich heeft te zijn pen meest redelijk e en juiste basis 
Voor oen vakvereeniging van architecten in Nederland op 
dit oogenblik'. 

t voorstel van den heer e Groot achtte spreker  een 

verkapte poging pm de . terug te doen gaan tot vóór 

, daarbij  zou de , bestaan uit leden, en 

daarin zou gevormd worden een groep van architect-leden. 

t geeft geen zuiver© vakvereeniging van architecten. 

m is het de . ernst in haar  streven om t© 

worden de goede en meest vruchtbar e vakvereeniging, dan 

moet zij  deze Fusie-Statuten, dia een uitmuntend geheel 

vormen, ook' als geheel'  aanvaarden. 

e heer e Groot meende, dat de heer  Gratama niet 

voldpende rekening hield met den bestaanden toestand der 

. E r  moet getracht Worden, zop weinig mogelijk leden 

uit de . te stooten. Enkelen zullen niet meer  opgeno-

imen worden in de groep van ; die pi l 

mioet Verguld worden. e financieeile omstandigheden der 

. uiiqgen niet verwaarloosd wprden, anders wordt de 

. wel uitsluitend een zuivere vakvereeniging, maar  dan 

zal de hoofdelijke omslag der  leden wel bijzonder  groot 

wprden, wil de . blijVe n doen wat zij  tot heden deed. 

e heer r  vroeg, of da Afd . Utrecht bij  aanne-

min g van het praeadvies van 'het r  zou op-

houden te bestaan; waarop de .Voorzitter  antwoordde, dat 

alle Afdeelingen dan zouden ophouden te bestaan; maar 

dat daarvoor  in de plaats |zquden 'komen plaatselijke Com-

mission der . 

e heer s w©es er  op, dat het niet mogelijk'  zal 

zijn , de Fusie-Statuten op deze Vergadering als de nieuwe 

Statuten der . aan te nemen. t zou onwettig zijn. 

s de bestaande Statuten der . art .  bepalen, 

dat de voorstellen tot Statutenwijziging zoo spoedig mo-

gelijk '  in handen moeten worden gesteld van de te be-

noemen Comlmissie tot Statutenherziening. t heeft niet 

plaats gehad; zqoidat dit nog eerst moet geschieden. 

e heer  Verheul verklaarde zich hierbi j  geheel  te 

slu|iten; ook d'e heer  Poggcnbeek JWas van dezelfde

ning, en gaf daarbij  de verzekering gaarne te willen mede-

werken bij  dc verdere hervorming der . in de richting , 

als door  de Fusie-Statuten is aangegeven. 

e Voorzitter  wees er  op, dat de wijze van behandeling 

der  Fusie-Statuten geheel is overeenkomstig het voorstel) 

der  Fusie-Comimissie, namelijk' volgens punt  en  van haar 

schrijven van t  welke wijze van behandeling is 

goedgekeurd door  de vergadering van n op 

 Apri l

e punten  en  luiden: 

 de Besturen van . cn Bond te machtigen in

gecombineerde vergadering met de FUsie 'missie over 

die. voorstellen haar  (d. w. 7.. der  beide vereenigingen) ge-

voelen te kennen te geven; 

 de daaruit voortvloeiende voorstellen opnieuw in de 

Vereenigingen te doen behandelen met dien verstande, dat 

zij  slechts in  geheel te aanvaarden of te verwerpen 

zullen zijn. 

Punt  is afgehandeld in de gecombineerde vergadering 
der  besturen met de Fusie-Commissie op  Januari
blijf t over  zijnde de vergadering van heden. a zal 
de schifting der  leden plaats hebben en dan kunnen vol-
gens sprekers mcening ook amendementen nog worden 
behandeld. 

e beer s achtt© dit niet juist ; de fusie is verwor-

pen, dus daarmlede is een geheel nieuwe toestand gescha-

pen. e vergadering kan wel in beginsel over  de Fusie-

Statuten, over  te nemen door  de . beslissen,  niet 

de statuten definitief aannemen. r  moet eerst het 

advies gevraagd worden van de tc benoemen commissie 

tot herziening van Statuten en . 

e heer  JCubatz begreep de toppositie van den heer 

s niet, z. i. is de vergadering wel degelijk bevoegd 

zich over  de Fusie-Statuten uit te spreken, daar  zij  geheel 

overeenkomstig de besluiten der  vorige vergaderingen van 

n zijn voorbereid. 

Nadat nog enkele leden hun meening omtrent de al of 

niet wettigheid van het nemen van een bindend besluit 

hadden medegedeeld, stelde de heer g de volgende 

motie voor: 

e Algemeene vergadering van  Juni

„ g e h o o rd de debatten over  een voorgenomen verdere, 

„ o m v o r m i n g der . t. bév. d. Bouwkunst tot een zuivere 

„ v a k v e r e e n i g i n g voor  architecten; erkennende de wensche-

„l i jkhei d als ejsch van den tijd , dat de architecten in! 

„ N e d e r l a n d in hjet oudste en voornaamste instituut van 

„hu n vereenigingsleven de gelegenheid bebooren te vinden 

„zic h in eene nieuwe vakvereeniging te kunnen groepecren, 

„beslui t in beginsel het praeadvies van het r 

„aa n te nemen als basis voor  Statutenwijziging, overeen-

„koms t i g dc Fusie-Statuten". 

e hjeer  Grata'mJa merkte naar  aanleiding hiervan op, dat 

het steeds de bedoeling is geweest pas na de schitting 

der  leden de Statuten definitief aan te nemen of niet, aan-

gezien dan bekend is wat het gevolg van de Statuten zal' 

zijn betreffende de ledenlijst der . 

e heer k meende ook in aansluiting hiermede, 

dat eerst de schifting moet plaats hebben en dat dan de 

Statuten moeten worden aangenomen; de heer  Posthumus 

s achtte dit echter  onjuist, ©n wenschte eerst de Sta-

tuten aan te nemen en dan pas tot del schifting over  te gaan. 

a werd gepauseerd. 

n verband met het meeningsverschil tusschen het -

bestuur  en de heer  Posthumes s betreffende de wet-

tigheid van een eventueel bindend besluit over  de Fusie-

S'tattitet . op deze vergadering, (welk meeningsverschil met 

van. principieelen maar  meer  van formleelën aard was)

vde Voorzitter  na de pauze voor  de volgende motie, waarin, 

/naar  hij  meende, het meeningsverschil was opgelost: 

e n van dc j  tot Bevorde-

r i n g der  Bouwkunst, vereenigd in vergadering op  Juni 

 in het k gebouw, 

„kenni s genomen hebbend van de Concept-Statuten en 

„ A l g e m e en . t voor  de samen te smelten 

„Ve reen ig ingen j  tot Bev ordering der  Bouw-

kunst en Bond van Nederlandsche Architecten, opgesteld 

„doo r de Fusie-Com'missie. betuigen hun instemming daar-

„mede, en aanvaarden de beginselen, daarin neergelegd, 

„voo r reorganisatie der  Statuten en Alg . . t 

„va n dc " 

e motie werd met algemeene stemmen aangenomen. 

e Alg . . , art.  sub i, werden 

door  het r  benoemd in dc Commissie tot her-

ziening der  Statuten en Alg . . , de -

leden der  Fusie-Couwmissie de heeren S. dc Clcrcq, J. A . 

G. van der  Steur  en G. Versteeg; benevens de heeren P. 

G. Buskens en F. YV. . Poggcnbeek. 

t r  deelde de vergadering deze benoe-

ming mede, waarop dc aanwezige heeren zich bereid ver-

klaarden de benoeming te aanvaarden. 

e heer  Gratama diende daarop, ter  bespoediging van 

het  van een eindbesluit, de volgende motie in: 

c n der . tot bev. der  Bouwk., ver-

eenigd in vergadering op  Juni  in het -

peli j k gebouw, spreken de wenschelijkheid uit, dat de be-

noemde Commissie tot g van de Statuten en 

„A lg . . t ook voorstellen zal doen tot schif-

t i n g der  leden van de , en dit zal doen in overleg met 

„d e bestaande Commissie van Onderzoek." 

e motie werd eveneens met algemeene stemmen aan-

genomen. 

a werd het voorstel Bremer c.s. als motie inge-

diend, luidende als volgt: 

e n der  t b1. der  B., vereenigd 

„i n vergadering op  Juni  spreken de wensche-

„l i jkhci d uit, dat in de 'Statuten, art .  worde opgenomen 

„d e bepaling, dat het lidmaatschap van dc . niet ver-

e n i g b a ar  is met het lidmaatschap eener  andere vakver-

„cen ig in g van architecten". 

e motie werd eveneens met algemeene stemmen aan-

genomen. 

c heer  Van d vroeg, of het lidmaatschap der . 

ook vereenigbaar  zou worden met het lidmaatschap van 

de Afd . Bouwkundige s van de Vereeniging van 

e ; waarop de heer  Gratama antwoordde, 

dat het niet voldoende bekend is, of genoemde Afdeeling 

oen vakvereeniging is; dit zal nader  onderzocht moeten 

worden: maar  is zij  werkelij k een vakvereeniging, dan zul-

len de desbetreffende Bouwkundige s moeten kie-

zen tusschen haar  en de . 

e 'rnoiti e e Groot, hierop in stemming gebracht, werd 

met groote meerderheid  stemmen voor) verworpen. 

e g was vervallen door  aanneming der 

motie van den Voorzitter . 

G  No. k , doo  J. -
tama. e e d  zijn beteekenis voo . 

l  en  de n voo  de g  uitbetaling van 
het m van den . 

e k in het licht van den -
digen tijd. 

. l bouwen», doo  C. J. de . t 
. N . A . 
A f b e e l d i n g en en losse plaat. s te , . Jan 

Stuivinga. 

A No. e  met afbeeldingen. 
- en j - Fusie doo  C. N. van . 

, e Schoenmake en , op s Twee 
n doo  Candidus. 

e A d v i e z en aan n voo n in gewapend 
beton, doo . . . . N. A. 

E u c u  i e e . 
n e n van . 

E  No. e de s c h e e ve n van n 
d t in  doo . C. van . 
e e de  Ned. e gemeente . 

O z on en zijne toepassing. 
W o n i ng met stalling te  met afbeeldingen. 

E  No. e m e t a s t a b i l i t e it onze d 
als gevolg van e en haa beteekenis voo  techniek. t 
gehouden in de g van het k t van s
's e op i  doo . . t Cohen, met af
dingen. 

T e c h n i s c he . als inleiding tot -
g te o en Enschede  en  Juli  Eenige mededeelingen, 

hoofdzakelijk e den dienst de n van Enschedé' 
doo  A . . Op Ten , met afbeeldingen. 

t Suez -ka n a ai in  doo  W. F. Leemans c. i . 
O p e n i ng van het Veiligheidsmiiseum. 

. v. T.) No.  Officieel gedeelte. — 
n van . — . — . — e Ned. 

. — e - en Woningtoezicht  Nijmegen. 
— . — s ove getijden . —Gemengd. — 

. — Uit technische bladen . — 

E  No.  J a a  1 ij k s c h e Algemeene g
houden  en  Juli . 

V a n het d tot de daad. 
U i t de afdeeling «Utrecht»' 
U i t onze West. 

E E F No. t zetten de
stookschachten in een . — , de k van de vochtigheid 
van gebouwen. 

E . Uitgave van |. G. e te t bevat in Afl . 6: 
n met e : F. E. . — e n 

t : W. C. van  Winden. — e toekomst-akkumu-
lato  van . . . J.  Jslot): E. . L . A. n e.i. — Nog 
eens : de s : . — Een dwaling : G. J. v. d. Lubbe. — Een 
nieuwigheid op bioscoopgebied. e <. » : . S. S. — Aan de 
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: . E. W. . — e e n van den 
: . . van Gulik. Van twee tapuiten : . E. . e 

: J. . , w. e. i . e . -
dentie. — ) t ove dc maand i : W. . de  Vegt 

T . OU  EN W No. e g van Ed. . 
h k bevat, als e , de uit het , 

de g Amstelodamum n geschiedenis van de hand van 
wijlen den hee . C. . van het huis aan de t te 

, thans bewoond doo . Six, maa dat, naa wij meenen 
moet n in d met de g van de . e 
geschiedenis is zee , maa voo  den bouwmeeste zijn de bijge-
geven afbeeldingen o. i . van nog mee belang. 

n een tweede l t de hee . . g een e 
stins. de g tc , die gelukkig in goede handen is, 
maa doo e n veel van haa k

n heeft. e  noemt het huis als het best e type van 
een Ommelande g en om de geschiedenissen, die e  aan n 
zijn heeft het ook e als h monument. t de noodige -
zichtigheid zou men e  zeke wat mee van k  aan 
kunnen , maa dit zou slechts aan een zee bekwame hand kun-
den n . 

Ten slotte vinden wij nog van é n een g met 
een paa afbeeldingen van de mee bekende buitenplaats » 
te , thans j en als zoodanig voo g 

. 

E T UN N No. 9. n het Juni-numme
van Alexande s t vinden wij een niet k k 
van z s te . namelijk het huis h te g 
uitwendig behandeld met, zooals men zou kunnen zeggen, e -
landsche deftigheid, inwendig d en d in een -

, ove het algemeen met veel talent toegepast, maa niet in 
alle details . smaakvol. 

e kan men zeggen van de s van het landhuis Syla van 
den t l h te , die ons d t als de 

n . Wij gelooven , met Walte t 
, dat het hem t is met zijn monumentale. opvattingen, die 

n dit kleine landhuis tot uiting komen in de denkbaa e 
d en e . Of zij hie  op hun plaats zijn kunuen 

wij in het midden laten, waa t zelf den wensch , dat 
aan dezen bouwmeeste de gelegenheid gegeven , om ook eens in 

e n zijn neiging tot het monumentale te ontplooien. 
Van . o t t een i t afgebeeld, 

j  blijkt , dat de olifantachtige plastiek van . z
nog steeds s vindt. 

 P e r s o n a l i a . t 

j . . is de hee J. A . G. van de , b.i. te . 
voo  het tijdvak van  Septembe  tot l  benoemd tot 
tijdelijk buitengewoon  in de bouwkunde aan de Technische 

. 

- e n . 

voor  Uwe E . 
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 per  jaar  Jan.— ) voor 

het binnenland . ƒ

Te voldoen : bij  vooruitbetaling of in twee 
termijnen , elk groot  waarover op 

 Apr i l en  October  van het abonnementsjaar 

(  Jan.— , wordt beschikt. 

Afzonde r l i j k e n u m m e r s , uitsluitend j 
vooruitbetaling : met plaat f O

, idem, zonder  plaat »

Voor è . . 

Voor de overige landen der  Post-Unie, 

met inbegrip van ë en 

Zuid-.Afrik a I >

 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 S bezorgd zijn : n 65 's-Gravenhage. 

J . F. L. FRO WEI N.

Onverwacht is g j.1. in het gesticht s Stella" 

te Scheveningen overleden de architect J. F. , Frowein. 

Slechts weinige dagen gel'eden had hij  zich, op voorschrift 

van den geneesheer, daarheen begeven, om een rustkuur 

te maken, het heeft niet mogen baten, een hartkwaal 

waarvan de eerste sporen zich een paar  jaren geleden 

hadden vertoond, heeft vri j  plotseling een eind gemaakt 

aan een werkzaam leven. 

Frowein was een man, die leefde voor  zijn vak, dc bouw-

kunst en een der  kundigste en bekwaamste restaurators 

van pude bouwwerken. Gelij k een groot aantal onzer  bouw-

meesters heeft hij / in zijn jonge jaren op het atelier  van 

P. J. . Cuypers te Amsterdam gewerkt, maar, wat voor 

zijn vormin g misschien van nog van meer beteekenis is 

geweest, op dat van d Blomlme te Antwerpen. r 

gedurende vele jaren verbonden aan het bureau voor de 

n van Onderwijs, enz. toen nog onder f. van 

t 'wefrd hij  reeds spoedig belast met verschillende 

restauratiewerken, dooir  dat bureau uitgevoerd, zoodat hij 

op dit gebied reeds over eon groote ervaring kon beschik-

ken, toen hij  zich in  als particulier  architect te 

's-Gravenhage vestigde. 

Vandaar dat Frowein in zijn particulier e practij k herhaal-

delij k voor  restauratiewerken werd aangezocht en zijn werk 

kring , vooral in de laatste jaren bij '  veelvuldig voor-

komende kerkbranden een grooten omvang verkreeg en, 

om zoo te zeggen, zich over het geheele land, van Zuid -

broek in Groningen tot Vlissingen uitstrekte. 

t hart en ziel wijdde hij  ziel) aan deze opdrachten 

cn het is niet onwaarschijnlijk , dat hij  daarbij  te vee' 

van zijn physieke krachten gevergd heeft, want hij  had 

zich tot gewoonte gemaakt zooveel mogelijk alles zelf te 

doen en hij  gaf niet gemakkelijk een belangrijk détail 

of een interessante constructie uit handen, voor zij  geheel 

waren uitgewerkt en dan nog was hij  niet eens altij d vol-

komen tevreden over  zijn eigen arbeid. 

t succes is niet uitgebleven, maar het zou ons te 

ver  voeren de talrijk e welgeslaagde restauratiewerken van 

Frowein hier  op te sommen. Noemen wij  de kerken van 

Vlissingen. , Binnenwïjzend, Groote ; de 

torens van Sprang en Soest, dan doen wij  slechts een 

greep, die echter  reeds oen aanzienlijke hoeveelheid moci-

zamlen cn artistieken arbeid omvat; noemen wij  de schilder-

achtige Noord- e raadhuisjes van Jisp cn Graf t 

en in hel bijzonder dc bekende e te -

sum. dan zal er  wel niet veel meer  noodig zijn. om de 

beteekenis van Frdwein' s werkzaamheid op dit gebied na-

der in het licht te stellen. 

Alhoewel deze werkzaamheid hem noodzaakte, zich te 

verdiepen in de architectuur van vroegere eeuwen, bewijst 

de kerk te Groote t en de g ,,de Sier-

kan"  te 's-Gravenhage. dat hij  ook in moderne vormen 

wist tc bouwen en ook aan moderne eischen van comfort 

wist te voldoen; ook vontd hij  af en toe tij d zijn aandacht 

te wijden aan actueelc vraagstukken, den Beursbouw te 

.Amsterdam, het Vredespaleis te 's-Gravenhage, enz. en 

men zal zich zeker de vooir  eenige jaren door hem gepu-



bliccerde oplossing van het e k 
nog wel herinneren. 

Was hij  in prijsvragen niet altij d even gelukkig, op ten-
toonstellingen, o.a. dc laatste Wereldtentoonstelling te Pa-
rijs , vielen hem meermalen eervolle onderscheidingen ten 
deel. Zij n p voor  's-Gravenhage gaf aan de 
Antwcrpsche Bouwmeestersvereeniging, waarvan hij  li d was, 
aanleiding, hem de gouden medaille der  Vereeniging te 
vereeren. e onderscheidingen trokken ook buiten onze 
grenzen dc aandacht. 

Frowein was ook gcruimen tij d bestuurslid van de -
sche Afdeeling der j  tot bevordering der  Bouw-

kunst, van het thans vergeten Bouwkundig Genootschap, 
Van de Vereeniging t aan Allen"  enz. n de laatste 
jaren had hij  zich uit het e vereenigingsleven min 
of meer  teruggetrokken; hij  was echter  een ijveri g lid van 
den Bond van Nederlandsche Architecten. 

e dood heeft hemi verrast en de teekenstift uit cle hand 
genomen, om daarmede zijn naam! te schrijven op de vele 
bouwwerken, aan welker  behoud en herstelling hij  zijn 
beste krachten heeft gewijd. 

j  ruste zacht van zijn arbeid. 

P. . S. 

Het Taylor-stelsel . 
S l ot (Zie blaelz.

e (meer  men tracht door  te dringen in den geest van 
het stelsel en dc bedoelingen van Taylor , hoe duidelijker 
het wordt, dat voor  een richtig e en succesvolle toepas-
sing cn aan den werktmtan en aan zijne leiders vri j  hooge 
eischen gesteld moeten worden en dat men alleen door 
geduld en volharding bereiken kan wat men beoogt. 

Taylor  heeft begrepen, dat vooral door  menschen, die 
zijt ! stelsel nog niet in de toepassing hebben loeren kennen, 
daartegen zou worden aangevoerd, dat de toepassing niet 
altij d mogelijk zou zijn door  het gecompliceerd karakter 
,van de mcnscheljjke natuur  en door  verschil van ras en 
nationaliteit , om slechts enkele punten te noemen. 

Wat men met een Amerikaanschen of Ënge l schen werk-
man 'bereiken 'kan bereikt 'men wellicht niet 'met een -
aan of Spanjaard en bij  den Chinees zal uien andere 
resultaten verkrijge n dan bij  den ; maar  toch is 
in het algemeen wel aannemelijk, wat hij  zegt over  cle: 

P s y c h o l o g ie v an d en w e rk' m a n. 

r  is in dit boek meermalen nog over  een ander  soort 
van wetenschappelijk onderzoek gesproken, dat bijzondere 
aandacht verdient, namelijk een nauwkeurig onderzoek der 
motieven die de menschen beïnv loeden. 

Bij  eersten oogopslag zal dit meer  een zaak voor  intlivi -
dueele waarneming en beoordeeling schijnen  minder 
geschikt voor  nauwkeurig wetenschappelijke proeven, 't s 
waar  dat op de wetten die van dit soort proeven zijn af-
geleid, tengevolge van het zeer  samengestelde organisme — 
het «wenschelijk wezen - waarop geëxper imen teerd wordt 
een veel grooter  getal uitzonderingen zijn dan bij  wetten 
die stoffelijk e dingen beheerschen. t neemt echter  niet 
weg dat  beslist ook OP dit gebied wetten bestaan 
clie voor  een groot;'  meerderheid van menschen gelden 

 die wanneer  zij  omlijn d worden, van groot nut zijn 
voor  hen die met cle leiding van menschen te maken 
hebben. Om deze wetten te bepalen, werden gedurende 

 reeks van jaren nauwkeurige, zorgvuldig ontworpen 
en uitgevoerde proeven genomen, in algemeene tre-kken op 
dezelfde wijze als proeven omtrent cle andere elementen, 
die vermeld worden. 

e belangrijkste wet van dit soort in betrekking tot 
hei wetenschappelijke beheer  is wellicht cle invloed dien 
het taak-idee heeft op het rendement van den werkman. 

t is inderdaad zoo'n belangrijk '  element van het mecha-
nisme van het wetenschappelijk beheer  geworden, dat zeer 
velen elat beheer  noemen „taak'-behcer" . n dit taak-idee 
is absoluut niets nieuws. r  onzer  zal zich herinneren 
dal dit idee met goed gevolg in zijn schooljaren op hem 
werd toegepast. 

Geen geschikt onderwijzer  zal het in zijn hoofd krijge n 
om' aan ziin leerlingen een onbepaalde les te leeren te 
geven. , eiken dag geeft hij  aan eiken leerling 

(een bepaalde, juist omschreven taak, bepalende dat hij 
juist zopvjecl van het onderwerp te leeren heeft; alleen op 
deze wijze kunnen goede, systematische vorderingen door 
dc leerlingen worden gemaakt. e gemiddelde jongen zou 
zeer  slecht opschieten, wanneer  hem in plaats van dat hem: 
een taak opgegeven werd. gezegd werd dat hij  zooveel 
moest doen als hij  kon. Wi j  allen zijn groote kinderen en 
't is even waar  dat de gemiddelde werkman met cle grootste! 
satisfactie zal werken, zoowel voor  zich zelf als voor  zijn 
werkgever, wanneer  hem eiken dag een bepaalde taak ge-
geven wordt die hij  in oen bepaalden tij d verrichten moet 
en die ccn flink e dagtaak voor  een goed werkman vormt . 

n voorziet den werkman aldus van een scherp om-
lijnd e standaard, waarmee hij  zijn eigen voortgang gedu-
rende den dag kan vergelijken en waarvan cle vervullin g 
hem cle grootste tevredenheid verschaft. 

Schrijver  heeft elders een reeks proeven op werklieden 
beschreven, Waaruit gebleken is dat het onmogelijk is de 
werklieden gedurende een eenigszins lange periode veel 
harder  te doen werken, clan cle gemiddelde werkman rond 
hem, tenzij  hem een groote cn blijvende loonsverhooging 
wordt toegekend. e proeven-reeks toonde evenwel te-
vens aan dat er  steeds tal van werklieden gevonden kun-
nen worden, die bereid zijn met hun beste snelheid te 
werken, op voorwaarde dat zij  deze flink e loonsverhooging 
verkrijgen . Vooral echter  moet dc werkman ten volle over-
tuigd zijn dat deze loonsverhooging, boven het gemiddelde, 
blijvend is. e groot het juiste percentage der  loons-
verhooging moet zijn, opdat een werkman met groote snel-
heid zal werken, is zooals onze proeven leerden, afhanke-
lij k van het soort van werk dat verricht moet worden. 

t is absoluut noodzakelijk om den werklieden wien 
dagelijks een taak gegeven wordt, waarvan cle vervullin g 
eischt dat zij  met groote snelheid werken, te waarborgen 
dat zij  bij  succes telkens dc noodige loonsverhooging zullen 
ontvangen. t sluit niet alleen in dat voor  eiken man 
de dagtaak bepaald wordt, doch eveneens dat hem een 
groote bonus of premie gegeven zal worden, telkens al-
hij  slaagt zijn taak binnen den daarvoor  gestelden tij d te 
verrichten. Alleen hij  die het verschil gezien heeft tusschen 
de toepassing op denzelfden man van het oude stelsel cn 
het nieuwe, kan ten volle waardeeren hoe groot de steun 
is dien deze beide elementen aan den werkman verschaffen 
om hem te verheffen en te houden tot den hoogsten graad 
van werkzaamheid. e merkwaardige en zoo goed als al 
tij d gunstige resultaten van een g o e de toepassing
het taak- en bonus-beginsel moet men wel'  goed in 't oog 
houden. 

e twee elementen, de taak en de bonus (die zooal 
vroeger  beschreven, op verschillende wijzen kunnen worden 
toegepast) zijn dc voornaamste van het wetenschappelijk 
beheer; zij  zijn daarom zoo belangrijk omdat zij  als he! 

ware de kroon vormen, daar  zij  niet met vrucht kunnen 
worden toegepast voor  dat bijna alle andere elementen 
van het mechanisme zijn ingevoerd; a. a. de plan-afdeeling, 
nauwkeurige tijdstudie, standaardeering van methoden en 
gereedschappen, de trainin g der  instructeurs en in tal van 
gevallen de instructie-kaarten, rckcnl ïn ia len etc. 

t is bekend genoeg, dat niets cle invoering van een 
nieuw stelsel zoozeer  belemmert clan proefnemingen, elie 
mislukken, omdat zij  niet goed zijn opgezet. Taylor , die-
derti g (jaren lang zich met de invoering van zijn systeem heeft 
beziggehouden, heeft dan ook' ruimschoots gelegenheid ge-
had te ondervinden, wat de gevolgen zijn van begripsver-
warrin g tusschen den vorm en het wezen van zijn stelsel1: 

n het bijzonder  behartigenswaardig zijn dan ook' de 
wenken, die hij  geeft ter  vermijdin g van: 
V e r w a r r i n g t u s s c h en de l e er  V a n h e t w e t € n-

s c h a p p e 1 ij  k b e h e er  en de p r a c t i s c h e 
d e t a i l s z ij  c r t o e p a s s i n g. 

e .ontwikkeling van het wetenschappelijk beheer  tot 
op het hedendaagsche standpunt noopt tot een woord van 
waarschuwing. t mechanisme van dit stelsel moet niet 
verward worden met zijn wezen. Precies hetzelfde mecha-
nisrnte zal in het eene geval tot noodlottige gevolgen leiden, 
terjvvij l 't in een ander  geval tot de meest zegenrijke re-
sultaten leidt. e mechanisme elat. dienstbaar  ge-
maakt aan cle hoofdbcpalingeii van het wetenschappelijk 
beheer, de beste gevolgen heeft, zal tot een mislukkin g 
voeren, wanneer  degenen die het gebruiken er  een ver-
keerd begrip van hebben. n hebben reeds het 
mechanisme van dit systeem met zijn wezen verward. 

Zoowfe] de heeren Gantt, Bart h als schrijver  hebben over 
het wetenschappelijk beheer  voordrachten gehouden voor 
het A . . v. Wf, . waarbij  het mechanisme eenigszins! 
uitvoeri g is behandeld. Al s elementen van dit mechanisme! 
mlogen genoemd worden: 

Tijdstudie , met de toestellen en methoden die daarvoor 
noodig zijn. 

Functioneel of verdeeld toezicht en cle superioriteit hier-
van boven het pudenvetsche toezicht van een enkelen werk-
meester. e standaardeering van alle toestellen en gereed-
schappen, alsmede van dc bewegingen der  werklieden voor 
elk soort werk. 

e 'wenschelijkheid eener  ontwerp-kamcr  of plan-afdee-
ling. 

t ,,|uitzonderings-beginsel''  bij  beheer. 
t gebruik van rckenlinialen cn dergelijke tijdsparende 

boes tellen. 
n voor  de werklieden. 

t taak-princip e bij  het beheer, verbonden met een 
groote premie voor  het met succes vervullen der  taak. 

t differentieel tarief. 
t l voor  het elassificeeren zoowel van 

die vervaardigde voorwerpen als van de toestellen en ge-
reedschappen die bij  de vervaardiging gebruikt worden. 

e kostenberekening enz. enz. 
t alles zijh echter  slechts de elementen of details van 

het beheer-mechanisme. t wezen van het wetenschappelijk 
beheer  bestaat uit een zekere leer, resulteerende. zooals hier 
voor  gezegd, in een verbinding van cle vier  groote hoofd-
beginselen van beheer: 

. e ontwikkelin g eener  ware wetenschap.. 
. e wetenschappelijke schifting der  werklieden. 
. n wetenschappelijke opvoeding en ontwikkeling. 
. e vriendschappelijke samenwerking tusschen het 

beheer  en het volk' . 
Worden echter  de elementen van dit mechanisme, zooals 

tijdstudi e en verdeeld toezicht etc. toegepast zonder  dat 
die vergezeld gaan van het ware wezen van het beheer. 

dan zijn de resultaten veelal noodlottig-. Zelfs menschen 
die vólkernen sympathiseeren met de beginselen van het 
wetenschappelijk beheer  ondervinden ongelukkigerwijs ern-
stige , soms stakingen gevolgd door  totale 
mislukking , indien zij  de waarschuwingen van hen die ja-
ren lang ondervinding op dit gebied hebben, in den wind 
slaan en trachten dc omwisseling van het oude in het 
nieuwe stelsel te snel te doen geschieden. 

n zijn ,,Arbeids]>restatie en "  heeft schrij-
ver speciaal cle aandacht gevestigd op het risico dat du 
lieden door  die te snelle omwisseling loopen. 

Veelal is echter  op.die waarschuwing gecm acht geslagen. 
e e veranderingen die noodig zijn, ele tijdstudi e 

die gemaakt moet worden, de standaardeering van alle 
gereedschappen, cle noodzakelijkheid om elke bank afzon-
derlijk '  tc bestudeeren en in uitstekenden toestand te bren-
gjen, dit alles kost tijd , doch hoe sneller  deze elementen 
bestudeerd en verbeterd worden, des te beter  voor  de 
onderneming. Anderzijd s is het groote vraagstuk dat cle 
omwisseling van systeem insluit , tie volslagen omwente-
lin g 'in de geestelijke houding en gewoonten zoowel van 
allen die bij  het beheer  betrokken zijn als van cle werklieden. 

e verandering kan slechts geleidelijk ontstaan, door  aan 
schou'welijk onderwijs aan de werklieden, dat. mei het on-
derrich t dat hun tevens gegeven wordt, hen volkomen over-
tuigt dat het nieuwe stelsel heler  is dan het oude. e 
Verandering 'in de houding van het volk kost noodzakelijk 
tijd . ''t s onmogelijk zich in deze te overhaasten. Schrijver 
heeft telkens en telkens hen die de omwisseling overwogen 
gewaarschuwd, dat dit zelfs in een eenv melige onderne-
ming een zaak van twee a dri e jaar  was en dat in som-
mige gevallen er  vier  a vij f jaar  voor  noodig waren. 

e eerste wijzigingen waarbij  het volk betrokken is. 
i uiterst langzaam genomen worden, en men moet 

aanvankelijk slechts 'met één werkman beginnen. r worden 
geen verdere wijzigingen ingevoerd tot dat deze eene man 
doorslaand overtuigd is, dat hij  door  hel nieuwe stelsel 
sterk vooruitgegaan is. a wordt de eene man na 
de andere mei tact onder  het nieuwe systeem gebracht. 
Pas nadat Op deze wijze een vierde of een derde van cle 
Werklieden der  onderneming zijn omgewisseld, kan men 
snel vooruitgaan, omdat op dit tij.kti p ele publieke opinie 
in eie werkplaats gewoonlijk een heele omkeer heeft o.iler-
gaan en zoj  goed als alle werklieden die nog , olgens hei 
oude systeem werken, bcgeerig worden om ook hun part 
te krijge n in de voordeden die zij  hun kameraden die 
onder  het nieuwe systeem1 werken, zien opstrijken. 

r  schrijver  zich uit de zaken wat betreft de inv lering! 
van dit beheersysteem heeft teruggetrokken ld. vv. z. dat 
hij  geen arbeid tegen eenige geldelijke betooning meer 
verricht ) aarzelt hij  niet er  >g eens met nadruk op te-
wijzen, Oat die ondernemers die zich in deze kunnen ver-
zekeren van de diensten van c-en expert, in het bezit 
van de noodige practische ondervinding wat cle invoering-
van wetenschappelijk beheer  betreft, zich gelukkig mogen 
rekenen. 

't s niet voldoende dat uilen iemand beeft die reeels als 
leider  in een andere fabriek onder  het nieuwe systeem 
heeft gewerkt. c man die zich met de omwisseling he-
llast (voornamelijk in een onderneming met gecompliceerd 
werk) moet persoonlijke ervaring hebben opgedaan wat be-
tref t de eigenaardige moeilijkheden die zich steeds voor-
doen en die in 't bijzonder  eige  zijn aan deze periode 
van .overgang, 't s daarom, dat schrijver  de rest van zijn 
leven hoofdzakelijk wenscht te wijden, om diegenen te 
helpen die zich dit werk tot hun beroep Wenschen te ma-
kje-n en om zoowel cle directeuren als eigenaars van onder-
nemingen te advisceren. welk.- stappen zij  bij  deze omwis-
seling hebben te nemen. 

in 
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t volgend voorbeeld moge hen die dc invoering van 
wetenschappelijk! beheer  overwegen tot waarschuwing dienen. 

E-enige menschen die het aan voldoende ondervinding 
ontbrak , noodig om de omwisseling zonder  stakingen te 
doen geschieden of zonder het succes der  onderneming 
te benadeelen, 'trachtten in een samengestelde onderne-
ming (met  a  man de productie snel te vergroot en. 
Zi j  die dit probeerden waren menschen van buitengewone 
bekwaamheid en tegelijkertij d enthousiast gestemd en had-
den naar ik vernam het werkelij k goed met het volk voor. 
Schrijvtor had hen echter  vooraf gewaarschuwd, dat zij 
uiterst langzaam te werk moesten gaan en dat dc omwis-
seling in hun onderneming in niet korter  dan dri e tot 
vij f jaar 'kon tot stand komen. e waarschuwing werd 
echter  geheel in den wind geslagen. n dacht door een 
combinatie van een groot deel van het mechanisme van 
het wetenschappelijk beheer, met dc beginselen van het 
oude beheersysteem, in twee jaar te kunnen bereiken, wat 
blijken s Vroegere ervaring minstens den dubbelen tij d eischte. 

e door  nauwkeurige tijdstudi e verkregen kennis bijvoor -
beeld lis een krachti g werktui g dat gebruikt kan worden 
om de (harmonie tusschen het volk en directie te bevor-
deren, doordat het volk er  geleidelijk door  opgevoed en 
geoefend wordt om nieuwe en betere methoden bij  het 
verrichten van het werk toe te passen, doch anderzijds 
kan daardoor ook getracht worden het volk tot grooter 
werkzaamheid te dwingen, voor  ongeveer  hetzelfde loon 
als voorheen. e menschen die met de leiding van dat 
werk belast waren hadden zich ugelukkigerswijs niet den 
tij d icn de moeite gegund om ftmctioneele werkmeesters 
te kweeken die op hun beurt het volk langzamerhand 
moesten leiden en opvoeden. t hun ouden werkmeester, 
voorzien van zijn nieuw wapen (nauwkeurige tijdstudie) werd 
getracht het volk tegen zijn zin en zonder  noemenswaar-
dige loonsverhooging dadelijk sneller  te laten werken, in-
plaats van het geleidelijk tc onderrichten en te leiden bij 
het toepassen der  nieuwe methode en het door  aanschouwe-
lij k onderwijs te overtuigen dat het taak-beheer  voor hen 
wel wat harder  werken meebracht, doch in veel sterkere 
mate meer  voorspoed. 

t gevolg van dat in den wind slaan der  grondbegin-
selen was een reeks stakingen, gevolgd door in ongenade 
vallen van hen die de omwisseling beproefd hadden en 
een terugkeer tot arbeidsvoorwaarden, slechter dan die 
voor de proefnemingen bestonden. t voorbeeld wordt 
gegeven om te doen uitkomen dat het geen effect sor-
teert wanneer wel het mechanisme van het nieuwe be-
heer  wordt toegepast, doch niet het wezen daarvan, als-
mede 'wat er  van terecht komt wanneer het noodzakelijk 
langt tijdsverloop dat blijken s ondervinding voor de om-
wisseling noodig is. wordt verkort . n moet wel begrij -
p|en dat de mannen die in deze de leiding hadden zoo-
wel bekwaam als ernstig waren en dat de mislukkin g niet 
aan onbekwaamheid hunnerzijds te wijten was, maar  alleen 
daaraan dat zij  het onmogelijke tot stand wilden brengen. 

e menschen zullen in een dergelijke fout niet meer  ver-
n en 't is te hopen dat anderen zich aan hen zullen 

spiegelen. 

't s in dit verband nutti g nog eens te constateeren dat 
in de dertig jaar dat wij  met de invoering van wetenschap 

k beheer  belast waren er  nooit een staking heeft 
plaats gehad bij  hen die zich aan de grondbeginselen 
hielden, zelfs niet in de critiek e overgangs-periode. 
Wanneer  door  menschen die op dat gebied ondervinding 
hebben de juiste methoden worden toegepast, dan is er 
absoluut geen gevaar  voor  stakingen of andere stoornissen. 

Schrijver  moet er  nogmaals op wijzen dat de directie 
eener  fabriek die een product van samengestelden aard 
vervaardigt i n geen geval tot de omwisseling moet over-

gaan tenzij  de eigenaar of commissarissen ten volle de 
grondbeginselen van het wetenschappelijk beheer  toegedaan 
zijn en begrijpen al wat daar aan Vast zit, in het bijzonder 
den rijd  die noodig is. 

Wi j  'mogen niet beweren, dat hetgeen wij  in deze art i 
kelen over en uit het book van Taylor  mededeelden, een 
volledig overzicht van zijn belangwekkend stelsel geeft. 

t was dan ooik meer onze bedoeling er  belangstelling 
voor te wekken cn wij! meenden daarbij  niet beter te kun-
nen doen dan voornamelijk Taylor  zelf te laten spreken, 
in de verwachting dat dit de lezers zal opwekken, zijn 
boek' 'over de Beginselen der  Wetenschappelijke Bedrijfs-
leiding in zijn geheel' te lezen. 

Tot besluit laten wiji hier  nu alleen nog volgen zijne: 

C o n c l u s i e s. 

E r zal'  ongetwijfeld gezegd worden, dat in al hetgeen 
hierboven beschreven werd. niets nieuws is. Oogenschijn-
lij k is dat zeer  juist . Wetenschappelijk beheer  omvat niet 
direct een groote uitvinding , noch de ontdekking van 
nieuwe of opzienbarende feiten. 

Wel brengt het met zich mede een zekere c o m b i n a t i e 
van elementen, die vroeger  nooit bestond, namelijk oude 
kennis, zoodanig verzameld, geanalyseerd, gegroepeerd en 
geclassificeerd in wetten en regels, dat dit op zich zelf 
de wetenschap vormt. r  k'omt bij '  een totale omkeer in 
de geestelijke verhouding van het volk cn dc directie tot 
elkander en tot hun respectieve plichten cn verantwoor-
delijkhei d ; mede volgt daaruit een nieuwe verdeeling der 
plichten tusschen deze beide zijden en een innige, vriend-
schappelijke samenwerking van een omvang die onder het 
oude beheerstelsel onmogelijk zou zijn. 

t alles is echter  veelal onbestaanbaar  zonder de hul]) 
van mechanismen, die zich geleidelijk ontwikkeld hebben, 
't s niet een enkel element, doch een heele combinatie, 
waardoor het wetenschappelijk beheer  gekenmerkt wordt en 
dat uitgedrukt kan worden door: 

Exact weten, geen slag naar  slaan. 
, geen tweedracht. 

Samenwerking, geen individualisme. 
e productie in plaats van beperkte voortbrenging. 

e opvoering van eiken man tot zijn grootste produc-
tivitei t en welvaart. 

Schrijver  wenscht nogmaals te verklaren, dat de tij d 
waarin een man zijn groote personeele of individueel e vor-
ming verkreeg, zonder  hulp van de hem omringende men-
schen snel verdwijnt , terwij l de tij d nadert waarin alle groote 
dingen zullen gebeuren door dat type van samenwerking 
waarbij  ieder dat deel verricht waarvoor hij  het meest 
geschikt is en waarbij  hij  zijn individualitei t bewaart en 
uitsteekt in zijn bijzondere functie zonder iets van zijn 
originalitei t en persoonlijk'  initiatie f in te boeten, terwij l 
hij  geleid wordt door en moet samenwerken met vele 
andere menschen. 

e hierboven gegeven voorbeelden van productie-ver 
meerdering door het nieuwe systeem geven een zuiver 
beeld van de te behalen winst, 't Zij n geen buitengevv >m 
of uitzonderingsgevallen, ze zijn genomen uit duizende ge-
lijksoortig e voorbeelden die eveneens gegeven hadden 
kunnen worden. 

'Gaan "wij  nu eens na welke voordeelen uit een algemeeni' 
toepassing dezer  beginselen zouden voortvloeien. e groot 
stc winst zou kolmen aan het volk in zijn geheel'. e groot» 
stoffelijk e voordeelen die de tegenwoordige boven vooi 
gaande generaties bezit, khmt . doordat de gemiddelde man 
van deze generatie met een bepaalde hoeveelheid inspan 
ning twee, drie, zelfs viermaal zooveel dingen van alg' 
meen nut produceert, dan voor den gemiddelden man van 
vroeger  'mogelijk was. 

 productie-vermeerdering door  helijk e inspan-
ning dankt men natuurlij k  vele andere oorzaken dan 
de personeele handigheid van den werkman.  dankt 
haar  de toepassing  den stoom1 en de electriciteit, 
aan de invoering  machines, en allerlei uitvindingen, 
groot  'klein  den vooruitgang der  wetenschap en 
de opvoeding. h door  welke oorzaak deze productie-
verimcerdering is ontstaan, het is door de grootere pro-
ductivitei t van elk individ u dat het ge hee l 'c l a n d zijn 
grootere welvaart dankt. 

Zi j  die bevreesd zijn dat door de groote productie-ver-
meerdering van eiken werkman anderen werkloos zullen 
worden, moeten bedenken dat het element dat beschaafde 
van onbeschaafde landen — welvarende van arme vol-
kieren — boven alle andere onderscheidt is, dat de ge-
middelde man bij  de een vij f a zes maal zooveel produ-
ceert als de andere, 't s cceneens een feit dat de hoofcb 
oorzaak dat het percentage werkloozen in Engeland (de 
krachtigste natie wellicht van de wereld) zoo groot is, is: 
dat de Engelsche werkman, mieer dan een andere zijner 
kameraden in de overige beschaafde wereld, moedwillig 
zijn productie beperkt omdat het waandenkbeeld bij  hem 
heeft post gevat, dat hij  tegen zich zelf zoude zijn door 
zoo hard mogelijk te werken. e algemeene toepassing 
van wetenschappelijk beheer zou spoetlig dc productie van 
eiken werkman verdubbelen. t eens na wat dat voor 
de natie in zijn geheel zou b teckenen. t aan de 
vermeerdering van allerlei gebruiks- zoowel als luxe voor-
werpen die daardoor ter  beschikking van de natie zouden 
komen, aan de mogelijkheid om waar gewenscht, het aan-
tal werkuren per  dag in te korten cn aan ele meerdere 
gelegenheid voor  opvoeding, beschaving en vermaak dio 
daarin opgesloten ligt . h terwij l de geheele wereld) 
van die producticvormeerdcring zal profiteeren, zullen de 
fabrikan t en ele werkman in nog veel sterker  mate ge-
ïn teresseerd zijn, in de speciale winst elie hen m|et hun 
naaste kringen ten goede komt. Zoowel voor de werkgevers 
als de werknemers die wetenschappelijk beheer  toepassen 
en in 't bijzonder  voor hen die' het 't eerst toepassen, zul-
len bijn a alle oorzaken van twist en tweedracht vervallen 
zijn . Wat een behoorlijk e dagtaak zal zijn, wordt weten-
schappelijk vastgesteld en er  wordt niet over  onderhan-
deld en geknoeid. n vervalt, omdat de oorzaak 
er van vervallen is. e dit stelsel vergezellende loons-
verhooging zal de lóon-kwest ie, die bron van twist, groo-
tendeels doen opbonden. h meer  elan alle andere oor-
zaken zal de innige samenwerking, het voortdurende per-
soonlijk contact tusschen de beide' zijden er  toe leiden 
om wrijvin g en ontevredenheid te verminderen, t s voor 
twee n met gelijke belangen, elie ter  bereiking 
van hetzelfde doel dag in, elag uit, zij  aan zij  werken, 
moeilij k lang kwaad te blijven. 

r  dcor de verdubbeling der  productie de productie-
kosten laag worden, zullen de ondernemingen elie dit stelsel 
beproeven en vooral zij  die dit het eerst toepassen, veel' 
beter  kunnen concurreer  en dan voorheen, waardoor hun 
afzetgebied zoo toeneemt, dat zij  steeds volop werk voor 
het volk hebben, zelfs in slappe tijden, terwij l zij  steeds 
grootere winsten behalen, waaruit volgt vermeerdering van 
welvaart en vermindering van armoede, niet alleen voor 
het fabrieksvolk, maar  voor de gansche gemeenschap rond 
hen. 

 bijkomende omstandigheid is nog dat de werkman, 
systcjmatisch geoefend tot zijn grootste productivitei t en 
geleerd een beter  soort werk te verrichten dan waartoe 
hij  onder het oude systeem in staat was, een vriendschap-
ixhjke r en welwillender  houding tegenover  zijn werkgever 
en zijn arbeidsvoorwaarden aanneemt, terwij l voorheen een 
aanzienlijk deel  den tij d verbruik t werd met kritie k 

oefenen, allerlei achterdocht voeden en soms open vijand-
schap. t is wellicht het belangrijkste op zich zelfstaandq 
element van het gansche systeem. 

 't verwezenlijken van een dergelijk resultaat niet veel 
belangrijker dan de oplossing der  meeste problemen die 
thans de Engelsche en Amerikaansche naties beroeren? 

 't niet de plicht van hen die met deze feiten bekend 
zijn , hun krachten in te spinnen om' de gansche gemeen-
schap met t belang er  van te doordringen ? 

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

G T " 

T E , 

P r o g r a m m a e e n er  P r i j s v r a a g v o or een V e r -
z o r g i n g s h u is v o o r n a m e l i j k v o or  o u de m a n -
n en en v r o u w en te . 

Artike l

e Stichting schrijf t een prijsvraa g uit voor het maken 
van een ontwerp met kostenbegrooting voor een verzor-
gingshuis, voornamelijk voor  oude mannen en vrouwen, te; 

, waarvoor de mededinging is opengesteld voor 
alle in Nederland gevestigde bouwkundigen. 

Art .

t terrein van het te stichten gebouw of gebouwen-
complex wordt geacht gelegen te zijn tusschen twee paral-
lelwegen ieder ter  breedte van :i . loopende van Oost 

naar  West, met een breedte' aan den weg van . en 
een diepte tusschen de' wegen van . 

e ontvverpe'rs zijn niet gebonden aan de op het uit-
breidingsplan van m getraceerde wegen. t ligt 
echter in ele bedoeling de stichting tc doen verrijzen in da 
nabijheid van arbeiderswijken. 

Art .

e ontwerper is Verplicht aan te geven, hoe het aantal 
woningen geschikt ter  bewoning voor  twee personen (zie 
art .  A . .  kan worden verdubbeld. 

t geheel zal moeten voldoen aan behoorlijk e eischen 
vian hyg iëne. All e woon- of slaapvertrekken voor de ouden 
van dagen zullen gelijkvloers gelegen moeten zijn. r 
gelegen ruimten zullen alleen voor  ziekenzalen mei bijbe-
hoorend theekeukentje en W . C. (dus niet voor  zalen voor 
hulpbehoevenden), vertrekken voor  personeel of voor  zol-
der- en bergruimten bestemd mogen worden. 

t toegangen tot het gebouw zullen . boven het 
maaiveld komen. e begane grond van het gebouw zal 
niet meer dan . boven deze toegangen moeten/ 
gelegen zijn (dus . boven het maaiveld1). e vaste 
zandbodem ligt . beneden het maaiveld. 

Art .

Uitgaande van het door den raad der  gemeente -

sum in overeenstemming met ele voorstellen der  commissie 

ad hoe ingenomen standpunt: 

i ° . tlat zooveel mogelijk utoet getracht worden om de 
ouden van dagen ie>der in eigen omgeving te doen 
voortbestaan en niet elan bij  hooge noodzakelijkheid 
ien zulks alleen -op grond van hulpbehoevend of 
ziek zijn in gemeenschappelijke verpleging op te 
namen; 

2°. dat zooveel mogelijk vrijhei d van bewegen moet 

gegeven kunnen worden; 



 dat cr  .onder  de verpleegden ook personen gevonden 
zullen 'worden aan wie deze vrijhei d van bewegen 
in bet belang van de goede orde niet kan worden 
toegestaan, dat voorts deze groep van personen zoo 

 mogelijk in contact moet komen, met de sub i 
bedoelde groep; 

 dat werkgelegenheid voor  degenen, die zulks wen-
schen, moet gegeven worden; (zie sub ; 

 dat beide groepen (hieronder  genoemd: A en B 
van tut een keuken bediend zullen moeten worden 
(zie r ; 

6". dat zoo min mogelijk personeel van buiten zal moe-
ien worden aangesteld; 

zal het gebouw of zal het gebouwencomplex ten aan-
zien  de verpleegden in twee deelen gescheiden ge-
dacht moeten worden ; waarvan : 

A . het gedeelte voor  hen aan wie groote vrijhei d van 
beweging moet kunnen gegeven worden, direct zal wor-
den uitgevoerd. 

B. het gedeelte voor  diegenen aan wie zulks niet kan 
toegestaan worden, eerst later  daaraan toegevoegd zal moe-

 worden. e eischen voor  dit gedeelte zijn daarom 
wijder  gedrukt). 

A .  p e r s o n en  w i e g r o o t e v r i j h e i d 
 b e w e g i ng k a n g e g e v en w o r d e n. 

. Afzonderlijk e bewoning: 

 kamertjes, geschikt ter  bewoning van twee per-
sonen. 

Voorwaarden ]>cr  kamertje: 

a.  .oppervlakte van tenminste 2 . ongerekend 
 slaapgelegenheid te bestemmen ruimt e van

; 

b. ventilatie zoo naar  buiten als naar  den gang; 
c. stookgelegenhcid voor  klein fornuis; 
d. vaste kast; 
e. houten vloeren; 

f. behangselpapier  op den muur ; 
 op zolder  afgesloten bergruimten van 2 . op-

pervlakte ieder; 

 tenminste  W.C.' s  voor  vrouwen.  voor  mannen), 
en twee urinoirs : 

. Gemeenschappelijke bewoning: 

 reercatievertrek van - . oppervlakte; 
 zaal voor  hulpbehoevende mannen.  bedden; 

 1 zaal  hulpbehoevende vrouwen.  bedden; 
 zalen sub  en  elk bovendien met eenige ruimt e 

voor  dagverblij f voor  viertal hulpbehoevenden, die hoe-
wel niet bedlegerig, zich toch niet van de zaal kunnen ver-
wijderen. 

 bij  iedere zaal als bedoeld sub  een W . C . 
 een ziekenzaal voor  mannen.  bedden. 

6. een ziekenzaal voor  vrouwen.  bedden. 
Zoo de zalen sub  en 6 op de verdieping ondergebracht 

worden, zal de ontwerper  moeten zorgen voor  een rui m 
gemakkelijk bereikbaar  plat. waar  de zieken zonder  veel 
bezwaar  in de open lucht kunnen vertoeven. 

Bij  ieder  der  ziekenzalen: één theekeukentje, één wasch-
kamertj e en W . C . E r  moet voldoende ruimt e gereserveerd 
worden voor  een eventueel later  op te stellen personen-
en een spijzenlift. e spijzenlift behoeft niet uit te komen 
in de keuken op den beganen grond, doch zal vandaar 
gemakkelijk bereikbaar  moeten kunnen zijn. 

7. ten minste een badkamer. 

. Economie-gedeelte : 

een keuken , waar  voor  het geheele zoo dade-

lijk ' te stichten als later  te stichten tehuis gchookt moet 
worden, met bijkeuken -J- ; 

provisiekamer, tevens broodkamer met kasten; 
kelder  voor  brandstoffen en een voor  provisie; 

linnenkamer; 

verstelkamer; 
st rijkkamer ; 
bestuurskamer - j - 2 . ; 
spreekkamer -j - 2 . ; 
twee kamers '(voor  directrice; 

twee kamers (slaap-, tevens zitkamer) voor  het personeel; 
(de noodige 'W.C.'s, waarvan één in de nabijheid van dc 

bestuurskamer; 
afzonderlijk : 
a. een waschhuis -j- 2 . ; 
b. een doodenhuis. 

. Niet alleen 'net het .oog op de uitbreidin g doch ook 
om de inrichtin g zelf zal in gepaste mate terrein voor 
tuinaanleg gereserveerd mpeten zijn, terwij l bovendien over-
eenkomstig het bepaalde bij  art .  sub  rekening moet 
gehouden worden 'met mogelijke stichting van kleine, doch 
veelvuldige werkplaatsen. 

N.B. t zal den ontwerper  vri j  staan het sub  en 
 genoemde tot één gebouw te vereenigen. 

B. V o o r  p e r s o n en a an wi e n i e l de n o o d i ge 
v r i j h e i d k a n g e g e v en w o r d e n. 

A 1 h o e vv el v o o r s h a n ds g een v e r t r e k k e n h i e r-
v o or  b i j g e b o u wd z u l l en w o r d en z al de o n t w e r-
p e r m o e t en a a n g e v en op w e l k e wi jz e b e h o o r-
l i j k g e s c h e i d e n, z o n d er  i n c o n t a ct te k o m en 
m et g r o ep A . z al k u n n e n w o r d en b i j g e b o u w d. 

 v o or mannen  w o o n z a al en  s l a a p z a a l, 
 b c d d en; 

 v o or  v r o u w en  w o o n z a al en  s l a a p z a a l, 
 b e d d e

B e i d e s l a a p z a l en m et e e n i ge r u i m t e v o to
d a g v e r b l i j f v o or  c e  v i e r t a l h u l p b e h o e v e n-
d e n. 

 W . C . ' s en t en m i n s t e é én b a d k a m e r . 

Art .

t architectonisch karakter  van het geheel moet een-
voudig zijn. t gebouwencomplex wordt door  eenige be-
plantin g omgeven, \vaarvan dc kosten buiten deze begroo-
ting vallen. e materialen of die, welke veel onder 
houd vorderen, moeten vermeden worden. 

e bouw 'moet voldoen aan de e Bouwver-
ordening. 

Art . 6. 

e Bouwkosten voor  het gedeelte wat oogenblikkelijk 
moet worden !uitgevoerd, mogen het bedrag van f
niet te boven gaan. Onder  de bouwkosten zijn begrepen de 
panleg van - en gasleiding, rioleering cn alles, wat tot 
een complete aflevering van het gebouw behoort, waaronder 
\ °/o bcstcdingskosten. 

Op installatie van electrische verlichting , centrale ver-
warmin g en terreinafscheiding behoeft niet gerekend te 
worden, maar  wel op schoorsteenkanal'en voor  kachels en 
schoorsteenmantels voor  bestuurskamer en de twee kamera 
voor  de directrice. 

Art .

Verlangd worden: 

A . Een situatieteekening. waarop naast aanwijzing dei 
windstreken is aangegeven de tuinaanleg in de onmiddei 
lijk e omgeving van het gebouwencomplex en het plan van 
uitbreidin g op een schaal)  it

B. Op schaal  a  de planteekeningen voor  fundcc 

rin g met kelder, beganen grond en verdieping, waarin dc 
bestemming der  Vertrekken is ingeschreven, terwij l de meu-
belen van de vertrekken voor  dc verpleegden en de bed-
den op de zalen genoemd in art .  sub  en  en 
pndcr  B sub  cn  op de plattegrond behooren te zijn 
ingetcckend. 

C. e v o o r n a a m s te 'gevels en minstens twee door-
sneden, waaruit voldoende dc algemeene constructie van 
dien bouw is te onderkennen; alles op een schaal'  van  a 

. Een gedeelte van een der  gevels op een schaal van 
 a

e teekeningen wiorden verlangd in inktlijnen : 
de lichtopeningen mogen met een vlakke tint  worden 

aangegeven. 

E . Een perspectiefteekening ;n potlood van af den Zuid -
Westelijken hoek iVan het terrein opgehaald uit den platten 
grond  a  de lichtopeningen met een vlakke tint 
aan te 'geven. 

F . Een gespecificeerde ramin g van kosten, opgemaakt 
volgens dc bij  dit programma gevoegde lijst van eenheids-
prijzen . 

G. Een beknopte memorie van toelichting, voornamelijk 
met het joog op de te gebruiken bouwstoffen. 

e teekeningen, modellen of andere stukken, die niet 
door  het programma voorgeschreven zijn, zullen buiten be-
schouwing blijven en niet worden tentoongesteld. 

Plannen, die naar  "het oordeel der  jur y de bouwsom 
overschrijden, kunnen 'niet in aanmerking komen voor  be-
kroning . 

Art . 8. 

e mededingers onderwerpen zich door  de inzending 
van hun ontwerp onvoorwaardelijk aan de uitspraak der 
jury . 

Uitgeloofd worden: 

een eerste prij s groot f

een tweede prij s groot

een derde prij s groot

een vierde prij s groot f

een vijfd e prij s groot

'Wanneer  de jur y oordeelt, dat geen der  ingekomen 
plannen voor  den eersten prij s in aanmerking komt, heeft 
zij  het recht het bedrag der  vier  overige prijzen onder  de 
vervaardigers der  vier  best geoordeelde plannen als pre-
miën te verdeel en. 

t eerstbekrootidc ontwerp wordt het eigendom van 
de Stichting. 

Art .

t ligt fin de bedoeling, aan den eerstbckroonde de 
leiding der  uitvoering van den boiuw op te dragen, onder 
de voorwaarden van de honorariuimtabel der j 
tot bevordering r  Bouwkunst, met dien verstande dat 
de uitgeloofde prij s niet in mindering gebracht zal worden. 

t werk zal daartoe in de tweede klasse worden ge-
rangschikt. 

e schadeloosstelling bedoeld in art .  der  „ A l g e m e e ne 
regelen"  wordt bepaald op f

Art .

e ontwerpen worden vrachtvri j  ingewacht den  Octo-
ber  aan het Gemeentehuis te , of uiterlij k 
op dien datum als aangeteekend per  post of als' verzekerd 
pakket per  spoor  afgezonden zijn (recus ' voor  eventueel 
bewijs op aanvrage over  te leggen.) 

Elk e inzending, die niet .op het gestelde tijdsti p is inge-
zonden, zal fbuiten beschouwing blijVe n en onmiddellijk'aa n 
het correspondentie-adres worden teruggezonden. 

n een week na den datum van inlevering worden 
motto's der  ingezonden ontwerpen gepubliceerd. 

e ontwerpen moeten anoniem zijn en worden ingezon-
den onder  .een kenteeken of 'motto. 

Op straffe 'van uitsluitin g is het aan inzenders verboden; 
op de eene of andere wijze, de anonimiteit, vóór de uit-
spraak der  jur y te verbreken. 

Bij  elke inzending zal ir i t w ee afzonderlijke, behoor-
lij k gesloten omslagen, waarop aan de buitenzijde het motto 
is gesteld, moeten worden gevoegd: 

in dc eene: met opschrift „naambr ie f " ; een door  den 
ontwerper  ondertcekende verklaring , luidende: 

Ondergeteekcnde, inzender  van het ontwerp: motto 
verklaart , dat dit ontwerp zijn geestelijk eigendom is. 

in de andere: met, opschrift „cor respondent ie -adres", een 

-adres. 

e laatst genoemde omslag zal'  vóór de uitspraak der 
jur y door  haar  mogen worden geopend, om. wanneer  het 
noodig is, dcor  tusschenkomst van den correspondent met 
den ontwerper  in briefwisseling te treden. 

t schrift op de teekeningen van bijbehoorende stuk-
ken en eventueele correspondentie, rrta g niet zijn het hand-
schrift van den ontwerper. 

Art .

All e ontwerpen t bijbehoorende stukken zullen na de 
uitspraak der  jur y gedurende minstens een week tc -
sum kosteloos 'worden tentoongesteld, op nader  aan te kon-
digen tij d cn plaats. 

t jury-rappor t zal daarbij  ter  lezing liggen. 
e Stichting behoudt zich het recht voor  gedurende 

 maanden 'na de uitspraak der  jury , de ontwerpen ter 
tentoonstelling af te staan aan bouwkundige lichamen, did 
daarop prij s mochten stellen. 

Na 'het 'verstrijke n van dien tij d zullen de ontwerpen, 
die niet het eigendom van de stichting zijn geworden, on-
middellij k aan de correspondentieadressen worden terug-
gezonden. 

c ontwerpen zullen van den dag van ontvangst tot 
dien van terugzending tegen alle schade worden verzekerd 
vioor  een (bedrag van f —. elk. 

Art .

e jur y 'voor  deze prijsvraa g bestaat uit de heeren: 
. Nieuwenhuijsen Bzn.. Voorzitter  van het bestuur  der 

Stichting; 
C. e Groot Jzn.. Architect en lid van het bestuur  der 

Stichting; 
. J. . Secretaris van het bestuur  der  Stichting; 

. W . , Architect . 
Jan Stuyt, Architect , 

die zich blijken s de onderteekening van dit programma 
met de bepalingen er  v,ni hebben vereenigd. 

 jur y zal haar  uitspraak in een rapport motiveeren 
(en zooveel mogelijk over  alle, doch in elk geval over  de 
ontwerpen der  laatste schifting gedetailleerde beschouwin-
gen leveren. t jury-rappor t zal zoo mogelijk tegelijk met 
de jury-uitspraak , doch in elk geval vóór de opening der 
tentoonstelling verschijnen en ter  lezing liggen. 

Voor het vaststellen der  eindconclusie zal de jur y vol-
talli g moeten aanwezig zijn. 

Bij  ontstentenis van een li d der  jur y van zoodanigen 
duur , dat daardoor  de afwikkelin g der  prijsvraa g aanzien-
lij k zou worden vertraagd, kan een plaatsvervangend-lid 
door  de Stichting in overleg ,met de Permanente Prijsvraag-
Commissie worden benoemd. 

e jur y neemt al hare besluiten met gewone meerder-
heid van stemmen. Na de Uitspraak zal de naambrief, be-
hoorende bij  bet eerstbckroonde ontwerp door  of namens 
hei bestuur  der  Stichting, in tegenwoordigheid van de 
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jur y worden geopend. Voor  liet openen der  naambrieven 

Van de overige bekroonde of van eventueel gepremieerde 

ontwei pen wordt dc toestemming van dc inzenders vcrcisclit. 

t bureau van inlichtingen wordt gevormd door  de 
jury . 

e inlichtingen worden slechts schriftelij k gevraagd cn 
niet de antwoorden gepubliceerd in het Bouwkundig Week-
blad en Architectur a cn ter  publicatie toegezonden aan dc 
Bouwwereld en dc Opmerker. 

All e correspondentie moet gericht worden tot het li d 
der  jury . den heer . Nieuw enhuijsen Bzn.. tc , 
ter  (iemccntc-Sccrctarie. 

X a den i .Augustus  worden geen inlichtingen meer 
verstrekt. 

Art .

Voor  zoover  dit programma niet nader  bepaalt, zullen 

Op de prijsvraa g van toepassing zijn cle algemeene regelen 

voor  nationale bouwkundige prijsvragen, ingesteld door: 

de j  tot Bevordering der  Bouwkunst, Amster-
dam ; 

het Genootschap Architectur a et Amicitia , Amsterdam; 

dc Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap. ; 

den d van Nederlandsche Architecten, Amsterdam. 

. Art .

l programma met Bouwverordening zal op franco aan-
vrage, zoolang dc voorraad strekt, kosteloos verkrijgbaa r 
zijn aan hel adres van den heer . Nieuwenhuijscn Bzn., 
ter  Gcmecnte-Secretaric te . 

G No.

 W 

 ï .— 

E c n h c i d s p r ij  z e n. 

graafwerk f 

cementboten voor  vloerwulvcn enz. 

metselwerk van miskl. hardgrauw in slappe 

ccmcntmortel voor  fundamenten. 

 ., idem voor  binnenmuren „

 „  idem van klinker s in sterke ccmcntmortel ,.

 „  idem gelijkkleuri g hardgrauw in slappe ce-

mcntmortel

 ,, vurenhout voor  vlocrbinten ,,

i „  vurenhout voor  bekapping, gewoon werk „

 ,. grenenhout voor  bekappingen ,,

 „  grenenhout voor  kozijnen en dergelijke ,,
2 . dakschot met tengels cn latten voor  dak-

pannen n

 ,. Pannendak

 „  vurenhout vloer, dik . „
s . hardsteen ,,

 vlakke cemcntbcpleistering ,,

 „  wit pleisterwerk ,,

 „  plafond met betengeiing, riet en specie „

 „  buitenverf werk ,,

 ,, binncnverfwerk' „

 „  vensterglas met stoppen „

. gegoten ijzer  met modelkbsten „

 ,. getrokken balkijzer  gelegd cn gemenied „

too ,, gesmeed ijzer  voor  ankers cn beugels enz.

 ,, lood met soldeer  „

too „  zink met soldeer  „

Waterclosets met toebehooren a „

Urinoir s met toebehooren a „

- e n . 

„D e Meteoor "  te Rheden . 
Trottoir- , Terrazzo- en Graniattegels, Trottoirbanden, 

, , Tennisbanen, enz. — — — 
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Beroemd e Bouwmeesters . 
xx. 

(Nadruk verboden.) 

e zeventiende eeuw, voor  ons land en vele andere als een wonderkind de 

streken van Europa een tijdper k van grooten bloei der 

kunst, Wordt in den regel voor ë als een tijdper k van 

verval aangemerkt cn dit laat zich gereedelijk verklaren 

uit de hooge ontwikkeling , inzonderheid door  de bouw-

kunst daar  bereikt in de beide eeuwen, die er  aan vooraf-

gegaan waren. Toen was een hoogte bereikt, waarop de 

kunst zich niet wist te handhaven dan door  kunstmiddelen. 

n constructie en techniek kon men het voorgeslacht moei-

lij k moer  overtreffen en men zocht dus zijn heil in over-

drijvin g in het overdreven kolossale, in nieuwe, louter  op 

het effect berekende vormen. e barokstij l was geboren 

en vierde spoedig zijne triomfen. 

l Angelio had er  reeds den weg voor  gebaand, 

ziji die na hem kwamen schreden voort op dien weg en 

menigeen sloeg op hol. 

Evtenwel heeft het tijdper k van den barokstij l vele be-

roemde bouwmeesters opgeleverd, wier  grootheid ons noopt 

hun Jvelc fouten te vergeven, waarin zij  als kinderen vanj 

hum. tij d vervallen zijn, en zoo zal bijvoorbeeld de naam van 

G i o v a n n i o B e r n i n i in de geschiedenis steeds 

onder  die van de beroemde bouwmeesters blijven prijkten . 

Waarschijnlij k stamde hij  uit een geslacht van "kunstenaars, 

althans zijn vader  wordt als een goed beeldhouwer ver-

meld, die hem het eerste onderricht in zijn kunst gaf. 

T e Napels geboren in  schijnt Bemini reeds op 

jeugdigen leeftijd te e te hebben vertoefd en daar 

een wonderkind de aandacht te hebben getrokken. 

s op tienjarigen leeftijd moet hij  een kop in marmer 

gehakt hebben, die nog in de kerk S. Prassedc bewaard 

wordt . e paus Paulus V wilde een kin d van zoo merk-

waardige begaafdheid leeren kennen en liet hem bij  zich 

komen. 'Toen de paus hem vroeg, of hij  wel een kop 

kon boetseeren, antwoordde de kleine Napolitaan onver-

vaard 'met de vraag, of Zij n d maar zeggen wilde 

welken kop verlangd werd. t zou den apostel Paulus 
zijn en in een half uur  had "Bernin i het model gereed. 

r  zat een tweede l Angelb in, zoo meende 
men, en onder  de hooge bescherming van den kerkvorst 

zette de jonge kunstenaar  zijn s tud ieën voort en nauwe-

lijk s zeventien jaren oud, werd hij  in e reeds als een 

beroemd beeld hom wer  aangewezen en had hij  reeds ver-

scheidene werken gemaakt, die algemeen bewonderd wer-

den. . 

t was  gouden tij d voor  een beeldhouwer destijds 

te , waar  vele pleinen met fonteinen en vele ge-

bouwen met beeldhouwwerken opgesierd werden. 

Op de Piazza Navona staan niet minder  dan dri e fon-

teinen, waarvan er  twee als werken van Bemini en zijn 

leerlingen te beschouwen zijn ; op de Piazza Barberin i 

staat de bekende Tritonfontein , eveneens van zijn hand: 

op dc Piazza di Spagna een derde; op den Engelsbrug 

beeldgroepen en in menige vill a en menige kerk treft 

men werken  die eenmaal bovenmatig bewonderd than-



door dc kunstenaars zeer  verschillend worden beoordeeld. 
e 'groote fontein op de Piazza-Navona bestaat uit een 

groot ovaal bassin, waaruit een rots oprijst , bekroond door 
een obelisk van circa . hoogte, afkomstig uit het 
circus van Caracalla. Op de hoeken van de rots staan 
vier  beelden die vier  groote stroomen der  aarde voorstel-
len, nl. den Ganges, den , den Nij l cn de o de 
la Plata. Uit vazen, door  deze beelden vastgehouden, stort 
zich het water  over de rots in het bassin, terwij l als ver-
dere attribute n van de vier  stroomen monsterachtige die-
ren, die de vier  werelddeelen symboliseeren, zijn aange-
bracht n zegt dat de beelden voor een groot deel door 
Bernini' s leerlingen zijn bewerkt, maar dat hij  hun de 
bewerking der  rotspartije n niet toevertrouwde. t is moei-
lij k na te gaan of dit werkelij k het geval geweest is, 
maar  waarschijnlij k dankt deze overlevering haar  ontstaan 
aan de excentrieke opvattingen van den meester, die vooral 
uitkomfen in de fontein op de Piazza di Spagna. t 
hoofdmotief van dit monument stelt een schuit voor  alsof 
die bij  een overstrooming van den Tiber  daar  gestrand 
was. j  is de originalitei t wel wat ver  gedreven en 
oordeelt uien vri j  algemeen, dat dc grenzen van den goe-
den smaak zijn overschreden. 

n acht deze overdrijvin g het gevolg te zijn van het 
overmatig succes, dat Bernini reeds op jeugdigen leef-
tij d ten deel viel. waardoor hij  van een ernstige studie 
van de regels der  kunst werd afgeleid en zelf daarbij 
op een dwaalspoor  gerakend, ook anderen daarop mede-
voerde. Wanneer men in zijn werk nog van stij l 
spreken kan, schiep hij  wel een eigen stijl , die 
voor  dengene die e bezoekt al zeer  spoedig te her-
kennen is, naast de werken van grooter  meesters uit een 
vroegere periode, al ware het alleen, omdat er  kennelijk 
met alle conventie en ook met alle natuurstudie in ge-
broken is. 

Ook in de architectuur  wilde Bernini ten koste van alles 
origineel zijn en gaf hij  door een overdrijvin g in vormen 
en versieringen een voorbeeld, dat, door  anderen nage-
volgd, in vele opzichten tot ontaarding heeft geleid. 

Zij n meest bekende bouwwerken zijn de kolossale bron-
zen tabernakel onder den koepel in de St. Pieterskerk en 
de heide fcolonnades, die het plein voor die kerk omsluiten. 
Bij  den tabernakel was het. zooals reeds door den schilder 
Annibal e Caraccio was opgemerkt, de moeilijkheid, in het 
centrum van de basiliek iets te plaatsen, waarvan dc schaal 
harmonieerde met de geweldige afmetingen van het ge-
bouw en wat men moge afdingen op de vormen, die Ber-
nini aan het werk heeft meenen te moeten geven, erkend 
moet worden dat hij  de gevvenschte schaal gevonden heeft. 

e tabernakel is, evenals het gebouw zelf. buiten alle ver-
houding mict de mcnschelijkc schaal, doch daarmede heeft 
ook l Angclo geen rekening gehouden. Bij  de ko-
lonnaden, die het voorplein omsluiten, was de moeilijk -
heid, tc zorgen, dat de voorgevel der  kerk , daardoor  niet 
zou worden doodgedrukt. Bernini loste deze moeilijkheid 
op, door aan het rechtlijni g omsloten gedeelte van het 
plein den Vorm van een trapezium te geven, zich verwij -
dend naar den gevel toe. t daardoor  verkregen pers-
pectivisch effect doet het plein grooter en den gevel der 
kerk breeder  schijnen dan zij  zijn. n heeft wel gezegd, 
dat de.ze oplossing niet meer dan een kunstgreep was, 
maar het mag niet worden ontkend, dat Bernini door 
dezen vernuftigen aanleg het beoogde doel bereikt heeft 
en een oplossing gevonden heeft, die verdient naar  waar-
de te worden geschat. 

n de bouwkunst, uit haren aard meer aan regels ge-
bonden dan de andere beeldende kunsten, in de bouw-
kunst die rekening moet houden met de bestemming cn 
de duurzaamheid van liet werk en waarin de toepassing 

der  mathematische wetenschap niet kan worden ontgaan, 
kon Bernini zich niet dc vrijheden veroorloven, die hem 
in beeldhouw- cn schilderkunst als groote verdiensten wer-
den aangerekend, maar in later  tijd , vooral in de negen-
tiende eeuw, aan scherpe critiek zijn onderworpen. Zij n 
naa'mi als 'bouwmeester  heeft door die critiek ' dan ook 
niet zooveel geleden, is niet vernietigd door de hevige 
reactie, die alles heeft aangegrepen, omi den kunstenaar 
te doen nederstorten van het voetstuk, waarop de over-
dreven bewondering zijner  tijdgenooten hem geplaatst had. 

e bewondering ging inderdaad alle perken te buiten; 
de (machtigste souvereinen van a spanden zich in 
om te trachten den grooten man aan hun hof te ver-
binden, i  van Engeland tevergeefs, bodewijk V 
iner  meer succes. Op herhaald aandringen van den mo-
narch, die anders gewoon was zijn wenken onmiddellij k 
te zien opgevolgd, op een bijkan s onderdanigen, eigen-
handig door den vorst onderteekenden brief, stemde de 
Cavalicre tBernini er  in toe, eenige maanden in Parij s te 
komen doorbrengen. Zij n reis daarheen was een ware triomf -
tocht. j  vertrok van e vergezeld door  zijn zoon, 
twee leerlingen, den afgezant van den kloning, die hem 
begeleiden zou en een talrij k gevolg. Te Florence cn Turi n 
werd hij ! op zijn doortocht als een vorst ontvangen, te 

n 'werd hem de eerewijh aangeboden, een onderschei-
ding waarop' alleen prinsen van den bloede aanspraak' 
konden 'maken en de koning droeg een zijner  hofmaar-
schalken op den kunstenaar, toen hij  Parij s naderde, te-
gemoet te reizen en als adjudant overal' te vergezellen. 
Een hotel was voor hem in gereedheid gebracht en vor-
stelijk gemeubeld. Colbert kwam hem daar  persoonlijk de 
boodschap brengen, dat de koning hem wachtte te St. 
Germain. 

n  Juni  werd hij  aan k V voorge-
steld, de g ontving hem niet groote onderscheiding 
en onderhield zich geruimen tij d met hem. Natuurlij k kwa-
men de groote bouwwerken, die de g overwoog of 
deed uitvoeren en inzonderheid de verdere voltooiing van 
het e ter  sprake. Bernini was een volleerd hoveling 
en wist spoedig het gesprek Over de bouwwerken, waarin 
de g veel belang stelde, te brengen op een onderwerp, 
dat in nog hooger  mate s belangstelling had, na-
melijk ' den persoon des . 

Bernini stelde namelijk den g voor. zijn buste tc 
n en dit voorstel viel in zoo goede aarde, dat de 

monarch zich zelfs getroostte, herhaaldelijk voor den kun-
stenaar  te poseeren, iets waarover  Bernini ten hoogste ver-
baasd wa!>. n oen dezer  séances veroorloofde hij  zich. 
een 'haarlok , die de g gewoon was op het voorhoofd 
te laten hangen, naar  achteren te strijken . Uwe -
teit kan haar  voorhoofd aan de geheele wereld too 
nen. zeide hij  bij  die gelegenheid en de koning liet zich 
de verandering in zijn kapsel 'welgevallen, die onmiddellijk 
door  allo hovelingen werd nagevolgd en als „Coif fur e
la Bern in"  in de mode kwam. 

n ziet hierui t hoezeer de n de kunst verstond, 
van zich te doen spreken, maar  hét is te betwijfelen of hij 
hierdoor wel in de achting zijner  Fransche kunstbroeders 
gestegen is. Waarschijnlij k heeft zijn houding hen van begin 
af aan g e ë r g e rd en is toen reeds ontkiemd tie scherpi 
en ook (wel eens overdreven critiek . die later op zijn Werken 
en zijn persoon is uitgeoefend. Voltair e heeft beweerd, da 
toen men het plan van Perrault voor de Colonnade van 
het e aan Bernini liet zien, deze uitriep' , dat het 
waar  mien over  zulke aritsten (als Perrault ) beschikte, on 
noodig was anderen uit ë te laten komen. Anderen 
verzekeren, dat bij  dit plan hooit gezien heeft, daar n 
eerst na zijn terugreis naar ë aan den 'koning wen 
voorgelegd. Beide beweringen schijnen evenwel onjuist. r 

plan van Perrault 'moet wel (degelijk, met de plannen van 
u en anderen, door  Colbert aan Bemini ter  beoor-

deeling zijn voorgelegd, maar deze 'moet het beneden zijn 
waardigheid geacht hebben, er  veel notiti e van te nemen. 

'  schoof al deze teekeningen ter  zijde en maakte er  een 
op zijn eigen (manier, die onmiddellij k door den g 
Werd goedgekeurd en voor  uitvoering aangewezen. n be-
gon dadelijk (met het aanleggen der  fundamenten en -
wij k V 'legde zelf den eersten steen van den gevel op 

 October  maar  kor t nadat deze plechtigheid met 
grooten praal had plaats gehad, kondigde Bernini aan, dat 
de slechte staat zijner  gezondheid hem' noodzaakte, dade-
lij k naar p terug te keeren. j  vertrok , zonder dat 
zelfs het prachtig aanbod van een jaarlijksc h inkomen van 
drieduizend louis d'pr  in staat 'was, hem van zijn voor-
nemen terug te brengen. Ook Üc terugreis geschiedde op 
kosten van den , die bovendien ter  herinnering daar-
aan een gedenkpenning deed slaan. 

n 'krijg t uit deze geschiedenis den indru k alsof Ber-
nini van zijh verblij f te Parijs, ondanks de vele gunstbe-
wijzen van k , spoedig genoeg heeft gehad. 
Wellicht was zijn vrees niet ongegrond, dat het klimaat 
der  Fransche hoofdstad niet alleen schade zou doen aan 
zijn gezondheid, (maar ook aan zijn tot in het overdrevene 
opgevoerde kunstenaarsreputatie. Op den gedenkpenning, 
waarvan wij  zooeven spraken, stond aan een zijde een afbeel-
ding van den gevel van het , zooals Bemini dien 
had ontworpen en aan de andere zijde zijn portret , met 
het snorkend opschrift: „S ingu lar i s in singulis, in omnibus 
unicus."  (Bijzonder in het bijzondere, eenig in alles). Varin , 
de beroemde meelailleur, die den penning vervaardigde, moet 
zich 'menigmaal rnet zijn vriend Perrault hebben vroolij k 
gemaakt over de buitensporige ijdelheid van den cavalicre, 
die minstens even bijzonder en eenig genoemd kon wor-
den als al zijn andere begaafdheden. Perrault heeft in zijn 
gedenkschriften een en ander  -over  Bernini' s verblij f tc Parij s 
medegedeeld; hij  zag met groote ergernis, hoe de n 
ook in de reeds voltooide gedeelten van het e ingrij -
pende veranderingen wilde gaan aanbrengen; hij  deelt ook 
mpde, dat Bernini een ruiterstandbeeld van den g 
modelleerde dat niet in den smaak' van den monarch viel' 
en uit deze «1 andere mededeelingen schijnt weder  eenigs-

zins die ge\olgtrekking gemaakt te kunnen worden, dat men 
den vreemden gast te Parij s pok wel wieer  kwij t wilde zijn. 

e het zij, met zijn gezondheidstoestand schijnt het niet 
zoo erg geweest te zijn want hij  leefde te e nog vijf -
tien jaren en voerde daar het genoemde ruiterstandbeeld 
verder uit, dat later  onder den naam' van s Curtius , 
die zich voor  zijn vaderland opoffert, in he-t museum te 
Versailles is terecht gekomen. 

 Bernini  of  November  te e overleed 
liet hij  zijne onverkochte beeldhouwwerken na aan den Paus 
en aan n Christin a van Zweden, terwij l hij  aan 
zijn zoon 'een vermogen van  millioen francs naliet. n 
ziet, ook in dit opzicht was deze bouwmeester: Singularis 
in singulis, in omnibus unicus. 

e Bernini' s triomftoch t naar  Parij s ten slotte- aan 
zijn roem meer  kwaad dan goed hebben gedaan, want hij 
heeft werkelij k in Frankrij k niet veel bijzonders, uitgevoerd, 
in zijn vaderland bleef deze profeet, vreemd genoeg, tot 
zijn dood toe g e ë e rd en geacht. e grtxi t zijn ijdelheid 
moge zijn geweest en hoezeer die door  zijn bewonderaars 
moge zijn aangewakkerd, hij  moet toch in den grond een 
goed Christen en een goed mensch geweest zijn, afkeerig 
van lage ijverzucht en kuiperij . 

e Fransche kunstbroeders zijn hem nooit zeer  welge-
zind gèlweest, maar  daarom treft het te meer te lezen, 
boe ten slotte een Franschman van later  tij d hem o. i. zee-r 
juist beoordeelt: 

Na gesproken te hebben over de dwalingen van Ber-
nin i op het punt van den goeden smaak, dwalingen, die 

t verval der  kunst in ë hebben verhaast, is het recht-
vaardig te erkennen, dat deze kunstenaar  buitengewoon ver-
nufti g en vindingrij k was en dat zijn overdrijvin g in alles 
alleenlijk moet worden beschouwd, als de uitspatting van 
een bovenmate vluggen geest. e colonnade die het St. 
Pietersplein omgeeft, de decoratie van de Piazza Navona, 
de bronzen tabernakel in de St. Pieterskerk, het paleis 
Odescalchi, het paleis en de fontein Barberini , zijn werken, 
die niet zoo spoedig overtroffen zullen worden zelfs door een 
kunstenaar, begaafd met een zuiverder  opvatting van smaak 
dan die van Bernini . 

Een interessant e Dorpskerk . 

e vereeniging „d i e "  heeft onlangs een uitstapje 
gemaakt naar  Oudshoorn bij  Alphen en daar een bezoek 
aan de kerk gebracht. Aan het verslag van dit uitstapje, 
voorkomend in de „ N . . Courant, ontleenen wij  om-
trent dit belangrijk bouwwerk de volgende bijzonderheden, 
die wel ten deele maar  niet volledig en algemeen bekend-
zijn. 

e kerk van Oudshoorn is een van de weinige echt-
Protestantsche kerken in het land, d.vv.z. kerken, die als 
Protestantsche kerk gebouwd zijn. 

e geschiedenis van den bouw is nog maar  niet zoo 
in twee woorden verteld. 

Cornelis de Vlaming, die omstreeks  heer van Ouds-
hoorn was, schijnt na een oneenigheid met Simon Stevin, 
die het beroepingsrecht had voor de kerk van het na-
burig e Alphen, oirn van allen last af te wezen, besloten 
te hebben in zijn heerlijkheid een kerk te bouwen, waar-
over hij  zelf de baas kon spelen. 

t is tmaar in 't kor t ongeveer het verloop van de-
zaak. 

Omstreeks  zijn de fundamenten van het gebouw 
gelegd. Bouwmeester  'was naar  alle waarschijnlijkhei d l 
Stalpaert, dezelfde, elie ook de Oosterkerk te Amsterdam 

heeft gebouwd, naar de heer A . W. Weissman heeft ge-
meend tc kunnen vaststellen. e Oosterkerk is intusschen 
van later  datum1

Nu Cornelis de Vlamin g eenmaal een kerk had, wilde 
hij  klaarblijkelij k ook dat men er  van spreken zou en 
daarom sprak hij  verschillende van zijn bloedverwanten en 
vrienden aan om hem te helpen bij  het versieren ervan 
met geschilderde glazen. Ze lieten hem niet vergeefs vra-
gen en daaraan dankt Oudshoorn thans een bezienswaardig 
heid, die er  wezen mag. 

n zou die er  toch niet geweest zijn, als niet 
de heer W . . C. t uit Oudshoorn gewaakt had. 

e ramen hadden namelijk in den  der  tijden nogal 
wal geleden cn daarom hadden  kerkvoogden  jaar 
of tien. twaalf geleden, besloten, ze er  maar uit te laten 
halen en dcor  nieuwe te doen vervangen. 

e heer t vond dat terecht zonde en hij  wist ge-
leidelij k aan al de  voor  zich te winnen. 

t gemakkelijkst ging dat bij  den president-kerkvoogd, 
die al gauw tot een vuri g voorstander van het behoud dei-
glazen was bekeerd. 

Toen er  één schaap over den dam was — als het niet 
tc oneerbiedig is, zoo van de heeren te spreken volgden 



cr meer  en al gauw was het pleit toen ten gunste van dc 
glazen beslecht. r  toen moest er  nog geld wezen, om 
de restauratie tc betalen. r  was wel een f  voor 
noodig. E r  werd een commissie gevormd, bestaande uit 
de heeren e dc Groot, Bredius en O vervoorde, 
die er  zich voor  spande en zoo kwam men ook de geldelijke 
bezwaren tc boven en kon in  dc restauratic beginnen. 

Vij f jaar  heeft dc firm a Schouten uit t eraan gewerkt, 
maar  toen was het dan ook weer  keurig in orde. n 
beschikte over  enkele gegevens, zooals afbeeldingen van 
de ramen in het archief en er  waren nog heel wat over-
blijfselen, die gebruikt konden worden, maar  natuurlij k 
moest er  ook menig nieuw stuk ingezet worden, want er 
was heel wat verloren gegaan. 

liet materiaal, waar  de ruiten oorspronkelijk van gemaakt 
gewei'st waren, grisaille, had daartoe veel bijgedragen. t 
schijnt n.1. een groote ui tzett ingscoëff ic ient te hebben, waar-
door  het bij  sterke bestraling eerder  kapot springt, dan 
het gewone kerkramenglas. Tenminste zoo vertelde ons de 
heer , die in de kerk was en ons inlichtingen gaf. 

En door  een van de glazen naast den preekstoel was 
op een kwaden dag, bij  een storm, dc ijzeren schoorsteen-
pij p van de kosterswoning gevallen, wat cr  natuurlij k ook 
niet best voor  was. 

Gelij k gezegd, wist Cornelis de Vlamin g zijn vrienden 
en bekenden ie bewegen hem een kerkraam ten geschenke 
te geven. Zoo; is er  één van de vroedschap van Amsterdam, 
van welke hij  lid was. Een ander  van . 

k van Oudshoorn, dc broer  van Cornelis de Vlaming, 
schonk er  ook een en het hierboven genoemde raam, waar-
door  's kosters schoorsteen heenviel, is afkomstig van den 
lateral koning-stadhouder  Wille m , die"  het op -ja-
rigen leeftijd aan Cornelis dc Vlamin g ten geschenke gaf. 

Waarschijnlij k als bewijs van erkentelijkheid voor  de ver-
diensten van Cornelis de Vlamin g voor  den aanleg van 
het jaagpad langs den n schonken ook de burgemeesters 
van n een fraai raam. 

En toen Cornelis dc Vlamin g li d was geworden van da 
admiralitei t van Amsterdam, kwam ook dit college over 
de brug; later  volgde nog de admiralitei t van West-Fries-
land, men weet niet naar  aanleiding waarvan, misschien 
was 't alleen vanwege 't goede voorbeeld. 

Er waren, toen het zoover  was, nog dri e ramen over. 
e kteeg Cornelis de Vlamin g van de kerkelijk e en bur-

gerlijk e gemeente van Oudshoorn en van , 
van welke een opschrift zegt: 

Vier  macghden, bie  bijeen. 
e geven tsaem dit glas. 

Ter cere van Gods k 
E n om Gods volk tc lichten. 

e glazen zijn alle met de wapens van de gevers en 
verschillende voorstellingen versierd, cn heel mooi van kleur . 

e kerk van Oudshoorn heeft behalve dan deze glazen 
nog andere merkwaardigheden, zooals men in zoo'n oud 
gebouw zou kunnen verwachten. 

 tegenwoordige meubilair  is jammer genoeg niet zeer 
fraai , noch karakteristiek , het plafond is vri j  gewoon be-
schilderd en er  hangen leefrjke lichtkronen (die van vroe-
ger  zijn een vijfti g jaar  geleden weggenomen), maar  daar-
naast zijn er  fraaie overblijfselen uit den ouden tijd , welke 
de heer t ais met veel toewijding en kennis van za-
ken heeft vertoond en toegelicht. 

r  is bijvoorbeeld het orgel, ook een oud stuk werk 
— het is van  —, dat is gebouwd door  een Goudschon 
orgelmaker. \'erlcdcn jaar  is het juist opgeknapt door  den 
lijnrechten opvolger  van denzelfden Gouwenaar, die het ge-
maakt heeft. Ook de preekstoel is fraai , eenvoudig, maar 
met ornamenten, die gezien mogen worden. 

jWanneer  men naar  boven kijk t ziet men midden in de 

kerk een klok , ondersteboven aan het plafond aangebracht. 
Een vreemde plaats, zou men zeggen. e heer t legde 
ons uit, dat die klok ten gebruike van den dominee daar 
gOinaakt was, en hij  toonde ons in het lessenaartje vai 
den voorlezer, aan den voet van den preekstoel, een spie-
gel, nu door  den tij d bedorven, waarin de dominee ondo-
de preek van den preekstoel af op dc klok kon zien hoe 
laat het was, én of hij  dc dri e uur  dat de dienst duren 
mocht (maakte hij  't langer  dan kreeg hij  boete) nog niel 
overschreden had. 

e preekstoel heeft blijkbaa r  vroeger  wat meer  naar  voren 
gestaan dan tegenwoordig. Verschillende feiten wijzen daar 
op, o. a. dit , dat daarachter  een groot raam is, nu gedeelte-
lij k betilmnverd voor  den tocht, dat men er  toch waar-
schijnlijk '  niet gemaakt zou hebben, als het plan was ge-
weest er  den preekstoel tegen aan te zetten. 

Naast den preekstoel 'is een oude grafsteen ingemetseld, 
ter  gedachtenis van vrouwe , dc gemalin van Cor-
nelis van OudshoOrn. Joannis Antonitles van der  (loe-
ten beschermeling van de famili e Van Outlshoorn, heeft er 
een grafschrif t op gemaakt. e steen is hier  ook pa-

 r, na veel omzwervingen, terug gekomen. e heer t 
heeft hem voor  een klein prijsj e van een smid gekocht, 
the hem in de smidse voor  het vuur  had liggen. Gelukkig 
met de letters naar  onder. e zijn dus goed bewaard ge-
bleven. 

e steen is wel niet heelemaal in zijn oorspronkelijkcn 
vorm teruggebracht kunnen worden, er  ontbrak nog het een 
en ander  aan. maar  op zichzelf is hij  toch een aardige 
herinnerin g aan vervlogen tijden. t grafmonument, waar 
toe hij  'behoorde en dat vroeger  achter  den preekstoel stond, 
is waarschijnlij k d or  Verhulst gebeiteld. Jammer genoeg, 
heeft men er  zoo goed als niets van over. 

Ter gelegenheid van ons bezoek had dc heer t ook 
hict avondmaalzilver  voor  den dag laten halen. 'Er  zijn 
o.a. twee bekers uit  bij , geschonken door e de 
Vlamin g van Oudshoorn, fraai gegraveerd met wapens en 
opschriften. 

e gemeente van Oudshoorn gebruikt ze niet nicer,
heeft de kleine eenpersoonsavondmaalsbckertjcs ingevoerd 
en de oude bekers dienen nu nog maar  voor  pronkstukken. 

Tenslotte hebben wij  een bezoek gebracht aan het oude 
kerkarchief , vroeger  een rommeltje-, waaruit men niet wij -
kon worden, nu door  ele zorgen van den heer t netjes 
geordend. E.r  zijn nog allerlei trouw-, doop- e-n notulenboe-
ken in te vinden en andere documenten uit vroeger  tij d 

^  Vereenigingen , | 
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der Vereeniging tot instandhouding en bevorde-

rin g van Walcheren's Natuur - en Stedenschoon 

Nog steeds heerschen bij  het publiek inzake
dwaalbegrippen, welke, zoolang zij  niet uitgeroeid zijn , d< 
krachtdadige ontwikkelin g onzer  Vereeniging belemmeren. 

Zoo is bijv . nog immer de meening gangbaar, dat het 
bouwen van aardige huizen veel duurder  moet zijn , dan he: 
tegenwoordig heerschende smakelooze woningtype ; dat de 
Walchersche wegen te smal zouden zijn om beplant te 
kunnen worden enz. enz. 

n verband hiermede zijn de waardeering en de steur 
van onzen arbeid nog niet zoo groot als wij  wel zouden 
wenschen. 

Nochtans zijn er  verscheidene lichtpunten, waarvan wij 
er  hieronder  enkele noemen : 

Verscheidene bouwkundige bladen, waaronder  de »An t -
werpsche B o u w g i d s «, wijdden geheel spontaan zeer  waar-
deerende artikelen aan het streven onzer  Vereeniging. 

t er  wel eenig teeken van belangstelling voor  ver-
fraaiin g valt te constateeren, bleek uit de door  de Ver -
eeniging tot verbetering der  volkshuisvesting te Vlissingen 
en door  den burgemeester  van Westkapelle, den heer  J. 

. Viruly , uitgeschreven wedstrijden in de versiering van 
de voortuintje s der  woningen. 

Ook is het een heugelijk verschijnsel, dat »Neha lenn iac 
langzamerhand nu en dan om advies wordt gevraagd. Zoo-
danige raad werd verleend aan J. de Vos, te Nieuwland, 
die zijn herberg wenschte te verbouwen. Wat deze herberg 
betreft, werd ons advies niet geheel gevolgd ; niettemin is 
het thans verkregen resultaat bevredigend te noemen. Ook 
aan verscheidene ingezetenen van Westkapelle, die hunne 
tot heden kale voortuintje s in verband met den door  den 
Burgemeester  uitgeschreven wedstrijd , met boomen en 
heesters wenschten te beplanten, werd voorlichtin g gegeven. 

Ook in het belang van beplantingen was de Vereeniging 
werkzaam en bereikte zij  in verscheidene gevallen goede 
uitkomsten. 

Vanzelf sprekend werden tallooze smakelooze woningen 
gebouwd. Evenwel verrezen ook verscheidene zeer  goede 
huizen, als bijv . het nieuwe arbeiderswoninkje naast -
beek»;. n Vlissingen werden in het afgeloopen jaar  weinig 
nieuwe huizen meer  gebouwd, zoodat aan de ontsiering 
aldaar  een t in d is gekomen. l verrijs t in die 
gemeente een monumentaal kantoorgebouw der j 

e Sche lde», en nadert de St. Jacobskerk — op oordeel-
kundige wijze gerestaureerd — haar  voltooiing. 

e strij d tegen de zwarte pannen mag succesvol worden 
genoemd; het grootste gedeelte der  nieuwe woningen 
wordt thans met een rood dak afgedekt. 

Op de Burgeravondschool, Ambachtsschool en Avond-
school voor  handwerkslieden, wordt door  den r  en de 
leeraren het onderwijs in de goede aesthetische banen geleid. 

e redactie der e Courant*  en van e 
Zeeuw* verleenden weder  hunne medewerking tot ver-
spreiding der . Evenals andere jaren 
werden door  den Secretaris in die bladen artikelen over 
het behoud en de bevordering van natuur - en stadsschoon 
gepubliceerd. Van meer  dan é é ne zijde mocht hij  uit ver-
schillende streken des lands — zelfs uit het buitenland — 
bewijzen van sympathie met deze artikelen ontvangen. 
Ook de bestuursleden, de heeren A . Plasschaert en C. , 
schreven stukken in de e Couran t « over 
hetzelfde onderwerp. 

r  » N e h a l e ni ia« werd georganiseerd een tentoonstelling 
van goede en slechte architectuur , waartoe alle Walchersche 
timmerlieden en de leden van den n Ge-
meenteraad werden uitgenoodigd. e tentoonstelling 
mocht zich in een vri j  talrij k bezoek verheugen en werd, 
met inbegrip van de leerlingen der  twee hoogste klassen 
der ambachtsschool, (cie door  den r  werden rond-
geleid) door  rui m  personen bezocht. e critiek der 
dagbladpers was zeer  gunstig. e e Courant" 
noemde haar  «fr isch, leerzaam, belangwekkend*. e »Gaze t te 
de *  schreef: 

>Une exposition des plus i n t é r e s s a n t es et des plus 
instructives vient de s'ouvrir  a . El l e a trai t 
a 1'architecture de nos habitations, et veritable lecon de 
choses, nous montre comment sont les maisons actuelleset 
comment elles devraient ctre. 

s organisateurs ont eu é g a l e m e nt la t rés heureuse 
idee de bien fair e ressortir  la laideur  de certaines con-
structions modernes. 

O n ne peut que fé l ic i ter  la s o c i é té >Nehalennia< sous 
les auspices de la quelle cette expositon a é t é o r g a n i s é e .» 

e vereeniging » V o or de t > stelde haar  expositie-
materiaal voor  deze tentoonstelling beschikbaar  en betaalde 
een gedeelte der  kosten. 

Evenals het vori g jaar  werd getracht verbetering in de 
teekeningen voor  verscheidene nieuwe huizen aan te bren-
gen, doch met gering succes. Slechts de timmerman, de 
heer . , voldeed aan ons verzoek geen gebroken 
kappen toe te passen aan twee nieuwe huizen in de Ver -
verijstraa t te . 

Slechts door  dwang op de lieden uit te oefenen, kan 
voorloopig ten dezen iets bereikt worden. m werd 
aan de n van eenige Walchersche gemeenten -
delburg, Vlissingen, g en Veere) verzocht, aan de 
bouwverordening een bepaling toe te voegen, waarbij  aan 
B. en W . de bevoegdheid wordt gegeven, zulks op voor-
dracht eener  schoonneidscommissie, schoonheidseischen te 
stellen aan nieuw op te richten gebouwen — m. a. w 
bouwvergunningen te weigeren op aesthetische gronden. 

l het bestuur  hiervan weinig heil verwachtte, 
meende het, dat het toch wenschelijk was een dergelijk 
verzoek in te dienen, omdat zulks aanleiding geeft tot het 
bespreken der  quaestie in kringen, waar  men er  tot heden 
zelden of nooit over  dacht of sprak. 

t bovengenoemd verzoek is nog slechts in den d 
der gemeente g behandeld. Ondanks de uitnemende 
verdediging van den burgemeester, den heer . J. van 
Voorthuijsen, werd met  tegen  stemmen besloten er 
afwijzend op te beschikken. 

Aan het Bestuur  der  \ ereeniging tot verbetering der 
Volkshuisvesting in Westkapelle en aan de e 
Bouwvereeniging werd verzocht, met ons in overleg te 
treden inzake het te bouwen woningtype. 

Aan de Walchersche timmerlieden werd opnieuw ge-
legenheid gegeven zich door  tusschenkomst der  Vereeniging 
voor  den prij s van slechts f  — te abonneeren op het 
ge ï l l us t ree rd bouwkundig weekblad e B o u w w e r e l d ,» 
waarvan de abonnementsprijs f8 .— bedraagt e uitgever 
F . v. n te Amsterdam stelt het echter  welwillend 
voor  den prij s van f 4— beschikbaar  voor  » N e h a l e n n i a « .) 
Verscheidene timmerlieden gaven aan deze hernieuwde 
oproeping gehoor. n totaal zijn er  thans  timmerlieden, 
die door  tusschenkomst van » N e h a l e n n i a« e Bouw-
wereld*  ontvangen. 

Aan de timmerlieden Anderiesse en e te -
delburg werd f — betaald, ten einde de voorgenomen 
ontsiering der s te g door  een ri j 
huisjes met opgemetselde gebroken kappen te voorkomen. 

e huisjes, die nu gebouwd zijn, hoewel verre van model-
woningen, zijn niet erg k te noemen. 

Per advertentie werd in de bladen gepubliceerd, dat 
» N e h a l e n n i a« gratis bouwkundige teekeningen voor  een-
voudige smaakvolle woningen verkrijgbaa r  stelde Er  kwa-
men nog niet veel aanvragen in. 

Aan de gemeentebesturen, zoomede aan den -
schoolopziener, werd toegezonden een exemplaar  van de 
door  de vereeniging >Schoonheid in Opvoeding en Onder-
wijs*  uitgegeven brochur e (welwillend aan ons afgestaan 

t aesthetisch s c h o o l g e b o u w «, met verzoek bij  de in-
richtin g der  schoolgebouwen zooveel mogelijk met de daarin 
gegeven wenschen rekening te houden, ten einde reeds 
bij  de jeugd het schoonheidsgevoel aan te kweeken. 

Aan Gedeputeerde Staten werd verzocht te bevorderen, 
dat de ramen der  Provinciale Bibliotheek te g — 
een fraai gebouw in s V stij l — weder  van hunne 
oorspronkelijk e onderverdeeling worden voorzien, waardoor 
de harmonie der  onderdeelen van dit gebouw beter  tot 
haar  recht zou komen, waarop ten antwoord werd ontvan-



gen, dat de bedoelde ramen thans in goeden staat ver-
keeren, doch dat, wanneer  te zijner  tij d voorzieningen 
noodig mochten blijken, met onzen wensch rekening zou 
worden gehouden 

f — werd door  >Nehalennia« bijgedragen in de kos-
ten der  restauratie van het oude schilderachtige pakhuis 
naast het stadhuis te Veere. 

Aan den r  van 's s waterstaat werd verzocht 
te bevorderen, dat de nieuwe brug over  den Spuiboezem 
teVeere zich zou aansluiten bij  de schoone antieke omgeving. 

Jammer is het, dat de vereenigingen tot bevordering van 
Vreemdelingenverkeer  er  nog zoo weinig van overtuigd 
zijn, dat natuur- en stadsschoon het f undament zijn 
van alle vreemdelingenverkeer, en dat het voor  deze ver-
eeniging in haar  e igen be lang gewenscht zoa zijn, 
eene vereeniging als »Nehalennia« op onbekrompen wijze 
te steunen : V. V. te g en de «Nationale Bond voor 
Vreemdelingenverkeerc beschikten geheel afwijzend op ons 
verzoek onze Vereeniging een jaarlijksche bijdrage te geven. 

. . - E N . 

r  dezen bond is de volgende circulair e verzonden: 

's-Gravenhage, Juli

Aan alle ingenieurs, architecten, industrieelen 

en andere werkgevers, welke opzichters, 

teekenaars of daarmede gelijk te stellen 

technici in hun dienst hebben. 

WeledelGestrengc ! 

t kan U niet onbekend zijn, dat de Algemeene Neder-
landsche Opzichters- en Teckenaarsbond reeds jaren lang 
ijver t voor  de algemeene invoering van een aan opzichters, 
teekenaars en daarmede gelijk te stellen technici te verlee-
nen jaarlijksch e zomervacantie. Een onderzoek, daartoe in-
gesteld, heeft aangetoond, dat gedurende den tijd , dat de 
bond die algemeene invoering voor  zooveel'  mogelijk heeft 
trachten te bevorderen, het aantal technici dat jaarlijk s 
in het genot van een zomervacantie wordt gesteld, bijn a 
verdubbeld is. 

n werkgevers, die daartoe hebben willen medewerken, 
die hun opzichters en teekenaars thans reeds van een jaar-
lijksche vacantie doen genieten, betuigen wij  daarvoor 
gaarne onzen dank. 

Toch kennen helaas nog lang niet alle technici het genot 
van zulk een jaarl ï jkschen rusttij d in volkomen vrijhei d door 
te brengen; met enkele cijfer s zullen wij  trachten dat aan 
te toon en. 

Van de gedurende het jaar  tot onzen bond toe-
getreden nieuwe leden deelde slechts  0/0 in het voor-
recht eener  zomervacantie, terwij l voor  slechts  0/0 dc 
duur  dier  'vacantie langer  dan  dagen was. Van de in 
het jaar  ingeschreven sollicitanten in het plaatsing-
bureau door  onzen bond geëxp lo i teerd — op welke in-
richtin g wij  tevens de vrijhei d nemen Uwe aandacht te 
vestigen bij  eventuecle vacaturen in Uw personeel — was 
slechts  in het genot van een vacantietijd geste ïd, 
terwij l voor  slechts  <y0 die tij d een duur  had van
dagen of langer. 

Van beide vorenbedoelde aantallen opzichters en teeke-
naars genoot  o'0 van een jaarlijk'sche n ontspanningstijd 
en  o/0 van een zoodanigen tij d van 8 dagen of langer. 

e conclusie van voorgaande beschouwingen is dus, dat 
van vorenbedoelde groep technici  <'/o de vacantie-genoc 
gens niet kende en de vacantie van  0/0 — als zijnde 
van 'korteren duur  dan  dagen — niet voldoende is om 
aan haar  doel te kunnen beantwoorden. 

'Want wat is tenslotte het doel van den vacantietijd? 
O n t s p a n n i n g , niet waar? E n van een ontspanning, die 
evenzeer  in het belang van den w e r k g e v er  als van den 
vacantie-genietenden werknemer is. Wi j  zouden hier  toch 
kunnen aanhalen uitingen van tal van hyg iën is ten cn eco-
nomen van naam. die alle hierin overeenstemmen, dat 's men-
schen zenuwkracht niet altij d gespannen kan zijn en waar 
dat al geschiedt, na langeren of korteren tij d een zekere 
verslapping, verzwakking intreedt, welke niet nalaat een 
zeer  ongunstigen invloed uit tc oefenen ook op het ar-
beidsvermogen en vanzelf op de arbeidsprestatie. n de 
memorie van toelichting op de Oostenrijksche wet op den 
arbeid der  handelsbedienden kon men lezen: 

c vacantie is geen schade voor  den werkgever, want, 
gelijk de ervaring heeft aangetoond, wordt de frischheid 
en de energie juist van den met geestesarbeid beladen ar-
beider  door  een vacantietijd versterkt en verlevendigd en 
het arbeidsverlies in den vacantietijd door  de verhoogde 
arbeidskracht gemakkelijk goedgemaakt." 

Aan deze officieelc verklarin g behoeft — meenen wij  — 
niets te worden toegevoegd; er  blijk t overduidelijk uit, dat 

t verleenen van een zomerverlof door  den werkgever 
allerminst als een schadepost mag worden geboekt. r 
een in vrijhei d en ontspanning doorgebrachten vacantie-
tij d wordt het zenuwstelsel van den werknemer zoodanig 
versterkt, dat het daarvan 't gevolg zijnde intensievere ar-
beidsvermogen de niet aangewende arbeidskracht gedurende 
den vacantietijd, vri j  spoedig inhaalt. 

r  niet minder  dan voor  den werkgever  is een jaar-
lijksche vacantie voor  den werker  zejf van groot gewicht. 
Welk een genot toch verschaft zulk een vacantie-tijd na 
een jaar  van voortdurend en arbeid, van voortdurende in-
spanning van lichaam en geest. e geheel kan men zich 
wijden aan de met de beschikbare middelen overeenstem-
mende liefhebberijen; hoe kan men genieten van de schoon-
heid van natuur  en kunst en hoe zijn de vacantic-genoegens 
niet het middel om het gezinsleven mooier  en verhevener  te 
(doen zijn : E n tenslotte: hoe zal niet de werkgever, die 
zijn ondergeschikten in de gelegenheid stelt in die genie-
tingen te deeten, in achting en waardeering dier  onder-
geschikten rijzen;  hij  wordt voor  hen de humane patroon 
die in zijn 'menschen niet uitsluitend winstobjecten ziet. 

Welnu, waar  kan worden aangenomen, dat thans nog 
ongeveer  de helft der  Nederlandsche opzichters en teeke-
naars het voorrecht van een jaarlijksch e zomervacantie niet 
'kent en slechts ongeveer  een derde deel een zoodanige 
vacantie geniet die acht dagen of langer  duurt ; 

waar  de Algemeene Nederlandsche Opzichters- en Tee-
kenaarsbond ten doel heeft de belangen van die technici 
voor  te staan en hij  blijken s zijn program streeft naar  d e 
a l g e m e e ne i n v o e r i n g v an e en j a a r l i j k s c h e zo-
m e r v a c a n t i e v an t en m i n s t e  d a g e n, m et 
b e h o ud v an s a l a r i s; 

daar  richt  hij  zich thans met het b e l e e f d e, d o ch 
d r i n g e n d e verzoek tot a l l e werkgevers in Nederland, 
welke opzichters, teekenaars of daarmede gelijk te stel-
len technici in hun dienst hebben, oni al die technische wer-
kers in het genot te stellen van e en j a a r l i j k s c h e zo-
m e r v a c a n t i e v an t en m i n s t e  d a g en en m et 
b e h o ud v an s a l a r i s. 

Namens het bondsbestuur  van den 

Algemeenen Nederlandschen Op-

zichters- en Teekenaarsbond: 

J. . B. ; Voorzitter . 

C . J. W . E , Secretaris. 

G  No. e V e  w a  m i n g s t e c h-
ii i e k in het licht van den n tijd bezien, doo p en 

. 
G e m e e n t e h u is te . . F. G. L, , met afbeel-

dingen. 
V o l k s h u i s v e s t i ng te's . . 

e e » en een e » 
doo  W. . 

O v e k na e belasting, doo  J. . Schaad, met afbeel-
dingen. 

n , die bij paniek s is. met afbeelding. 

A No. n e het Ge-
nootschap. 

(. F. L'. F  o w ei n t- dïo  A . W. Weissman. 
E e n i ge beschouwingen, doo  G. F. La . 

e S c h o e n-m a e c k e  en de . — , doo Candidus. 
k aan het s voo  jongens te , doo -

lingen van de l «Ouellinus» aldaa doo C. VV. Nijhoff. 
met afbeeldingen. 

e . 
e b i l j e t voo  de . . 

E  No.  A an de G raa f schap te , 
doo  A . J. . 

a . 
n en zijn toepassing (Slot) 

E  No. e e , doo . 
. met afbeeldingen. 

e , doo . C. , Gep. Luit , 
met afbeelding. 

. v. T.) No.  Officieel gedeelte. — 
n van . — Uit de afdeelingen. — . 

— s nieuws. — Gemengd. — o , f — Foto's -
. — Uit technische bladen en . 

E  No. . A a n ne m'e  s b o n d. Officieele 
mededeelingen o. a. nopens de g op  en  Juli

G e en b e t a l i ng n d en e . 
e hulde. 

E en b e s t e d i ng de . 
. m  Juni

E E E No. e kleu  van de 
klei bij het bakken. 

N . j den uitgeve 1.. J. 
V e en te m n onlangs s een tweede k van de. 
doo  den hee .  u ij f. c. i . . bij het Gemeentelijk - en Wo-
ningtoezicht te m , , in  doo  het -
ninklij k t van s vastgesteld. e n zelf n 
ongetwijfeld in een behoefte van onzen tijd. Wat deze uitgave , niet 
duidelijke lette  op stevig papie t en in klein t zal zij als 
zakboekje goed voldoen. Alleen zouden wij bij een volgenden k de 

s van s e wat minde op den d zien 
n en ze liefst niet n tusschen den tekst, waa zij hie  en 

daa k zijn. 

 VOO E S V A N E , 
doo  J. van L e e u w en . c. i . e e k t |. . 

. n volledige behandeling van het zee e , 
de , t met dit boek niet beoogd, zooals de titel ook 
duidelijk aangeeft. e  heeft zich bepaald tot hout, e 
steen, kunststeen, . beton. gips. glas. asphalt, caoutchouc, enz. die 
elk in een k hoofdstuk n , l dan volgt een 
hoofdstuk, gewijd aan eenige e n en -
middelen en besloten t met enkele speciale . Uit deze op-
somming blijkt , dat toch nog een t aantal zaken n t in 
een k klein bestek. t was alleen mogelijk doo de e 
zakelijkheid te n en alle e uitweidingen te , lii j 
de k e n t lange stil gestaan en alles -
meld, wat de aanstaande bouwkundige weten moet: de minde e 

n in het t , echte met g barer  meest ken-
e eigenschappen. Op die wijze is een degelijk k ontstaan, 

dat zoo noodig den  gelegenheid geeft  in de n 
doo  te , l het voo  den g een goeden g biedt 
n o k voo e studiën. 

n dezen n k moest het e ove de e van kunst-
zandsteen en het hoofdstuk ove gewapend beton n , maa ook 
op e plaatsen vonden wij blijken, dat de inhoud met g n is 
cn op e wijze van nieuwe n en nieuwe toepassingen 
melding is gemaakt. 

. e g van . 
n en  ap g e b i n t e n. doo . J. v an de  V e en c. i , 

e e , m L. J. V e e n. Ook hie  hebben wij te 
doen met een , dat zich s t in de technische litte-

n heeft en dat wij dus niet mee behoeven aan te bevelen. 
Zooals men weet heeft dit e zijn ontstaan te danken, aan het destijds 

n van een eenvoudige uiteenzetting van de beginselen de e 
Statica in otize taal. n was in hoofdzaak op e handleidingen 
aangewezen : het k n was voo  velen k en de zee
nuttige wetenschap scheen  slechts voo  hooge ontwikkelden 

, /.onde buitengewone begaafdheid kan echte iede l 
ontwikkeld technicus zich. de e methode eigen maken en e  in 
de k j van . 

, n en kapgebinten n tot de e bouw-
kundige . Wie e goed d is zal ook in e 

e samenstellingen een bete inzicht n en den weg tot 
g n vinden. 

E EN . s voo -
scholen en e n van , doo . van den 

l  ij n d e  s w. i . . e n F. . 
t boekje geeft in een achttal hoofdstukken op e wijze een 

g van de e n en , die doo  mag-
netisme en t n , en het bevat t 
wat eigenlijk, in onzen tijd, n weten moet. Voo  het e 

,  het bestemd is. komt het Ons wel geschikt . mits 
de noodige e g doo  den j niet e 
blijft . Aan het einde van de meeste hoofdstukken zijn eenige n en 
opgaven gesteld tot toepassing van het behandelde. Ofschoon de tekst za-
kelijk en goed d is, wil het ons , dat de , 
met behulp n alleen, toch niet in staat zullen zijn. die n en 
opgaven eenigszins naa den eisch te . 

. 

e civ.-ing. F. C. J. van den Steen van Ommeren schreef 
onlangs in het Weekblad „d e "  over  het fundee-
ren met betonpalcn. 

Onder  de bouwstoffen is er  geen enkele op te noemen, 
die een zóó groote plooibaarheid toont en zich zoo in allo 
opzichten aan lederen vorm weet aan te passen als het 
gewapend beton. Waar deze bouwstof binnen enkele tien-
tallen jaren een geheele omwenteling teweegbracht in aller-
lei van ouds beproefde bouwwijzen, in het bijzonder  her-
haaldelijk aanleiding gaf tot een ingrijpend e wijzigin g in 
de constructie van fundeeringen, daar  kan het geen ver-
wondering wekken dat reeds gcruimen tij d getracht werd 
houten palen op de een of andere wijze door  constructies 
van gewapend beton te vervangen. 

e oorzaken, die hiertoe dreven, zijn o.a.: 
a. de steeds stijgende houtprijzen. welke thans zoo hoog 

zijn dat de imiddclprij s van palen per : i . blijvend hout, 
buiten den bast gerekend, ongeveer  evengroot is als de 
prij s van gewapend betonpalcn per \ 

b. het gemak, dat het beton biedt  zich tot elke 
gevvenschte afmeting te doen verwerken, zoodat de belas-
tin g per  steunpunt belangrijk '  boven die van houten palen 
kan worden opgevoerd, waarbij  men in den regel gebonden 
i^ aan den traditioneelen afstand van . hart op hart 
gemeten". t bet eekent derhalve het slaan van minder 
palen ; 

c. de onafhankelijkheid van den grondwaterstand, die 
deze fundeering tegenover  houten palen eigen is. 

Natuurlijk '  staan daar  wel schaduwzijden tegenover. 
t schijnt dikwijl s voor  een axioma in de bouwkunde te 
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gelden dat hout, mits voortdurend onder  water  staande, 

nooit ofte nimmer aan bederf onderhevig is. Afgescheiden 

reeds van de werking der  paalwormen en van andere zee-

dieren, die oip dezen regel voor  de werken in en ,aan zeo 

een belangrijk e inbreuk maakt, toont het sloopen van oude 

houten fundeeringen, die constant onder  water  stonden, reeds 

/afdoende dat hout bij  bepaalde omstandigheden, ook wel 

di gt lij k aider  water  bederft. Vooral het spinthout van 

den groveti den gaat daarbij  betrekkelij k gemakkelijk in 

een weekc. zeepachtige massa over, die niet den minsten 

weerstand tegen uitwendige krachten biedt. t oude bouw-

werken niet meer  aan verzakking  d. onderhevig zijn. is 

wel een gevolg van den grooten vei l igheidscoëf f ic iënt, waar-

mee gewerkt is. en van het bereiken van een zekeren even-

wichtstoestand, die betrekkelij k spoedig ontstaat wanneer 

deze werken onder  een vri j  constante belasting komen. 

Gevolg van bovenstaande omstandigheden is dan ook 

dat betonconstructies worden toegepast, waarvan er  enkele 

thans reeds het stadium der  proefneming tc boven zijn 

en die men meer  en meer  als een nieuw element in fun-

deeringen gebruiken ziet. 

Gaat men de diverse systemen na. die zich ontwikkeld 

hebben, dan kan men deze op de volgende wijze groepeeren: 

a. palen, die. van te voren gereedgemaakt en na vol-

doende verharding, evenals houten palen in den grond ge-

plaatst worden: 

b. palen, die in den gr in d gevormd worden en aldaar 

verharden nadat op de een of andere wijze in een omhul-

lin g een open ruimt e is gemaakt; deze omhulling wordt 

gevuld met beton n vóór het verharden der  specie ver-

wijder d : 

c. palen, die evenals b in den grond gevormd worden, 

doch waarbij  de omhulling een deel van de constructie 

blijf t uitmaken en dus in den grond achterblijft ; 

d. compound-palen, samengesteld uit twee deelen, t. vv. 

een houten onderste deel, dat in het grondwater  staat en 

waarop als bovendeel een gewapendhetonpaal gclascht wordt . 

e verschillende groepen Worden dan door  den schr. 

nader  in bijzonderheden beschouwd. 

Al s variant op de vermelde systemen mag nog een toe-

passing genoemd worden, die een enkele maal nut kan 

aanbnngen. nl. het inspuiten van vloeibaar  cement teneinde 

den ondergrond te verdichten. Onnoodig is het te zeggen 

dat deze methode alleen daar  eenig succes kan hebben, 

waar  de aard van den ondergrond waarborgen aanbiedt 

dat het cement, met den ondergrond verbonden, een mor-

tel of een beton kan vormen. 

G V A N . 

J. van , te Wageningen, schrijf t in „Natura" , or-

gaan der  natuurhistorische vereeniging, over  het verweeren 

onzer  groote bouwwerken: 

,,l)at de gesteenten onder  invloed van zon. regen, vorst 

cn sneeuw veranderen, verbrokkelen en vergruizen, is een 

bekend feit; dat het dus ook dc gesteenten doen, die 

als bouwmateriaal dienst doen, is van zelf begrijpelijk , maar 

h eerst in dc laatste jaren erkend als gevaarlijk voor 

de instandhouding onzer  groote bouwwerken. t zijn vooral 

de gebouwen, die nabij  groote fabrieken en spoorwegsta-

tions neergezet zijn. welken dat gevaar  dreigt. e groote 

hoeveelheid roet en rook toch, die dagelijks de lucht in-

gezonden wordt , bevat allerlei schadelijke bestanddeclcn. 

Zoo vond men in  gewichtsdeelen lucht boven de 

steden: 

n  deel zwavelzuur;  zoutzuur;  sal-

peterzuur; l  deel zwavelzuur;  zoutzuut ; 
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Een halve eeuw terug . 
Vervo l g (Zie bladz.

n beschouwt het als een gunstig teeken van onzen 

tijd . dat de oprichtin g van vereenigingen, als t 

en Nehalennia, vri j  algemeen met ingenomenheid begroet 

is en dat de beginselen, door  die vereenigingen voorge-

staan en verdedigd in ruimer  mate ingang vinden, dan 

wellicht vijfti g jaren geleden het geval zou zijn geweest. 

n hoopt, dat de conferenties, door  die vereenigingen 

gehouden aan velen de oogen zullen openen voor  een groot 

nationaal belang en dat dc geschriften, die zij  verspreiden, 

zullen bijdragen tot verhooging van het peil der  bescha-

ving van ons volk. 

AVi j  willen niet zoo pessimistisch zijn, in deze bewe-

ging slechts een modebeweging te zien, voornamelijk ge-

horen uit de omstandigheid, dat de denkbeelden, waar-

van zij  (uitgaat, voor  velen zelfs uit beschaafde kringen, 

volkomen nieuw zijn ; maar  wij  stellen ons toch ook niet 

voor, dat e ,beweging in de naaste toekomst op resultaten 

van groote beteekenis zal kunnen wijzen, omdat het ons 

bekend is, hoe langzaam in onze redeneerende en bere-

deneerde eeuw de voortgang is van denkbeelden, die kun-

nen strekken, olm klaarheid te brengen in de begripsver-

warring , waaronder  de bouwkunst onzer  dagen en hare 

beoefenaars gebukt gaan. 

s vijfti g jaren geleden schreef Viollet le : 

n kan de kunst bij  een volk niet leiden, men kan 

rdteen een atmosfeer  vormen, die gunstig is voor  haru 

ontwikkeling . t begreep de Grieksche beschaving op be-

wonderenswaardige wijze en daaraan dankt zij  den roem, 

die slechts 'met dc wereld zal ondergaan." 
„Wi j  lijden iheden ten dage aan een kwaal, waarvoor 

geen 'krui d gewassen is: Wi j  kwamen te laat. e ouden 

hebben ons, terwijl '  zij  voor  ons kwamen, eenvoudige en 

schoone denkbeelden ontnomen, die wij  anders wellicht zou-

den hébben gehad. Wi j  kunnen niet, zooals zij, alles terug-

brengen tot een enkel stelsel. Onze kunstenaarsrol is zeer 

moeielij'k . Wi j  hebben een oneindige hoeveelheid oude voor-

oordleelen. oude gewoonten, die wortelen in een doode be-

schaving, tegelijkertij d 'met onze moderne behoeften, ge-

woonten en conventies. Evenwel hebben wij . evenals de 

ouden, dc gave der  redeneering en een weinig die des 

gevpels. t is door  middel van deze beide gaven, dat 

wij  het 'ware en het schoone moeten zoeken. k ben over-

tuigd, dat (rnlen den smaak \'<in ons geslacht kan verbeteren 

door  het aan redeneering te gewennen. t slechts op, 

hoe in een groot aantal gevallen de redeneering rekenschap 

geeft van bet oordeel, dat de smaak heeft uitgesproken. 

Zeer  dikwijl s (misschien altijd ) is het gevoel van smaak 

slechts een onwillekeurige redeneering, waarvan de beweeg"-

redenen ons ontgaan. Smaak verkrijge n is niet anders dan 

zich het schoone cn goede aanwennen; maar, om zich het 

schoone aan te wennen, moet |men het weten te vinden, dat 

wil zeggen te kiezen en om' tot de keuze te geraken roe-

pen wij  onze gave van redeneering te hulp. Wi j  zien een 

gebouw; onze geest is er  dadelijk door  bekoord; wij  zeg-



gen: ..Ziedaar  een schoon monument". r  dit instinct-
matig oordeel is, voor  ons kunstenaars, niet voldoende; 
wij  vragen ons af: „ W a a r o m is dit monument schoon?" 
Wi j  willen de oorzaken ontdekken van het effect, dat het 
op ons teweegbrengt; en  die oorzaken te ontdekken 
moeten wij  onze toevlucht nemen tot onze gave van rede-
ncering. Wi j  zoeken dan alle deelen van het werk, dat 
ons bekoort, te ontleden, om in staat te zijn tot samen-
stelling, wanneer  wij  op' onze beurt iets moeten voortbren-
gen. e ontleding is moeilijk in onzen tijd , belemmerd 
als wij  worden tc midden van vooroordeclcn en leerstel-
lingen, die allen de zonderlinge pretentie hebben van on-
betwistbaar  tc zijn. Wi j  zullen evenwel trachten ons vri j 
te houden van deze vooroordeclcn cn leerstellingen." 

Zoo sprak Viollet le e in zijn eerste „Ent re t ien" , dafi 
de inleiding vormt tot de volgende, maar  uit deze woor-
den spreekt toch o.i. niet de man van het dogma. j 
moge in de toepassing van het beginsel der  redencering 
wel eens tc ver  zijn gegaan en daardoor  wel eens tot uit-
spraken gckioimcn zijn, die niet opgaan, althans niet. wanneer 
inlen er  een algemeene strekking aan wil toekennen, maar 
de opmerkingen die hij  in het bovenaangehaald fragment 
maakt, worden toch nog heden blijkbaa r  al's juist erkend, 
want wat doen dc sprekers en schrijvers in t 
en andere vereenigingen eigenlijk anders, dan het in toe-
passing brengen zijner  methode van redencering, bij  hunne 
pogingen om aan hun hoorders cn lezers gezonde begrip-
pen. lOimtrent smaak in het algemeen en bouwkunst in het 
bijzonder  bij  te brengen? 

Vele jaren geleden, het was in de dagen der e 
, zooals men de bouwwijze noemde, die op G u r 

gel's Architectonische Vormleer  ge ïnsp i reerd was, waagde 
een jeugdig li d van de j  tot bevordering der 
Bouwkunst het, in het Bouwkundig Weekblad, in een stukje 
over  Veere, waarin ook gesproken werd over  de bekende 
middeleeuwsche waterput, bij  de kerk aldaar, te beweren, 
dat in de middeleeuwen ook' de kleinste en eenvoudigste 
bouwwerken kunstwerken waren. Tegen deze bewering werd 
toen. wanneer  wij  ons goed herinneren, door  den toen-
maligen secretaris der j  krachti g geprotesteerd. 
Zi j  was n ook wat ondoordacht neergeschreven en dq 
invloed van (Viollet le s toenmaals nog nieuwe denk-
beelden was er  wellicht niet geheel vreemd aan. 

t geval, (op zichzelf niet belangrijk' , dan wellicht alleen 
als bewijs, dat de groote Franschman in die dagen eigen-
lij k nog niet goed begrepen werd, schoot ons in de ge 
dachte, toen wij  toevallig in het negende „Ent rc t ien "  da 
gewraakte stelling terugvonden in het verband, waarin de 
schrijver  haar  te pas bracht en wel'  als volgt: 

n men in onze dagen te Parij s en in iiet hart van 
eenige groote steden openbare cn bijzondere gebouwen ziet 
verrijzen , waarvan de uitvoering goed is en waarin men 
de sporen eener  uitgebreide kennis ontwaart en de op-
lossing van sommige vraagstukken van kunst, dan moet 
men toegeven, dat men in de prov inc iën en kleine steden 
tal van gebouwen opricht , samengesteld in tegenspraak met 
de meest elementaire begrippen van bouwkunst. Tusschen 
een of ander  hotel te Parij s en een of ander  plattelands-
raadhuis bestaat niet alleen de afstand, die dc weelde 
scheidt van de armoede, maar  de afgrond die ontstaan is 
tusschen dc verfijnd e beschaving en dc grofste barbaarsch-
heid, niet die barbaarschheid, die de uitdrukkin g is van 
een on volmaakten imaatschappclijken toestand, maar  die welke 
een voorgevoel van verwording geeft. e architecten, door 
hun betrekking aangewezen, om dc groote hoeveelheid ont-
werpen te onderzoeken, die bestemd zijn, om "i n de depar-
tementen te worden uitgevoerd, zullen mij  toegeven, dat 
ik niet overdrijf , wanneer  ik zeg, dat er  onder  twinti g van 
die ontwerpen een is, dat er  mede door  kan, dat de helft 

beneden het middelmatige blijf t en dat de overblijvende 
helft blij k geeft van een algeheele onwetendheid, ik zal 
niet zeggen van kunstbegrippen, maar  van de meest ge-
wone begrippen van bouwen. Welnu, in geen enkel tijd -
perk in Frankrijk , voor  het begin der  (negentiende) eeuw, 
heeft zich een dergelijk verschijnsel voorgedaan." 

„Zonde r van de oudheid te spréken, in dc middeleeuwen 
in Frankrij k (behoorde het meest bescheiden huis, de armste 
kerk , evengoed tot de kunst al's het adellijk kasteel en 
de bisschoppelijke kathedraal. e werken groot en klein, 
schitterend cn bescheiden, waren om' zoo te zeggen het 
voortbrengsel van dezelfde geoefende hand, het resultaat 
van dezelfde kennis. e bouwkunst heeft zich meer  cn 
meer  uit  fde meer  algclegen streken teruggetrokken om 
slechts de middelpunten van bevoilking te verlevendigen; 
en zoozeer  zij'  in dc groote steden, over  enorme middelen, 
beschikkend, zich breed ontplooit, zoo ellendig is zij  er 
overal elders aan toe." 

n zal gereedelijk moeten toegeven, dat de indertij d 
door  den secretaris der j  t.b.d.B. zoo heftig 
bestreden stelling, met den aanloop, (die cr  in de „En t re t iens " 

aan voorafgaat vri j  wat winder  dogmatisch klinkt , dan wan-
neer  men haar  daarvan ontdoet en waren de bovenaange-
haalde woorden niet vijfti g jaar  geleden geschreven, maar 
in een der  laatste s uitgesproken, zij 
zouden bij  de hoorders vri j  zeker  een nagenoeg algemeene 
instemming hebben gevonden. 

E n ook datgene, wat er  onmiddellij k op volgt zou, afgc-
aien daarvan, dat het meer  bepaald betrekking heeft op 
toestanden in Frankrijk , uit den mond van een spreker 
in een dier  Conferenties niet zoo heel vreemd hebben 
geklonken. 

,jJLx schuilt hier, zegt de schrijver  der  ,,Entretiens". een 
groot kwaad, voortkomend u;it verscheidene oorzaken:
uit een administratieve organisatie, weinig geschikt, om het 
kunstgevoel1 in den boezem der  bevolkingen te bevorderen; 

 uit een onderwijs van mul en geener  waarde;  uit een 
verbastering van den smaak in de hoogere standen. Zoo-
lang het proivincial e stelsel in Frankrij k in stand bleef 
waren er  evenveel hoofdsteden als regceringen en elk 
dezer  hoofdsteden was het middelpunt Van een bouwkunst-
school. Orleans, Poitiers. , Troyes, . Bor-
deaux, Toulouse, , n enz. hadden hun scholen 
l-n hun kunstenaars, evenals Parij s en deze scholen hadden 
hare eigen oorspronkelijkheid ; zelfs wanneer  men ze op den 
tweeden rang plaatst, bezielden zij  de pro/vincie en strekten 
zij  hare vertakkingen uit tot in de kleinste plaatsen. e 
bestuurders dezer  prov inc iën waren groote heeren, die door 
hun positie evenals door  hun (opvoeding er  op gesteld waren 
een zekeren luister  te doen uitstralen van hetgeen tijdens 
hun bestuur  gebouwd werd. e (geest der  gilden handhaafde 
zich bovenal bij  de kunstenaars en ambachtslieden van het 
bouwvak en door  de gilden bleven de plaatselijke traditie s 
berusten in de handen der  bokvvaamstcn; men kende elkan-
der, men hielp elkander  en beoordeelde elkander." 

'Wanneer  men in het voorafgaande voor  de namen dei 
Fransche provinciesteden, die van Nederlandsche steden al-
li . v. , Utrecht, . Nijmegen, Groningen, 
enz. in plaats stelt, dan is het met geringe wijziging, die van 
het wezen der  zaak niets afdoet, evengoed op Nederlandseh' 
toestanden van toepassing en niet alleen op toestanden van 
een halve eeuw geleden, doch laat ons het maar  bekennen, 
in hoofdzaak ook nog op 'de toestanden van heden. Onze 
administratieve organisatie, daarvan ondervinden wij  nog da-
gelijks, hoe weinig geschikt zij  is. omi het kunstgevoel'  in 
den boezem der  bevolking te 'bevorderen ; ons onderwijs, he: 
'moge verbeteringen, en zelfs zeer  belangrijke, hebben on 
dergaan. maar  men zal'  zich herinneren, hoe in de eersto 

e door  den architect e Bazel gewezen 

is op het groote gevaar, dat juist in dit verbeterd onderwijs 
schuilt, ten aanzien van de ontwikkelin g van gezonde kunst-
begrippen, inzonderheid in kleine plaatsen en op het platte-
land; en wat betreft de ontwikkelin g van den smaak bij 
de hoogere standen, daarover  bewaren wij  maar  liefst een 

bescheiden stilzwijgen. Slechts deze vraag moet er  uit : Zij n 
wij  in de verl topen vijfti g jaren in al deze dingen wel veel 
wijzer  geworden en veel gevorderd? 

fW o r d t v e r v o :gd.) 

Het Paleispla n der Maatschappi j „Zorgvliet "  te 's Gravenhage . 

e e van de j  „Zorgv l ie t "  heeft de-
zer  dagen een brief openbaar  gemaakt van . . l 

, Professor  der  Architcctu r  a/d. . Tech. -
geschool tc Aken, die de j  reeds vroeger  als 
adviseur  ter  zijde stond, en wiens oordeel over  het thans 
ingediende plan voor  een volledig inzicht dus niet zonder 
waarde is. 

s de Professor  moge in de plaatselijke toestanden 
der e niet volkomen ingewijd zijn, hij  kan toch, 
meer  dan wellicht eenig ander  buitenlandsch collega in 
staat en bevoegd geacht worden, in deze een oordeel uit 
te spreken. 

j  doet dit als volgt: 

Aan het verzoek om mijne bevinding kenbaar  tc maken 
over  de gedachte eene evcntueele verplaatsing van het -
ninklij k Paleis te 's-Gravenhagc naar  het Park Zorgvliet , 
alsook over  het door  de j t Park Zorg-
vliet"  daartoe ontworpen plan, voldoe ik met tc meer  ge-
noegen, omdat mij  dit ontwerp zeer  sympathiek is. 

t zal wel niet ernstig weersproken kunnen worden, 
dat het tegenwoordige paleis wegens zijne bescheiden af-
metingen en -zijn nauw ingesloten ligging, niet bepaald het 
karakter  draagt van een k verblijf , en het mag 
als een verhef fend teeken van de liefde tot het Vorsten-
huis gelden, dat de drang tot den bouw van een nieuw en 
mlecr  waardig verblij f in een bij  voorkeur  passende om-
geving, uit dc bevolking zelve is voortgekomen. 

Naar  mijn e (meening 'kan voor  de verwezenlijking van 
dezen vvensch geen betere plaats gevonden worden, dan 
het Park Zorgvliet . n het hart der  stad gelegen, dus 
in onmiddellijk e verbinding met den polsslag van het volks-
leven blijvend, daarbij  echter  toch onder  beschutting van 
oud eerwaardig geboomte in een vreedzame, voor  onmid-
dellijk e aanraking 'met de dagelijksche verkeersdrukte be-
veiligde (olmgeving gelegen, beantwoordt de ligging op ideale 
wijze aan tien wensen van het koningsgezinde volk
de e Famili e in een dergelijke ongestoorde om-
geving te zien. t terrein verdient te meer  de voorkeur, 
door  de nabijheid van hit Vredespaleis, den zetel voor 
internationale toenadering, welke een kenteeken is van de 
verheven plaats, die door  N e d e r 1 a  d en zijn V o r s t e n-
h u i s, op grond van neutraliteit , in de beschaafde wereld 
bekleedt. 

t ontwerp, hetwelk door  ele j  Zorgvliet 
openbaar  is gemaakt, geeft naar  mij n meening den juisten 
weg aan. om tot verwezenlijking van het schoone denkbeeld 
te geraken. t Paleisgebouvv zou. zooals zulks ook be-
hoort, eene eenigszins verhoogde ligging krijgen , hetgeen 
met een krachtigeii onderbouw en met geleidelijke terrein-
hellingen gemakkelijk te verkrijge n is. e toegang tot het 
hoofdportaal zal niet onmiddellij k van den geru ïschvo l len 
hoofd verkeersader, den Ouden Scheveningscheweg, doch 
door  een f raaien dwarsweg verkregen worden, terwij l een 
prachtige daan in de richtin g van het Paleis naar  het 
Vredespaleis, welke dc onderlinge verhouding van deze 
beide belangrijk e representatieve gebouwen op schoone wijze 
uitdrukt , tot hoofdweg zal worden gemaakt. 

Elen Congresgebouw aan de eene en een Academie voor 
l t aan de andere zijde, zullen de be-

teekenis van dezen prachtweg nog "verhoogen cn aan de 
genoemde onderlinge verhouding cn ideeën-verb ind ing nog 
meer  bijzonderen nadruk verleenen. 

Al s een gelukkige gedachte in het ontwerp is nog te 
noemen, dat het Paleis zoo ver  van genoemden dwarsweg 
zal konnen te liggen, dat daarvóór nog een statig voor-
plein overblijft , groot genoeg om bij  vorstelijk e ontvang-
sten of andere feestelijke- gelegenheden een tajrijk e volks-
menigte toe te kunnen laten, waarvan bij  het tegenwoor-
dige Paleis geen sprake is. 

k acht het niet in de bedoeling te liggen om het out 
werp in bijzonderheden te beschouwen, het is hier  toch uit-
sluitend om een situatieplan te doen. waaruit de moge-
lijkhei d van uitvoering van het hoofddenkbeeld moet kun-
nen blijken . 

n veroorloof ik mij  bescheidenlijk mijne mec-
ning te zeggen omtrent ele vraag, wat niet het tcgenvvoe>r-
dige Palcis en bijbehoorend Park gedaan zou kunnen wor-
den : 

t denkbeeld dit Paleis in te richten als s wil 
mij  uit een practisch en een aesthetisch oogpunt n i et aan-
bevelenswaard toeschijnen. t Paleis zou  dit doel 
waarschijnlij k toch zeer  belangrijke veranderingen moeten 
Óndergaan; men weet, dat verbouwing in verhouding zeer 
veel geld kost. zonder  daarbij  tc- bereiken, wat men bij  een 
nieuwen bouw na rijpelij k overwogen plan verlangen kan 
en moet. 

n zou veel veranderen en veel toevoegen moeten; ech-
ter  zou ele beste bouwmeester  niet in staat zijn, zich zoo 
aan den geest van den 0 irspronkelijke n ontwerper  aan te 
passen, dat niet iels v recoi l- in dc architectuur  van het 
gebouw zou zijn op te 'merken en zijn oorspronkelijk e waarde 
niet verminderd werd. En te-n slotte zou  nieuwe be 
stemming van het gebouw een zoo groote tegenstelling vor-
men niet die van e evening, dat men maar 
al tc dikwijl s er  aan herinnerd zou worden, elat hel vroeger 
toch veel mooier  was elan thans. 

r  hoed ik het denkbeeld van Prol' . . Val-
ckenier , om het tegenwoordige Paleis tot een „Oran j e 

"  in te richten, voor  buitengewoon gelukkig. 
' 'venmoed dat voor  tie verwezenlijking van elit denkbeeld 

slechts zeer  geringe verbouwingen noodig zulle'ti zijn en 
dat daarbij  de strenge deftigheid van het gebouw, noch 
innerlijk' , noch uiterlij k  weinig zal lijden. e inrich -
tin g tot s zou daarentegen een veel dieper  ingrij -
pen in den bestaanden bauw medebrengen en ele eenheid 
van het geheel bezwaarlijk kunnen doen behouden blijven. 

(Wat nu 'verder  ele vraag betreft of de Paleistuin.  de 
kosten van ele' groote onderneming voor  den bouw
een palcis te verlichten, voor  bebouwing zal moeten opge-
offerd worden, verklaar  ik .  dergelijk plan nooit tei 
zullen kunnen goedkeuren. '  stad breidt zich steeels uit , 
steeds meer  (mensedien verzamelen zich binnen de' gre'ii -
zen van het nauwere stadsgebied; en al is n g ook 
rij k aan (pleinen 'i i nattturgroen. zoo  het toch een mis-
greep zijn dezen rijkdo m relatief te verminderen, door  de 
bestaande' vrij e tuinen te midden van aaneengesloten be-
bouwing en dichte bevolking, door  bebouwing tc vernietigen. 
Zulk e parken zijn als de longen in het stedelijk organisme 



te beschouwen, en hoe meer de bevolking toeneemt, hoe 
meer behoefte men daaraan zal gevoelen. E r  zou echter 
niets tegen zijn, het denkbeeld tot stichting van een mu-
seum in het tegenwoordige Paleis uit te werken cn in uit-
zicht tc stellen, pan door  verderen bijbouw gelegenheid te 
verkrijgen , alles wat n g aan openbare kunst, mis-
schien ook wetenschappelijke verzamelingen bezit, bijeen te 
brengen. 

e gelegenheid daartoe bestaat aldaar in ruim e mate. 
Zt.lk c bijgebouwen zouden aan de achterzijde van het Pa-
leis zijn aan tc sluiten en een ruimen tuin moeten omgren-
zen, waaruit de toegang tot dc verschillende museums-af-
dcclingen is te verkrijgen . n tuin denk ik mij  met 
arkadco (omgeven, met voorwerpen van plastische kunst ver-
sierd, daardoor  geë igend om in eene gewijde stemming 
het rij k 'der  kunst te betreden. A  het rijverkec r  zou van 

deze wijdingsplaats geweerd moeten worden, echter  zouden 
de overdekte toegangen, waardoor de tuin met de omlig-
gende straten wordt verbonden, zeer  rui m aangelegd moe-
ten worden, om van buiten af fraaie doorzichten te ver-
krijgen , die tot intreden uitnoodigen. 

e wensch ik in geen geval mij n g e ë e r de vak-
collega's in d vóór te zijn, doch in alle bescheiden-
heid slechts mij n gedachten uit te spreken, hetgeen mis-
schien aanleiding zou kunnen geven tot de gelukkige op-
lossing van het zooveel omvattende denkbeeld. 

k acht mij  niet bevoegd om eenige mcening te hebben 
pver de keuze van de plaats voor de stichting van een 
nieuw , aangezien hiervoor een zeer  grondige ken-
nis van dc plaatselijke toestanden noodig is, welke ik begrij -
pelijker  wijze niet bezit. 

Bedenkelij k Verschijnsel . 

e heer J. E . d publiceerde in het laatstverschenen 
nummer van het weekblad „Arch i tectura "  de onderstaande 
circulair e met bijschrift . 

Wellicht zijn er  onder  onze lezers, die de circulair e even-
eens hebben ontvangen cn wier  aandacht wij  bij  deze inzon-
derheid op het bijschrif t vestigen. 

E , E E 

U . . 

A f d e e 1 i n g B o u w p 1 a n n e n. 

n ,  Juni

Weledele . 

t 

dacht 
zij  ons vergund, een oogenblik' uwe bijzondere aan-
te vestigen op onze bijn a dagelijks verschijnende 

"  welke het bestaan van eenig bouwplan 
meerdere maanden, dikwijl s zelfs meer dan een jaar , vóór 
den aanvang of aanbesteding van het betrokken bouwwerk 
ter  uwer  kennis brengen, met 'adres, principaal , etc, alsmede 
verdere zakelijke en vakkundige gegevens, die voor u van 
belang kunnen zijn, m. a.w., deze berichten bereiken u dus 
langen tij d voordat dit plan door  dagbladen of vakperiodie-
ken aan derden bekend is geworden. 

e berichten vertegenwoordigen het primair e arbeids-
resultaat van een beslist energiek en systematisch werkend 
en over het geheele land vertakt consortium vakkundig 
acquisiteurs. 

Onze "  verplaatsen u direct op ge-or iën-
teerd terrein, en vormen, aan de hand der  verstrekte zake-
lijk e gegevens en adressen, een (direct uitgangspunt om voor 
de architectuur  tijdi g en met succes in relatie te treden met 
<le betrokken principalen of anderszins, voordat de plannen 
\ asteren vorm aangenomen of algemeen bekendheid ver-
kregen hebben. 

Onm d i g te zeggen wat of een dergelijke vroegtijdige, 
geregelde en vakkundige inlichtingsdienst . Onze 
sedert jaren gerenommeerde ., "  \ lorzien 
in eene sedert lang gevoelde behoefte. Zij  zijn voor  velen, 
zelfs een primair e eisch tot Succes, niet alleen tot het onder-
houden of vernieuwen, doch voornamelijk tot het aanknoo-
pen van nieuwe relat iën in het aanvangsstadium eener  zaak. 
waarin tierden, door  onbekendheid niet het bouwplan, hun 
invloed nog niet hebben kunnen doen gelden. 

Ter voorloopige beoordeeling (waarbij  vooral op data's 
te letten), overhandigen wij  u inclosa een ..greep"  uit ons 
do.ssier  bouvvplanberichtcn, zooals deze in strict eonfidenti-
eelen zin en bij  speciaal A r c h i t e c t e n - a b o n n e m e n t 
a f  ]  e r in a a n d, zaaksgewijze afzonderlijk , in gesloten 

blanco enveloppe, worden verstrekt, betreffende alle in ons 
geheele land voorkomende nieuwe bouwplannen, welke ons, 
door  onze speciaal daarop gerichte werkwijze en uitgebreide 
handels- en vakrelat iën. bekend worden. 

Een raypn-abonnement, voor  bouwplanberichten uit een 
bepaald gedeelte van ons land, wordt berekend a f  per 
maand voor één provincie, met verhooging voor  elke vol-
gende provincie. 

Tot slot moeten wij  cr  met nadruk op wijzen, dat onze 
bouwplanberichten, in zéér kleinen architectenkring verspreid 
en over  verschillende rayons in ons gehcele land verdeeld, 
beslist nieuwe en ongepubliceerde bouwplannen betreffen 
en vooral niet verward of gelijkgesteld moeten worden met 
de iets goedkoopere cn op zéér groote schaal verspreide 
cn veel later  verschijnende dagblad- af persberichten, die 
— hoewel op ziehzclve voor  sommigen niet zonder  waarde — 
voor den belanghebbende echter  meestal een onvolledig 
courantennieuws inhouden. Gaarne een dezer  dagen uwe 
geachte decisie inzake ons voorstel tegemoet ziende, tee-
kenen wij , hoogachtend, 

Speciaal-bureau e . 

e directeur, 

. . 

. 

S t r i k t p e r s o o n 1 ij  k e en v e r t r o u w e  ij  k c m o d e 
d e e 1 i n g. 

T e g e n o v er  d e r d en z e l fs g e en s c h i j n v an v er 
m o e d e n w e k k en i n z a k e h e r k o m st of i n h o u <1 
v an d i t b e r i c h t . B e l e e fd d o c h d r i n g e n d vv  r d t 
v e r z o c h t, de b e r i c h t e n i n uw d o s s i er t en k a n 
t o r e te b e w a r en en a an uw p e r s o n e el a l l é én 
e en a f s c h r i  d a a r v a n te v e r s t r e k k e n . 

B. P. 

 October

e dirceti' - der  N. V . aardappelmeelfabriek ..Oostermoer" 
te Gasselternijveenschemond is voornemens, hare fabriek aan 
merkelij k te vergrooten of een nieuwe fabriek te bouwen. 

t is de bedoeling hiermede zomer  aan te vangen 

* * 

Pij  nalezing van bovenstaande circulair e kon ik niet be-
sluiten deze te vernietigen, zonder  haar  eerst onder de 
oogen van de architect-leden van „A . et A . "  gebracht
hebben, mij  vleiende met de gedachte, dat de , als 
altijd , dergelijke misstanden zal bestrijden. 

Wat toch is het gevolg van deze zoo «ogenschijnl i jk'

schuldige aanbieding; het bevorderen van schending van 
het geheim, want, de aandachtige lezer zal moeten erkennen, 
dat zonder  mededeeling van derden, de "  niet zijn 
schijnbaar  voordeelige waar, voor een prijsj e te koop aan-
bieden, die waar, misschien verkregen door  indiscretie van 
personen in de naaste omgeving van bureaux, welke in ver-
bindin g staan met de architecten enz. 

Voor den handelsarchitect en dengene, die het niet zoo 
nauw nemen met de moraliteit , is een dergelijke aanbie-
ding natuurlij k zeer  welkom, te meer  daar  deze zich niet 
zullen ontzien, de ondernemer van een geannonceerd bouw-
werk te bewerken, zelfs, met de wetenschap dat er  reeds een 
architect in de zaak betrokken is. 

Om het hierboven bedoelde euvel met succes tc bestrij-
den, zal mijn s inziens het eenvoudigste zijn, door  middel 
van de vakbladen, dc architecten te ontraden, op deze aan-
bieding in te gaan. 

J. E . , Architect . 

e e van „Arch i tec tura "  is het met bovenstaand 
stukje van den heer J. E . d geheel eens. Zi j  wenscht 
verder  door te gaan cn de zaak in het Genootschap aan-
hangig te maken. 

Naar onze meening ligt het ook voorzeker op den weg 
van den Bond van Nederlandsche Architecten, om deze 
zaak in behandeling te nemen. n dien krin g zijn ongetwijfeld 
reeds maatregelen daartoe in voorbereiding. 

J Vereenigingen . | 

BON  V A N E . 

Zaterdag  Juni 1.1. hield de Bond van Nederlandsche 
Architecten eene ledenvergadering. 

Bij  de opening der  vergadering bracht de voorzitter, Jo-
seph Cuypers, de behandelde fusie-voorstellen met de -
schappij  tot bev. der  Bouwkunst in herinnering, welke in 
de vorige bondsvergadering werd afgestemd. Terwij l het 
beginsel een zuivere vakorganisatie door den Bond thans 
ongewijzigd wordt doorgevoerd is op te maken uit de meer-
derheid, welke de reorganisatieplannen der  Fusie-commissie 
in de j tot bev. der  Bouwkunst hebben verkre-
gen, hoe sterk de belangstelling voor dc vakorganisatie 
als beginsel «n de rui m  jaren is toegenomen, sedert de 
B. N . A . werd gesticht. 

. leden der  Eusiecommissie mogen voorzeker in dc 
geslaagde propaganda voor het begrip ..vakbond"  een vol-
doening zien Voor hun laiigdurigen arbeid, naast de ont-
goocheling, welke de afstemming van hunne plannen in 
den B. N. A. is geweest. t de j tot bev. der 
Bouwkunst thans 'besloot in de aangegeven richtin g te evo-
lutionncercn, is een heuglijk verschijnsel. 

Op Verzoek van het Centraal Bureau voor  Sociale Advie-
zen tot 'medewerking aan de stichting eener  Vereeniging tot 
bevordering der  Volkshuisvesting, werd besloten den ar-
chitect Van der  Pek daartoe af te vaardigen. 

e lezing van een concept-arbeidscontract met den Alg . 
Opzichters- en Teekenaarsbond, bood den leden de ge-
legenheid omtrent verschillende punten hunne geheel afwij -
kende zienswijze tegenover dit concept vast te stellen. 

Betreffende de honorariumtabel voor  architecten, waarvan 
ccn commissie. Vertegenwoordigende de j tot bev. 
der Bouwkunst en de B|. N. A., wijzigingen en aanvullingen 
heeft voorgesteld, werden na een inleidend woord van
voorzitter  en 'den architect Walenkamp, door  verschillende 
leden opmerkingen gemaakt, welke in handen van bedoelde 
commissie worden gesteld. 

e opmerkingen fcetreffen o.a. „grocpenbouvv van ar-
beiderswoningen", aanbestedingskbsten, de kosten der  vverk-
teckeningen, uitvoerings-details. bijzondere voorschriften voor 
't honorarium' , van werk in eigen beheer en werk tegen 
tariefrekening, afkeuring omtrent het maken van gevelont-
werpen, zonder  volkomen verband met de plannen vcor den 
opbouw. 

Na eenige bespreking van het bestuurs-praeadvies omtrent 
het adres van den Alg . Ned. Opz.- en Teekenaarsbond, 
aan den minister van binnenlandsche zaken, inzake verbete-
rin g van het r  Technisch Onderwijs, werd be-
sloten daaraan adhaesic te betuigen, terwij l gewezen wordt 
«p de 'noodzakelijkheid om vele bestaande gesubsidieerde) 
scholen te reorganiseeren zoodanig, dal zij  zullen passen en 
aansluiten in een groot algemeen stelsel van . T . O. 

r  de Vergadering werd op voorstel van den architect 
e Bazel, de wenschelijkheid uitgesproken, dat niet langer 

publicati e onthouden worde aan het rapport over  de opleiding 
tot de e Teekenakten enz., ten vorigen jare uit-
gebracht door eene ministericelc commissie, waarin bouw-
meesters van dc verschillende vereenigingen eene plaats 
hadden, met (het oog op eene algemeene organisatie van 

. T. O.. e materie staat in nauw verband met boven-
genoemd adres. 

n de bestuuirs-vacatures werd voorzien door de verkiezing 
van de architecten t te f s-Gravenhage, Van Nieukerkcn, 
tfc Gorsel en Van der  Valk . te Tilburg . 

n dé commissie van onderzoek werd gekozen de archi-
tect . 

e a,rt.  paragraaf  der  Statuten, werden aan-
gewezen ter  voorbereiding van de periodieke herziening 
ider  statuten met den voorzitter, de architecten Paul J. de 
Jongh, . G'. Jansen, te Amsterdam. A . . Smits, te -
stede en C. ƒ. de . 

. A A N N E  E  S B O N . 

n de op  Juli j . l . begonnen vergadering van dezer, 
bond kwamen na de reeds door ons vermelde openings-
rede van den waarnemenden voorzitter, den heer E. de 

, de jaarverslagen aan de orde. Uit dat van den 
secretaris stippen wij  aan, dat in Augustus a.s. te 
Bern een l Congres zal worden gehouden, waar 
ook Nederland vertegenwoordigd is. 

n het verslag wordt voorts medegedeeld, dat de re-
geenngssubsidie voor de . Tech. School voor de 
Bouwkunde niet f  verhoogd is. 

n het financieel verslag lezen wij . dat de ontvangsten 
in haar  geheel bedroegen  tegen  in
de uitgaven  tegen f  in e bcgroo-
tin g voor  is op  geraamd. 

Toit leden van het hoofdbestuur, waarin door  periodieke 
aftredin g acht vacatures ontstaan waren, werden herkozen 
de heeren W . de Vlugt , secretaris te Amsterdam; T h . G. Ber-
gervoet,  penningmeester, te Arnhem; W . van n 

, commissaris voor d te Amsterdam; li . C.roe-
newegen. comm. voor ; te : G. J. 

, comm. voor  Zeeland, tc : . van Ba-
ten, comm. v-oor  Utrecht tc Oudenrijn ; . Jansen, comm. 
\1oor  Groningen,'tc Groningen; en . lloux. comm. voor 

, te . 

Bij  acclamatie wordt de heer W . de Vlugt herbenoemd 
tot secretaris van den Bond. 

n de 'middagvergadering spreekt mr . E . . C. Goseling 
over  de quaestie van geschillen tusschen aannemer en dire. tic. 

Spr. betoogde, dat aannemers zich altij d moeten kunnen 
wenden tot 'de commissie van advies, ingesteld bij  de al-
gemeene voorschriften van

E r mogen hierop geen uitzonderingen bestaan, want der-
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gelijke geschillen kunnen djrjó r den niet-deskundigen bur -
gerlijke n rechter  nu eenmaal niet uitgemaakt worden. -
regelen tegen 'dit kwaad te bepleiten is spr.'s bedoeling. 

n behandeling koni' t het rapport der  commissie tot het 
instellen van een onderzoek naar dc bestckbepalingcn der 

. t. Expl . v. S. ,S.. speciaal naar een technische quaes-
tie. n.m..: den aannemer de extra koisten te laten betalen, 
wanneer de vaste zandlaag voor tc leggen fundamenten 
niet op de gewenschte diepte wordt aangetroffen. t rap-
port concludeert dat er  neiging schijnt te bestaan om1 hierin 
verbetering te brengen. 

t bestuur zal bovendien bij  de. j  aandrin-
gen op verbetering. 

Aan dc orde komt daarna het rapport van hel hoofd-
bestuur, naar  aanleiding van een dit college opgedragen 
onderzoek, naar de ondcrhoudsterm'ijneii (duur en percen-
tage1), voorgeschreven in de bestekken der . . S. . 

t rapport concludeert, dat dit percentage te hoog is. 
l hoofdbestuur zal bij  de j  aandringen op 

verlaging tot  pCt. 

e heer F. de r houdt daarna een voordracht 
over cle vraag: Welke waarde moet worden toegekend 
aan het diploma van uitvoerder? Spr. bracht hulde aan 
dc: j  ter  bevordering van Bouwkunst, die cle 
examens heeft ingesteld tot het verkrijge n van het diploma 
voor  .,Uitvoerder van bouwwerken"  (onderbaas). Slechts 
heeft hij  aanmerking over het woord ..onderbaas". E r  zijn 
meer  administratief en theoretisch ontwikkelde personen 
voor  noodig. 

Eenige sprekers voeren hierover het woord. t slot 
der debatten was cle volgende bij  acclamatie aangenomen 
miotic: 

e Nederlandsche Aannemersbond, enz. gehoord de in-
leiding met 'de daarop gevolgde besprekingen, spreekt als 
zijn mecning ruit . dat het examen van ..uitvoerder"  cle alge-
meene ontwikkelin g van het bouwvak in de hand werkt ; 
beveelt die examens aan. en gaat over tot de orde van 
don dag." 

p begaven de aanwezigen zich naar  Zandvoort, waai 
zij  in het s dineerden. 

n den voormiddag van  Juli werd cle vergadering 
voortgezet. 

Aan de orde was het voorstel van het hoofdbestuur in 
zaW' het nemen van een bindend besluit ten aanzien van 
cle verplichtingen bij  inschrijvin g naar  werken. 

l van dit voorstel is: alle geschillen zullen worden 
beslecht door  arbitrag e en: 

Werkstakingen en uitsluitingen zullen worden beschouwd 
als ovenmacht cn recht geven op verlenging van den op 
leveringstermijn. 

e afd. m wenschte den aanhef van het voorstel 
als volgt te zien gelezen: 

t ingang van  Januari  zullen cle leden van. 
den Bond (verplicht zijn zich — zoowel rechtstreeks als 
zijdelings — te (onthouden van inschrijvin g naar  werken, 
waarop niet toepasselijk zijn tic bepalingen, dat: 

en aan het sl|ot toe tc voegen: 
|en verzoekt het hoofdbestuur  stappen te doen. opdat zoo 
spoedig mogelijk genoemd bindend besluit ook van toe-
passing worde op publiekrechtelijk e lichamen met dien 
'verstande, dat 'tevens worde aangedrongen op spoedige 
aanneming resp. invoering der  nieuwe 'A . V . 

e afgevaardigde der  afd. Sneek bracht het hoofdbestuur 
hulde voor de wijze, waarop deze aangelegenheid was voor-
bereid. Toch 'meende spr., dat het voorstel onvoldoende 
is, omdat (daarin ook'  moet worden opgenomen, dat ram-
pen en schaden als force majeure zullen gelden. Bovendien 
achtte cle afd. het voorstel 'te vaag. daar er  gesproken werd 
van „openbar e besturen". 

e afd. t opperde eenige bezwaren tegen den 
datum Van fi Januari a.s. e bezwaren zijn niet zoo zeer 
gericht tegen dc groote steden, waar de directies in het 
algemeen vooruitstrevender  zijn dan in kleinere plaatsen. 

e afd. Gouda kon zich met de overgangsbepalingen, 
niet geheel vereenigen. Voort s wenschte de afd. langer 
uitstel van den termij n der  inwerkingtreding . 

e afd. Utrecht wenschte dat ook wel degelijk de pu-
blieke lichamen onder de voorgestelde verplichtingen zul-
len vallen. 

e afd. m lichtt e vervolgens haar  bovengenoemde 
voorstel nader toe. 

e afd. g vreesde nadeden voor de leden, in-
dien niet tot uitstel van invoering der  bepalingen wordt 
besloten. 

Ook eenige andere afdeelingen drongen op uitstel aan. 
e afdeelingen n g cn Amsterdam steunden warm 

het ingediende voorstel. e afdeeling wees cr 
op hoe noodzakelijk het is dat ook cle niet-leden doordron-
gen worden van het nut van dergelijke bepalingen. 

Gedurende de besprekingen werden telegrammen ontvan-
gen van . . dc n en den afwezigen voorzitter, 
den heer . 

Namens het hoofdbestuur  werden cle verschillende op 
mjerkïngen door den bondsscerctaris, den heer e Vlugt . 
beantwoord. 

Sommige sprekers hebben aangedrongen op uitstel, om-
dat de Bond nog niet sterk genoeg zou zijn. 

Spr. gelooft, dat dit laatste een quaestie van persoonlijk 
inzicht is; hij  voor  zich meent, dat de Bond niet zoo 
zwak is. Overigens is spr. van oordeel, dat  cle niet-leden 
van den Bond zich zullen houden aan cle bepalingen, maar 
bovendien kan men zich de actie, die de Bond beeft te 
voeren, toch niet laten voorschrijven door dc niet-leden. 

Er is gesproken van cle openbare besturen, maar men 
vergeet, dat op cle openbare besturen, d. i. de overheid, 
invloed geoefend kan worden, maar met de particulieren 
staan wij  op volkomen gelijk terrein. 

n de nieuwe „ A l g e m e e ne Voorwaarden"  zullen zijn 
tot stand gekomen, dan kan de Bond zich tot cle openbare 
besturen wenden met het verzoek om daarmede tekening 
te houden. 

t is iele goed organisatorische weg. 

a verdedigde de heer e Vlugt in nadere bijzon-
derheden het hoofdbestuursvoorstci. Er  is gevraagd om 
ook „ rampe n en schaden"  daarin op te nemen, doch men 
had clan nog meer  kunnen opnemen. 

e afd. Sneek had, indien zij  een uitspraak wenschte, 
een voorstel' als amendement op het hoofdbestuursvoorstci 
moeten indienen. 

Voort s drong spr. er  op aan het verschil tusschen grooto 
cn kleine gemeenten niet te maken. 

Tenslotte besprak' de heer e Vlugt het -
lem. j  achtte aanneming daarvan op dit oogenblik uit 
een tactisch oogpunt ongewenscht en. ried de afdeeling 
aan haar  voorstel in te trekken. Spr. stelde de afdeeling 

m vjoor het eerste gedeelte van haar  voorstel in een 
motie te belichamen; een motie was daartoe door spr. op-
gesteld, welke door hem! werd voorgelezen. 

n de openingsrede van den heer , die door den 
heer e r werd uitgesproken, is een richtsnoer aan 
gegeven. t 'hem, onze „candidaat" , daarin niet alleen 
staan (luid applaus). 

a volgden replieken. 

t hoofdbestuursvoorstel in zake het bindend besluit 
werd ongewijzigd met  tegen  stemmen aangenomen 
en  blancot. 

e afd. m nam haar  amendementen ten gunste 

der voorgelezen motie terug, doch verzocht daarin nog een 
kleine wijzigin g te brengen. 

Bij  het verdere debat protesteerde de heer e Vlugt 
met kracht tegen oc uitlatin g van een der  afgevaardigden, 
als zou hier  een „a fmaak" -sys teem bestaan om de discussies 
te onderdrukken. 

e imotie naar  aanleiding van het m werd 

als volgt aangenomen. 
e vergadering, 'kennis genomen hebbende van het 

, ingediend naar  aanleiding van punt
der agenda. 

gehoord de besprekingen, 
acht het dringend noodzakelijk, dat leden van den Bond 

zich onthouden van het teekénen en optreden als borg 
bij  aanbestedingen, indien de inschrijvin g niet in overeen-
stemming is met eenig bindend besluit, en gaat over tot 
de orde van den dag". 
Alvorens deze motie werd goedgekeurd, werd het voor-

stel Van het hoofdbestuur  ongewijzigd aangenomen met
tegen  stemmen. 

E r waren  stemmen in blanco uitgebracht. 
t voorstd-Groningcn werd tot dc volgende vergadering 

aangehouden. 
Besloten werd de volgende jaarvergadering te t tc 

houden. 
Bi j  de rondvraag gaf een der  afgevaardigden der  afd. 

m eenige ophelderingen nopens de aanbesteding voor 
 blojkken woningen bij  het gesticht . e afd. 

m stelde e volgende motie voor: 
e Aannemersbond enz., spreekt haar  groote afkeu-

ring uit over de houding van de bondsleden Oudshoorn 
en Slingerlandt, te , in verband met de plaats 
gehad hebbende aanbesteding voor  blokken wonin-
gen bij  het gesticht . 

e motie werd aangenomen. 
e bondssecretaris, de heer *  Vlugt , gaf eveneens eene 

uiteenzetting van het geval. 
e voorzitter  der  afd. Amsterdam, de heer , 

dankte de afdeelingen voor de ondervonden sympathie. 
Voort s huldigde hij  den heer e r voor  diens lei-

ding der  vergadering. 
Op zijn beurt dankte de voorzitter  de afdeeling Amster-

dam Voor de gulle ontvangst en sprak tevens woorden van 
dank jegens de pers. 

a werd de vergadering gesloten. 
n den middag werd een boottocht naar n gemaakt. 

 T E . 

e Algemeene 's Gravenhaagsche j 
gevolg gevende aan hare belofte om prijzen cn premiën uit 
te loven voor de beste gevelontwerpen van gebouwen ge-
sticht op hare terreinen, heeft den wedstrijd, nu voor het 
tweede honderdtal gebouwen weder  uitgeschreven. 

Tot juryleden heeft de j  benoemd den heer 
. E . C. , rijksbouwmeester, en den heer J. -

bur g bouwkundig ingenieur, beiden te 's-Gravenhage; door 
de deelnemers aan den wedstrijd werden tot juryleden ge-
kozen de heeren . . Berlage, architect te Amsterdam, 
VU. t Czn„  architect te , en . T . 
Ehnle, architect te 's-Gravenhage. 

Aan dezen wedstrijd werd deelgenomen door  deel-
nemers met  inzendingen. 

Nadat de juryleden de ingekomen teekeningen en pho-

to's en daarna de verschillende gebouwen op de terreinen der 
j  aan een grondige beoordeeling hadden onder-

worpen, heeft de jury . gebruik makende van haar  door 
de j  toegekend recht om prijzen en premiën 
eventueel te splitsen, aan de volgende personen bcloonin-
gen toegekend voor  hunne respectieve ontwerpen; te weten: 

 een prij s van  aan den heer Joh. s 
Jr . voor het ontwerp van een groep van vier  heerenhuizcni 
aan het e de Colignyplein Nos.  en
waarvan eigenaresse is dc N . V . 's-Gravenhaagsche -
schappij, directeur öe heer . J. van der  Burg ; 

 een eerste premie van f  aan de heeren G. 
W . F ikken en C. W . . van den Elshoudt, voor het 
ontwerp van het gebouw der  N. V . El'ectrische j 

r  et Emergo" , aan de Amali a van Solmsstraat Nos. 
 en

 een tweede premie van  aan den heer J. . 
. voor het ontwerp van Vi l l a , aan de -

ningin Sophiestraat No.  hoek' der n t 
en hoek Van het Colignyplein. waarvan eigenaar is cle 
heer J. . Vorstius; 

 een tweede premie van f  aan den heer . Stof-
fels, vppr het ontwerp van een groep van twee heeren-
huizen en twee beneden- en bovenhuizen, met tusschen-
boiuw aan de Charlott e cle Bourbonstraat Nos.

 en  waarvan eigenaar is de heer A . van ; 
 een tweede premie van f  aan den heer . A . 

. d'e Wolf , voor het ontwerp van een heerenhuis aan 
de Juliana van Stolberglaan No.  waarvan eigenaar is 
de liter  C. J. v. d. Zijden. 

G . 

e uiterste termij n van inzending van gipsmodellen en 
teekeningen in verband met de prijsvraa g voor een -
brand-gedenkteeken was  Juli . 

n zeer  eigenaardige plaats is door B. en W. van 
m afgestaan om deze modellen te exposccren, na-

melij k de binnenplaats van het oude „Pred ikheerenk loos te r , ' ) 

thans s geheeten. 
T e midden van groen en bloemen zullen de monumenten 

onder de gewelven opgesteld worden, terwij l de teekeningen 
in de Statenzaal opgehangen worden. 

e jury , bestaande uit de heeren . P. C. cle Bazel. prof . 
A . J. der , 1. , Jae. van , dr . s 
da Costa, prof . A . W . . O dé en d A . Springer, zal' 
voor  Augustus  uitsjiraa k doen. 

e tentoonstelling wordt  Augustus voor het publiek 
geopend. 

L e e s t a f e l . 1 
G  No.  1'1 a t t e d a k en doo  v. Epen 

met afbeeldingen. 
t en k s te 's . 

e e ) u n d» en een e » 
doo  \V. t . 

A No.  e .1 e d e e 1 i n g e n. e het Genoot-
schap. 

e g van het Gooi. doo  Theo . 
n d (aan den hee l.a ) doo . N. d . 

e n in het oog van het publiek als handelslieden -
gesteld, doo  J. E. . 

. n doo  J. . met t van e
iV . — Een g aan de , doo . 

e . doo  Candidas. 



o A l g e m e e ne e , doo . G. Jansen 
. N. A. 
T e n t o o n s t e l l i ng van . 

E  No. w van het n
» te , met afbeeldingen en losse plaat. 

A u t o m a t i s c he g van , n uit de -
. Gids van . S. Stokvis & Zn. Ltd. 

E en n i e uw . 
e g van gewapend-beton gebouwen tegen bliksem. 

E  No. n t het h 
f de e e t 

gehouden in de e g van de Afdeelingen voo
w en e en voo k van

i  doo . J. van Lessen c- i . met afbeeldingen. 
n e voo  een in een l vlak gebogen , doo

W. . . van de , met afbeeldingen. 
F g van het k t van . 

. v. T.) No. e en -
. — Nog eens e . — . — 
w . — . — k . — Uit tech-

nische bladen en . 

E  No  W e l k om in de . 
e b e s t e d i ng de w . 

E E E No.  Jules van
— e kleu  de  gebakken . — t n van e 

. — t n van ketelvoedingswate doo  middel van 
kalk en soda en . 

 No.  Van het . — Een l gebouw voo -
s te . . t  afb.1 — Oude

in . t  afb.1 — e g van i en e 
steen in . — Nehalennia's d tegen smakeloosheid cn vandalisme 
— Van boek en . 

E , uitgave van J. G. e te , bevat in all.
e wilde eend (Anas : J. . — t t en de 

e van  : C. de Jong. — : . S S. — Tegen 
de vliegenplaag: J. van de n c. i . — e n (slot): J. . 

. w. e. i . — e e van de luchtstikstof: . . — 
e toepassingen in de e magie. — e : Jnen 

d w. i . — Eenvoudige : g van het licht doo  glas. 
t . e en holle lenzen. Een eenvoudig : . A . J. C-

. — . — . — h 
t ove de maand Juni: W. van de  Vegt. 

Gemeng d Nieuws . 

. 

e . 

e k te n heeft deze dagen k gedaan in he' 
e s van de naaml venn. de 1 

tegen ds gemeente . e k is niet in het l de
gemeente. e , a in : t den eisch niet ont-
vankelijk, b in conventie: t dat het n van een -
leiding in de gemeente n doo die gemeente ten behoeve van de 
ingezetenen die  gemeente is in d met de tusschen haa en s 
bestaande t i t de gedaagde q.q. om aan s te 

n alle kosten, schaden en n doo s geleden en te 
lijden tengevolge van e e handeling van de ge-
meente, nade op te maken bij staat en te n volgens het . 

t de wet: gelast de gedaagde q.q. om de aansluitingen van -
n aan de g binnen e maanden na de beteekening 

van dit vonnis op te heffen. — Ontzegt den eisch voo  het . 
e k g in e onde , dat uit de -

komst volgt, dat de exploitanten de n en n hebben vast 
te stellen en te n en n j zijn. mits deze niet boven de maxima 
van . 6 n , l uit dit laatste wede volgt, dat de 

g van den d zich bepaalt tot de , of de ex-
ploitanten . 6 k naleven en dat de taad, zoo zulks het geval 
blijk t te zijn, n zijn g niet mag onthouden ; dat aan de
gestelden eisch van g de n doo den d is voldaan in 

 zoodat moet n aangenomen, dat e t voo  de gemeente 
niets mee goed te n viel, zoolang de n niet n d i 
dat de g van den eisch de gemeente , zelfs al was e

(Vervolg i> pagina bijblaa.) 
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Prospectus gratis en franco. 

A. VAN E , T i l ( j 
Fabrikant Cementtegels, ^ ' 

M. Noorlander , Rotterdam . 
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" , v/h.  4
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Het Villapar k „Zorgvliet" . 

e e der j  »het Park Zorgvliet*  heeft evenals de e in hare brochure doet, hier  een be-
dezer  dagen een brochure uitgegeven, vergezeld van een knopt overzicht geven van de geschiedenis  Zorgvliet, 
drietal kaarten en een twaalftal zeer  fraaie platen, met de aloude, in binnen- en buitenland bekende lustplaats 
elkander  een keurig geheel vormend, en een overzicht aan den Scheveningschen weg te 's-Gravenhage, en wel 
gevend van het bouwplan en zijn geschiedenis, alsmede aan de hand der  indertij d door  den heer  Th. n in 
van hetgeen sedert het begin der  exploitatie op het uit- »Elsevier« gegeven beschrijving  Zorgvliet, Buitenrust 
gestrekte terrein verricht en tot stand gebracht is. en . 

Wat er  over  Zorgvliet geschreven is in dagbladen, tijd - Om zich in de nabijheid van -Gravenhage een buiten-
schriften en brochures, daarmede zouden een paar  lijvig e verblij f te stichten kocht Jacob Cats in  drie morgen 
boekdeelen te vullen zijn n zou in later  eeuwen e e n honderd vijf en-negentig roeden lands en eenige woeste 
een snuffelaar  daarin veel belangwekkends aantreffen, maar  gronden, gelegen benoorden n , achtereenvolgens 
de beoefenaar  der  bouwkunst van onze dagen kan zijn v o o r  4 0 0 0 p o nden en  gulden. 
tij d beter  besteden met een wandeling op Zorgvliet,  r»-* . „„  » . r ,  . . .. 

 Cats was toen  oud, maar  hn was,
te  wat er  na al dat geharrewar  en geschrnf ten sotte , m A \- < ~ u * 

 r-.  »een ondernemend en practisch man.
van terecht gekomen en verder  te verwachten is e d u s V Q o r d e h a n d ^  h ontginnen van woeste duin-
vacantietijd is aangebroken; duizenden bezoeken dagelijks d e n y o o r e e n d U j k mJeen aautrekkelijke  zaak 
de e en het Vredespaleis wordt daarbij  niet ver- m o e s( - z\- « 
geten. Welnu, bij  het Vredespaleis begint ook het park . S z ^ n ( i ' 
»Zorgvliet«, verdwalen kan men  niet en de staat van n  het hij  op t Zorgvliet  e het  nog daar
wording. waarin zich het park zelf en een groot deel der  w e z ,ge, thans door . A. E. . Goekoop bewoonde, 
onderhanden bouwwerken bevinden, maakt voor  den bouw- n u i s b o u w e n -
meester  thans een bezoek dubbel interessant. Toen Cats in  in den ouderdom vaa 82 jaren over-

Over  de Zorgvlietquaestie, die gedurende verscheidene l e e d> werd «Zorgvliet*  geschat op f — en toebe-
jaren, de burgerij  van 's-Gravenhage heeft bezig gehouden, deeld aan zijn tweede dochter, Elisabeth, vrouwe van 
zijn destijds ook in e Opmerker*  verschillende beschou- Carnisse. 
wingen verschenen. Wie er  lust in heeft kan er  de ver- r  de kleinkinderen en achterkleinkinderen  Cats, 
scehnen jaargangen op naslaan, wij  zullen echter  op die werd »Zorgvliet* , waarvan de oppervlakte toen  morgen 
beschouwingen niet  terugkomen, want gelukkig is bedroeg, in  v o o r f  verkocht aan den r 
het Zorgvliet-vraagstuk van de baan. Alleen willen wij, s Willem Bentinck, eerste r  van Prins Willem 



, die het Park volgens den toen gebruikelijken stijl 
e deed aanleggen. 

n  werd «Zorgvliet» toebedeeld aan Willem Ben-
tinck, r  Van n (minderjarige zoon uit het tweede 
huwelijk van s Willem Bentinck) e liet den aanleg 
van het park wijzigen naar  Engelsche manier. Zij n klein-
zoon Willem Gustaaf Frederik, Baljuw en t 
van 's-Gravenhage, werd in  eigenaar  van het landgoed. 

cZorgvliet» werd door  hem niet bewoond en kwam in 
verval ; het werd in  gerechtelijk verkocht wegens 
het niet behoorlijk voldoen van de rente van een op het 
landgoed gevestigde hypotheek van f — en toe-
gewezen aan den Procureur  Bastiaan Seebregt, die het 
hoogste bod, f — had gedaan. j  had het even-
wel gekocht voor w Wachter, de houdster  van de 
hypotheek. Na haar  overlijden in  kwan «Zorgvliet» 
voorloopig in handen van Jhr. Jan de la Bassecour  Caan, 
van wien het in  door  den toenmaligen Prins van 
Oranje, later g Willem , in eigendom werd over-
genomen voor  f

e g vergrootte «Zorgvliet» met uitgestrekte gron-
den onder n en n g gelegen, waartoe ook 
de Gemeenteraad van 's Gravenhage — n vestigt 
hierop de aandacht — welwillend medewerkte. 

Na 's s overlijden, in  werd n Anna 
Paulowna, voor  ruim f — eigenares van de ge-
heele bezitting, die later  werd toebedeeld aan haar  dochter 
Princes Sophie, gehuwd met den Groothertog van Saxen-
Weimar. 

r n Anna Paulowna en de Groothertogin 
werden van het toen ongeveer n oppervlakte 
beslaande bezittingen, dat inmiddels door  de voor  's-Gra-
venhage buitengewoon gunstige tijdsomstandigheden, zeer 
belangrijk in waarde was toegenomen, verschillende ge-
deelten (te zamen ruim ) voor  ruim f
verkocht. Aan de Gemeente 's Gravenhage werd de voor 
het waterververschingskanaal benoodigde grond gratis af-
gestaan. 

t park «Zorgvliet» ter  grootte van pl.m. , 
werd gekocht door  de j t Park Zorgvliet», 

e gronden in den Segbroekpolder, ter  grootte van pl.m. 
, werden gekocht door  de j 

» ; van het eigenlijke park «Zorgvliet» verkocht 
zij  het middelgedeelte met het huis van Cats aan . A. 
E . . Goekoop, die het thans bewoont, terwij l het voor 
malig paleis Buitenrust met aangrenzend park, dat met 
«Zorgvliet» één geheel uitmaakte, aan de Carnegie-stich-
ting werd verkocht voor  den bouw van het Vredespaleis. 

«Buitenrust» en » zijn, zooals men weet, 
ten behoeve van dien bouw gesloopt. 

e j t Park Zorgvliet« behield voor  zich 
de overblijvende gronden met fraaie waterpartijen en 
boomgroepen, liggende rondom het aan . Goekoop 
veikochte gedeelte. 

n het inmiddels ontworpen uitbreidingsplan van 's Gra-
venhage zijn de terreinen van »Zorgvliet« aangewezen als 
Villapark . 

n aanvankelijk sommigen meenen, dat er  niet 
genoeg belangstelling voor  het bouwen van villa' s zou be-
staan, zoo hebben de vele aanvragen van binnen en buiten 
de stad wonende gegadigden doen besluiten de exploitatie 
van een villapark te aanvaarden. 

Na langdurige onderhandelingen werd in het begin
in hoofdzaak overeenstemming met de Gemeente verkre-
gen over  het villaparkplan , oorspronkelijk voorgesteld door 
den heer  Z. , Architect te 's Gravenhage met mede-
werking en volgens de beginselen van Prof. . . l 

, r  aan de Technische l 
te Aken. 

t aanvankelijk gedachte tracé der  wegen in het Zui -
delijk gedeelte van dat plan, werd volgens aanwijzing van 
de directie der  Gemeentewerken van 's-Gravenhage, met 
instemming van de ontwerpers, nog in zooverre gewijzigd, 
dat met de bestaande hoogteverschillen van het terrein 
rekening is gehouden, waardoor  het verkrijgen van een 
schoon geheel in niet geringe mate is bevorderd. 

Ook heeft de j t Park Zorgvliet» zich 
ruime offers getroost voor  plantsoenen, waterpartijen, van 
Gemeentewege noodig geoordeelde rioleeringswerken enz., 
in de verwachting daardoor  tot een aan de hoogste eischen 
beantwoordend geheel te kunnen geraken. 

Om dezelfde redenen en omdat van Gemeentewege de 
eisch werd gesteld, dat de villaterreinen niet door  muren 
en schuttingen mogen worden afgesloten, heeft de t 
schappij  eene overeenkomst getroffen met een eerste 
klasse firma (fabrikanten van afrasteringen enz.), waardoor 
de diverse perceelen door  gelijkvormige groene hagen 
worden gescheiden. 

e uitvoering van het Zuidelij k gedeelte is daarna 
definitief door  den Gemeenteraad vastgesteld; voor  het 
Noordelijk gedeelte kan de vaststelling spoedig worden 
tegemoet gezien, nadat ook daarvoor  met de bestaande 
terreinhoogten is rekening gehouden. 

e op het gebied van stedenbouw met roem bekende 
naam van Professor i en de leiding van de ter 
zake uitnemend kundige e der  Gemeentewerken, 
worden door  de e een waarborg geacht dat »Zorg-
vliet«, de tot nu toe verborgen parel aan de kroon van 
's-Gravenhage, in het vervolg, als Villapark , een voor 
ieder  zichtbaar  sieraad van die kroon zal blijven. 

('Slot v o l g t . 
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Volkshuisvestin g te 's Gravenhage . 
n dc vergadering van den n Gemeenteraad van 

6 Jul i j . l . werd een belangrijk e beslissing genomen, betref-
fende het vraagstuk der  volkshuisvesting, waaromtrent her-
haalde malen j n en buiten den d tot spoed werd aan-
gedrongen. 

Aan den vooravond der  vergadering gevoelde een der 
e medewerkers van het „ B o u w k u n d i g Weekblad" , 

de heer  S. de Clercq, zich geroepen, overwegende, dat het 
voor  niet volkomen ingewijden moeilijk was, een goed in-
zicht in dit belangrijk vraagstuk te verkrijgen , een exposé 
van de feiten tc schrijven, geput uit den overvloed 
van gegevens biji de diverse stukken overgelegd, en er 
een kort e conclusie aan toe te voegen. 

e heer e Clercq heeft hiermede zeker  een zeer  ver-
dienstelijk werk verricht en in de veronderstelling, dat daar-
mede in de eerste plaats de bevordering van het algemeen 
beoogd werd, meenen wij  daartoe mede te werken, door. 
al is ook de beslissing gevallen, zijn zakelijk exposé alsno.u 
onder  de oogen van onzen lezerskring te brengen, terwij ' 
ook de eindconclusie, die er  aan toegevoegd is, door  hc' 
genprncn besluit nog geenszins hare waarde verloren heeft: 

*  * * * 

e gegevens welke den n ter  becordeeling van 
dit onderwerp, werden aangeboden zijn : 

. Een voorstel van het College van B. en W . ; 



 Een rappor t van het Gemeentelijk bouw &  Woning-
toezicht ; 

 Een 'advies van de Commissie van Plaatselijke Werken 
en eigendommen; 

 Een 'bij  dat advies overgelegde nota van den -
teur  van Gemeentewerken. 

Een woord van hulde moet gebracht worden aan de 
nauwgezetheid van hen die een groote reeks van gegevens 
hebben verzameld, cn aan hen die met voorzichtigheid 
daaruit getracht hebben een eigen meening te formuleeren. 

Waar hier  beneden die conclusies zelve zullen worden 
afgedrukt en besproken past hier  een woord vooraf over 
dc gegevens zelve, — en zal het ieder  die de stukken 
in nadere studie neemt opvallen hoe betrekkelij k onvolledig 
deze slechts kunnen zijn. Onvolledig omdat er  nog geen 
college bestaat dat beheert of bewerkt een woningstatistiek, 
een woningbedrij f een woningbeurs in deze gemeente; — 
onvolledig bovendien doordat de volkstelling van  en 
de woningstatistiek  moesten worden ter  hand geno-
men, terwij l dc zekerheid bestaat dat sindsdien vele cij-
fers zich aanmerkelijk hebben gewijzigd, (reden waarom 
zelfs een tusschentijdschc plaatselijke volkstelling in
wordt aanbevolen). 

s tc meer  valt het aangenaam op dat in vele punten, 
de 'noodzakelijkheid van ingrijpe n wordt gevoeld en al-
leen over  dc wijze waarop, do volgorde en de mate waarin 
gewerkt zal moeten worden, verschil van meening bestaat. 

e eindoverwegingen waartoe de verschillende colleges 
geraakten, vindt men in de navolgende overzichten. 

C o n c l u s i es v an h et c o l l e ge v an B u r g e m e e s t er 

en W e t h o u d e r s. 

Burgemeester  en Wethouders hebben nu de eer  den d 
voor  te stellen, dat op den hier  aangegeven voet aan 
vereenigingen, vennootschappen cn stichtingen uitsluitend in 
het belang van verbetering der  volkshuisvesting werkzaam 
en als zoodanig toegelaten, die zich daartoe mochten aan-
melden, steun van de gemeente voor  de uitvoering hunner 
bouwplannen kan worden verleend. 

Zi j  voegen hieraan echter  aanstonds toe, dat in de ge-
geven omstandigheden de gemeente het bij  eene opwek-
kin g van het particulie r  initiatie f naar  hunne overtuiging 
niet zal mogen laten. 

s aanstonds zal zijn over  te gaan tot het van ge-
meentewege stichten van een complex van  woningen 
aan de zuidwestzijde van het Afvoerkanaal en tot de uit-
breidin g van het complex bij  het kolenwagenslag, waartoe 
de d in beginsel heeft besloten en waarvoor, wat laatst-
genoemd complex betreft, de definitieve ontwerpen gereed 
zijn . e uitvoering van dezen bouw achten Burgemeester 
en Wethouders |geboden met het oog op de bestaande 
woningschaarschte te Scheveningen. 

Zoo spoedig mogelijk zullen voorstellen nopens den bouw 
dier  complexen, zoo mogelijk met steun van het k in 
den vorm van voorschot en eventueel bijdrag e in de af-
lossing, bij  den d worden ingediend. 

r  bovendien zal de Gemeente krachti g moeten voort-
gaan met het voorbereiden en afwerken van ontwerpen 
voor  den bouw van goedkoope woningen van den aard 
en (in die gedeelten der  Gemeente, die de door  haar  op-
gedane wetenschap in zake het vraagstuk der  volkshuis-
vesting als de meest g e ë i g e n de doet kennen, zulks opdat het 
particulie r  initiatie f van den aanvang af in die ontwerpen 
den noodigen leiddraad vinde, doch inzonderheid ook op-
dat de Gemeente gereed zij, om, terstond zelve de hand 
aan den ploeg te slaan en tot den bouw van woningen 
over  te gaan, wanneer  het particulier  initiatie f mocht blij -
ken te kor t te schieten, of andere redenen b.v.'  het uit-

voeren van maatregelen welke woningen aan de bewoning 
zullen moeten onttrekken, daartoe nopen. 

Ten einde voor  deze hare taak berekend te zijn ware, 
naar  de meening van Burgemeester  en Wethouders, van-
wege de Gemeente verder  een organisatie in 't leven te 
roepen, waaraan in het bijzonder  de leiding van particu-
lieren en de voorbereiding en uitvoering van cventueelen 
gemeentelijken aanbouw moet worden toevertrouwd: kort 
om -die met de bestudeering en de leiding van het vraag-
stuk der  volkshuisvesting zal worden belast. 

e zal voor  zooveel  noodig. naar  Burge-
meester  en Wethouders zich vleien, spoedig een voorstel 
den d kunnen bereiken, waarbij  dan tevens de d zal 
worden uitgenoodigd, zich uit te spreken over  het in 't 
leven roepen van een woningstatistiek en eene beurs voor 
goedkoope woningen. 

s wordt met de beschikbare werkkrachten zoo-
Veel gedaan als mogelijk is. 

n in de rapporten voorkomt met betrekking tot 
|de te bouwen woningen zeiven — in het bijzonder  omtrent 
het in achtnemen van het opschuifsysteem bij '  het bepalen 
van den aard daarvan, — dit zal besproken en daaromtrent 
beslist kunnen worden bij  concrete voorstellen om tot het 
bouwen over  te gaan. 

C o n c l u s i e s v an d en r  v an het G e m e e n-

t e l i j k B o u w- en W o n i n g t o e z i c h t . 

Op grond van de in dit bovenstaande ontwikkelde be-
schouwingen, kan de noodzakelijkheid van overheidszorg voor 
woningbouw als volgt worden gekenschetst: 

i° . Zor g voor  goedkoopere woningen wordt geë isch t, om-
dat de particulier e bouwnijverheid niet bij  machte is, deze 
woningen tegen loonende huren tc bouwen; 

 Zor g voor  duurdere arbeiderswoningen is noodig om 
tc voorkomen dat over  eenige jaren, zich analoge bezwaren 
ten aanzien van deze woningen voordoen, als thans ten aan-
zien Van goedkoopere woningen in hooge mate worden 
ondervonden. 

Ten aanzien van hetgeen in het belang der  volkshuisves-
tin g behoort te worden verricht , kom ik tot de volgende 
conclusie, die niet afwijk t van de strekking van de door 
mij  op het gebied van het woningvraagstuk overgelegde 
adviezen, dat noodig is: 

A . Voor  Scheveningen: 
Zoo spoedig mogelijk aanbouw van woningen van ver-

schillende grootten, zoowel door  uitvoering van het bouw-
plan aan het g als van het plan aan gene 
zijde van het Afvoerkanaal; 

voortzetting van opruimin g van krotten te Scheveningen 
door  onteigening en vervolgens het gereed maken van door 
de opruimin g beschikbaar  komend terrein, voor  bouwterrein: 

instelling van een fonds voor  het verstrekken van bijdra -
gen in de betaling van huur . 

B. Voor  's-Gravenhage: 
t toekennen van voorschotten aan particulier e (toe-

gelaten) vereenigingen en wel inder  zoodanige voorwaar-
den, dat het indienen van verdere aanvragen krachti g wordt 
aangemoedigd; 

het bouwen van woningen van Gemeentewege, hetzij  door 
dc gemeente als particulier  werkgeefster, hetzij  direct als 
overheidsorgaan, ter  voorziening in huisvesting van de be-
volking, waarvoor  in de eerste plaats in aanmerking komt 
het plan : 

het waar  noodig voor  gemeenterekening aanknopen, ver 
beteren en exploitceren van daarvoor  in aanmerking komende 
woninggroepen, ten einde zooveel mogelijk te voorkomen, 
dat nog bruikbar e woningen aan de huisvesting onttrok -
ken worden; 



het opruimen van slechte woninggroepen, door  onteige-
ning en 'het beschikbaar  stellen van het aldus verkregen 
terrein voor  nieuwbouw; 

het aanknopen (eventueel onteigenen) op ruim e schaal 
van terreinen; 

a) buiten de tegenwoordige bebouwing; 
b) binnen de tegenwoordige bebouwing en voorts: 
het instellen van cene woningbeurs ten einde: 
a) het buren en verhuren van woningen te vergemakkelij-

ken en voortdurend de behoefte aan woningen tc leeren 
kennen; 

b) door het verzamelen van gegevens in samenwerking 
met het Gemeentelijk Statistiek bureau, en met het bureau 
bevolking te geraken tot een woning-statistiek. 

Welke van deze maatregelen, die alle van groot gewicht 
zijn in t belang der  Volkshuisvesting, acht ik uit een 
oogpunt van practische uitvoering het meest urgent: 

A a n b o u w v an w o n i n g en te S c h e v e n i n g en en 
h et v e r s t r e k k e n v an v o o r s c h ot aan particulier e 
vereenigingen die een aanvraag daartoe hebben ingediend. 

k daaronder ook, de zorg voor het b e h o ud 
van bestaande nog beschikbare woningen door het aan-
brengen van verbeteringen zoo noodig van gemeentewege. 

C o n c l u s i es v an d en r en A f d e e l i n g s-

c h e f d er  G e m e e n t e w e r k e n. 

e toestand op woninggebied maakt ingrijpe n door de 
gemeente dringend noodzakelijk. Onder de gegeven om-
standigheden dient zulks in de eerste plaats te geschieden 
door  aanbouw van Gemeentewege. 

n het algemeen verdient het aanbeveling om van Ge-
meentewege te doen bouwen eenvoudige hyg iën isch inge-
richt e woningen van huurprijze n voorloopig tot ongeveer 
f  per  week, met dien verstande, dat de huurprijze n 
derwijze worden vastgesteld dat de exploitatie zich bedruipt . 

n Scheveningen, waar de woningnood het meest 
tot voorziening dringt , is de aanbouw noodig van een groot 
aantal woningen van de laagste huurprijzen , voor een deel 
ruimt e biedend voor de huisvesting van groote gezinnen. 
Voor  d e z e woningen zal, voor  zooveel noodig, een bijdrag e 
in de exploitatie moeten worden verleend. 

t is noodig pen naast en behalve den bouw door de 
Gemeente zelve te bevorderen den bouw van volkswonin-
gen voor  lichamen die zich bereid verklaren werkzaam 
te zijn ji n het belang der  volkshuisvesting, door het geven 
van voorschotten ingevolge het bepaalde in §  der  Wo-
ningwet, en daarbij , in beginsel, voorloopig als voorwaarde 
te stellen: 

a) indien het geldt vereenigingen van belanghebbenden, 
het hebben van  van de vermoedelijke kosten als eigen 
kapitaal met dien verstande dat  °b daarvan dadelijk , en 

 binnen  jaar na het , waarbij  het voor-
schot werd verleend, zal zijr i gestort. 

b) indien het geldt anaere vereenigingen, het fourncc-
ren van  van de vermoedelijke kosten als eigen ka-
pitaal. 

t verdient aanbeveling om vooral voor de plannen 
voor  Gemeentelijken bouw. als voor den bouw door  „toe-
gelaten lichamen"  zooveel mogelijk gebruik te maken van 
financieelen steun van het k op den voet van het be-
paalde in ̂  8 der  Woningwet, zoowel in den vorm van rente-
dragende voorschotten als, waar  noodig, bijdragen in de 
betaling der  annuïtei t. 

Noodig is het regelen der  exploitatie van het Gemeente-
lij k fWnningbezit als afzonderlijk bedrijf , zoodat een be-
hoorlij k inzicht wordt verkregen in de f inanc iëe le en sociale 
resultaten van de exploitatie van elk woningcomplex; en 
aan dit bedrij f dient tevens te worden opgedragen de be-

handeling van zaken met de betrokken vereenigingen, die 
voorschotten uit de Gemeentekas ontvangen. 

Noodig is de spoedige en stelselmatige inrichtin g van 
een volledige bouw-, woning- en bewoningsstatistiek. Even-
zoo is noodig de oprichtin g van een woningbeurs. 

Wat betreft 'den Gemeentelijken woningbouw, behoort het 
werkprogramm a voor dc allernaaste toekomst het volgende 
te omvatten: 

A . Voor Scheveningen: 
Bouw van  woningen aan het . 
Uitvoerin g van de arbeiderswijk aan de Z.W . zijde van 

het Afvoerkanaal met inachtneming van de in §  aange-
geven wijzigingen en aanvangende met het N .W. gedeelte, 
nabij  de Zeesluis; 

onteigening ex-de (Woningwet, van een complex perceelen 
tusschen Pronkstraat en Weststraat, gevolgd door den bouw 
van nieuwe woningen ter  plaatse. 

B. Voor 's-Gravenhage: 
Geleidelijke uitvoering van stratenaanleg en bouw van 

arbeiderswoningen op Gemeenteterrein nabij  den Trekweg, 
te beginnen met het noordelijk gedeelte; 

onteigening van een complex woningen aan dc Gedempte 
Gracht, gevolgd door  stratenaanleg en bouw van woningen 
daar ter  plaatse; 

Bouw van arbeiderswoningen op Gemeente-terreinen nabij 
de tramremise aan de n van . 

C o n c l u s i es v an d e C o m m i s s ie v an de P l a a t-

se l i j i k e W e r k e n en E i g e n d o m m e n. 

Veroorlooven wij | ons U in overweging te geven om te be-

vorderen : 

i ° . dat zoo spoedig mogelijk worde ingesteld een grond-

en woningbedrijf . 

Wi j  achten de instelling van dit bedrij f van zoo groot 
gewicht, omdat wij  daarvan het al of niet naar  wensch 
slagen in eene spoedige en afdoende oplossing van het 
woningvraagstuk afhankelijk achten. t uw welnemen zul-
len wij  (u binnen zeer  korten tij d een voorstel dienaan-
gaande doen. 

 dat zoo spoedig mogelijk ter  voorziening in de aller-
ergste behoefte van gemeentewege gebouwd worden de
woningen aan het , en uitgevoerd worde 
het plan aan gene zijde van het Afvoerkanaal, alsmede 
het plan aan den Trekweg. 

Wanneer dit laatste door  omstandigheden niet vlug ach-
tereen kan worden afgewerkt, is het raadzaam ook nog 
woningen tc doen stichten volgens plannen te projecteeren 
op terreinen 'der  gemeente bij '  de Beijerstraat en bij  de 
Tramremise aan de n van . 

t zullen tot verwezenlijking zijn te brengen de 
plannen tot onteigening van perceelen en bouw van wo-
ningen aan dc Gedempte Gracht en aan dc Pronkstraat cn 
omgeving. 

 dat onverwijl d met vereenigingen, in het belang van 
verbetering der  volkshuisvesting werkzaam, onderhandelin-
gen nopens den bouw van arbeiderswoningen worden aan-
gevangen en voortgezet. 

 dat worde ingesteld ccn woningbeurs. 
 dat worde ingericht een volledige woningstatistiek, 

6°. dat worde voorzien in onderdak voor  onbehuisden. 

zooals bovenbedoeld. 
Opdat al dadelijk een begin van uitvoering van de zoo 

dringend noodige voorziening in de behoefte kunne worden 
gemaakt, bevelen wij  U aan om zoodra mogelijk bij  der. 

d in te dienen een voorstel tot het bouwen van
woningen aan het g — waaromtrent ons ad 
vies U reeds mocht bereiken — en van een complex wo-
ningen aan gene zijde van het Afvoerkanaal — nopen-

welke, naar wij  zijn ingelicht, weldra het nader  voorstel 
van den r der  Gemeentewerken zal worden inge-
zonden, — alsmede tot het instellen van ccn grond- en 
woningbedrijf , bij  welk voorstel door U , onder  mededeeling, 
dat betreffende andere onderwerpen, rakende dc volkshuis-
vesting, nader  voorstellen van U inkomen, zoude zijn over 
te leggen de door den r der  Gemeentewerken in-
gezonden nota, zulks ten einde den d gelegenheid 
te geven een overzicht aangaande het woningvraagstuk, 
zooals dat zich hier  voordoet, te verkrijgen . 

* * * 

Gaan wij  eerst de punten na waarover  gelijke mecning 
heerscht, dan /zien we, dat in verband met hetgeen ik in 
den aanhef zei, allerwege de noodzakelijkheid wordt ge-
voeld : 

a. dat zeer  spoedig worde ingegrepen in Scheveningen 
zoowel als in n , — h o e w el o v er de m a t e 
w a a r i n , v e r s c h i l v an m e e n i ng b e s t a a t; 

b. dat ingevolge vroegere n de gemeente 
zelf zal moeten bouwen met rijkssteun en tevens volgens 
de iWoningwet (en hare toelichting) aan de z.g.n.: „toe-
gelaten"  vereenigingen zooveel mogelijk hulp en facilitei t 
moet worden getoond, (waarbij  in beide gevallen slechts 
bij  uitzondering de exploitatie een niet sluitende mag zijn) 
— h o e w el er  v e r s c h i l b e s t a at a an w e l k e wi jz e 
v an b o u w en de v o o r r a n g m o et w o r d en g e g e-
v e n; 

c. dat zoowel wat betreft onteigening, terreinaankoop, 
verbetering van bestaande woningen, in de hand werken 
van het ppschuifsysteem, onderdak voor  onbehuisden, hulp 
aan groote gezinnen de Gemeente bij  lange na niet heeft 
gedaan, wat zij'  had behooren te doen, — en er  veel moet 
worden ingehaald, vóórdat een eenigszins normale volks-
huisvesting zal zijn verkregen; 

d. dat er  gezien deze  punten gesticht moet worden 
een woningbureau, een woningstatistiek, een woningbeurs. 

c restricties pndcr a en b geven aan over  welke pun-
ten het meeningsverschil in de a.s. g zal 
loopen; daarom is het zeer te wenschen dat de gemeente-
raadsleden eerst vast leggen de overwegende punten van 
overeenstemming, opdat niet het allerwege vooropgezette 
doel: dat er  spoedig en op groote schaal iets afdoends 
worde tot stand gebracht, — wordt voorbij  geschoten om-
dat de eenstemmigheid over  deze beide detailpunten niet 
kan worden verkregen. 

t is van belang om hier na te gaan in welke mate er 
woningnood heerscht. n is het er  over  eens dat in 
Scheveningen de toestand tot ccn noodstand is gestegen. 
Een der  bijlagen bij  de stukken, schetsende de behuizing 
van  jonggehuwde paren aldaar . —Jan.
geeft daarvan dc meest droeve aanteekening. 

r  eens is men het over n , redenen daar-
van zijn in de eerste plaats de niet-volledige en niet-recente 
gegevens; — benevens het feit dat de e woningen 
in 't algemeen uit minder  verdiepingen bestaan dan te Am-
sterdam cn ; waardoor  schijnbaar een beter, doch 
in werkelijkhei d door de ophooping van gezinnen een on-
gunstiger  toestand aanwezig is, dan uit de tabellen kan 
blijken . Tevens komt alleen bij '  de staten over de bewoning)' 
der verschillende wijken op juiste wijze de wantoestand aan 
't licht , het is immers bekend genoeg dat n g een 
betrekkelij k kleine (hoewel in aantal groote) arbeidersbe-
volkin g telt — en h et v r a a g s t u k j u i s t a l l é c n l o o p t 
o v er  a r b e i d e r s w o n i n g en v an l a ge en v an z é ér 
l a ge h u r e n . t overige deel van de e bevol-
kin g is naar  verhouding, ook met elders, zéér wél ge-
huisvest. 

Zelfs het voorstel van B. en W". , dat wat betreft de 
direct tc lenigen noodstand het minst direct is, wordt ge-
motiveerd door de volgende zinsnede, op de geheele ge-
meente slaande: *) 

„  . . . ontkend mag echter  niet worden, dat de vraag naar 
woningen van geringe huurprijze n dreigt grooter te
den dan het aanbod daarvan, zoodat de voorziening daarin, 
voor dc toekomst de bi jzóndere aandacht der  overheid be-
hoeft. 

e cijfer s in de overzichten over de laatste jaren van 
dc lcdigstaande en nieuw gebouwde woningen vertooncn 
toch met betrekking tot de goedkoope woningen een terug-
gang welke doet zien, dat de particulier e bouwnijverheid 
weinig neiging heeft, zich in die richtin g te bewegen. 

(Zoo werden in  slechts  woningen met een week-
huur van f  tot f  en werd slechts één woning met 
een weekhuur  van f — bijgebouwd, terwij l het aantal leeg-
staande woningen met eene weekhuur van  tot
cn (beneden  in de jaren  tot en met  terug 
liep van  tot  en  tot

Al s reden daarvoor  wordt door den r van het 
Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht opgegeven dat wo-
ningen met een huurwaarde van beneden f — per  week 
niet anders dan bij  hooge uitzondering met sluitende ex-
ploitati e kunnen worden gebouwd. 

j  komt, dat verschillende overheidsmaatregelen — 
aanleg van verkeerswegen, ontruimin g van slechte woning-
complexen — den voorraad goedkoope woningen niet on-
belangrij k zullen doen verminderen en er  toe zullen mede-
werken, dat de hoeveelheid in verband met de vraag daar-
naar te kor t schiet." 

r  nog is, ter  toelichting van de bestaande be-
hoeften een opgave van de, alleen wegens de toename 
van dc bevolking noodzakelijke woningen, (nota r 
van Gemeentewerken): 

t men de woningen met jaarhuur tot — en 
alle w e ë k w o n i n g en tezamen, dan komt men tot een totaal 
van  of slechts  per  jaar (dit in de laatste  ja-
ren). Nog veel ongunstiger  beeld verkrijg t men indien men 
samentelt de woningen met een weekhuur tot f ; dit 
aantal bedraagt slechts  of  per  jaar . 

Van .  tot .  vermeerderde het 
aantal inwoners der  gemeente van  tot  dus 
met  O p .  bedroeg blijken s de woning-
statistiek het gemiddelde aantal bewoners per  woning
Bij  ccn gelijkblijvend e dichtheid van bevolking zouden dus 
noodig geweest zijn om deze toeneming der  bevolking op 

te nemen 
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 woningen. t totaal aantal 

woningen in genoemde periode gesticht bedraagt  (met 
inbegrip van her- en verbouw). n genoemde periode zijn 
echter  gesloopt  woningen, zoodat de woningvoorraad is 
vermeerderd met t in deze vier 
jaren ontstaan tekort bedraagt van
(Een noot geeft daarbij  aan dat deze cijfer s nagenoeg, 
doch niet geheel zuiver  zijn ;> — en bovendien dat de be-
woning van bovengenoemde  tot  personen per 
woning is gestegen)." 

Voegt men daarbij  dat, met eveneens niet weersproken 
cijfers, over de onbewoonbaarverklaring, en den aanleg van 
nieuwe verkeerswegen door den r van het Gemeen-
telij k Bouw- en Woningtoezicht de volgende gematigde op-
gaven worden gedaan, dan mag de groote behoefte aan 
dat soort woningen, ja, de zeer  .aanstaande woningnood 
in dc geheele gemeente, geen twistappel in de aanstaande 

g zijn. '  schrijf t hieromtrent: 

e e aanhalingen, in deze aankondiging, kunnen gemakkelijk 
met e n . n leze dan echte hete de stukken zelf. 



dc reeds aan liet gebruik (uittrokke n of nog te 
onttrekken) omvattende:  woningen. 

 de voor den aanleg van nieuwe verkeerswegen op 
te ruimen woningen, na aftrek van die welke onbewoonbaar 
zijn verklaard :  woningen. 

 de door  opruimin g van slechte woningcomplexen nog 
te verwijderen of ingrijpen d tc verbouwen woningen, na 
aftrek van de onbewoonbaar  verklaarde en van die in dc 
verkeerswegen vallende:  woningen. 

 woningen welke worden opgeruimd door de aanhan-
gige onteigeningen in het belang der  volkshuisvesting, na 
aftrek van die welke reeds onbewoonbaar  verklaard zijn : 

 woningen. 
e woningen, die noodig worden om hier en daar 

— maar  voornamelijk tc Schevcningen — dc bestaande over-
belasting van perceelen op te heffen en tevens om in 
de aangroeiing der  bevolking te voorzien, welke rubrie k 
als niet vatbaar  zijnde voor een schatting, wordt uitge-
trokke n voor: pro memorie. *) 

* * 

Zonder in nadere détai ls tc treden mag dus als erkend 
worden verondersteld dat er  inderdaad woningnood heerscht, 
en nog sterker zal gaan heerschen; zoodat met den bouw 
van ccn -tal woningen nog maar  betrekkelij k weinig 
zal jrij n bereikt voor die klassen der  bevolking, die, als 
niet behoorende tot de armlastigen of onnutten, alleszins 
recht hebben op een passende woning tegen passenden 
prijs . 

Blijf t over de  twistvraag, ook voor den architect niet 
zonder  belang, waar cn door  wié zal worden gebouwd? 

t waar. is te veel van lokale beteekenis dan dat het 
de lezers van het „Bouwk . Weekblad"  belang zal inboe-
zemen ; hoewel in 't algemeen als vaststaande mag worden 
beschouwd dat. op enkele uitzonderingen na, de binnenstad 
dient te worden verlaten en bouw in 't groot in de buitene 
wijken thuis behoort. 

Van meer  belang is de vraag door wie zal worden ge-
bouwd, door de gemeente met een expresselijk daartoe te 
stichten bouwbureau (hetzij  slechts als overgangsmaatregel 
de eerste jaren of permanent), — of door de „ toege la ten" 
of andere vereenigingen met een architect. ** ) t valt 
niet te ontkennen dat de laatste methode, in de eerste 
plaats door de Woningwet wordt aanbevolen, het veel-
vuldigst wordt toegepast cn niet zinder  vrucht . 

t kapitaal in t algemeen trekt zich van dit soort be-
moeiingen af als niet voldoende winstgevend, mede omdat, 
indien de volkshuisvesting op voldoende schaal wordt aan-
gevat, op het maken van overwinsten door  woningnood 
niet meer  valt te rekenen. e ietwat zeldzame vereenigin-
gen met een min of meer  liefdadig doel. zullen, hoezeer 
van 'goeden wille, nooit den nood in vollen omvang kun-
nen lenigen, zelfs niet wanneer (wat billij k is) ook haar 
wordt toegestaan tegen even voordeelige voorwaarden als 
vereenigingen van belanghebbenden rijksstcun te profitecren. 

r  blijven dus over: de toegelaten vereenigingen. be-
doeld in de Woningwet — en de gemeente. 

Voor enkele jaren lag het klaarblijkelij k niet in de lij n 

*) e aanhaling t k ook woningen van e 
, het zou  te ve n p in te gaan. Van invloed 

zijn tevens op den noodstand : het n de , de g 
van woningen : huisvesting van e gezinnen, van e gezinnen in 
ééne woning en . 

) e m eenige n voo  de (iemeente te laten 
n hie  in den g toegepast, schiint geen d succes te 

hebben d (hoewel e  niet ten volle ove valt te . daa
deze , naa mijn weten, niet d beëindigd ) 

van |de overheid hier  ter  stede, de noodige steun te ver-
schaffen aan het particulier  initiatief ; ja, cr  mag worden 
gezegd dat pp een gemeentelijke bouwwijze werd aange-
stuurd. c woningbouw Been (e. a.) zou reeds lang vol-
tooid zijn geweest, indien van voldoende medewerking bij 
de gemeente was gebleken. 

s te dien aanzien de meerderheid van het College van 
Burgemeester en'  Wethouders van mcening veranderd, de 
onderteekening van het (met algemeene stemmen genomen) 
advies van Plaatselijke Werken &  E . door den Wethouder 
van Publieke Werken doet vermoeden, dat er  nog aan-
hangers van de vroegere richtin g in dit College aanwe-
zig zijn ; — hetgeen het particulier  initiatie f zal doen vree-
zen voor  mogelijke latere stem verschuiving en daardoor 
frontveranderin g van dit College. 

t is dus zeer  verklaarbaar dat heden ten dage slechts 
weinig particulie r  initiatie f zich vertoont, dit des te min-
der, waar de belanghebbende bewoners zelf zoo weinig 
van zich doen hooren. t is alsof deze belanghebbenden 
door  hunne politieke- en vakorganisaties zoodanig in be-
slag zijn genomen, dat van hunne zijde voorshands op 
weinig voortvarendheid mag worden gerekend. t geheel 
in tegenstelling b.v. met Amsterdam waar  zoowel arbeiders, 
als onderwijzers, e. a., zich ten eigen bate krachti g op dit 
vraagstuk hebben geworpen. Van een andere categorie, de, 
door  enkele stroomannen uit den grond gestampte bouw-
verenigingen kan (op zijn gunstigst beoordeeld) eerst na 
tal van jaren groote activiteit worden verwacht, omdat de ge-
meente, borg staande voor de resultaten, niet in den blinde 
doch eerst langzamerhand groote bedragen aan zulke ver-
eenigingen mag toevertrouwen. En hier  geldt het juist : wie 
spoedig helpt, helpt dubbel. 

Wat bovendien de quantiteit van de woningen aangaat 
is 'het bekend, dat het bouwen van groote complexen in dc 
eerste plaats goedkooper is; cn dat, in de tweede plaats 
alleen door een goed stratenplan en oordeelkundige kop-
peling en groepeering van woningen een gunstig geheel 
is ite verkrijgen ; waar dc woningen zelf tot slechts zoo 
uiterst geringe variaties aanleiding geven. 

Ui t de voorafgaande opmerkingen de slotsom te trekken 
dat m. i. de gemeentelijke bouw de eenig juiste zou zijn, 
bij  alle voorkomende gelegenheden ware onjuist. Ook naar 
mijn e meening is de gangbare methode, de aanwijzingen 
in de Woningwet te volgen en het particulier  initiatie f te 
bevorderen; immers, zoowel bij  oprichten als bewonen is 
er  geen beter  belang dan het Eigen Belang. j  komt 
dat waarschijnlij k de gemeente iets duurder zal bouwen 
dan de particulier , hoewel mij  de schaduwzijde van dc 
„kwad e huur "  en de omvangrijk e exploitatie wel wat zwart 
geteekend voorkomen. Aan den anderen kant is het moei 
lij k iets te voelen voor het voorstel van het Gemeentebe-
stuur, tc wachten tot het particulier  initiatie f zal optre-
den, want, wanneer zal men dit initiatie f voldoende achten 
en hoelang wil men erop wachten? Volstrekt niets kar. 
ik cr  voor  voelen de gemeentebureaux vast plannen gehec' 
te laten uitwerken op hoop-van-zegen. zonder  eenige ze-
kerheid of deze binnen afzienbaren tij d zullen worden ver 
vvczenlijkt alleen om gereed te zijn als het part . initiatie ! 
ontbreekt, zooals door het College van Burgemeester en 
Wethouders wordt aanbevolen. 

Zou ik dus mijnerzijd s in dit geval den gemeente-bouw. 
liefst tijdelij k b.v-. voor een 6- tot 8-tal jaren, warm aanbc 
velen; — ook de tegengestelde werkwijze zou ik aanvaar 
den m i t s mi j  w e r d b e w e z en d at m en s p o e d i g e r, 
z e k e r d er en b e t er t o t h et d o el z ou g t e r a k en 
Van een der  hoofdmannen, die een tegengestelde meening 
had, mocht ik tot mij n vreugde hetzelfde vernemen, ter, 
opzichte van particulieren bouw. 

Van beide werkwijzen evenwel springt in 'toog dat er 

tusschen de twee bij  hare toepassing n i et zulk een enorm 
verschil is, als men in theorie zou vermoeden. t spreekt 
immers van zelf dat een toegelaten vereeniging onder  sterke 
gemeente controle, zoowel tijdens als na den bouw, zoo-
wel wat betreft de bewoning als de f inanciën, zoo-
danig is gebreideld dat evengoed de gemeente voor  zich 
zelf jde taak kan ter  hand nemen. t genoegen is dan 
ook |uit alle bovengestelde conclusies te zien dat steeds 
„een gemengd systeem"  wordt aanbevolen. Zelfs zoover  gaat 
deze overeenstemming dat men den overgang van een ex-
ploitati e van een vereeniging naar een gemeentebedrijf, 
evenzeer  mogelijk acht als dat de gemeente zich een cx-
ploitatic-verceniging zou assumecren. 

r  wijze kan het dus onmogelijk worden geacht 
dat op dit tweede punt van het vraagstuk, de volkshuis-
Vestingen haar  geheelcn omvang, als in de aanstaande -
vergadering ter  sprake komend, zal mogen stranden. t 
zou Principicën-rei terc i zijn, dc theorie van het onderwerp 
te veel naar  voren te brengen en uit het oog te verliezen 
de steeds méér dringende eischen van de practijk . E n wat 
zijn dan deze eischen? 

k herhaal: de b o uw v an w o n i n g en v an d i v e r se 
g r o o t t e en h u u r  n i et b o v en de  a
p. w. i n g r o o t a a n t a l , i n ' h o o f d z a ak o v er de 
b u i t e n w i j k e n v an n g v e r s p r e i d , en d i t 
w el t en A  E  s p o e d i g s t e. 

n . S. d. C. 
N a s c h r i f t . 

Al s slot op mijne aankondiging van de plannen voor 
volkshuisvesting in de .Gemeente 's-Gravenhage in het vorig 
no. van het B. Weekblad diene het navolgende resultaat, 
dat in de n van 6 Juli werd bereikt. 

e principes van de snelle, cn aanvankelijke gemeentelijke 
werkwijz e zonder  toegelaten vereenigingen uit te sluiten als 
gewenscht door dc Commissie van Plaatselijke Werken, 
werden neergelegd in het voorstel ; — en hier-
mede bleek een goede meerderheid van den d zich te 
kunnen verecnigen. 

Noch de meer  terughoudende wenschen va'n het college 
van Burgemeester cn Wethouders — noch de sterkere drang 
naar  gemeentelijke werkwijze van de Arbeidersparti j  mocht 
de noodige steun vinden. 

) e S t e m  i n g . 

Allereerst het s  procent stam-
kapitaal voor  belanghebbenden en  procent voor  belang-
stellenden). t wordt verworpen met  tegen  stemmen. 

Zonder  stemming wordt de  procent goedgekeurd. 

: 
a. . Goedgekeurd z. h. s. 
b. Van gemeentewege bouw bij  het Afvoerkanaal. Goed-

gekeurd met  tegen  stemmen. 
c. Woningen Trekvveg. Goedgekeurd met  tegen

stemmen. 

d. s (Beijerstraat en n van 

. Verworpen met  tegen  stemmen. 

. a. Voorstellen, om voorschotten te verstrekken. Goed-

gekeurd. 
b. B. en W . zullen onderhandelingen aanknoopen met 

vereenigingen. Goedgekeurd. 
c. Voorschotten van e voor  opruimin g of ver-

betering van woningen enz. Goedgekeurd. 
d. Voorstellen voor  onteigening van woningen Gedempte 

Gracht en Pronkstraat. Goedgekeurd. 
e. Onderdak onbehuisden. Goedgekeurd. 
f. Woningbeurs, statistiek en dienst. Goedgekeurd. 

s (tehuis voor  ongehuwde arbeiders). B. 
en W . zullen praeadvies uitbrengen 

n kan zich niet anders dan verheugen owr  het ver-
kregen resultaat; en nu zullen gemeente en vereenigingen 
kunnen toonen, dat allcrwege de wensch voorzit om snel 
en afdoend uit woningnood en woningachterstand tc geraken. 

e d zelve heeft zich duidelij k uitgesproken, nu de 
hand aan den ploeg! 

n . S. d. C. 

De Waterleidin g te Gouda . 
: waterleiding van Gouda is een van de weinige en 

daarbij  een van de oudste rivierwaterleidingen in ons land. 
d zij  in hare jeugd meermalen tc kampen met moeilijk -

heden, om te voldoen aan de eischen en behoeften, die 
zich in een langzaam maar  zeker  vooruitgaande gemeente 
als Gouda deden gelden, door het geleidelijk aanbrengen 
van verbeteringen is het haar  gelukt aan die moeilijkheden 
het hoofd tc bicden. Geruimen tij d geleden werd echter 
reeds ingezien, dat het gewenscht was maatregelen te over-
wegen, teneinde ook voor de toekomst verzekerd te zijn 
van een alleszins voldoende drinkwatervoorzienin g en thans 
is van de destijds uit den Goudschen d benoemde com-
missie een uitvoerig rappor t te dezer  zake verschenen, 
waarvan de inhoud neerkomt op het volgende: 

e oorspronkelijk e commissie was belast met het onder-
zoek van de voorstellen, betreffende de verlenging van de 
aan de Goudsche j  verleende con-
cessie en stelde een onderzoek in naar de waarde, die de 
Goudsche Waterleiding, zooals zij  door den concessionaris 
werd geëxp lo i teerd, voor de gemeente uit een oogpunt van 
volksgezondheid had. e droeg zij  een onderzoek van 
het leidingwater top aan dr . . J. van 't f tc -
dam. e conclusie van dit onderzoek luidde gunstig. c 
scheikundige samenstelling van het water  bevond hij  gun-
stig en e bacteriologische samenstelling zelfs zeer  gunstig. 
Opgemerkt dient echter, dat de deskundige zijn conclusie gaf 
onder  zeer  bepaalde reserve cn in zijn rappor t waarschuwt, 

dat een volkomen juist beeld eerst na geregeld onderzoek 
kan worden verkregen. 

Een deskundig onderzoek van het technisch cn finan-
cieel beheer der j  werd opgedra-
gen resp. aan de heeren A . S. n , ingenieur te 
Amsterdam en B. , accountant tc 's-Gravcnhagc. Eerst-
genoemde bracht een ongunstig rappor t uit over de -
schappij, welke, zooals uit de stukken blijkt , de belangen 
der burgeri j  het hoofd ziet cn alleen haar  eigen be-
lang vooropstelt. 

e heer t kwam  zijn onderzoek tot de con-
clusie, dat 'bij  het einde  de concessie voor  inrichtingen 
enz. door de gemeente bij  overneming ongeveer f
te betalen zou zijn. 

e commissie tot onderzoek onderging hierna een al-
geheelc verandering. c nieuwe commissie bewandelde een 
anderen weg dan haar  voorgangster. Zi j  ging van het 
standpunt uit, dat de voorziening van drinkwater  voor de 
gemeente althans voor de toekomst verbetering behoefde. 

Vanwege de gezondheidscommissie had daarna een on-
derzoek van het r  plaats, dat werd verricht 
door het Centraal m ten behoeve van het staats-
toezicht op de Volksgezondheid. t hierover  uitgebracht 
rappor t sprak een zeer  ongunstig oordeel over het Goud-
sche leidingwater uit en verklaarde den bestaanden toestand 
onvoldoende. 

n de drinkwatervoorzienin g moest dus verbetering worden 



is, 'bestaat deze afscheiding slechts -uit een zeer  ordinai r 

hekje, doch daar  dit geheel zonder  pretentie is, kan men 

van hier  het best de samenwerking van tuinaanleg en ge-

houw beoordcelen. t zij  bijzonder  geslaagd is zouden 

wij  niet durven beweren, maar  toch is het hier  wel de aar-

digste hoek in de omgeving van het Vredespaleis en de 

plaats der  zitbanken welgekozen. e eenigszins wilde, 

maar  toch mooie boomen, die deze plaats overschaduwen, 

dragen er  toe bij  den vermoeiden wandelaar  tot eenige 

piogcnblikken van rust te nooden. 

Zet hij  daarna zijn wandeling op het eigenlijke Zorg-

vliet voort, dan zal hij  nog overal waar  niet gebouwd 

werd, getroffen worden door  de duidelijk e sporen van ver-

wildering , die vroeger  het park voor  velen zoo bijzonder 

aantrekkelij k maakten, maar tevens zal hem duidelij k worden, 

dat \an de schilderachtige effecten, hierdoor  teweeggebracht 

niet veel behouden zal en ook! niet kan worden. e kunst-

middelen, daartoe aangewend, lijke n hier  en daar  wel eens 

wat kinderachtig. 

n eischt te veel, zoo men aan een maatschappij; die 

een Villapar k exploiteert, als eisch stelt, dat zij  de maag-

delij k wilde, of verwilderde natuur  -ongerept zal laten. t 

het hier  hare bedoeling was, toch ook  doen wat zij 

 blijk t  de reeds genoemde brochure, waar  zij  zegt: 

„ E e n blik op de kaart is wildoende  te doen zien hoe 

 in prachtige omgeving gelegen terreinen, bij  uitne-

mendheid voi  villabouw geschikt zijn. d mag deze 

plek v€| ir  dat doel  schoonste worden geheeten van 

alle daarvjopr  in de e aan te wijzen terreinen." 

t  meeste zorg is dan pok gewaakt, het hier

 voorhanden natuurschoon zooveel mogelijk te behou-

den. m zijn. zooals wij  reeds vermeld hebben, de 

wagen in  park zóó getraceerd dat met bestaande hoog-

teverschillen van het terrein rekening is gehouden, en zijn, 

 gemeenschappelijk overleg tusschen het Gemeentebestuur 

en de j t Park Zorgvliet" , zoodanige be-

palingen voor  de bebouwing vastgesteld, dat fraaie boom-

groepen, waterpartije n en plantsoenen zooveel mogelijk in 

stand blijven." 

t is het Zuidelij k gedeelte van het Villapark , waar 

de  en de bebouwing het verst gevorderd zijn. e 

e  in de brochure, dat om een oordeel te kun-

 krijge n welke werkzaamheden er  nog toe in dit 

gedeelte zijn geschied, zij  een ieder  zou willen aanbevelen zich 

persppnBjk  gaan overtuigen van de snelle verrijzin g van 

 villa  waardoor  men zich reeds een denkbeeld kan 

 het park in de toekomst belooft te worden. 

r  reeds grpnd voor  villa' s verkocht, waarvan 

 'bewoond  op het oogenblik  in aanbouw. e archi-

tecten daarvan zijn : E d. Cuypers, S. de Clercq, W . Bi. 

van . W r G. Eberson, Falkenburg &  Co., Fikker t 

&  Van den Elshcut, Gantvöort & , b.  J. W . , 

Architectenbureau k &  Wouters, f. , b. i., A . 

J. r , J. J„ . A . en f. van Nieukerken, F. 

Nieuwerkerk. Smits &  Fels. . C. W'ente. e.a. 

e wegen kronkelen zich aangenaam door  het Park, 

terwij l diverse waterpartije n een  effect geven aan 

 geheel. 

Opgemerkt dient te worden, dat men vanuit het Park 

spoedig naar  de diverse stadswijken kan komen  dat 

niet minder  dan zes verschillende tramlijne n  dc directe 

omgeving van het Park loopen, welke de bewoners naar 

alle deelen der  stad kunnen brengen; zoo heeft men lij n 

<S en  voor  het vervoer  naar  Scheveningen;  en

naar  dc oude stad, lij n  naar  de Staatsspoor, lij n

direct  lij n  met overstap naar e Spoor, 

lij n  en  naar  het Pezuidenhoutkwartier. 

r  de tramlijne n het park niet doorkruisen, doch in 

de onmiddellijk e nabijheid zijn, heeft men hiervan alleen 

het aangename zonder  er  den last van te hebben. 

Vele scholen, waaronder  een Gymnasium en een e 

Burgerschool, liggen aan den rand van het park . 

e onmiddellijk e nabijheid van de Boschjes is zeer  zeker 

eene groote attracti e voor  de bewoners van het Park 

„Zorgv l ie t . " 

e gpond bestaat er  uitsluitend uit zuiveren zandgrond 

en is hoOger gelegen dan eenig bebouwd gedeelte der 

stad, hetgeen zeer  zeker  uit een gezondheidsoogpunt een 

gropt voordeel is. 

e koopprijs , aanvankelijk  per , is reeds ge-

stegen tot — en — en zal, zooals steeds 

met gunstig gelegen bouwgrond het geval is, geleidelijk 

verder  stij'gen, zoodat men, zich op „Zorgv l ie t "  vestigend, 

niet alleen in alle opzichten mpoi( cn rustig woont, doch 

ook zijn bezit in waarde ziet toenemen. 

Ten slotte verdient vermelding, dat de j 

eene Commissie in het leven heeft geroepen, bestaande 

uit de heeren i Evers, r  in de Architectuu r 

aan de Technische l te , . E . C. -

tel, c. b. i., r  en J. , b. i„  te 's-Gra-

venhage, aan wier  oordeel alle geprojecteerde villa' s 

onderworpen worden om te voorkomen, dat er  in het 

Villapar k gebouwen zouden verrijzen, die het aesthetisch 

aanzien zouden schaden. 

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

E E N . 

Overgenomen uit „Arch i tectura. " 

Sinds de laatste jaren hebben wij  waar  kunnen nemen 

dat onze steden met ondcgelijke huizen volgebouwd wor-

den en welke reeds binnen korten tij d groote gebreken 

ver toonen. 

Nu wordt wel eens beweerd, dat dit erger  voorgespie-

geld wordt als zulks 't geval is, maar  wij  hebben geen 

beter  bewijs en zoodoende geen beweringen van dc zijde 

der bouwers noodig, dan er  zelf eens op uit te trekken 

cn die gewrochten te gaan aanschouwen. 

k besteedde, om een bewijs te hebben, daaraan eenige 

uren en heb toen in 't gedeelte, gelegen tusschen dc Am-

sterdamsche Straatweg tot de t en e weg 

te Utrecht,  huizen genoteerd, welke scheuren in 't 

metselwerk vertoonen. 
Nu denke men daarbij  niet aan vijf , zes of zeven ver-

dieping hooge buizen, integendeel de meeste woningen 

hebben een beganen grond en één verdieping, terwij l de 

grond waarop gebouwd werd van goede kwalitei t is. Ook 

zijn het niet huizen van jaren en jaren oud, integendeel, 

er  zijn zelf bij  die pas bewoond zijn. 

s zit het in het gebruiken van slechte materialen, 

slechte oonstrluctics en de onverantwoordelijkheid van de 

zijde der  bouwers, en lest-lbest in 't onvoldoende toezicht 

van de bcjuwpolitie der  Gemeente Utrecht. 

t eenige wat ik als vraag van dit onderzoek vast-

stelde is: 

„ O p welke manier  kan deze methode van werken tegen-

gegaan worden" . 

s daarvoor  een weg te vinden ? 

n inziens zeker! en ik bedoel het middel dat ik naar 

aanleiding van s beslujt in „Arch i tec tura "  No. 

 schreef: 

t deed beter  de k r a c h t e n op te zoe-

k e n, w e l k e t h a n s v r i j  w e 1 o n b e k e nd z ij  n en d e ze 

b e k e nd te m a k e n, b.v. door  het uitschrijven van een 

soprt prijsvraa g voor  zulke gebouwen en alle namen der 

mededingers te publiceeren, die v ,cj  1 d o e n de b 1 ij  k e n 

g e v en e e r l i j k e k e n n i s te bezitten. 

Onderstelt dat aan zcp'n prijsvraa g  Nederlanders 

mede doen en t van de ingekomen plannen  stuks 

aan zekere eischen voldoen. 

Wij zouden dan  namen kunnen publiceeren en 't 

verder  aan 't publiek overlaten aan wien het den bouw 

opdragen wil . 
Aan de mededingers dient dan de eisch gesteld te wor-

den, volgens het bekende l te werken. 

Een herhaling van zcp'n prijsvraa g (b.v. om de dri e 

jaren) zou zeer  gewenscht zijn, om zoodoende de lijst der 

v o l d o e n de k e n n i s b e z i t t e n de w e r k e r s steeds 

te kunnen aanvullen." 

E n ik geloof  bij l nader  inzien, dat de uitschrijvin g van 

zicio'n prijsvraag beter  op den weg der  Bouwkundige Ver-

eenigingen ligt en dan met . 

r  niet alleen zou het systeem toegepast kunnen wor-

den voor  den huizenboujw in het platteland, eveneens ook 

b.v. voer  arbeiders- cn burgerwoningen in de steden, enz. 

Zcpdoende krijge n wij  dan verschillende lijsten van vo l-

d o e n de k e n n i s b e z i t t e n de w e r k e r s voor  ver-

schillende soorten van bouwwerken. 

Wenscht een werker  zich speciaal op het terrein van 

len landhuizenbe-ujw te bewegen, dan doet hij  aan de prijs -

vraag, welke daarvoor  speciaal uitgeschreven wordt, mede, 

Wenscht hij  ook op de lijst van een der  andere onder-
werpen te komen, dan doet hij  eveneens met een dier 
soorten van prijsvragen mede. 

t is van groot belang dat de naamlijsten van de wer-

kers algemeen worden verspreid en dat deze b.v. aan alle 

Gemeentehuizen te verkrijge n zijn. zoadat 't publiek ze 

steeds en overal kan ontvangen. 

Zjocdoende is 't mogelijk dat een groot aantal werkers, 

die een of ander  bouwkundige studie achter  den ru g heb-

ben (en dit aantal breidt zich door  het algemeen bouw-

kundi g onderwijs op 't oogenblik sterk uit ; wij  hebben 

slechts aan de ambachtsscholen, avondscholen, kunstnijver -

heidsscholen, middelb. technische scholen en de technische 
e scholen te denken) in de gelegenheid komen ook 

hun verkregen kennis, waarvoor  jaarlijk s groote sommen 

geld door  't . de Prov inc ieën en de Gemeenten uitge-

geven worden aan de j  te geven. 

t is daarom van groot belang een middel te vinden, 

waardoor  jonge mannen, die hunne kennis door  ernstige 

studie verkregen hebben en aldus eerlijk e kennis bezitten, 

zich in de samenleving kunnen geven en dus niet, zcoals 

nu het geval vri j  wel algemeen is, lieden, die vaak geheel' 

geen opleiding genoten hebben, volop in 't werk zitten en 

die de steden en het platteland volbouwen op eene wijze 

geheel tegen cle grondbeginselen der  bouwkunde ingaande. 

Nu is echter  nog één punt, hetwelk nader  aandacht ver-

dient, d. w. z. dat door  dit systeem niet de gelegenheid 

wordt geopend, dat men met andermans veeren pronken 

kan of dat jongere krachten geëxp lo i tee rd worden. 

m is 't noodig, zooals o :k met ons tegenwoordig 

prijsvraagsysteem het geval is, dat de inzenders zich ver-

plichten te erkennen, dat het ingezonden werk hun eigen 

bedenksel is en dat het teekenwerk door  hen zelfstandig 

uitgevoerd werd. Bovendien verbinden zij  zich gedurende 

een aantal jaren het ontwerp, waardoor  hun naam op een 

der lijsten voorkomt, tegen geen bedrag, welk dan ook. 

aan een ander  te verkappen of door  een ander, zonder 

daarbij  de leiding als architect te hebben, uit te laten 

vioeren. 

n den laatsten tij d is enkele malen geuit, dat het prijs -

vraag-systeem een zeker  cencurrcnticsysteem is en dat het 

gelijk staat met het examen. 

Waar nu dit nieuwe systeem niet zoozeer  strekking heeft 

ïen wedstrijd tusschen kenriisbezittende werkers te openen 

en niet, zcpals bij  't gewone prijsvraagsysteem het geval 

is, alleen de namen der  allerbesten (meestal de dri e prijs -

winners) békend te maken, terwij l een groot aantal inzen-

ders, van wie het werk eveneens zeer  verdienstelijk en 

gloed was onbekend blijft , daar  is 't juist hierbi j  de strekking 

 het grootst mogelijk aantal namen der  inzenders te 

publiceeren en is het veeleer  een wedstrijd tegen hen. die 

door  hun ingezonden werk blijke n gaven geen kennis te 

bezitten, omrede zij  nooit het vak zelfstandig beoefenden. 

Zoodoende opent dit systeem den weg om hen. die hun 

studie op vakscholen, academie's, enz. volbrachten, en daar-

na in praktij k als ondergeschikten hun kennis vermeerder-

den, zelfstandig in de samenleving werkzaam te doen zijn. 

n wij  echter  niet vreczen (dopr  't publiceeren van dc 

namen der  werkers) dat door  dit systeem de werkers onder-

ling in gedrang komen en zoodoende geen werk krijgen , 

want het staat als een paal boven water  dat er  meer 

dan voldoende werk is en wezen kan, om alle werkers 

arbeid te geven, maar  dat dc grondfout thans is dat het 

werk in verkeerde handen is; handen van menschen. die 

wel handelen maar  niet werken kunnen. 

Nog zij  vermeld, dat de ingezonden teekeningen, nadat 

zij van een stempel voorzien zijn, weer  direct in handen 

van de inzenders gesteld dienen te worden, zoodoende niet 

gepubliceerd of uitgegeven moeten worden, wat slechts aan-

leiding tot gappen en misbruik maken geven moet. 

g ik hen die met het hiervoor  omschreven prijsvraag-

systeem in beginsel sympathiseeren, verzoeken hun naam-

kaartj e met adres aan onderstaand adres toe te zenden 

(gelieve als kenmerk een krui s over  't kaartj e te halen) 

en verzoek i k de andere bouwkundige bladen dit artike l 

volledig ever  te nemen. s mij  éénmaal bekend dat een 

aantal bouwkundigen in beginsel zich met dit plan vereeni-

gen, clan zal getracht worden een commissie in 't leven 

te roepen om het plan nader  te bestudeeren en uit te 

werken. 

. Nieuwstraat

Utrecht. 

C. J. E , 

Arch . B. N. A . 

G  No.  » S t a d t e b au und Wohnung-
wesen in , dco . . d . boekbeschouwing doo
F. J. z b. i . 

t k *  met dubbele plaat. 
, de k de vochtigheid van gebouwen. 

. t van de y in den d van n 
van gebouwen op n de Algemeene 's e -
maatschappij te 's . met afbeeldingen. 

e zo n de n. e , doo  de Ned. g 
voo e . . . |. de . 

A No. n e het Ge-
nootschap. 

e e , doo  J. J. . 
E en a n d e , doo  C. J. de s . N. A . 

j en . 
N og e v e n: de Algemeene e . 



4 9 G  A U G U S T U S No. 33 

. Waa 't om gaat. deo , met t de
. — . doo  J. e 

e  ij k 3 c o m m i s s ie tot het opmaken en uitgeven van een s 
en eene g van de e n van Geschiedenis 
en , en een . 

g ove het jaa  van de Ned. g voo
toonstellingsbelangen. 

' a b tl 1 a. doo t'andidus. 

E E E No. t dicht/.etten de
n van een . — g de . — e 

e . — e installaties voo  licht 
en t in . — 

E  No. 1) e b i n d e n d e besluiten .an den N. A. . 
s ove , doo J. van de n (Slot) met 

afbeeldingen. 
L o s se p l a a t. n aan het Louise de t 

Joh. s , le g in den d de 's e 
w . 

E  No.  E e n i ge n bij het k van 
gewapend beton opgedaan, doo C. Leemans c. i . met albeeldingtn. 

e en nieuwe bovenbouw voo  de lij n -
landen de N . . S. . doo  E. C. W. van k c. i . 

e Tentoonstelling te g  met afbeeldingen. 
n S t u k k e n. Ove een wijziging van den p van 

Foncault, doo  J. . G.  e. i . 

. v. T.) No  Officieel gedeelte. — 
Aankondiging van n en . — Uit de afdeelingen. — 
— n van . - g van s en 

s van . — w . — . 
— Welke e moe n toegekend aan een diploma van  ? 
— Gemengd. — . — Uit technische bladen en . 

E  No. l s voo -
d en e . n  Augustus. 

E en n i e u we phase. 
s van . 

Nog eene t o e p a s s i ng van de nieuwe A . V. 
N o g e e ns de besteding de . 

 No.  Van het . — Een h schoolgebouw. 
t  afb.) — Een w voo s te . 

. (Slot.) t  afb.) — Ove  baksteenbouw te . — t k 
van de f de e steen voo  hoogovens. — . 
— Van boek en . 

T . OU  c* W No. 6. e g van d 
s t bevat een l van den hee E. A .  ge-

titeld : t zinnebeeldige in het , dat met een zee t 
aantal zee e afbeeldingen d is. j zijn vele bekende en 
ook n minde bekende en, wie het niet wist, zou e  uit kunnen 
gewaa n hoeveel schoons binnen de n van ons kleine land op 
het gebied van den w alleen s te vinden is t d tus-
schen den tekst van het l en de afbeeldingen is echte heel losjes. 

e  blijf t wat al te zee aan de e van zijn bijzonde
k , en t s naa de afbeeldingen ; de leze

moet maa zelf het d zoeken. Nochtans deed hij een goed , 
doo  wede eens de aandacht te vestigen op de symboliek in den -
bouw en e op de beteekenis de symboliek voo  de bouwkunst in 
het algemeen. 

* P e r s o n a l i a . § 

t Bestuur van den Bond van Nederlandsche archi-

tecten is thans samengesteld als volgt: 

Jios. T h . J. Cuypers, Voorzitter ; Jus ,  Voor-

zitter : fan de , lste Secretaris, t

Amsterdam, Tel. Zui d  A . t Jr. ,  Secretaris. 

A . P. Smits. Penningmeester, ƒ. van der  Valk . , terwij l 

op de a.s. ledenvergadering nog in een vacature moet 

worden voorzien. 

— T 1 0: adjunct-directeur der  gemeentewerken te Groningen 

is benoemd de heer . Brinkma n Visser, directeur tc 

Zutphen. 

- e n . 

„D e Meteoor "  te Rheden . 
Trottoir- , Terrazzo- en Graniettegels, Trottoirbanden, 

, , Tennisbanen, enz. — — — 

R - T -  A  Stoom-Tlmmerfabriek .TIM MAN. „ D E A T L A S" . 
— P r i j s o p g a v en worden op aanvraag verstrekt. — 

, . — Tel. 3905. 

. - Opgericht 1830.  Telefoon 1551 

Brandkasten, , , etc. 

Kunstzandsteenfabrïe k „ARNOUD'' , H i p . 
= , - EN . . :: 

. VENN, voorh. S flzn., 
J en . 

. J. , Amsterdam. 
t 109-111.  Telef. 1087.  P.O.Box 3S1. 

Mandei in Binnen - en Buitenlandsch e fijn e Houtsoorten . 

OC . 
G door 

OURNIQUETdeuren . 
Garnituu r  voor  gewone deuren of veiligheidsdeuren geheel gereed levert 
CRUVFF, AMSTERDAM , N. Z. Voorb.w . 146. Tel. 2701. 
Geleverd uo s Amsterdam en , vele Café's en . 

Prospectus gratis en franco. 

A. VAN E ,
Fabrikant Cementtegels,

M. Noorlander , Botterd3lliT ~ 
Natuursteen-Bouwmaterialen. l . 

voor  Uwe E . 

" , v/h.

Staaldraadwarenfabriek 
" 

Brouwersgrach t 136 te AMSTERDA M 

Tel. Interc . 478. 
d vlecli r  ij , 

Fabriek van - en . 

j  tot Vervaardiging en g van 
, voorheen 

de ERVEN H. TRIP, - Utrecht , 

Redacteur : 
Adre s voor de e : 

Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

P. H. SCHELTEMA . 
Adre s voor de Administrati e ; 

n 65, 's-Gravenhage. 

 per  jaar  v i Jan.— ] voor 

het binnenland . f 

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 S*  .s 

Voor de overige landen der  Post-Unie, 
met inbegrip van ë en 
Zuid-Afr ik a 

5— 

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

vooruitbetaling : met plaat ƒ

, idem, zonder  plaat >

 van  tot en met  regels . 

het bewijsnummer daaronder  begrepen. 

Voor  eiken regel meer .5
5 Annonces van aanbestedingen worden bij  opgave van drr 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. 

Bericht . 
n verhand met den gewijzigden treinenloop /uilen velen 

onzer  abonné 's ons blad wellicht minder  geregeld ontvan-

gen dan gewoonlijk. Wi j  blijven ons evenwel beijveren, 

zooveel in ons vermogen is, voor een tijdig e bezorging. 

E X 1ST A J . 

Een halve eeuw terug . 
Vervolg (zie bladz.

Aangenomen, dat wij  in de laatste vijfti g jaren nog maar 

weinig gevorderd gijn in de dingen, die de bouwkunst be-

treffen, maar tok al zou men dit nu eens niet willen aannemen, 

ZOO verdienen toch de denkbeelden nog wel eens in herinne-

ring te -worden gebracht, door \ iollet le e ontwikkeld 

ten aanzien van de methoden, die volgens hem gevolgd 

moeten worden jin de studie der  bouwkunst. e lezer  oor-

deelt'  zelf (of men hem. al geeft hij  blij k een verklaard 

voorstander  eener  redegevende methode te zijn, daarom 

als den iman van het dogma bij  uitnemendheid mag be-

schouwen. Onzcs inziens zijn dc gevolgtrekkingen waarop 

zijn betoog (Uitloopt, al wil men ze in onzen tij d ook 

niet «onder imeer  aanvaarden, toch nog wel de overweging 

waard. Waarom (dit zoo is behoeven wij '  niet nader toe te 

lichten, de Schrijver der s doiet het zelf op een 

wijze, die wij  ons niet aanmatigen te kunnen verbeteren, 

en wel als volgt : 

„ T o e n de s der  archeologie minder  verbreid was. 

waren de methoden eenvoudig, daar het onderwijs natuur-

lijkerwijz e beperkt /moest blijven binnen de grenzen van die 

kennis. t 'is daarom bijvoorbeeld goed op te merken, 

hoe de geschriften en de monumenten der l vertolkt 

werden door ide dri e eeuwen, die aan de onze zijn v soraf-

gegaan. e vertalers en bewerkers van Vitruviu s in de

eeuw ontzien zich niet om in Frankrij k aan de restauraties 

der gebouwen, door  dien auteur  beschreven, het aanzien 

te igeven /van monumenten van hun eigen tijd . e -

liaansche school, (niet vri j  van pedanterie, wil antieker  zijn 

dan de puiden en geeft aan hare restauraties een monumen-

taal voorkomen, 'volgens eenige door  haar  aangen :men re-

gels, die [gelukkig nooit gevolgd zijn in de oudheid, vri j  als 

zij was k alle goede tijdperke n der  kunst. Onder l.> 

devvijk V zien wij  Perrault Vitruviu s vertalen en antieke 

monumenten composccren. waarvan de samenstelling on-

mogelijk is en waarvan de vorm maar al te zeer aan de 

bastaardkunst van 'zij n tij d herinnert . Sindsdien was de af-

keer van e middelecuwsche kunst zoo groot, dat zij  som-

mige beginselen der  antieke houwkunst deed verwerpen, 

alleen pan dat 'de middeleeuwen ze had weten t  te passen 

en er/parti j  van hadden weten te trekken. Wal de uitmun-

tende mannen die over  houwkunst geschreven hehl.cn in 

de achttiende 'en zelfs in hel begin der  negentiende eeuw 

er  van zeggen mogen, wij  kunnen deze naïeveteit exen-

min aanvaarden als deze ondoordachte uitsluitingen. \\'i j 

gaan in de fransche vertalers van Vitruviu s der  eeuw 

monumenten van de e zoeken; in 1'errauil l van 

de bouwkunst van het tijdper k van k ; in le 

e vertolkers, van de bouwkunst van Vignola >f 

van Palladio, maar geen antieke monumenten. e mm 

nen en jhun tij d hadden het geluk kunstenaars en geen ar 

http://hehl.cn


checlcgen te izijn , alhoewel zij  den weg tot de archeologische 
wetenschap geopend hebben. n pesitie was beter  dan 
de pnze, (ik geef het toe; maar  nog eens wij  hebben pns 
tijdper k niet (gekozen, wij  zijn cr  in geboren moeten het ne-
men zooals {het is en cr  in mede leven." 

k zou voor  alles wenschen, dat men aan de jongelie-
den, die n loopbaan der  bouwkunst kiezen, leerde rede-
neeren, dat Tnen hjun geest gewende aan analyse, aan on-
derzoek. t tegenovergestelde heeft plaats; het meerendecl 
der jongelieden, waarvan men architecten wil maken, heeft 
de klassifekc studiën laten varen alvorens ze te hebben 
voleindigd, want men gelooft, niet zonder  eenigen grond, 
dat de studie der  bouwkunst lang is en dat men er  nooit 
tc vroeg aan beginnen kan. r  deze jonge geesten zijn 
buiten staat t voedsel te kiezen, dat zij  noodig hebben. 
E r zou i n dit opzicht geen groot gevaar  zijn, wanneer  er 
eenheid i n het onderwijs bestond, wanneer  het eenvoudig 
en logisch was; wanneer  men, te goeder  trouw, evenals 
twee eeuwen geleden, zekere conventioneele vormen kon 
onderwijzen, waarvan de waarde door  niemand bestreden 
werd: wanneer  men zich bepalen kon tot de studie van 
eenige schrijvers lof van eenige monumenten. r  wij  zijn 
niet meer  fin die voor  den leeraar  zoo gelukkige tijden, toen 
het onderwijs, 'beperkt binnen enge grenzen, niet behoef-
de te vreezen e leerlingen naar  link s en rechts te zien 
afdwalen, en <h/ct goede en het slechte zaad te zien bijeen-
lezcn buiten de school. Wi j  hebben gezien en zien dage-
lijk s nieuwe dingen. n heeft geen zes weken meer  noo-
dig'. om naar  de Eeuwige Stad te reizen; Afrik a en Azië 
zijn naast de deur; de photografie produceert afbeeldingen 
van monumenten van alle landen, alle eeuwen, onmisken-
bare getuigen van den mcnschelijken arbeid gedurende 
eeuwen en fender alle hemelstreken. e academische metho-
de, wij' s en weldoordacht onder k , gemaakt voor 
den tij d is overal buiten hare oevers getreden. e boeken 
ever  bouwkunst, die, vijfti g jaren geleden, op een plank 
in de tbibliothcck plaats konden vinden, zouden nu een 
geheele zaal vullen. e leerlingen beschikken nu of kunnen 
nu beschikken pver  die gegevens, vroeger  verborgen in 
dc werkkamers der  meesters en jlechts aan uitverkorenen 
vertoond. e oude slagboomen zijn vermolmd en worden 
met de voeten getreden, ondanks welsprekende protesten, 
die verloren (gaan in den vloed van geschreven, gegra-
veerde, gephotografeerde. gemodelleerde voortbrengsels, die 
onze ;steden vullen en den leerling gaan opzoeken tot in 
het atelier  'van den meester, zijn stelsels komen omver-
werpen, zijn onderwijs tegenspreken, zijn beginselen aan-
tasten. Wat dus te doen ? c publicaties, de gravure, de 
photographic verbieden; den leerlingen te beletten plaats 
te nemen ;in trein of boot? Terugkeeren tot reiskoets of 
diligence, een sanitair  corden rondom de school trekken 
en er  de leerlingen opsluiten ? E r  is, naar  mij  toeschijnt, 
slechts dit middel, of een kloek besluit, zich te bedienen 
van 'hetgeen de tijd , waarin wij  leven ons met volle han-
den toewerpt. n wij  den stroom niet kunnen keeren. 
bereiden wij  hem dan een bedding." 

„ T e midden van zooveel reproducties van de kunsten 
van vervlogen tijden, te gelooven, dat de jeugd wel vij f 
of zes eeuwen terzijde wil laten, ze niet zien, niet bestudee-
ren, is een zonderlinge illusie, het schijnt mij  verstandiger 
te trachten, haar  te doen kennen, wat zij  er  aan ontleenen 

kan, wat zij  moet loslaten. Zal dit zijn, door  een voor 
een al de monumenten der  oudheid te beschrijven, daarna 
die der  middeleeuwen en der , hunne gebreken 
en deugden daarbij  doende uitkomen, dat wij  aan de 
jeugd kunnen laanwijzcn, wat zij  moet bestudeeren en wat ver-
werpen? Neen zeker  niet; want zulk een overzicht, al werd het 
.iiet de grootste nauwkeurigheid samengesteld, zou slechts 
dc persoplijke denkbeelden van den meester  kunnen geven 
en verwarrin g Wtichten in de geesten bereid om den schijn 
te aanvaarden, en slechts stil te staan bij l de vormen, zon-
der zich rekenschap te g^ven van de reden van hun be-
staan. t |is dus, dpo, r de jeugd te leeren redenecren over 
hetgeen zij  ziet, door  'bij  haar  beginselen te doen door-
dringen, geldig <vppr  alle kunsten en in alle tijden, dat 
men haar  helpen kan, den weg te vinden te midden van 
zoovele voorbeelden die haar  gegeven worden, en te kie-
zen wat goed, te verwerpen wat slecht is. Bovendien, ver-
geten wij  (het niet: er  is voor  de kunst iets, dat, zoo 
mogelijk, nog gevaarlijker  is dan de verwarring , namelijk 
het sophisme. Terwij l wij , kunstenaars, slechts zien willen 
door  onzen (bri l en hopen dc jeugd te overtuigen, dat 
deze bri l de eenige goede is, vult zich de republiek der 
kunsten met ldic amateurs, meer  volijveri g dan verlicht die. 
zonder  ooit de kunsten tc hebben uitgeoefend, beweren 
den goeden weg .te kennen en hem ons te wijzen. e 
heeft het Parthenon gezien of eenige lagen van een antiek 
monument laten |ontgraven; hij  kent de kerk van zijn dorp 
niet, maar  'hij  zal U willen overtuigen dat de Grieksche 
kunst aan al onze behoeften voldoet. Een ander  heeft in 
zijn provincie geleefd en zal beweren dat zijn kathedraal 
alleen Jhet christelij k gevoel uitdrukt . Een derde zal de 
bouwkunst dezer  wereld laten beginnen onder  Augustus en 
eindigen onder  Constantijn. Een vierde zal verklaren dat 
alleen cle bouwmeesters der e de voortbrengsels 
der am' ck e kunst begrepen hebben en dat men zich hout-
den moet aan hetgeen zij  ons hebben nagelaten. Allen zullen 
steunen pp de krachtigste argumenten; geen hunner  zal 
gelijk hebben, |omdat geen hunner  ooit geweten heeft hoe 
men den eenen steen op den anderen legt, hoe een kap be-
werkt wordt, en waartoe men baksteen of breuksteen ge-
bruike n kan! 

Elk e kunstenaarsschep! roept bravo bij  het sophisme 
dat met n hartstocht of hare belangen strookt en ziet 
niet ,in, dat zij, dpor  zich aldus te richten naar  het oordeel 
van personen, vreemd aan de practijk , morgen andere rech-
ters zal vinden, die haar  veroordeelen zonder  meerdere 
bevoegdheid. n wij  onze zaken zelf doen en trachten 
wij  elkander  te verstaan, ofschoon dit geen gemakkelijke 
zaak is. naar  men zegt, onder  vakgen.ooten; evenwel wij 
zijn allen onverbiddelij k onderworpen aan dezelfde wetten 
en .wij  moeten weten wat zij  ens veroorloven en wat zij 
ons verbieden." 

Voeren ook fin onze dagen de amateurs, die van de kunst 
van bouwen feitelij k niets verstaan, niet nog het hoogste 
woerd in de zaken van bouwkunst? t eenige verschil 
is misschien, 'dat zij  thans daarbij  andere meer  moderne 
stokpaardjes berijden, rnaar  in d èn grond is de toestand 
neg geheel (dezelfde gebleven en in een kring , als b.v. de 
Architcctenbond, zenden de bovenaangehaalde woorden nog 
docr  velen met instemming ontvangen worden. 

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

Uit Indië . 
s geruimen tij d wordt, gelijk bekend is, in Neder- hier  te lande, tracht dqor  allerlei kunstmiddelen aan djit 

landsch ë geklaagd over  gebrek aan technisch ont- gebrek tegemoet te komen, maar  hieri n juist ligt wel het 
wikkel d personeel op bijkan s elk gebied en inzonderheid sterkste bewijs, dat er  aan de organisatie een en ander 
bij  den Waterstaat cn 's s B. O. W . en andere hapert en 'de grieven, daarover  telkens weder  geuit, geens-
Gouvernementsbedrijven. e , zoowel in ë als zins ongegrond zijn. 

, wat zou anders, zoowel jongere, als oudere en 
meer  ervaren technici weerhouden van een dienstverband 
in de ko lon iën, waar  in zoovele opzichten de vooruitzich-
ten aanmerkelijk beter  zijn dan in het moederland met zijn 
teveel aan technische krachten ? 

e decentralisatie van het gezag en de daarmede in 
verband staande instelling van Gewestelijke en Gemeente-
raden is indertij d met ingenomenheid begroet, ook omdat 
zij  aan technici nieuwe uitzichten opende. Zi j  liet de nieuw 
ingestelde bestuurslichamen vri j  in de uitvoering van ge-
westelijke en gemeentelijke werken en in dc aanstelling 
en keuze van het technische personeel, maar  vreemd ge-
noeg meende de g bevoegd te zij'n , op die vrij -
heid inbreuk te maken dcor  maatregelen, die, zooals men 
terecht opmerkte, dreigen, de decentralisatie min .of meer 
tpt ccn wassen neus te maken. Zi j  meende, waar  zij  geweste-
lijk e cn gemeentebesturen subsidieert, o. a. de voorwaarde 
te kunnen stellen, dat die toesturen zich verbinden zouden 
geen nog in dienst zijnd of minder  dan een jaar  te voren 
ontslagen ambtenaar  van den Waterstaat en B. O. W . 
tijdelij k of blijvend in dienst te nemen. 

Getuigt deze voorwaarde in het algemeen van kortzich-
tigheid, een zeer  slechte eigenschap voor  een regeering. 
zij  bevat ook een groote onbillijkhei d tegenover  de bedoelde 
ambtenaren, die niet ten onrechte, daardoor  hun persoon-
lijk e vrijhei d zien aangetast. Zi j  hebben dan ook niet ge-
aarzeld, dit tt'  kennen te geven in de volgende protest-
motie : 

e Algemeene Vergadering der  Vereeniging van Bouw-
kundigen in . gehouden te Semarang op 
den  Apri l

kennis genotnen hebbende van een in de e dag
bladen voorkomend bericht, vermeldende dat door  de -
geering van ë aan den Gewestelijkcn d 
van Cheribon voor  de verhooging van het uit de algemeene 
geldmiddelen voor  het gewest Cheribon af te zonderen be-
drag ten behoeve van de aanstelling van eigen technisch 
personeel voor  de uitvoering der  locale werken, als voor-
waarde is gesteld dat bedoelde d zich zal verbinden 
pm het daarvoor  benoodigd personeel te zoeken buiten 
de technische ambtenaren van den Waterstaat en 's s 
Burgerlijk e Openbare Werken; niet alleen buiten de in 
Actieven dienst zijnde, maar zelfs buiten hen die korter 
dan een jaar  geleden den dienst verlaten hebben; 

vernomen hebbende dat deze voorwaarde niet beperkt 
is gebleven tpt het gewest Cheribon maar  dat ook tot 
alle Gewestelijke- en Gemeenteraden in ë 
een dergelijk verzoek is gericht en dat o. m. de -
rin g haar  misnoegen heeft geuit over  de door  den Geweste-
lijke n d van Pekalcngan gedane benoeming van den 
Architect de y tot r  van Gewestelijke Werken; 

spreekt unanium haar  leedwezen uit, dat om het ver-
loop onder  de Architecten en Opzichters van den Water-
staat en 's s Burgerlijk e Openbare Werken tegen te 
gaan, de g haar  toevlucht neemt tot een maat-
regel, die op de persoonlijke vrijhei d van genoemde ambte-
naren inbreuk maakt en zelfs gepensionneerden en hen, 
die hun diensttijd volbracht hebben, belemmert op de vrij e 
arbeidsmarkt bijtijd s naar  een beter  bestaan mede te dingen; 

geeft als hare overtuiging te kennen dat een dergelijk, niet 
in de tegenwpprdige tijdsomstandigheden passend optreden, 
hetwelk algemeene verontwaardiging bij  het betrokken ambte-
naarscorps heeft gewekt, slechts schijnbaar, in elk geval 
niet duurzaam in 's s belang is. omdat de terugslag 
daarvan zal gevoeld worden bij  de recruteering van Water-
staats-ambtenaren ; 

besluit deze motie aan te bieden aan: Z. E . den r 
van ; de Tweede r der  Staten Generaal; 
ieder  li d van die r  afzonderlijk ; Z . E . den Gouverneur-

Generaal van ; den Vice President en 
n van den d van ; den -

recteur  der  Burgerlijk e Openbare Werken; de Gewcstelijkc-
en Gemeenteraden in ; 

en gaat over  tot de orde 

t is te hopen, dat de g van dit protest no-
titi e zal nemen, want naar. onze pvertuiging kunnen der-
gelijke maatregelen al zeer  weinig strekken tot verbetering 
in den npodstand, waarover  reeds zoolang geklaagd wordt. 

Zi j  beramc daartoe andere en meer  doeltreffende. 

* P r i j s v r a g e n . ï 

A E T . 

G E N O O T S C  A PS J G E N

r het Genootschap „Archi tectur a et Amicitia "  wor-
den de twee navolgende prijsvragen uitgeschreven: 

 Een garage met chauffeurswoning op een landgoed. 
Art .  E r  wordt verlangd ccn ontwerp voor  ccn garage 

met woning, gelegen in een boschrijk gedeelte van een 
landgoed. 

e garage moet gelegen zijn aan een voorplein, waar-
van een (klein gedeelte wordt overdekt tot beschutting van 
bezoek-auto's. 

Art .  Omschrijving . 

e garage moet drieledig zijn : 
a. Een herstelplaats met verdiept gedeelte in den vloer 

voor  het doen van herstellingen; verder  werkbank en de 
noodige bergruimt e Voor  gereedschappen, banden, enz. 

b. Een waschplaats der  auto's met benzinebergplaats. 
c. Een afgesloten gedeelte, waar  dc schoongemaakte 

auto's worden gestald; waarbij  zich aansluit een kleedka-
mer met toilet en closet. 

Aangezien zal gelet worden op doelmatige groepecring, 
worden afmetingen van diverse ruimten overgelaten aan 
inzenders, waarbij  (als grondslag moet worden aangenomen 
het gebruik van d r i e eigen autoi's. 

e woning (van den chauffeur  moet met de garage ver-
bonden zijn en moet bevatten, behalve een kleine kelder, 

Verdieping gelijkstraats: 
a. W.oonkamer. 
b. Woonkeuken met bijkeuken en schuurtje. 
c. Closet. 
ie Verdieping.: 
a.  Slaapkamers. 
b. Badkamer. 
c. Closet. 
d. Bergzolder; eventueel boven de ie verdieping. 
Art .  Verlangd worden de navolgende teekeningen: 
a. e 'situatie, (op schaal  tot too. 
b. Plattegronden, op schaal  tot
c. e verschillende gevels, op schaal  tot
d. Een lengte- en dwarsdoorsnede, op schaal  tot
e. Een perspectief. 

e 'behandeling der  teekeningen is vrij , evenzo.o de keuze 
der materialen. 

Art .  Prijzen. 

Aan de jlur y is een bedrag van f  beschikbaar  ge-
steld om (geheel cf gedeeltelijk te bestemmen voor  be-
kroningen. Beide met het diploma van het Genootschap. 

 Een brug pver  een stadsgracht. 

Art .  Verlangd wordt een ontwerp voor  een vaste brug. 

e gracht is breed tusschen dc walkanten . 

Art .  Omschrijving . 

e brug is breed tusschen de leuningen . e brug 
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heet'  doorvaarten, waarvan de middelste . en de 

beide andere /ieder So . moeten zijn ; met middenpijler s 

breed . 

J)c onderkant van de doorvaart ligt op . + A . P.; 

de bovenkant van de krui n der  bru g op . - j - A . P.; 

de walhoiogte pp . -f- A . P. e bovenkant van het 

water op . — A. P, e toe te laten helling mag 

niet meer dan  pCt. zijn. 

Op de (brug moeten aan beide zijden trottoir s zijn, ieder 

breed . Op het brugvlak moet dubbel tramspoor  aan-

gebracht worden. 

c lantaarns vppr de electrische verlichtin g kunnen al 

of niet gecombineerd worden met de ophanging der  gc-

leidingsdraden der  clcctricitei t voor dc tram. 

Art .  Verlangd worden de navolgende teekeningen: 

 Plattegrond, op schaal  tot

e doorsnede, op schaal  tot

, op schaal  tot

 Een perspectief. 

 Een detail van dc leuning met lantaarn op de schaal 

van  tot

e behandeling jdcr  teekeningen is vrij . evenzoo de keuze 

der materialen. 

Art .  Prijzen. 

Aan de Jur y is een bedrag van f  beschikbaar ge-

steld om geheel of gedeeltelijk te bestemmen  be-

kroningen. e met het dipl una van het Genootschap. 

Algemeene bepalingen : 

Tot de mededinging worden toegelaten alle leden van 

het Genootschap ..Architectur a et Amicitia" . 

e inzendingen op deze prijsvragen  :eten uiterlij k

t  vrachtvri j  zijn bezorgd aan het a'dres van den 

isten Secretaris, Amsterdam. .  Al s datum 

van inlevering wordt beschouwd de dagteekening van het 

bewijs van verzending, dat desverlangd moet worden overge-

legd; de ontwerpen echter van inzenders buiten Europa 

moeten op fde. in de programma's gestelde, data zijn ingeko-

men. Te 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 eerst ver-

schijnend nummer van het Genoiotschapsorgaan. na den 

datum van inzending, worden vermeld. 

e inzending moet vergezeld gaan van een gesloten 

enveloppe, waarin naambrief. benevens de verklaring : 

e inzender van het mottoi. . .. verklaart dat dit ont-

werp zijn [geestelijk eigendom is. en de teekeningen (en) 

door hem zelf zijn gemaakt." 

Op de 'buitenzijd e dezer  enveloppe moet een correspon-

dentie-adres vermeld staan en het motto, dat tevens op 

alle stukken tot de inzending behoorende. moet voorko-

men. il)e Jnnam van den ontwerper mag op de teekeningen 

en bijbehoorende stukken niet zijn vernield. 

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 

Genootschap. 

e vragen worden tot en met  October  met dc 

antwoorden gepubliceerd in het Geno otschapsorgaan. Uit -

sluitend de aldus verstrekte inlichtingen worden beschouwd 

deel uit te maken van het programma. 

All e ontwerpen blijven het eigendom van dc inzenders. 

t Genootschap !kan zich het recht voorbehouden, in 

overleg met de inzenders de ontwerpen, waaraan eene gel-

delijk e belooning is toegekend, te publiceeren in een der 

Genootschapsuitgaven, zonder  daarvoor  eenige meerdere ver-

goeding schuldig te zijn. 

Gedurende dri e 'maanden na de openbaarmaking van de 

- e n . 

„D e Meteoor "  te Rheden . 
Trottoir- , Terrazzo- en'  Graniettegels, Trottoirbanden, 

, , Tennisbanen, enz. — — — 

R.TlMMAN . „
— P r U H o p % a V e n worden op aanvraag verstrekt. — 

, . — Tel. 3905. 

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

Brandkasten, , , etc. 
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 per  jaar  (i Jan. — . voor 

het binnenland . . . , . . . 

T e voldoen : bij  vooruitbetaling of in twee 

termijnen , elk groot f  waarover op 

 Apr i l en  October  van het abonnementsjaar 

(i Jan.— 1 wordt beschikt. 

Voor  Be lg ië \ - -

Voor de overige landen der  Post-Ur 

met inbegrip van ë en 

Zuid-Afr ik a 

f 

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

— vooruitbetaling: met plaat. . f

, idem, zonder  plaat »

Jnie, f g

 van  tot en met  regels . . . >

het bewijsnummer daaronder  begrepen. 

Voor  eiken regel meer  . . . »

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 :  65 's-Gravenhage. 

Een ander Prijsvraagsysteem . 

Een paar  weken geleden verscheen in „ A r c h i t e c t u r a " , 

onder  bovenstaand opschrift, een artike l van den heer 

C . J. de s te Utrecht, dat wij  ons in ons blad over 

namen, niet alleen, om aan den vvensch van den schrijver 

te voldoen, maar  inzonderheid, omdat wij  gaarne iets 

wilden bijdragen, hem in zijn pogingen te steunen. Wi j 

gaven het artike l zonder  commentaar, maar  namen ons 

voor, er  nader op terug te komen, niet bepaald, om 

critie k uit te oefenen op de denkbeelden, die er  in 

ontwikkel d zijn, maar om eens na te gaan, wat de schrijver 

eigenlijk bedoelt en hoe het staat met de kansen, cat hij 

iets bereiken zal van hetgeen hij  bedoelt. 

e de heer de s er  toe kwam de pen op te nemen 

in het belang der  Nederlandsche bouwkunst verklaar t ons 

zijne inleiding, waarin hij  de aandacht vestigt op de 

ondegelijke bouwerij  in de laatste jaren in onze steden 

vrijwe l alom waar te nemen. 

Wi j kunnen hier  niet nalaten er  op te wijzen, dat deze 

ondegelijke bouwerij  geen verschijnsel van de laatste jaren 

is. Wanneer de schrijver de gulden jaren van den echten 

revolutiebouw had medegemaakt, zou hij  zich herinneren, 

dat het er  toen nog heel wat erger  naar  toeging dan 

tegenwoordig en kunnen constateeren, dat het verbeterd 

onderwij s en het verbeterd bouwtoezicht toch niet geheel 

zonder  invloed zijn gebleven. 

Vele producten van den echten revolutiebouw, die 

vooral in Amsterddam, m en den g gewoed 

heeft, zijn in den loop der  jaren successievelijk weder in 

elkaar  gezakt, maar wij  zouden den schrijver  in die steden 

toch nog door  buurten kunnen rondleiden, waar hij  zich 

verbazen zou over de stoute stukken, die men vroeger 

brutaalweg durfd e uithalen, en zijn notitieboekje spoedig 

met belangrijk e aanteekeningen vol zou hebben. 

E n clan, men behoeft zich niet tot de steden te bepalen, 

maar in vele, vooral in welvarende plaatsen ten platte-

lande zou hij , zij  het ook niet in die mate als in de steden, 

overvloedig stof voor  notities kunnen vinden. 

Wi j willen hiermede niet zeggen, dat er  thans geen 

reden zou zijn , de vraag te stellen : Op welke manier de 

tegenwoordige methode van bouwen kan worden tegen-

gegaan, doch alleen terloops aantoonen, hoe langzaam ver-

beteringen in dit opzicht steeds in hun werk gaan ; want 

tegen den revolutiebouw is destijds door de architecten 

van goeden will e krachti g en aanhoudend genoeg geageerd, 

evenwel zonder dat hun pogingen op den duur  veel sue 

ces hebben gehad. 

Thans heeft zich hier  en daar de overheid en ten slotte 

, "  voor de zaak g e ï n t e r e s s e e r d, maar  wij  moeten 

den heer de s gelijk geven, wanneer hij  van de maat-

regel door "  voorgesteld, heel weinig ver-

wacht. e maatregel is ouderwetsch in den minder  goeden 

zin, bovendien jaren geleden meermalen beproefd en ge-

heel waardeloos gebleken. W i e eenigszins in onze bouw-

kundige litteratuu r  bekend is, zal zich de albums van uit-

gevoerde en onuitgevoerde ontwerpen herinneren, o .a. 

door n en anderen uitgegeven, naar het voorbeeld 

van buitenlandsche, meest , uitgaven. t zijn 

prentenboeken, welke thans geen cent meer  waard zijn . 



minder  nog dan mode journalen. Een enkele prent heeft 
misschien later  nog eens waarde als historische curiositeit, 
maar  als modelboeken ter  navolging hebben zij  nooit aan 
het doel beantwoord. n den tijd , dat dergelijke uitgaven 
nog gingen onder  de bouweis, die er  af en toe iets 
van hun gading uit gapten, werden de colporteurs, 
die er  mee reisden reeds door  ieder, die zich een weinig 
architect gevoelde, afgewezen met de boodschap : ,,Wat 
daarin staat kan ik zelf ook maken en maak ik liever  zelf." 

t t op zulk een oudbakken denkbeeld kon 
terugkomen, ligt waarschijnlij k daaraan dat deze bond 
voor  een groot deel uit leeken bestaat, die de geschiedenis 
van onze bouwkunst in de laatste vijfti g jaren weinig 
kennen. Zeer  zeker  deed t beter  de krachten 
op te zoeken, welke thans vrijwe l onbekend zijn en deze 
bekend 'e maken. t middel, dat de heer  de s hier-
voor  aan de hand doet is een soort prijsvraag, waardoor 
de namen van alle mededingers, die voldoende blijke n geven 
eerlijk e kennis te be/.itten, bekend gemaakt zouden worden. 

e de schrijver  zich zich dit voorstelt is in het door 
ons overgenomen artike l in het kor t maar  duidelij k genoeg 
uiteengezet. Sympathiek is ongetwijfeld in die uiteenzetting 
de bedoeling, om op deze wijze de eerlijk e werkers, die 
zich, op welke wijze dan ook, voldoende kennis hebben 
verworven, tot hun recht te doen komen en de gemeen-
schap van die kennis te doen profiteeren. Sympatniek is 
ook het streven, dat er  uit spreekt, het exploiteeren van 
verdienstelijke jonge krachten en het pronken met ander-
mans veeren eenigszins tegen te gaan. 

Wi j  willen dan ook geenszins den schijn op ons laden, 
dadelijk gereed te zijn, om bezwaren aan te diagen tegen 
hetgeen de heer  de s voorstelt, maar  veel liever 
trachten mede te werken, de moeilijkheden, die aan de 
verwezenlijking zijner  denkbeelden in den weg staan te 
boven te komen. e moeilijkheden niet te willen zien of 
gering te schatten ware zeker  een onverstandige tactiek. 

t zij  bestaan, daarvan is de schrijver  zich wel bewust en al 
gaat hij  er  niet uitvoerig op in, dat hij  er  aan denkt blijk t daar 
waar  hij  een, in den laatsten tij d enkele malen geuite, 
meening aanhaalt, dat het prijsvraag-systeem ee zeker 
concurrentie-systeem is en dat het gelijk staat met een 
examen e meening wordt dooi hem niet tegengesproken 
en is o. i ook niet beslist tegen te spreken, al is hier 
ook getracht den invloed van deze omstandigheid zoo 
weinig schadelijk mogelijk te maken. 

Elk e prijsvraa g is een soort wedstrijd , om niet te zeggen 
wedloop, en tevens een soort examen en de resultaten 
zijn , wij  weten het, van zeer  vele hoofd- en bijzaken af-
hankelijk . 

Een hoofdzaak is de beoordeeling en dit nog wel in 
verschillend opzicht. Allereerst wat betreft de samenstel-
lin g der  jury . n ons kleine land is nu eenmaal niet zoo 
heel veel verschot van werkelij k bevoegde beoordeelaars. 

n ziet ze in voorkomende gevallen bijn a altij d gekozen 
uit een zeer  beperkten krin g en het schijnt wel, dat som-
mige bekende persoonlijkheden nu reeds permanent aan-
gewezen zijn , om telkens wanneer  dit noodig is als li d 
eener  jur y te worden aangewezen. Wi j  gunnen deze eer 
gaarne aan deze mannen, wier  kennis en geschiktheid 
voor  het baantje boven allen twijfe l verheven is en in wier 
onpartijdighei d wij  het volste vertrouwen hebben, maar  de 
heer  de s zal met ons gevoelen de moeielijkheid, om 
de wijze van beoordeeling werkelij k goed te regelen, om 
eenzijdigheid en sleur, die hier  allerminst gewenscht zijn , 
buiten de zaak te houden. r  ook al gelukt het, dit 
bezwaar  te overwinnen, zal dan, vragen wij , de meest be-
voegde en altij d weer  met frisschen moed bezielde jur y 
bij  de beoordeeling nog niet vaak voor  een andere moei-
lijkhei d komen te staan f Wat toch bewijst, strik t genomen, 
een prijsvraag-ontwerp nopens de begaafdheid en kennis 
van den ontwerper  en hoe zullen de beoordeelaars uit -
maken, of zulk een ontwerp aantoont, dat zijn maker  vol-
doende, eerlijk verworven kennis bezit, niet om een mooie 
prent te maken, maar  om een mooi en goed bouwwerk 
ook werkelij k tot stand te brengen f 

Wi j  herhalen, dat het geenszins onze bedoeling is, be 
zwaren aan te dragen tegen het voorgestelde systeem, 
maar  meenden er  toch op te moeten wijzen, dat bij  de nadere 
bestudeering wel allereerst vragen als de hierboven gestelde 
onder  de oogen mogen worden gezien. Bij  de regeling 
van ons gewone prijsvraa g systeem is reeds herhaaldelijk 
gebleken, dat men de moeilijkheden niet licht moet tellen. 
Ui t de geschiedenis van die regeling kunnen wij  veel leeren. 
en hier, bij  een systeem, dat eigenlijk beoogt niets meer 
of minder  dan daadwerkelijke bevordering van de Neder-
landsche bouwkunst, komt nog veel meer  op die regeling 
aan en zou het te betreuren zijn , wanneer  de goede 
bedoelingen op een gebrekkige regeling schipbreuk 
leden. 

Monumentenzor g in Zuid-Holland . 

e P r o v i n c i a l e Z u i d h o l l a n d s c h e A r c h e o l o -
g i s c he Commissie heeft het verslag over  uit-
gegeven. Van hetgeen in  dcor  de Commissie ten be-
hoeve van bouwwerken of kunstvoorwerpen in de provincie 
werd verricht , volgt hier  een overzicht. 

. t huis „d e Gouden Sleutel"  (Groen-
mark t  had een der  fraaiste vroegrenaissance gevels, 
welke in t nog bewaard zijn. e onderpui en de 
vensters waren gewijzigd, de top was verminkt , maar  overi-
gens bevond de gevel zich nog in zijn oorspronkelijken 
toestand. e (vestiging in het huis van een meubelmagazijh 
maakte verbouwing noodig en het scheen aanvankelijk, (lat 
vle gevel h.erbij  zoiu vallen. k zij  echter  de tusschen 
kunst der  Vereeniging tot g van Oude Ge-
bouwen, werd de eigenaar  bereid bevonden den gevel te 
beltouden en te deen herstellen. s dti kosten der  restauratie 
hem werden vergoed. e Vereeniging slaagde erin voor 
dit doel bijeen te brengen  aan bijdragen van belang-
stellenden, zelve gaf zij  omstreeks f  het rij k en de 

gemeente stonden subsidies toe, en zoo kon, met eene bij -
drage van f  van de Commissie, de benoodigde som 
bijeenkomen en de gevel gered worden en gerestaureerd, 
naar  een ontwerp van den rijksarchitec t voor  de monumen-
ten, den heer  Adol f . 

' s - G r a v e n h a g e. e in het vorig jaarverslag vermelde 
poging, te voorkomen, dat het Binnenhof schade zou lijden 
door  den bouw van het nieuwe ministerie van binnenland 
sche zaken is zonder  gunstig gevolg gebleven. . succes 
had de commissie in de zaak van het voormalig palei's 
van den Prins van Nassau!- Weil burg, later  als schouwburg 
gebruikt . e gemeenteraad besloot n.1., door  inwendige ver-
houwing. het gebouw opnieuw voor  het gebruik als schouw 
bur g geschikt te maken, zoodat de fraaie gevel behouden 
blijf t en gerestaureerd wordt . 

. n haar  laatste verslag deelde de com 
missie mede, dat de heer  W . . C. t te Oudshoorn 
er  in was geslaagd eene belangstellende te vinden, die 
eene bijdrag e schonk voor  de herstelling van een rouw 

bord in de Ned. e kerk . t bedrag bleek ech-
ter  onvoldoende, waarom de commissie harerzijd s  voor 
dit doel heeft beschikbaar  gesteld. 

O u d e w a t e r . Een der  mooiste en best bewaarde gevels 
alhier  is die Van liet huis „d e Ark" . j  dagteekent uit

e geve] heeft dringend behoefte aan herstelling maar  de 
eigenaar  is niet bij  machte deze te bekostigen. e ar-
chitect J. P. . Petri Jr . te Amsterdam1 doet daarom moeite 
het geld voor  eene restauratie bijleen te brengen en wendde 

"zich ook tot de commissie met de vraag, of zij  daarvoor  eene 
bijdrag e wilde beschikbaar  stellen. e commissie heeft hier-
voor  gaarne de toezegging gedaan, doch kon, uit den aard 
der zaak, slechts een betrekkelij k gering bedrag beloven. 

S c h e l] u i n c n . Ter  zake van de pastorie der  Xed 
e Gemeente, een fraai eind-zestiende-eeuwsch ge-

bouw, waarvan het verslag over  mededeelde, dat het 
gevaar  liep gesloopt te worden, heeft de commissie zich 
pp de hoogte doen houden. Zi j  heeft reden te vertrouwen, 
dat het gebouw behouden zal blijven. 

E r zijn voorts nog berichten over  S p ij  k. V o o r b u r g 
en V  r h ou t. 

s vroeger  heeft de commissie te kennen gegeven, 
dal zij  heel wat meer  (te doen zou kunnen vinden dan 
thans gemeenlijk het geval is, indien zijl beter  up de hoogte 
kon blijven van hetgeen met de monumenten in de provincie 
voorvalt. Verkoop van voorwerpen uit 'kerken en raadhui-
zen komt .ix>k in d nog wel voor, maar  blijk t ge-
woonlij k eerst als hij  geschied is. en de voorwerpen zich in 
handen van fen antiquair e bevinden. En het feit, dat een 

 ongewoon belangrijk geboulw als 'het z.g. Jachtslot van 
Oldenbarnevelt, te Poeldijk, gesloopt is kunnen worden, 
zonder  dat tijdi g maatregelen genomen konden worden om 
die afbraak te voorkomen, bewijst afdoende, dat de in-
lichtingsdienst over  bet lot der  monumenten nog verre 
van behoorlijk geregeld is. t heeft een punt van over-
weging bij  de commissie uitgemaakt hoe hierin te voorzien 
en zij  % tot het besluit gekomen, dat door  de aanstelling 
van correspondenten in verschillende deelen der  pro-
vincie reeds veel gewonnen zou kunnen worden. Naar  aan-
leiding hiervan heeft zij  haren secretaris verzocht eene re-
geling te ontwerpen voor  de aanstelling en de werkzaamheid 
van oorrespondenten. 

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

G "  T E . 

Tengevolge der  buitengewone omstandigheden, waarin 
wij  verkeeren, is de termij n van inlevering der  ontwerpen 
voorloopig verdaagd tot r  en de beant-
woording der  vragen eveneens uitgesteld. 

Namens de Jury , 

. , 

Voorzitter . 

L e e s t a f e l . 

G  No. e e -
Tentoonstelling te , doo  J. . met afbeeldingen. 

e St.  a  i k te Goes, doo  F. G. C. , met 
afbeelding. 

s s in de Sehweiz, doo  J. . 
g voo , doo  Schaad. 

e e x a m e ns voo . Opzichte en . . ingesteld doo  de 
j tot g de . 

A No. e e \V i d«-Tentoon-
stelling , met afbeeldingen. 

e e , doo  C. |. de . 
. . N . A . 

e t a c t i ek van den . doo Jan de . N . A . 
 e t  n-ij z e  en . 

E  No.  S i e  1 e t te  s c h  i ft. doo t;. te Winkel, 
met afbeeldingen. 

t k *  te 's . met afbeeldingen. 
O n d e  gebouwd. 

t  de s voo e 
g te ,  Juni

J. C. t . t doo  S. . met . 
g te , doo  A. Visse c. i . . met afbeeldingen 

e installaties voo  licht en t in , doo
A . C. van de . 

e e Landesausstelling in . doo  L .
F. . G. S. 

T w e e de l s van e s te n

. v. T.) No  Officieel gedeelte. — 
. — e e g en het . 

— l u voo  sociale adviezen. — . — 
 Technisch . — l uit het g van den 

 voo  het stoomwezen ove het |aa 1 1 . — Uit 
technische bladen en . — 

E  No.  E en e i g en . 
e . 
 e e i 1 ij k e t ij d e n. 

U i t  e p p e 1. 
t n i e u we f de . 

A f d e e e l i n gs . m S Augustus

 No. t aan de . — Oud , met afbeelding.— 
g van den baksteenbouw in . — Van boek en . 

T . OU  & W No. t Juli-numme van d 
' t is geheel gevuld met één l van den hee . . 

, ove  oude Engelsche platen in . e  ontvouwt 
in zijn inleiding eenige denkbeelden ove n in het algemeen, die 
al dadelijk belangwekkend genoeg zijn. om den leze te boeien en men 
vindt het jamme dat deze inleiding, die vele e wenken 
bevat, moet n , om ove te gaan tot het eigenlijke -

, de e en mee speciaal de Engelsche platen in . 
t vele afbeeldingen,  zee e van de. n tijd , 

maa thans wede zee bekende platen t de g toegelicht en 
menigeen, die geen g is in het , zal in den tekst tal 
van e n vinden. t een g als deze 
in dit t op haa plaats is lijdt o. i . geen twijfel bij de , 
welke e beteekenis deze platen d hebben gehad als -

g van de woning en de beteekenis, die zij thans wede hebben doo
de e belangstelling de s en . 

. 

n « O n ze » schrijf t de heer  Jac. van den Bosch o. a.: 

s er  aan de liefde voor  de kunst niet vaak een wrang 

bijsmaakj e ? 

e kan het anders komen, dat bij  een kleurgevoelig 
volk als het onze, men zoon hartstocht voor  het schilderij 
kan hebben en zoo koel tegenover  de wandschildering kan 
staan ? 

Bekij k onze moderne huizen, ook van de meest ge-
fortuneerden ; hoeveel wandschilderingen tref t men daarin 
aan? Ze zijn zelden! n hangen vaak de wan 
den overladen met schilderijen en vertegenwoordigen soms 
tonnen waarde. 

r  daarvoor  zijn ze dan ook verhandelbaar! Zou dat 
de eenige reden zijn ? Neen laten wij  zoo slecht niet den-
ken, er  zullen ook wel andere overwegingen zijn of . . . 
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een leemte, een onzuiverheid in kunstwaardeering. n 

denkt er  niet aan, of gevoelt er  niets voor. 

r  laten wij  de pecuniaire overwegingen, speculatief 

of niet, eens ter  zijde stellen, waarom zijn onze openbare 

gebouwen dan zoo weinig versierd met wandschilderingen, 

daar  toch behoeven we den speculatieven ondergrond n i e t 

te veronderstellen e zeldzaam wordt er  bij  den bouw 

van een belangrij k bouwwerk een som voor de wandver-

siering als hier  bedoeld uitgetrokken. E n als dit een enkele 

keer wel gebeurt, hoe weinig oordeelkundig wordt er  dan 

mede omgesprongen ; hoe weinig zuiver  begrip van deze 

kunst wordt er  dan zoowel van den kant van den architect 

als van de andere lastgevers getoond. Een sprekend voor-

beeld hebben wij  nu weer van recenten datum voor ons 

met het geval van de versieringen van het universiteits-

gebouw te Groningen. n plaats van een onzer — werkelij k 

al te weinige — decoratieve kunstenaars die opdrachten 

te verstrekken, bestelt men, op een allerzonderlingste wijze, 

deze eenvoudig bij  een e decoratieve firma , zooals 

men een lapje stof van een fabriek betrekt, om tegen den 

wand aan te hangen. Al s het waar is en het heeft er  allen 

schijn van, dat dit zoo is, dat onze regeering op advies 

nog wel van een onzer  rijksbouwmeesters tot deze meer 

dan lichtzinnige daad overging, moeten wij  daar  schande 

over  uitspreken. 

Teekent dit geval niet min of meer den toestand van 

het publieke denken over  toegepaste kunst. Gaat het met 

het bouwen en inrichte n van huizen en monumentale ge-

bouwen al niet even zoo Zoekt het publiek niet bijn a 

immer in plaats van de kunstenaars, de middelmatigen r 

Zien we die middelmatige architect vaak meer  makelaar 

dan kunstenaar  niet met de allerbeste opdrachten schoot 

gaan om er  even middelmatige bouwwerken van te maken 

en de kunstenaars die van die opdrachten waarachtige 

kunstwerken tot vreugde van het heden en het toekomende 

geslacht zouden gemaakt hebben, werkeloos blijven f t 

kunstterrei n wordt maar al te veel afgegraasd door  make-

laars en beunhazen! en het publiek laat zich op dat gebied 

zoo allermakkelijks t bedotten! t is dan ook zoo makke-

lij k zoo'n mannetje bij  de hand te hebben die allerlei 

lastige zaakjes opknapt, waar de ware kunstenaar zoo 

vreemd voor  staat en zich niet mede wil inlaten. 

Er moet dus met de ontwikkelin g van dat publiek 

zoowel als aan de ontwikkelin g der  beoefenaars van de 

bouw- en schilderkunst iets niet in den haak zijn. s dit 

slechts onzuiver  inzicht en gebrek aan gevoel ? 

t is wel heel gek, dat iederen meent te kunnen oor 

deelen over  architectuur en toegepaste kunst. t men 

een gebouw noodig, wel dc leek weet precies wat hij  noo-

dig heeft, kiest een bouwkundige die aan z'n wenschen 

weet tegemoet te komen. Eigenlij k bouwt de leek en de 

architect is het gewillige medium voor de uitvoering van 

het werk. Vaak gaat het ook zoo met de toegepaste kunst, 

hier  bedoeld wat men verstaat onder  kunstnijverheid . 

t fnuikende voor de bouwkunst en de decoratieve 

schilderkunst is, dat ze niet tot uitin g kan komen zonder 

opdrachten en dat de opdrachten toch per  slot van reke-

ning door  dat onbevoegde publiek en die officieele, eveneens 

vaak onbevoegde, heeren moeten worden verstrekt. t 

ontstaan van kunstwerken berust dus voor een deel in 

hunne hand ; was men dus van deze gewichtige functie 

maar ten volle bewust, men zou zeker  niet zoo lichtvaardi g 

te werk gaan. Want, als ze zich werkelij k volkomen be-

wust waren, zouden ze er  dan niet een groote eer  in 

stellen, door hun wij s beleid en ooideel mede te helpen 

kunstwerken achter  te laten die hun en hun geslacht en 

tijdgenooten tot eeuwige eere strekken ? r wie denkt 

daar aan als hij  zich een huis in de stad of op het land 

- e n . 

„D e Meteoor "  te Rheden . 
Trottoir- , Terrazzo- en Graniettegels, Trottoirbanden, 

, , Tennisbanen, enz. — — — 

R. TlM MAN. „
— * r ij  s  p x  v < ii worden op aanvraag verstrekt. — 

, . — Tel. 3905. 

G. J. A . T R E S T O R F F
.  Opgericht 1830.  Telefoon 1551 

Brandkasten, , , etc. 

voor E . 
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J en . 

. J. , Amsterdam. 
t 109-111.  Telef. 10S7.  P.O.Box . 

Handel In Binnen - en Buitenlandsch e fijn e Houtsoorten . 
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OURNIQUETdeuren . 
 vou  gewone n oi u geheel d leven 

, , N. Z. Voorb .w. 146. Tel. 2701. 
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s s en . 

A. VAN E , T|| ÜWf, 
Fabrikant Cemenltegels,  " , 
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Brieve n van Piet van Diever . 

Amice r

k weel op het oogenblik niet uit mij n hoofd, wanneer 

ik het laatst iets v i n mij  liet hooren. maar ik weet wel. 

dat ik toen nog niet dacht aan een mogelijkheid, die thans 

werkelijkhei d is n namelijk die van een Europee-
schen oorlog. 

k b de menschen weer  vo:>r  heter  en verstandiger 

gehouden, dan «ij  zijn, mijzelf incluis, want mij n oude vriend, 

kapitein Brommer, heeft mij  dezer  dagen mij n domheid 

onder 't cog gebracht. m waren de gebeurtenissen vol-

strekt niet tovervallen, hij  had ze al minstens een jaar te 

voren zien laankomen en ze zouden mij  ook niet verrast 

hebben, zeide 'hij . wanneer ik de couranten maar  beter 

gelezen d en er  vooral op gelet had. wat er  tusschen 

de regels te lezen stond. k had. altij d volgens Brommer, 

niet anders gedaan dan het groote. domme, zorgelooze pu-

bliek, dat |de kranten leest gelijk een aap den bijbel . k 

h éb maar  niet veel geantwoord op deze weinig vleiende 

qualificatie. iook lomdat ik bekennen moet. dat ik mij  slecht 

pp |de "hoogte heb gehouden van de politiek . t was zelfs 

zioover met mij  gekomen, 'dat ik een zekere minachting 

vioor dit edele tijdverdrij f der  diplomaten gevoelde en alles, 

wat daarop betrekking had in de couranten, gewoon over-

sloeg. k dacht er  niet over. het te gaan lezen, veel min-

der om te gaan ontcijferen, wat er  tusschen de regels 

stond. En ziet, nu ben ik gestraft voor  mij n domheid, nu 

heeft de catastrophe, die ik had kunnen voorzien, lang 

vooruit , altij d volgens Brommer, mij  plotseling verrast als 

een donderslag hij  helderen hemel.  het te laat 

is, lees 'ik de couranten eiken dag  a t t /. eerst het-

geen er  (werkelij k in staat en dan  de tweede maal 

alles, wat er  tusschen de regels instaat. t eene is al 

akeliger dan (liet andere. Een ding is gelukkig, namelijk , 

dat alle couranten tot den halven omvang, dien zij  anders 

hadden, |of nog minder, gereduceerd zijn. maar dil neemt 

niet weg. dat men de bekwaamheid der  redacties moet 

bewonderen, die over  zaken, waarvan zij  absoluut niets we-

ten, toch nog kolommen weten vol te schrijven;

eerst komt recht uit, welk een natuurwonder de duim

den journalis t i s en wat met eenige oefening daar al niet 

uit te zuigen is. Ach. hadden wij  architecten toch zulke 

duimen, dan zou de zoo vuri g begeerde, moderne stijl er 

al lang , maar helaas wij  hebben ze niet. of wij 

verstaaan de (kunst van zuigen blijkbaa r  niet. want hetgeen 

wij  te voorschijn brengen verkiest het publiek maar  niel 

te slikken, terwij l het gretig alles verslindt, wat het thui s 

van de dagbladen krijg t voorgezet, al is het ook twee of 

dri e maal opgewarmd. 

,,Piet. dit is heel onaardig gezegd tegen  dc pers, 

die ions juist in deze dagen vele goede diensten hlijf t be-

wijzen, alhoewel teij in hooge mate den druk der  tijden on-

dervindt. "  zoo hoor ik U alreeds zeggen, want gij  neemt 

het natuurlij k voor uwe confraters van de pers op. r 

gij  weet toch wel, dat ik geen beleedigeiide bedoelingen 

heb en bovendien, men zou mij  met mij n eigen wapens 

kunnen doodslaan, want wanneer men  dc architecten 

zeide. dat daaronder  vele koks voorkomen, die het publiek 



niets dan opgewarmde kliekjes voorzetten, dan zou ik dit 
gri f moeten toegeven. 

n Brommer heeft voor  zichzelf al lang uitgemaakt 
hoe de zaken van den oorlog loopen zullen en hij  ver-
telt dat aan iedereen. k hecht niet heel Vee] waarde aan 
zijn voorspellingen, verstokt antimilitaris t als ik beu, maar 
op een punt hoop ik dat zij'  zullen uitkomen, namelijk dat 
ons land vri j  zal blijven van den oorlog zelf. k vind de. 
crisis, die wij  thans beleven en die alles op losse schroeven 
zet. al erg genoeg. k heb er  persoonlijk niet zoo heel 
veel last van, maar. wie men oiok spreekt, men hoort van 
niets anders en alles is in de war  ; althans alles, wat het bur 
gerlij k verkeer  betreft, want van onze militair e organisatie 
hoor'i k niets dan lof. k had dezer  dagen gelegenheid beide' 
zaken te oonstateeren, want ik moest een paar  dagen rei-
zen in „streken, waar  vele soldaten zijn samengetrokken. Eerst 
in deze dagen 'kan men bemerken, hoe wij  eigenlijk met 
ons verkeer  verwend zijn, wanneer  wij  plotseling terug ver-
plaatst worden Jin toestanden, zooals zij  misschien vijfti g jaar 
geleden bestonden. t lijk t ons of alles stilstaat cn er 
staat ook veel stil. wij  zijn van een groot deel van de 
buitenwereld afgesneden en dat is een eigenaardige toe-
stand, die er  ons vanzelf toe dwingt, tot ons zelf in te 
keeren hetgeen niet anders dan bevorderlij k aan onze zelf-
kennis kan zijn. e lang deze toestand duren zal is nog 
niet tc zeggen, maar  gesteld, dat wij  eens geruimen tij d 
op onszelf aangewezen waren, ik geloof niet, dat dit een 
slichten invloed zou hebben. Wi j  hebben ons dermate aan-
gewend, pnze riaburen in alles na te apen, dat onze ge-
heele nationale ontwikkelin g dreigt te verloopen in een sa-
menstel van zwakke navolgingen van buitenlandsche voor-
beelden. t (Xlze bouwkunst zijn wij  al een goed eind op 
weg en ik had dezer  dagen gelegenheid, op te merken, 
dat men bijn a elk nieuw bouwwerk, dat hier  en daar  verrijs t 
en een weinig van het gewone afwijk t kan klassiticeeren 
als ge ïmpor tee rd uit , Engeland of Amerika . 

t is treurig , wanneer  men bedenkt, hoe weinig pogingen 
als b.v. door  Van der t g gedaan, om ons op-
merkzaam te maken op het typische in onze eigen bouw-
kunst nog hebben uitgewerkt. 

t doel van die pogingen is zeker  wel in de eerste 
plaats, verbetering te brengen in de toestanden in onze 
welvarende dorpen en provinciesteden, maar  hoe welva-
render  die zijn, hoe bedenkelijker  het er  daar  gaat uitzien. 
n vroeger  jaren, toen die plaatsen meer  geïsoleerd waren, 

was het gevaar  veel minder  groot en wisten de enkele 
daar  gevestigde architecten en zelfs solide bazen de goede 
tradities nog eenigszins in eere te houden, maar  o wee ! 
thans zenden die bazen hun zoontjes naar  de groote 
steden ter  opleiding ; daar  doen zij  veel halve wetenschap 
en halve wijsheid op en laten zij  zich spoedig wijs maken, 
dat een grondige voorbereidende studie van constructie 
en détail allemaal maar  larie is, ballast en anders niet. 

t dit fraaie beginsel gaan zij  dan, als papa het kan 
betalen, een studiereis in het buitenland maken, want daar 
alleen kan men zien, hoe het moet. n zij h 
land of Engeland, dan kunnen zij, als zij  goed uit hun 
oogen zien nog wel degelijk werk tegenkomen ; maar  ik 
was in de gelegenheid de producten te zien van een jong-
mensen, die een jaar  in Amerika had doorgebracht en 
daarbij  heb ik verbaasd «estaan over  de brutaliteit , waar-
mede dit slordige, onsolide, armoedig en slecht gedetail-
leerde werk de goè gemeente als hooge kunst voor  hoo-
gen prij s werd aangesmeerd. j  wordt van de nieuwste 
Amerikaansche methoden van reclame gebruik gemaakt, 
en een manier  van werken gevolgd, die bij  zoo min moge-
lij k arbeid zooveel mogelijk dollars in den zak brengt. 
Een prent wordt gemaakt en een slordig bestek; papa, 
die aannemer is, kan gauw genoeg zeggen wat het kos 

ten zal. n wordt een aanbesteding gehouden, maar  de 
plaatselijke aannemers zijn voorzichtig genoeg, om niet te 
laag in te schrijven, daar  zij  weten, dat, zoo zij  zich een-
maal verbonden hebben van hen gehaald zal worden wat 
te halen is. e gunning blijf t dus in den regel uit en 
dan verschijnt de papa van den architect ten tooneele, 
die het voor  veel minder  doen kan en maling heeft aan 
bestek en voorwaarden, doch het eenvoudig doet zooals 
hij  meent dat het wel kan. 

e comedie moet zich al zoo vaak hebben herhaald, 
dat de plaatselijke aannemers nu bij  elke aanbesteding 
van den architect de pertinente verklarin g eischen, dat het 
werk aan den laagsten inschrijver  zal worden gegeven of 
althans met hem in onderhandeling zal worden getreden. 

e collega's ter  plaatse, waaronder  er  zijn van wie ik 
weet, het hun ernstig streven is, het prestige van den 
architectenstand hoog te houden, ergeren zich geweldig 
aan deze Amerikaansche manieren, waartoe ook schijnt te 
behooren, dat men 7 pCt. honorarium als minimum moet 
eischen en dan nog eens  pCt. door  den aannemer laat 
betalen voor  denkbeeldige onkosten. 

En je zult zien, zoo zeide men mij, deze moderne 
architect zal zich binnenkort wel als lid laten voorhangen 
in den Architectenbond en met open armen worden ont-
vangen, want hij  heeft daar  invloedrijk e beschermers. k 
zou dit niet geloofd hebben, wanneer  men er  mij  de be-
wijzen niet van geleverd had. 

t het geval, hetwelk ik hier  eenigszins uitvoerig om-
schreef op zich zelf zou staan kan ik niet gelooven, al 
mag men er  ook niet uit besluiten, dat het over  het alge-
meen noodig zou zijn, den architect in de provincie tegen 
zijn eigen collega's te beschermen. 

Zoo ergens dan moest juist in de kleinere plaatsen ge-
streefd worden naar  een loyale samenwerking onder  de 
vakgenooten, maar  het is juist daar, dat de concurrentie 
zich veel scherper  en in veel weerzinwekkender 
vormen vertoont, dan in de groote steden. n de laatste 
jaren is de aandacht daar  wel eenige malen op gevestigd, 
maar  ik heb er  nog niets van gemerkt, dat in den Bond 
of in een der  groote vereenigingen middelen ter  sprake 
gekomen zijn om in de positie van den architect in de 
provincie eenige verbetering te brengen en naar  mijne 
overtuiging zal dit toch noodig zijn, wanneer  men de vak-
belangen van den architect in het algemeen, werkelijk 
effectief behartigen wil. m klop ik nog maar eens 
op het aambeeld, allicht wordt het hier  of daar  gehoord. 

t is anders een mooi woord »Vakbelangen«. k wilde, 
dat ik wist, wie het heeft uitgevonden. k zou dan een 
huldebetooging op touw willen zetten. Want deze man 
heeft het vereenigingsleven in ons land van een wissen 
ondergang gered. t was toch, gelijk u ook wel bekend 
is, op een dood spoor  geloopen, men wist niet meer 
waarover  men praten zou; toen heeft dit tooverwoord 
»Vakbelangen* redding gebracht En gij  weet het, een 
kinderhand is gauw gevuld, wij  hebben aan dit woord 
voorjaren genoeg. : e Vakbelangen en wel 
te rusten ! 

Uit Veendam . 

t mijn beste wenschen 

 Augustus

als steeds 

T VA N E , 

Bij  de dezer  dagen plaats gehad hebbende inwijdin g 
van het nieuwe raadhuis te Veendam, heeft de burgemeester 
dier  gemeente een schitterende redevoering gehouden 
waarvan de Prov. Groninger  Courant een uitvoerig verslag 
gaf. n is het volgende ontleend: 

Wij  zijn het wel niet in alle opzichten met den feest-
redenaar eens, maar  het doet ons genoegen te consta-
teeren, dat wij  hier  niet met een gewonen toast te doen 
hebben, doch met beschouwingen, die de overweging 
waard zijn. Wie zoo spreekt als deze burgemeester  moet 
iets voor  bouwkunst gevoelen en iets daarvan begrijpen 
en dat kan men lang niet van alle burgemeesters zeg-
gen. 

e lezer  oordeele zelf of wij  hier  een door  een ander 
klaargemaakte speech, of wel de eigen denkbeelden van 
een ontwikkeld leek voor  ons hebben. 

*  * 
e agenda onzer  vergadering is niet groot, doch het 

eenige punt: „p lecht ig e opening van het nieuwe gemeen-
tehuis"  daarom des  te belangrijker . s het geldt hier 
iets meer  en iets anders dan het in gebruik nemen van 
een huis ten dienste der  gemeente, een gebeurtenis, welke, 
bij  de steeds in omvang toenemende werkzaamheid der  ge-
meente, geen zeldzaam voorval genoemd mag worden. Neen, 
het betreft |hier  de opening van het huis der  gemeente. 

Toen wij  in uwe vergadering van  Januari  het 
voorstel deden om tot den verbouw van het raadhuis over 
te gaan, vonden wij  tot dit voorstel de directe aanleiding 
in /den onvoldoenden toestand van de concierge-woning en 
gebrek aan ruimt e in de dienstloikalen, doch wij  verzuim-
den niet, daarnaast te wijzen op de herdenking van het 
eeuwfeest onzer  onafhankelijkheid, ter  herinnering waaraan 
wij 1 tot de stichting van .een blijvend monument wilden over-
gaan. E n ,hoe zouden wij  dat beter  kunnen doen dan door 
dit denkbeeld te belichamen in de stichting van een raad-
huis dat ntog lange jaren zou kunnen getuigen van de 
gevoelens die pns toen bezielden. 

t raadhuis (heeft nog een andere beteekenis dan enkel 
dienst te d,oen voor  de administratie-aangelegenheden van 
het gemeentebestuur, jhet is nog iets anders dan een post-
kantoor, een school, een abbattoir  of een electrische cen-
tral e ! n 'het huis der  gemeente zien wijl het symbool van 
de plaatselijke saamhorigheid, den zetel van het bestuur 
der gemeenschap. Naarmate de aaneensluiting der  ingeze-
tenen sterker  wordt en de arbeid der  overheid toeneemt, 
groeit de 'beteekenis van de gemeente. Nu het zich niet 
meer  beperkt tot politie- en administratie-dienst, daardoor 
zorgende dat ieder  ongehinderd voor  zich zelf kan zor-
gen, maar  'deelneemt aan de zorg voor  stoffelijk e en geeste-
lijk e welvaart, (waardoor  haar  passieve rol door  een actief 
optreden wordt vervangen, wordt de gemeente meer  en meer 
een der  allerbelangrijkst e sociale organisaties, waarmede men 
dagelijks in aanraking komt. 

s het 'dan niet te begrijpen dat de burgeri j  en in het 
bijzonder  hare vertegenwoordigers er  prij s op stellen, dat 
deze beteekenis tot uitin g zou komen? 

Een vergelijkin g tusschen de kerkelijk e en burgerlijk e ge-
meenschap is 'hier  op haar  plaats. Ook in het kerkge-
bouw heeft men uitdrukkin g willen geven aan de hooge 
beteekenis van godsdienstige saamhoorigheid. e kerk , en-
kel als dienstgebouw, kon minder  majestueus zijn. h 
waar  zij  een andere — een hoogere — gedachte symboli-
seerde, daar  vinden wij  een verklarin g voor  den rijkdo m 
en xle pracht, die de kerkgebouwen ons doen aanschou-
wen. Onze voorouders hebben dit alles beseft en gevoeld. 
Ziet naar  (de kerken, in de middeneeuwen gebouwd, in 
de tijden toen de kerk een alles beheerschende plaats in-

nam. E n schenk daarna uw aandacht aan de stadhuizen, 
ook jn kleinere steden en dorpen, gesticht in tijden toen 
de bloei der  plaatselijke gemeenscha]) haar  hoogtepunt be-
reikte. t groote piëteit zijn zij  ontworpen, vertoonend 
een eigen karakter , waardoor  duidelij k uitkomt dat men 
hier  te doen heeft met het gebouw, waarin de vroede va-
deren beraadslagen en beslissen over  voor  de plaats zeer 
groote. belangen. 

Zoo hebt ook gij , mijne heeren, het begrepen, toen gij , 
eenmaal tot n verbouw van het gemeentehuis besluitende, 
den wensch (uitspraakt aan dat gevoel uitin g te geven. t 
daarnaast tevens de gelegenheid geboden werd te toonen 
hoezeer  kunst tot de' taak behoort der  overheid, wie zou 
het niet toejuichen, die gevoelt dat een averechts begrepen 
uitspraak van Thoirbecke menig bestuur  in verkeerde rich-
tin g heeft gedrongen. A  te lang en al te vaak heeft men, 
met de uitspraak: „kuns t is geen regeeringszaak"  zich af-
gemaakt van de behartiging van een overheidstaak bij  uit-
nemendheid. t men ten onrechte een beroep deed op 
den liberalen staatsman is duidelijk , wanneer  men kennis 
neemt van 't geen niet eens, maar  meerdere malen door 
hem is (gesproken. Thorbeckc wenschte geen officieele kunst, 
doch verlangde (dat deze zich vri j  z >U kunnen ontwikkelen. 
s dit niet een standpunt, dat ook rhans nog als het juiste 

moet 'worden erkend? r de  eeuwsche regeerders 
bekommerden zich weinig om het schoone van ons land. 
Zi j  verhinderden niet dat tal van monumenten door  onze voor-
vaderen nulls nagelaten, werden vernield of gesloopt,"  ja, 
deden daar  zelf aan mede. h zij  zorgden evenmin, dat 
daarvoor iets ün de plaats kwam. dat dc moeite waard was 
aan hunne kleinkinderen overgeleverd te worden. 

Gelukki g laat z.ich aanzien dat met de  eeuw een 
ander  tijdper k aangebroken is op kunstgebied. Zoowel be-
warend als scheppend schijnt thans de overheid te zul-
len optreden. 

e 'belangstelling voor  het behoud en de restauratie van 
monumenten blijk t uit de instelling van verschillende com-

n — de gewestelijke oiverheid is ook in onze pro-
vincie niet achtergebleven — en den financieelen steun, 
die rijk,  provincie en gemeente verleenen, waar  't het be-
houd van monumenten van kunst en geschiedenis geldt. 

Toch 'mag .men zich nog niet al te zeer  vleien met de 
hoep [dat onze regeerders tot inkeer  zijn gekomen. Waar 
is e monumentenwet, waarop zoo vaak reeds tevergeefs 
is aangedrongen en welke de overheidsbemoeiing in deze 
moet steunen ? Waar de wet op ontsiering van het land-
schap 'door  reclames ? Waar zijn de volksvertegenwoordi-
gers — enkelen uitgezonderd — die zich er  tegen
zetten, t i n het jaar  onzer  onafhankelijkheidsfeesten een 
der uit historisch 'oogpunt meest merkwaardige gebouwen 
— het ministerie van binnenlandsche zaken — onder  rijks -
sloopershandeii verdwijnt ? Neen, de vereenigingen als -
schut, 'de .Oudheidkundige Bond en andere  >gen wed met 
argiusoogen op onze bestuurders nog toezicht houden en-
propaganda voor  hunne goede zaak maken, anders vreezen 
wij , (kunnen wij  nog niet te veel vertrouwen o]) de toe-
komst hebben. 

Ten .opzichte van het schepen van nieuwe monumenten 
schijnt ook kentering te bespeuren in het regeeringsbeleid 
van het rijk  en zijne onderdeelen, in zooverre de overheid 
er  thans eeiiigen prij s op stelt dat de publieke gebouwen 
nog aan andere eischen voldoen dan die door  het 
dienstbelang gesteld. 'Ot men daarbij '  evenwel op den g
den weg is, in zoover  men deze gebouwen laat ontwerpen 
cn uitvoeren r  ambtenaren, is aan twijfe l onderhevig. 

s welk bestuur  — het rij k daargelaten — kan zich 
de weelde veroorloven de scheppende g e m é én aan haar 
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ambtelij k  verbinden" - En gesteld dat men zoo gelukkig 

 de  te leggen  een  kunstenaar, mag 

en  men  hem verlangen, dat hij  een

 postkantoren, scholen, justitiegebouwen voor  het rij k 

in snel tempo ontwerpt ? En is het billij k tegenover  de 

 kunstenaars hun  zeldzame gelegenheden te be-

nemen  'hunne gaven te toonen? r bovendien, indien 

degene, die  slooping en weder-opboitw besluit, dezelfde 

 of administrati e is. dan is de vrees niet onge-

grond  al te breed de gebreken aan het  omi-

 worden (uitgemeten, teneinde dan de gelegenheid te 

 scheppend op te treden. Bouwheer  en ar-

chitect dienen niet in één lichaam vereenigd te zijn. 

e beschouwingen, mijn e heeren. hebben  grondslag 

 aan pnze bemoeiingen ten opzichte van den bouw 

van verschillende 'gemeentegebouwen. Wi j  hebben daarvoor 

telkenmale aan andere kunstenaars de gelegenheid kunnen 

geven |om hunne krachten in dienst onzer  gemeente tc

len, zoodoende bewijzende dat zelfs kleinere gemeenten zich 

 zeer  'bekwame krachten kunnen laten bijstaan. 

k wijs er  uitdrukkelij k  dat uit deze beschouwingen 

 dat bij  de opdracht aan den heer  Stuivinga van 

den  ons raadhuis, geenszins de bedoeling heeft 

voorgezeten onze verdienstelijke gemeenteambtenaren te pas-

seeren. , liet is mij  een genoegen te kunnen 

onnstateeren. dat onze gemeente-architect op zijn gebied — 

bijvoorbeeld bij  den aanleg van het Stationspark — ons 

goed werk geleverd heeft. e opdracht heeft  een 

principieele beteekenis. (die ik u hier  in kort e trekken heb 

uiteen gezet. 

n hoever  (de keuze een gelukkige is geweest, past mi) 

niet  dit moment te beoordeelen. n hebben som-

migen bezwaar  dat hier  niet een raadhuis gebouwd is in 

zoogenaamd ..modernen"  'stijl , onder  voorgeven,  dit bij 

de veenko lon iën, zelf uit den nieuivveren tij d stammende, 

beter  zotu passen. r  tegenover  zou kunnen worden opge-

merkt , dat den kunstenaar  vrijhei d gelaten moet worden 

te scheppen, zooals zijn inspirati e hem leidt en een bestel-

lin g  bepaalden stij l hem niet kan worden gedaan. En 

in de tweede plaats mag er  dan wel eens aan herinnerd) 

worden, hoe weinig helaas de ingezetenen zelf den

kolonialen stijl "  in eere houden, rondgaand met hamer en 

moker  om de oude. schoone boerderijen en schipperswo-

ningen op te ruimen. n ten slotte zij  er  nog eens aan 

herinnerd, dat 'het raadhuis een eigen karakter  dient te 

ver tóonen, waardoor  het ook den vreemdeling terstond dui-

delij k wordt, dat hij  tegenover  het gemeentehuis staat. t 

aan dezen laatsten cisch ons nieuwe raadhuis voldoet, staat 

 mij  -vast. en ik vrees niet of de toekomst zal bewij-

zen, dat Wij  met de keuze van onzen architect een zeer 

gelukkige hebben gedaan. 

- e n . 
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Beroemd e Bouwmeesters . 
X X

(Nadruk verboden.) 

e geschiedenis heeft aan Bemini, ondanks de afdwa-

lingen waarin hij  vervallen is, een plaats onder  de be-

roemde bouwmeesters ingeruimd Zi j  huldigt in den regel 

het beginsel, dat uitgedruk t wordt door  het Fransche 

spreekwoord: « T o ut comprendre e'est tout p a r d o n n e r ». 

n nog meerdere mate heeft zij  dit in toepassing gebracht 

bij  Bernini' s meest bekenden leerling F r a n c e s co 

B o r r o m i n i . e was omstreeks  te Bissone in 

de buur t van Como geboren; hij  vertrok van daar  naar 

n om de beeldhouwkunst te beoefenen en op zeventien-

jarigen leeftijd vinden wij  hem in . Carl o , de 

toenmalige architect van den bouw der  St. Pieterskerk was 

een bloedverwant van hem en hielp den jongen beeldhouwer 

bij  dat werk aan den gang, en zoo vinden wij  dan ook 

aan de voorhal der  kerk , door a gebouwd, ver-

scheidene beeldhouwwerken van Borromini . Andere beeld-

houwwerken zijn van hem niet bekend, wel eenige goede 

schilderijen; het schijnt dan ook vrijwe l vast te staan, dat 

hij  zich, onder  leiding van a het meest op de bouw-

kunst heeft toegelegd. Toen a in  stierf werd 

Bemini met de hoofdleiding der  werken aan de St Pie-

terskerk belast en bleef Borromin i aanvankelijk onder  diens 

directi e werkzaam. Bemini had toen reeds meer  naam en 

invloed, dan zijn slechts een jaar  jongeren medewerker  en 

er  bestond reeds een zekere naijver  tusschen de beide 

kunstenaars toen hun samenwerking begon. t duurd e 

dan ook niet lang of Borromin i werd meer  en meer  ge-

kweld door  afgunst op den roem en het succes van zijn 

geduchten mededinger, en die afgunst ging weldra over 

in verklaarde vijandschap. 

Borromin i verzuimde niet zich opdrachten te verwerven 

en inderdaad werd hij  dan ook met een groot aantal 

bouwwerken belast. T ot eiken prij s zijn mededinger  in de 

schaduw willende stellen, meende hij  niet beter  te kunnen 

doen dan hem te overtreffen in de voorgewende oorspron-

kelijkheid , die zijn werken kenmerkte. Zoo kwam hij  er 

toe zich over  te geven aan de jacht naar  nieuwigheden 

en de rationeele compositie te verwaarloozen ; hij  meende 

een schepper  in de bouwkunst te zijn omdat hij  den 

treurigen moed had minachtend elk beginsel en eiken 

regel op zijde te zetten en ontkennend, dat de kunst 

positieve gegevens tot grondslag moest hebben, gaf hij 

zich zonder  eenige beperking over  aan de fan ta i s ieën van 

een afgedwaalde verbeelding. e lijnen en regelmatige 

vormen waren hem veel te gewoon en te afgezaagd; hij 

vond het noodig ze te vervangen door  de meest gezochte 

gebogen lijnen en de meest bizarr e golvingen, teneinde 

daardoor  een vaak hinderlijk e tegenstelling te verkrijgen . 

Volgens dit stelsel bouwde hij  te e een groot aantal 

gebouwen, die geen enkele bijzondere verdienste bezitten, 

maar  alleen de aandacht trekken door  een willekeurige 

verandering en opzettelijke misvorming van alle bekende 



bouwkunstige vormen, die hij  toepaste juist andersom als 
de rede het voorschreef. Borromini' s werken bewijzen dan 
ook op overtuigende wijze, dat de goede smaak onaf-
scheidelijk is van het gezond verstand. En ondanks al 
deze wanhopige pogingen gelukte het hem toch niet 
Bernini te ovetreffen. j  had echter, evengoed als deze, 
zijn krin g van bewonderaars en beschermers en menig 
bouwmeester, zelfs in zijn tijd , zou tevreden geweest zijn 
met een practij k en een succes, als hem zijn ten deel gevallen. 

j was een onvermoeid werker  en de door  hem ont-
worpen en uitgevoerde bouwwerken zouden een lange lijst 
vormen. Wij  kunnen slechts enkele der  meest bekende 
hier  noemen, namelijk: de kerk van S. o in het College 
della Sapienza ; de kerk S. Carlo bij  de Via Quattro Fon-
tane ; de kerk S. Andrea delle Fratte; de verbouwing van 
het schip van S. Giovanni in o en de gevel van 
S. Agnese aan de Piazza Navona, welke laatste door  velen 
als zijn beste werk wordt beschouwd. Aan al deze werken 
blijkt , dat de beschuldiging, dat B >rromini de monumen-
tale bouwkunst beroofd heeft van de rustige waardigheid, 
die haar  behoort eigen te zijn, niet ongegrond is en toch 
was zijn stijl niet zonder  overweldigend artistiek effect. 

n ongelooflijke kracht spreekt uit de dispositie van het 
detail, een gevoel van grootschheid en rijkdo m tezamen 
met een inwendige decoratie, die kleur  noch kostbaar 
materiaal spaarde, om een effect van overweldigende 
pracht teweeg te brengen. t alles droeg er  toe bij , om 
Borromin i tot een beroemd bouwmeester  en een man van 
fortui n te maken ; bovendien werden talrijk e afbeeldingen 
zijner  werken in het buitenland verspreid, zoodat ook 
daar  zijn naam niet onbekend bleef. Paus Urbanus
begiftigde hem met de orde van Christus, rhet een jaar-
geld van drieduizend kronen en met een eere-ambt aan 
het hof van , maar  niettegenstaande al deze eerbe 

wijzen bleef hem het denkbeeld vervolgen, dat hij  het nog 
niet zoover  gebracht had als Bernini. t werd een idee 
fixe van hem en maakte hem ziek. j ondernam een reis 
door ë en hiervan in e teruggekeerd leidde hij een 
afgezonderd leven, zich voornamelijk bezig houdend met 
het maken van ontwerpen en teekeningen, die hij  in 
gravure wilde uitgeven. 

Op zekeren dag overviel hem in de drukkerij , waar  men 
deze uitgave in bewerking had, een zenuwtoeval, dat 
gevolgd werd door  een ernstige ziekte met verschijnselen 
van krankzinnigheid. n meende hem te kunnen genezen, 
door  hem onder  voortdurend toezicht een rustkuur  te 
doen ondergaan, waarbij  hem elke inspanning verboden 
werd. e gedwongen werkeloosheid was een ware kwel-
ling voor  den van nature beweeglijken en arbeidzamen 
kunstenaar  en had dan ook juist de tegenovergestelde 
uitwerkin g van die, welke er  mede beoogd werd. e onge-
lukkige Borromini verviel telkens in vlagen van volslagen 
krankzinnigheid en in een van die aanvallen maakte hij 
een einde aan het voor  hem ondraaglijk geworden leven. 

Voorwaar  een tragisch uiteinde voor  een zoo hoog 
begaafd kunstenaar, die naar  het oordeel van tijdgenooten 
en latere geschiedschrijvers zonder  twijfel , niet slechts 
Bernini, maar  al zijn kunstbroeders overtroffen en in de 
schaduw gesteld zou hebben, indien hij  niet, door  zijn 
eerzucht gedreven, op dwaalwegen geraakt was. 

Op die dwaalwegen sleepte hij  tal van andere bouw-
meesters van minder  talent mede, die zich door  den glans 
zijner  werken lieten verblinden. n afdwalingen waren 
te minder  vergeeflijk, naarmate zij  minder  begaafd waren 
en zij  zijn de lijkbezorgers geweest, die ten slotte de 

e bouwkunst, welke gedurende verscheidene 
eeuwen de geheele wereld beheerschte, ten grave hebben 
gedragen. 

Jaarversla g van de Schoonheidscommissi e voo r de gemeent e 's Gravenhag e over 1913. 

e samenstelling  Commissie onderging in den loop 
van dit jaar  belangrijk e wijziging. Op r
waren aan de beurt van aftreding de heeren . E . C. 

l en ]J. A . G. van der  Steur. n de plaats van den 
heer l werd door  het hoofdbestuur  der j 
tot bevordering der  Bouwkunst aangewezen de heer  S. dc 
Clercq, architect ih. t. s.. terwij l in de plaats van den heer 
van der  Steur  door  Burgemeester  en Wethouders werd be-
noemd de lieer  W . van Boven, inspecteur  der  Volksgezond-
heid. Eveneens met ingang van r  had 
de r  J. A . W . Vrijma n voor  het lidmaatschap der  Com-
missie bedankt; in zijne plaats werd door  Burgemeester 
en Wethouders benoemd de heer  F. . . Sluyterman. 

r  aan de Technische l te . En-
kele weken later  legde ook de heer  J. g het lid -
maatschap der  Cojmmissie neer. e afdeeling 's-Gravenhage 
van de j  tot Bevordering der  Bouwkunst wees 
in zijn plaats aan den heer  A . Broese van Groenou, archi-
tect te Wassenaar. 

t li d  Boven werd tot voorzitter  gekozen, zoodat 
de samenstelling der  Commissie gedurende het grootste ge-
deelte van het verslagjaar  was als volgt: 

W . van Boven, li d en voorzitter. 
J. Springer, S. de Clercq, F. . . Sluyterman. A . Broese 

van Groenou b. i., leden. 
1'. Bakker  Schut  i. secretaris. 

r  de Commissie werden in het verslagjaar  ver-
gaderingen gehouden. 

Omtrent  aangelegenheden werd het advies der  Com-
missie ingewonnen ; iomtrent  zaken werd door  haar  advies 

uitgebracht.  zaken 'waren aan het eind van het verslag-
jaar  nog in behandeling. 

Ook in dit verslagjaar  heeft de Commissie, waar  noodig) 
en mogelijk, overleg gepleegd met de betrokken architecten 
en bouwkundigen over  de aan haar  oordeel onderworpen 
bouwplannen, die tot eenigcrlei bedenking aanleiding gaven. 

r  en meer  wordt het gewoonte, dat dc belanghebbenden 
vooraf de Commissie raadplegen omtrent plannen, waarvan 
zij kunnen Vermoeden, dat haar  oordeel door  Burgemeester 
en Wethouders zal worden gevraagd. t leidt tot bespoe-
diging en heeft voor  de ontwerpers het groote voordeel, 
dat dc plannen voorloopig in schetsvorm aan het oordeel 
der Commissie kunnen worden onderworpen om in defini-
tieven vorm bij  het Gemeentebestuur  te worden ingediend, 
nadat het overleg met de Commissie heeft plaats gehad. 

n eenige gevallen, dat zeer  onbeholpen en in geenen 
decle  goedkeuring vatbare ontwerpen aan haar  oordeel 
werden onderworpen, heeft de Commissie aan de betrokken 
bouwers een schets verstrekt voor  een verbeterde oplossing 
aangezien afkeuring zonder  meer  ten gevolge zou hebben, 
dat opnieuw een absoluut onvoldoend ontwerp zou worden 
ingediend. e Commissie meent hierdoor  eenigszins te werken 
in de richtin g van een „Baubera tungss te l l e"  gelijk die in 

d in verschillende plaatsen reeds bestaan. e 
inrichtin g van zulk een bouwkundig advies-bureau zal op 
den duur  bok hier  ter  stede noodig zijn, indien men voldoende 
nutti g effect Wil verkrijge n van een van Gemeentewege uit-
geoefend, preventief aesthetisch toezicht. 

Tot de 'zaken, welke in het verslagjaar  door  de Commissie 
werden behandeld behoort ook de bouw van eenige huizen 

aan den Schuitcnweg. Aan dc gevelteekeningen van deze 
huizen was in  conform het advies der  Commissie door 
Burgemeester  en Wethouders de goedkeuring onthouden. 

e waren de gevels naar  de niet goed-
gekeurde teekening opgetrokken. Nadat door  Burgemeester 
en Wethouders teen voorstel bij  den d aanhangig was 
gemaakt om tegen den eigenaar  dezer  panden tot afbraak 
te prpcedeeren, werd door  dezen opnieuw een teekening ter 
goedkeuring ingediend. e kon, aangezien zij  nagenoeg 
geheel met den uitgevoerden afgekcurden toestand overeen-
ktvaro, voor  goedkeuring niet in aanmerking komen. p 
werd ten verzoeke van B. en Wl door  de Commissie een 
teekening ingezonden, aangevende met welke wijzigingen 
als minimum naar  hare meening genoegen zou kunnen 
worden genomen. Burgemeester  en Wethouders, zich daar-
mede vereenigend, hebben den eigenaar  doen weten, dat 
hunnerzijds met de aangegeven wijzigingen genoegen ge-
nomen zou worden. ') 

Een belangrijk gedeelte der  uitgebrachte adviezen betrof 
ook in dit jaar  villa' s in het „Par k Zorgvliet" . e Com-
missie kan zich niet ontveinzen, dat een alleszins aesthetisch 
bevredigend geheel bier  tot dusverre niet is verkregen en zij 
vreest, dat zulks op den duur  in nog mindere  het geval 
zal blijken . Zi j  meent dit in hoofdzaak  tweeër lei oorzaak 
te moeten toeschrijven. Ten eerste zijn de terreinen feitelij k 
te 'klein voor  de gebouwen die er  op zijn geplaatst; men 
heeft zich voor  het meerendeel angstvallig gehouden  de 
minimu m maten, welke van Gemeentewege zijn voorge-
schreven en heeft anderzijds over  het algemeen zeer  massale 
..villa's"  gebouwd, die de terreinen nog kleiner  doen schijnen 
dan ze werkelij k reeds zijn, waardoor  een opeenstapeling 
van groote gebouwen wordt verkregen, zoodat, wanneer 
het ,,Villa-park "  geheel gebouwd zal zijn dit een weinig 
park-achtigen indru k zal maken, terwij l de gebouwen
de geringe (onderlinge afstanden niet den indru k van villa' s 
zullen maken. j  voegt zich als tweede bezwaar  een 
ver doorgevoerd individualisme. Behoudens enkele uitzon-
deringen, die de Commissie hebben doen zien dat zij  bij 
hare critiek nog strenger  zal moeten zijh dan tot dusverre, 
voldoen de gestichte gebouwen elk voor  zich wel aan niet 
te hoog gestelde aesthetische eischen, wat betreft vorm en 
verhoudingen, maar  elk architect bouwt hier  naar  eigen 
inzicht en volgens  opvattingen; een ontwerp, dat op 
zich zelf  is, kan bezwaarlijk worden geweigerd, zoolang 

 bepaald is, dat de bebouwing van een bepaald ka-
rakter  moet  gehouden. Zoodoende ontstaat een zeer 
heterogeen complex, waarin niet zelden het eene gebouw 
zeer  weinig met het naastgelegen harmonieert. 

n den loop van het verslagjaar  heeft de Commissie 
eenige vergaderingen gewijd aan de bespreking van de vraag] 
cp welke wij'ze het doel, dat bij  instelling van het instituut 
der Schoonheids-Commissie heeft voorgezeten, beter  tot zijn 
recht e besprekingen hebben geleid tot uit-
voerig gemotiveerde voorstellen,  betreffende reor-
ganisatie van 'haren werkkrin g en wijzigin g harer  instructie, 
maar  ook ten aanzien van andere maatregelen, welke op 
den duur  'kunnen leiden tot het verkrijge n van een beter 
stadsbeeld, tot minder  ontsiering en meer  wat werkelijken 
schoonheidszin bevredigt. 

e Commissie heeft deze voorstellen, welke d.d.  Juli 
 bij  Burgemeester  en Wethouders zijn ingediend, na het 

optreden van den heer  J. Jurriaa n k als Wethouder  voor 
de Openbare Werken en Eigendommen, door  dezen wel-
willend in gehoor  ontvangen, nader  mondeling toegelicht. 
Zi j vertrouwt , dat het Gemeentebestuur  evenzeer  overtuigd 
van de noodzakelijkheid om het mogelijke in het werk te 

) t den ombouw volgens dit gewijzigd t is in t
aangevangen. 

Stellen de aantrekkelijkhei d van 's-Gravenhage als woonstad 
te verhoogen, aan deze voorstellen hare bijzondere aandacht 
zal willen wijden. 

Aan 'het verslag is een tabel toegevoegd, gevende een 
overzicht van de behandelde zaken en de daaromtrent uit-
gebrachte adviezen. 

A E T . 

N

n vragen en antwoorden daarop betreffende: 
Een garage met chauffeurswoning op een landgoed; en 

een bru g over  een stadsgracht. 
Vraa g a. s men aan afmetingen, en aan een begrooting 

gehouden ? 
Vraa g b. s men vri j  in het aannemen van afmetingen, 

en ocik in de verdere opvatting, of wel, is men aan een 
programma gebonden ? 

Antwoor d op vraag a en b. 
e afmetingen van de bru g zijn gegeven. e van da 

garage bepalen zich naar  het gebruik van dri e eigen 
auto's. Verder  is men vrij : in de keus der  materialen en 
der diverse afmetingen. 

Voor  de Jury : 

G . F. A , . 

e deelnemers aan deze prijsvragen worden verzocht 
verdere mogelijke vragen te richten aan den rapporteur 
Johannes Verhulststraat  Amsterdam. 

T O V E E N 

N V O O  E E N T 

V O O  ( B E E T S) 

e Jury constateert met genoegen, dat een zoo groot 
aantal beeldhouwers en architecten hunne krachten aan 
deze prijsvraa g gegeven hebben, hoewel tevens blijkt , dat 
voor  vele der  inzenders het vraagstuk te machtig was. 

n waren  ontwerpen, waarvan  ongeldig we-
gens het ontbreken van modellen in gips. 

e motto's der  inzendingen waren: 
 Camera Obscura C. O. 
 Camera Obscura . 
 Schets. 
 Beets. 

. 
. 

. 
 Tan. 

. 
 A . B. C. 
. Anonymus. 
 Eenvoud. 
 Vrede en liefde. 

i s . Pieter  Stastok. 
 Weerspiegeling. 
 Nederland. 
 Aristolcchia Clematitus. 

. 
 Polyantha. 

r  omnia vincit . 
a ruit . 

 Baksteen en Terracotta. 
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 Start. 

 Wi t Groen (ongeldig). 

c Jury heeft elk ontwerp beoordeeld op dri e gronden. 

Ten eerste werd beoordeeld de algemeene geestelijke idee 

in verband met de bestemming en de plaats, waar  het 

monument moet komen. 

Ten tweede de wijze, waarop deze idee was uitgewerkt, 

zoowel architectonisch als sculpturaal. 

Ten derde werd cle detaillcering van sub.  beoordeeld. 

N °. . C a m e r a O b s c ur  a C. O. 

c algemeene idee is onoorspronkelijk en banaal. e 

uitvoering, wat algemeene behandeling betreft, is beschaafd, 

doch leeg. Weinig aansluiting tusschen plantsoen en monu-

ment. c sculpturale vorm en het architectonisch detail heb-

ben verdienste, zoo ook het teekenvverk, uitgezonderd de 

perspectief teekening. 

N °.  C a m e r a O b s c u r a . 

e bedoeling 'is te loven, doch de uitvoering kan niet 

in elk opzicht geprezen worden. e combinatie van de 

zware baksteen pijler s en bronzen figuur  is onvriendelijk 

welke indru k versterkt wordt door  het ijzeren hekwerk. 

Bovendien is dc open tempelvorm op de plek ongewensch' 

door  de nabijheid van reeds twee muziektenten. . tee-

kenvverk is zeer  smaakvol, de details van het beeldwerk 

goed en beter  dan de architectonische details. 

N °.  S c h ct s. 

c idee is onvoldoende, alsook de uitwerkin g ervan, ter-

wij l de aansluiting aan het plantsoien slecht is. e details 

missen dc noodige beteéken is. 

N ° .  B e e t s. 

e idee. hoewel beter  dan bij l  is banaal. e details' 

konden deze fundamentale f jut niet goed maken. 

N °. . 

Ook hier  getuigde de algemeene idee van te geringe 

vindingskracht bij  den ontwerper. c uitwerkin g en detail-

leering moeten bepaald onvoldoend geacht worden. E r  is 

ook geen aansluiting tusschen plantsoen cn monument. 

N ° . 6. . 

Wat betreft de algemeene geestelijke gedachte kon ook 

in dit ontwerp geenerlei verheffing gevonden worden. e 

uitwerkin g ervan heeft zeer  weinig waarde. t en 

plantsoen staan zeer  los ten opzichte van elkaar. e figuur 

heeft eenige verdienste. 

N ° . . 

n dit ontwerp is monumentale en symbolieke gedachte 

uitgedrukt , hoewel niet voldoende in overeenstemming mei 

de edschen van dezen prijsvraag. t geheel is heroïsch 

en somber  en daardoor  weinig in overeenstemming met 

de te huldigen persoonlijkheid. t met onmiddel-

lijk e omgeving zijn tot een goed geheel geworden. e bc-

grooting is foutief, de eenheidsprijzen zijn veel te laag ge-

steld. e details zijn origineel, doch eenigszins verbrok-

keld en grof, voorzoover  het bouwkundig deel betreft. t 

teekenwerk is krachti g en goed verzorgd. 

N ° . 8. T a n . 

e idee is verdienstelijk, hoewel niet monumentaal, doch 

getuigend van een vriendclijke n geest. t geheel behoort 

niet in vrij e ruimte, doch zoui aannemelijk zijn in verbin-

ding met begroeiden achtergrond en berceaux, wanneer  het 

silhouet beter  was. Zooals dc ontwerper  zich de verbinding 

met waterparti j  en plantsoen denkt, is het geheel zeer  onbe-

langrijk . t beeldbouwwerk is handig geboetseerd, doch 

toont meer  den schilder  dan den beeldhouwer. 

e architectuur  is arm. 

N °.  O r a t i u s. 

Geen geestelijke gedachte. r  confisericwerk dan 

beeldhouwwerk. g en teekenvverk zijn slecht. 

- e n . 
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Een halve eeuw terug . 
Vervolg (zie bladz.

Viollet le e wil echter  niet verdacht worden van de 

kleinzielige opvatting, die critiek over  bouwkunst zou willen 

verbieden aan hen. die haar  niet uitoefenen. Wi j  moeten 

ons onderwerpen aan het oordeel van het publiek, zegt 

hij , en hij  wil van de architecten ook volstrekt niet ge-

maakt zien een soort van sccte van ingewijden, waarin 

onderzoek en critiek Van 'hare leerstukken en werken ver-

boden is. „ N e e n.  gaat hij  voort, ik zou alleen willen, 

dat te midden der  hedendaagsche anarchie op het gebied 

der kunst, de verschillende schoten of gedeelten van scho-

len elkander  steunden, om hun invloed tc doen gelden 

op een vasteren grondslag dan de meeningen verkondigd 

dopr  meer  of minder  verlichte amateurs, en hun toevlucht 

namen tot goede rfcdenecringen berustend op feiten, in 

plaats van gdwilli g te luisteren naar  de banaliteiten over 

dc verschillende vormen der  kunst; 'want een woord ge-

sproken door  een practicus is vaak voldoende, om een 

geheele opeenstapeling van 'oppervlakkige redeneeringen te 

doen ineenstorten." 

n zou, wanneer  men 'het niet beter  wist, kunnen ver-

onderstellen, dat de schrijver  hier  doelt op de beschour 

wingen in moderne e tijdschriften . e ergernis, die 

de lezing daarvan bij  hem zou hebben gewekt, is hem 

evenwel bespaard gebleven; maar  tegenspraak heeft de 

hierboven aangehaalde meening toch bij  herhaling uitgelokt 

en waar  hij  'haar  Sn het vijfd e der  Entretiens neerschrijft 

verwacht hij  dan pok, dat men hem zal toevoegen: 

„Gi j  viert di- r :1 van den architect terug tot dien van 

den metselaar; gij  kent aan de practij k een te groot aan-

deel toe; de bouwkunst is iets anders dan de kunst om 

materialen op elkaar  de stapelen en samen te voegen op 

een solide en geschikte wijze; de bouwkunst moet een 

groote ruimt e laten aan de verbeelding, aan de inspiratie, 

aan den smaak: hare materieelc wetten moeten zich zelfs 

onderwerpen aan dien bezielenden adem, die op den mu-

sicus en diichter  werkt . t zij  zoo, maar  hoe bezield een 

musicus heden zijn moge. indien hij  de strenge wetten 

der harmonie niet kent. zal bij l slechts een abominabel 

charivar i voortbrengen; hoe bezield de dichter  ook zij, zoo 

hij  noch de spraakkunst, noch de woordvoeging kent zal 

hij  zijn gedichten voor  zich moeten houden. r  onge-

lukki g Voor  onze bouwmeesters, terwij l ieder  een taalfout 

of een gebrek in een versregel bemerkt, terwij l alle ooren 

beleedigd worden door  een valschen noot of een dissonant 

acooord; in onze kunst is het heel anders: zeer  weinigen 

merken een fout in verhouding of schaal op, of zelfs de 

verwaarloozing van de gewoonste regels. Beveiligd door  deze 

onwetendheid der  menigte, kan men zich alle s ionen van 

buitensporigheden veroorloven en wij  zien dat in onze da-

gen ook maar  al te vaak gebeuren." 

t nadruk meenen wij  er  de aandacht op te moeten 

vestigen, dat deze woorden rui m vijfti g jaren geleden wer-

den geschreven en niet gisteren: met nadruk omdat het 

haast niet te gelooven is. dat onze zoo hoog opgehemelde 
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cultuur , althans op het gebied onzer  bouwkunst, geen vor-
deringen van eenige beteekenis schijnt te hebben gemaakt. 
Want is het ook niet altij d nog even waar, wat Viollet 
le e dan laat volgen?: 

e eerste dfe beste kan zoo maar  niet een opera doen 
opvoeren of een dfichtw|erk doen uitgeven, of wanneer zoo 
iets gebeurde zouden de directeur en de uitgever  spoedig 
berouw hebben dp een, |dat hij  zijn zaal, dc ander dat hij 
zijn persen ten gebruike had afgestaan. r dc eerste 
de beste kan zich voor  architect uitgeven, kan bouwen 
en het publiek is met deze .kunst niet zoo vertrouwd, dat 
het niet af en toe een conceptie zonder zin cn zonder 
vorm toejuicht. Wi j  kunnen allen verschillen in onze mee-
ning over de wjijze van uitdrukkin g onzer  denkbeelden in 
bouwkunst, over den vorm die wij  aan onze concepties 
meenen te moeten geven, maar  vvty zijn het allen eens 
over de waarde der  regels, die worden voorgeschreven door 
het gezond verstand, door de ervaring cn door de gebie-
dende wetten van de leer van het evenwicht. Welnu! laat 
ons, wat het onderwijs betreft beginnen de overeenstem-
ming op dit punt vast te stellen en laat ons de kwesties 
van vorm, die ten slotte slechts van ondergeschikt belang 
lang zijn, niet noodeloos oprakelen. t ons onderwijzen 
hoe elk tijdper k van de kunst getracht heeft te voldoen 
aan die onveranderlijk e wetten; hoe men een gegeven 
programma moet uitvoeren, maar  laat ons niet voor de 
oogen der  jeugd voorkeur of tegenzin ten toon spreiden, 
die noch op redeneering noch op smaak gegrond zijnde, 
het gevaar  opleveren, dat hij  tegenover het publiek te staan 
komt met voor hem onoplosbare vraagstukken, waar hij 
zich wil doorslaan met behulp van zijn gevoel en zijn op-
pervlakkig e kennis. k w.cnsch, dat deze aansporing tot 
eendracht gehoord worde; zij  zou dat indien ieder de wer 
kelijk e mcening van zijn kunstbroeder  wilde onderzoeken 
en hem niet de denkbeelden toeschreef, die het publiek 
bij  hem veronderstelt. n deze wenschelijke overeen-
stemming bestond, zou het onderwijs, in plaats van te 
kwijnen en in verwarrin g te geraken, zeker op een hooger 
peil komen. e jeugd die thans deel neemt aan worste-
lingen, die zij  met blinde hartstocht overdrijft , zou weten, 
dat er  in onze kunst, voor  alles, slechts een zekeren weg 
is, te weten die welke wordt aangewezen door de kennis 
en de rede; wij  zouden haar  niet het betreurenswaardig 
middel aanbieden, /om zich vri j  te maken van de ernstige, 
moeilijke, zakelijke studie, onder  voorwendsel de gevoelens 
aan te hangen van deze of gene school. k beweer  niet, 
dat de bouwkunst alleen een kunst der  rede is in een woord 
een zuivere wetenschap; maar in den nood moet men zich 
voor  alles daarheen spoeden, waar het gevaar  dreigt. Wan-
neer het huis brandt gaat men niet twisten over de vraag 
of het gebouwd is naar de regels van Vignola of naar 
het model der  middeleeuwsche woningen; men loopt naar 
het water. n onze dagen, gaat het niet aan een kunstvorm 
boven een anderen de voorkeur te geven, dit staat niet 
meer in onze macht. t is hier  te doen om de jeugd 
een zekere methode te leeren, om hare respectieve waarde 
te schatten; deze methode is de redencering, de analyze; 
het is de wetenschap, die rangschikt en kiest, na te heb-
ben vergeleken, het is 'het onderricht der  practische mid-
delen zonder  uitsluiting , zonder  vooroordeel, zonder  ijdele 
theorie. Wi j  leven niet meer in den tij d toen men geheele 
eeuwen van de geschiedenis kon uitwisschen, en zoo eenige 
achterlijk e geesten  gelooven door hun stilzwijgen een 
dienst aan de kunst te bewijlzen, dit is een zuivere illusie; 
want op deze wijze prikkelen zij  slechts tot onderzoek'; hun 
stilzwijgendheid is zelfs een aansporing en elke aansporing 
leidt tot overdrijvin g van de wakker  geroepen gevoelens. 
Voorgeven een zaak te verbergen, die iedereen zien kan 
of een algemeen gevoel miskennen, is de dwaasheid ge-

weest van alle stelsels bij l hun verval!; in de staatkunde 
is zij  de piorzaak der  gewelddadige omwentelingen; in dc 
wetenschap en in de kunst is het een geopende deur  voor 
buitensporigheden, voor  brutal e onkunde, voor  ondoordachte 
reacties, vppr  verwarrin g en voor het verlies van de ele-
mentaire beginselen. n tijiden van overgang en wederge-
boorte, zooals .de onze, igeloof ik dat het eenige middel, 
om die wedergeboorte te bevorderen (en wat kunnen wij 
meer  doen ?), is, alles te goeder  trouw te onderzoeken, 
zonder  hartstocht en nauwkeurig een soort van belans op 
te maken van den staat der  vergaarde kennis; en wanneer 
wij  beweren leiding te geven, wij  atomen verloren in den 
algemeenen stroom, laat het dan zijn met onzen besten 
gids. onze redeneering, ons 'vermogen om te vergelijken 
dn af te leiden. n deze gids niet onfeilbaar is, hij 
heeft ten minste deze eigenschap, den weg bij 1 eiken stap 
te verlichten en aan n die hem volgen te veroorlooven zijn 
dwalingen te herkennen en te verbeteren. t is minder 
gevaarlijk dan de stilte, want de stilte is de duisternis 
en in de duisternis 'struikel t iedereen." 

„ T e n besluite zal ik hier  nog bijvoegen: i ° . dat de tij d 
gekomen is, waarin bet niet meer aan het onderwijs go-

d is exclusief te zijn ; waarin het 'willen volhouden 
n hetgeen (men voor de goede en, gezonde leerstellin-

gen houdt, Tjeteekent het willen opsluiten van den geest 
der jeugd 'binnen een cirkel , die misschien honderd jaar-
geleden wij d genoeg was, maar die heden niet meer be-
staat ; het 4s bestendigen van een noodlottige verwarring , 
het ontkennen '̂an eene reusachtige hoeveelheid verwor-
ven kennis, verricht onderzoek en nuttigen arbeid; 2°. dat 
in den .staat van onzekerheid, waartoe de beste geesten 
vervallen zijn jo|p het punt van de regelen, het niet zoozeer 
de kunstvormen zijn, die men aan de jeugd onderwijzen 
moet, dan 'wel de onveranderlijk e beginselen der  kunst, 
d. w. z. haar  reden  Van bestaan, hare samenstelling, hare 
methoden en hare gedaanteverwisselingen naar de behoeften 
en zeden; wat men verwerpen moet, dat zijn de vage 
theor ieën, elk stelsel gebaseerd op overleveringen, die niet 
steunen op een logische aaneenschakeding van feiten, en 
vooral deze voor  onaantastbaar  doorgaande formules, die 
nooit opgevolgd zijn in dc schitterende tijdperke n der  kunst. 
Wanneer het geloof aan de menschen ontbreekt (ik be-
doel het ware geloof, dat niet redetwist) blijf t hun slechts 
een gids over. namelijk hlun rede, het gevoel van het ware 
en rechte; het gereedschap is onvolmaakt, dit geef ik toe, 
maar het is toch beter  zich daarvan te bedienen, dan er 
in het geheel geen te hebben. e moderne hoogmoed 
heeft de antieke fatalitei t en de berusting der  middeleeuwen 
vervangen; laat ons met deze verandering der  geesten re-
kening houden in de republiek der  kunsten, gelijk in de 
staatkunde de re'geeringen er  rekening mede houden in 
de kunst van regeeren der  tegenwoordige geslachten. n 
zal moeten toegeven, dat het nogal vermakelijk is, te zien 
hoe dc toongevers, d,ie ons beschuldigen, dat wij  de geesten 
achteruit willen brengen, zelf handelen gelijk wellicht de 
Atheensche magistraten of de middeleeuwsche gilden zou-
den hebben gedaan en dat wij  verplicht zijn de onafhan-
kelijkhei d van de rede in de kunsten op te eischen. Vol -
tair e heeft in zijn tij d echter nog wel andere tegenstel-
lingen gesignaleerd; men behoeft dus aan de toekomst niet 
te wanhopen." 

t is dus, naar  mij n oordeel, door de rede, dat men 
ons geslacht van kunstenaars moet bewerken en ik ben 
overtuigd, idat men door het te gewennen aan redence-
ring . er  in slagen zal zijn smaak een weinig te perfection-
neeren. E l k mensch, die kunstenaar  geboren is bezit zijn 
<unst bij  ingeving, maar de berekening en de ervaring dienen 
aan te toonen, dat deze ingeving juist is; het is de proef 
op een zeer  wonderbaarlijk e werking van den geest; een 

mensch droomt en rakelt vele oude denkbeelden op; eens-
klaps komt er  een nieuw voor den dag, hoe en waarom 
weet men evenmin als men weet hoe uit het cp elkander 
inwerken vyan een mannelijk en vrouwelij k individ u een 
nieuw ontstaat. t is echter  zeker, dat men, om een 
kunst te verkrijgen , die de onze is, men de denkbeelden 
moet oprakelen en niet uitdooven; men moet ze aan alle 
zijden 'beschouwen in het licht der  rede, ze onderzoeken 
door  'vergelijiklin g en wrijving ! e ouden hadden op ons 
het voordeel niet zulk een geweldige massa materiaal te 
bezitten, waarmede wij  wel genoodzaakt zijn rekening te 
houden; zij  hadden bovendien het voorrecht van een op-
voeding, in volkomen harmonie met hun maatschappelijkcn 
staat, terwij l dc onze slechts een onverteerbare massa is 
van oude overleveringen, waaraan niemand meer  gelooft 
en nieuwe wetenschappen, die in voortdurenden tegenspraak 
met die overleveringen zijn." 

t men zuchten over  onze eeuw zooveel men wil , 
er  Ss revden genoeg voor en ik geef toe, dat zelfs de 
vrijheid , «olm te zuchten over den tegenvvoordigen tijd , ge-
waarborgd 'moet zijn ; maar, wat mij  betreft, onze eeuw is 
elk andere waard en ik neem haar, zooals zij  is. n 
iedereen zoo doen wil , zullen wij  weder  kunst hebben: 
daarvoor is het voldoende, dat wij*  een weinig gebruik maken 
van pns vermogen om te redeneeren, en dat wij  ophouden 
te gelooven, dat wij  leven onder  bodewijk V en dat 
meneer n .Superintendant der  schoone kunsten in 
Frankrij k is." 

t is wel opmerkenswaardig, dat eerst nog bijn a twee 
geslachten voorbij  moesten gaan alvorens men eigenlijk v 
grepen heeft wat Viollet le e bedoelde. Weliswaar is 
de zoogenaamde redegevende stij l in de mode gekomen, 
maar deze heeft, behalve bij  enkele van onze -
kundigen, zeer  weinig aanhangers kunnen vinden e-n dan 
pok slechts een kortstondig leven gehad'. Gelukki g zijn onze 

s nu weder  alles behalve redegevend in 
hunne {uitingen, maar  anderzijds is het te betreuren dat 
pnze kunst en ons kunstonderwijs in vele opzichten nog 
pp thetzelfde standpunt staan, als in  door den Fran-
schen schrijver  werd geschetst. 

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

E E - E N 

. 

r  het Bestuur van bovengenoemden Bond is de vol-
gende circulair e verzonden: 

Aan alle ingenieurs, architecten, industricelen 
en andere werkgevers, welke opzichters, tecke-
naars of daarmede gelijk te stellen technici in 
hun dienst hebben. 

WeledelGestrenge ! 

n deze dagen, nu tengevolge van de ontwrichtin g van 
het economische leven, honderden technici tot werkloosheid 
zijn gedoemd, en even zoovele honderden tengevolge van 
de mobilisatie uit hun werk zijn gehaald en zonder  inkomen 
hunne gezinnen of bloedverwanten hebben moeten achter-
laten, richt het Bondsbestuur  van den Algemeenen Neder-
landschen Opzichters- en Teekenaarsbond tot U het ver-
zoek, zóódanige maatregelen te treffen, dat op eenigerlei 
wijze aan den hulpbehoevenden toestand, waarin de tecb-
nici blijken s onze onderzoekingen ree s verkeer  en, tegemoet 
wordt gekomen. 

t is ons gebleken, dat talrijk e gezinnen van technici, 
waarvan de vader  onder de wapenen is geroepen, met hui-
vering de komende tijden zien naderen. Anderen, den 
e e r s t en A u g u s t u s reeds ontslagen, hebben hun gezin 
opgebroken en hun intrek genomen bij  bloedverwanten of 
bij  collega's, die nu nog in staat zijn de behulpzame hand 
te bieden, doch straks eveneens hetzelfde lot zullem treffen. 

Op den dag der  mobilisatie, den e e r s t en A u g u s-
tus, hebben eenige patroons hun personeel emtslagen, zon-
der dat de' w e t t el ij  k g e s t e l de o i p z e g g i n g s te r-
m ij  n in acht is genomen. 

E r zijn werkgevers, die hun technisch personeel voor-
stellen met ingang van  September e.k. de salarissen met 

 tot  te verminderen, zonder dat de arbeidsduur 
wordt

Alhoewel wij  overtuigd zijn, dat deze daden door  eenige 
werkgevers gepleegd, te-n scherpste door  zullen worden 
afgekeurd, achten wij  ons, met het oog op de toekomst, ver-
plicht , deze- handelingen onder Uwe aandacht' te brengen. 

r  tegenover  staat, dat door  vverkgeversvereenigingen 
besluiten zijn genomen, die' van een welwillende houding 
getuigenis afleggen, lle't zij  ons vergund deze' in het kort 
te releveeren. 

n e T e l e g r a af van  Augustus j.1. b.v. vveerv 
t . J. , secretaris van dc Nederlandsche Ver-

eeniging van Werkgevers in de , gevestigd 
te Amsterdam, in een ingezonden stuk de beschuldiging 
van . . A . , kantonrechter te'  Amsterdam, als 
zouden werkgevers meermalen in lijnrechten strij d met de 
wet op het Arbeidscontract zijn opgetreden. 

n bedoeld ingezonden stuk lezen wij  e>. m.: 

„ N a a r aanleiding hiervan stelt de Nederlandsche Ver-
eeniging van Werkgevers in de , geves-
tigd tc Amsterdam, er  prij s op het volgende te 
berichten: 

bij  geen harer  leden hebben opzeggingen plaats gehad 
zonder  inachtneming van een vastgestelden opzeggings-
termij n ; 

opze'ggingen in verband met de tegenwoordige moeiev 
lijk e omstandigheden zijn slechts bij  enkelen e'n voor 
enkelen voorgekomen; 

voorts is er  in de algemeene vergadering van onza 
vereeniging op  dezer  nadrukkelij k op gewezen, dat 
het algemeen belang vordert , de werklieden zooveel 
mogelijk aan het werk tc houden, hetgeen echter  voor 
velen onzer  uiterst bezwaarlijk is door de exorbitante 
prijsverhooging der  materialen en de veel voorkomende 
wanbetaling van afnemers." 

e geruststellende woorden, geuit aan het aelre's der 
werklieden, zullen zeer  ze'ker ook voor het technisch per-
soneel bedoeld zijn, aangezien wij  geen enkele reden hein-
ben te onderstellen, dat tcgenoVer do technici een andere 
houding zal worden aangenomen. 

Een andere werkgeversorganisatie, n.1. de Nederlandsche 
Vereeniging voor  Centrale , heeft be-
kend gemaakt, dat de Buitengewone Algemeene Vergade-
rin g met a l g e m e e ne stemmen besloten heeft om te 
trachten, zelfs met financieele opofferingen, ele werklieden 
der vereeniging zooveel en zoolang mogedijk in dienst te: 
houden, pp doe>r  ieder li d met zijn arbeiders te- regelen 
t ij  del ijk e voo r waa rd e n. 

e bekendmaking, die onderteekend is tl .e>r een itS-tal 
zeer  goed bekend staande Firma' s — leden der  vereeni-
ging —, vestigt alleszins den indruk , elat de'ze' werkgevers 
tot elk overleg met de betrokkenen dus ook met de'  technici 
meenen wij , bereid zijn. 

t r  van de . tot Bev. der  Bouwkunst 
schrijf t in het B o u w k u n d i g W e e k b 1 a d van  Au-
gustus j.1. het volgende: 



n dc tegenwoordige ernstige tijden, nu door  liet 

oorlogsgeweld steeds meer  handel en industri e worden 

lamgeslagen, wordt  dc werkzaamheid win  ar-

chitect voortdurend meer  ingekort. En zal de crisis 

nog lang duren, dan zal ook hij  binnen niet langen tijd . 

behoudens ccn hoogst enkele uitzondering, werkeloos 

 igoed als werkeloos worden. 

Toch is het  het oogenblik nog niet zoover; en 

 verband (hiermede meent het r der . 

tot Bev. der  Bouwkunst met aandrang den collega's 

in overweging te moeten geven, hun personeel zoo 

lang mogelijk in dienst te houden. Want zijn de tijden 

voor  architecten ernstig, zeer  zeker  niet minder 

ernstig zijn zij  de Opzichters cn Teekenaars. die 

bij  ontslag niet alleen geheel werkeloos, maar  vaak 

ook broodeloos worden. n beseffc men. dat 

hoe meer men op  één of andere wijze zijn opziclv 

ters werkzaam laat, des te meer men ook medewerkt 

om  algemeene crisis en de algeheele werkeloosheid 

te voorkomen. Gaarne zou het r een meer 

afdoende raad geven, maar het weet dezen niet. t 

cr  van  zijde der  opzichters en teckenaars een andere 

oplossing mogelijk geacht worden, dan zal het -

bestuur die daarne vernemen en overwegen." 

t blijk t zonneklaar, dat het r der . 

tot Bevordering der  Bouwkunst niets liever  wenscht, dan 

dat de architectj-lcden. op nader  vast te stellen voorwaar-

den, hunne opzichters en teckenaars  lang mogelijk

het werk houden. 

O p grond van bovenstaande uitspraken, meent het Bonds-

bestuur van onzen Bond. dat U den ernst der  tijden en 

de benarde omstandigheden, waarin de Nederlandsche tech-

nici verkecren, volkomen zal onderschrijven en berei 1 zal 

worden (gevonden. 1'we medewerking tot leniging van den 

nood te verleenen. 

Wi j  erkennen, dat niet alle werkgevers,  f inancieel© 

redenen  zijn dezelfde maatregelen voor hun tech-

nisch personeel te treffen. E r  zullen zich gevallen voor-

doen, die een afzonderlijk e regeling eischen en waarover 

öf  pers meel öf met 'het bestuur der  v akvereenil-

gting.  welk doel wij 1 altij d beschikbaar  zijn. overleg 

 worden gepleegd. 

E én verzoek evenwel, zouden wij  gaarne algemeen zien 

ingewilligd, n.1. (lat aan degenen, die op i'  Augustus finder 

de wapenen zijn geroepen, het 

v o l l e s a l a r i s o v er de m a a nd A u g u s t u s w o r d t 

 t b  t  1 d 

met inachtneming, dat het uit te betalen bedrag  de 

kanende maanden met de betrokkenen wordt overeenge-

komen. t volgt, dat het dienstverband niet wordt ver-

broken  noodig 

 p 1  t s v  r v  n g  r g ed Ur  en 1 e  e 

m o b i l i s a t i e 

kan worden aangesteld. 

Vervolgens verzoeken wij  U eerst dan tot inkrimpin g van 

l' w personeel over  gaan. wanneer — voorzoover de, 

bedrijfsvor m zulks toelaat — 

v o or  a l l e n, z o n d er o n d e r s c h e i d , d en 

a r b e i d s d u u r is v e r k o r t . 

Wi j  zijn er  van overtuigd, dat Uw personeel liever  korter 

werkt  daardoor  minder  salaris zou ontvangen, dan het 

 moeten aanzien, dat enkelen worden ontslagen. 

n zich onverhoopt gevallen voordoen, die een in-

willigin g van bovenstaande verzoeken bemoeilijken, of om-

standigheden aanwezig zijn. die de gewenschte maatrege-

len in den weg staan, dan zijn wij  gaarne bereid mede 

 werken om een goede oplossing te bewerkstelligen. 

Aldu s 'vastgesteld : r het Bondsbestuur  in zijne 

vergadering, gehouden te Amsterdam op  Aug.
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De „Deutsch e Werkbund"-Tentoonstelling . 

door den oorlog, Onder de zaken en ondernemingen, die 

om een banale uitdrukkin g te gebruiken, step gezet zijn, 

behoort, gelijk bekend is, de reeds veel besproken en be-

schreven Tentoonstelling van den n ..Werkbund" 

te . 

Voor de ondernemers en zij, die verder  geldelijk bij  de 

onderneming betrokken waren, is dit zeker  zeer te betre.v-

ren, maar of er  overigens veel mee verloren is zou men 

gaan betwijfelen, wanneer men leest wat ,.de Bouwwereld" 

daaromtrent verleden week overnam .tit het Septembernum-

mer  van c . Ongetwijfeld is de tentoonstel-

lin g groot opgezet, maar dc Werkhand schijnt zijn krachten 

wat te hebben overschat en het z ven genoemde -

schc tijdschrif t spreekt zelfs van de mislukkin g van den 

duitschen „ W e r k b u n d "  en zijne tentoonstelling cn deelt dan 

mede dat de tentoonstelling  Augustus werd gesloten en 

de zalen voor  hospitaal worden ingericht. t bericht ver-

volgt : „Zo o heeft ook het eind dezer  tentoonstelling onder 

hetzelfde ongeluksgesternte gestaan als het begin. Toen wij 

i bij  de opening kwamen troffen wij , veroorzaakt door 

de onvoldoende organisatie en de radeloosheid der  leiding 

eene zeer  onvolledige tentoonstelling, die wat betreft hare 

onvoltooidheid niet licht een voorbeeld kon vinden. Gelei-

delij k werd toen in den loop van vele weken het werk 

voltooid en toen de e Werkbund "  voor  zijne jaar-

vergadering op  Juli te n bijeenkwam, was wel, op 

enkele lokaliteiten na, eene uiterlij k voltooide tentoonstel-

lin g te zien, maar men kom er  zich niet aan verheugen, 

omdat de hoedanigheid niet beantwoordde aan de verwach-

tingen en beloften en omdat de ,.Wcrkbun:l"-gedacht e in 

de tentoonstelling volstrekt niet t >t uitin g was ge kom n. 

E n hu deze plotselinge sluiting, die het onmogelijk maakt 

delbalans der  tentoonstelling op te maken — en daarmede vit 

zeken- hoogte ook de balans van de liitsche „Qual i tats -

arbeit" t is niet het uur  om de tentoonstellingsleiding, 

voor de vierschaar te brengen, maar men mag niet veC-

zwijgen, dat haar in rustiger  tijden geeiie hittere verwijten 

zouden bespaard zijn gebleven. Een tweede uitgave van 

den catalogus na de geheel onvoldoende eerste, waarmede 

men zich gedurende tien weken, tot uien voorlaatsten dag-

der  tentoonstelling, moest behelpen, zal voorloopig het eenige 

of f ic iëc le literair e dokument dezer  tentoonstelling zijn : eene 

geï l lus t reerde beschrijving lag in het voornemen, maar do 

sluitin g der  tentoonstelling viel samen met de eerste voor-

bereidingen der  uitgave, idie nu wel ongepubliceerd zal 

moeten blijven. t is volstrekt niet tegen het belang van 

den Werkhond, want leze zou zich door de beo irdeeling 

der  tentoonstelling die noodzakelijk uit de publicatie gevolgd 

was. in geen aangename positie hebben bevonden.

wordt ten minste de tentoonstelling en haar  resultaat niet 

in een officieel dokument vastgelegd. e ontij  lige slur-

ting geeft den Werk b wul aanleiding  na eenige jaren 

met eene strenger  gekozen en veel minder  "invangrijke , 

maar  hopetilij k effektv oller  tentoonstelling voor den dag 

tc komen, liet is teekenend dat de gedachte aan zulk eene 

onderneming in den boezem van het Werkbu i lbcstuur op-

kwam toen men zich geplaatst zag voor de resultaten der 

e he tentoonstelling. Vooreerst kan weliswaar  niet aan 



ccn nieuwe tentoonstelling worden gedacht. e duitsche" 
gedachten gaan thans in andere richtin g en alles wat terir 
toonstelling is, bijzaak, wat het o.i. — erkennen wij  het  — 
eigenlijk pok in vredesdagen is. r  dikwijl s is de ge-
heele ernst des tijd s npodig om eeflie traditioneel pver-
schatte „kui tuuru i t ing "  tot zijn echte waarde terug te 
brengen." 

Veredeling van de e kunstnijverheid beoogt de 
Werkbun d in dien zin, dat niet slechts de handwerksnijvcr-
heid daaronder  begrepen zal zijn. maar  ook die welke van 
machines gebruik maakt. All e gebruiksvoorwerpen moeten 
hun eigen schoonheid verkrijge n en daartoe wordt een innige 
samenwerking vereischt van kunstenaars, fabrikanten en han-
delslieden. t denkbeeld is niet verwerpelijk , maar  ook 
niet geheel nieuw. n den Werkbun d is echter  het doel, 
voor  een niet gering deel, aan de e kunstnijverheid, 
door  het samengaan van kunst en handelsgeest, een ruimer 
afzetgebied te verzekeren, en met het oog op dit doel 
hebben dc industrieelen begrepen, dat zij  zich van de lei-
ding in den bond moesten meester  maken. 

Wanneer deze aan de kunstenaars werd overgelaten zou 
er  van zaken doen niet veel terecht komen. e indus-
trieelen waren bij  de opening der  tentoonstelling klaar  met 
hun inzendingen; de kunstenaars-inzenders kwamen achter-
aan  bleven geheel weg en de kunstenaars zijn het bo-
vendien onder  elkander  nog telkens oneens over  de op-
vattingen, fdie in den bond den toon moeten aangeven 

n is het in deze omstandigheden voor  den
gelukkig, dat de tentoonstelling ontijdi g gesloten moest wor-
den vn de .oorlog als hoofdoorzaak van de mislukkin g kan 
worden beschouwd. 

Een pnzer  medewerkers, die de tentconstolling bezocht, 
deelde pns als totaalindru k mede, dat zij  hem niet in alle 
opzichten geslaagd voorkwam, maar  toch niet den indru k 
van een mislukkin g maakte. Alleen hij  vond haar  veel te 
groot, 'veel te wijdlpopig , veel te veel er  bijgehaald, dat 
eigenlijk met het hoofddenkbeeld van den Werkbun d niet: 
had luit  men hier  juist een duidelijk e
fende (demonstratie zou hebben verwacht, waardoor
groote  ineens van doel en streven van den bond 
op de hoogte zou  gebracht. e zaak. waar  het
gaat, Verdient de belangstelling van het publiek en heeft 
haar  moedig; zijl  die belangstelling ook buiten 

d en inzonderheid bij  ons, al behoeven wij  nu niet 
dadelijk look in tons land een werkbondje te gaan stichten, 

 als natuurlij k alweder  voorgesteld is. t is daarom jam-
mer, dat de tentoonstelling niet meer  bezocht kan worden. 
Wi j  'hadden er. bij  al hare gebreken,  een  ander 
kunnen leeren. Thans zijn wij  aangewezen op hetgeen er 
over  geschreven is en daaronder  verdienen de Brieven door 

. N. d t in het Algemeen d 

geplaatst allereerst genoemd te worden. t was een goed 
denkbeeld  schrijver, deze brieven nog eens afzon-
derlij k luit te geven bij  W . . en ƒ. B r u s s e 's Uitgevers.-
maatschappij  te . e indrukke n hebben nog niets 

 'hun t'rischheid verloren. Zi j  geven ons een kij k op de 
e 'kunst in het algemeen, die .i . in vele opzichten 

zeer  juist is. Een enkele maal bedreigt misschien de schijn 
den schrijver, waar  hjij  de dingen mooier  ziet, dan zij  wel-
licht zijn, maar  dit pleit eerder  voor  dan tegen hem. 

Wi j  willen hier  alleen zijn eindconclusie aanhalen, waar-
van vooral het slot  trof . 

„ E n zoo is het met de jonge e kunst. Zi j  aan-
vaardt de concurrentie, en van haar  uit, ja wat meer  wil 
zeggen (ondanks haar, slaagt zij  er  in nieuwe schoonheid 
en nieuwe ware inzichten en betere verhoudingen tc wirt -
nen. t is alles verrassend en opwekkend zeker." 

r  de drijfveeren van dë ooncurrentie zijn vreemd 
aan de liefde, aan die groote uitstroomende en alles om-
vattende liefde bedpel ik, en juist die liefde toch alleen is 
dc drijfveer  vopr  alle waarlij k groote kunst." 

t geldt vppr  hpt verre verleden, voor  dc kunst van 
de [oudheid der  wereld, want in die oude kunst hangt nog 
de zachte geur  van die liefde, als letterlij k alles al /ergaan 
is, en .ontwricht." 

r  (dit geldt ook voor  wat ons dichter  staat, voor 
heel de kunstcultuur  van Europa, de klar e Grieksche zoo/-
wel als de zware middeneeuwsche en juichende kettersche 
cultuur  der  renaissance, en dit geldt tot op onzen huldigen 
tij d van versplinterd individualisme en vereenzaamd lijden. 
Wi e zich daarvan ook overtuigen wil . hij  heeft slechts 
den pas verschenen bundel „Br ieve n aan zijn broeder"  van 
Vincent van Gogh te lezen." 

r  't is juist die liefde, die moreel doorvoede liefde, 
die noodzakelijk ontbreekt aan de moderne e kunst. 

t is geen gebrek, de bewonderenswaardige kunstenaars 
aan te rekenen, maar  het komt voort uit een maatschapi-
pelijk euvel, dat hun juist die liefde onthoudt, welke hun 
kunst tot boven de e n e r g ie zou vermogen op te heffen." 

Wi j  gelppven, dat d t hier  tevens aanwijst, 
waar  de schpen wringt in de geheele moderne e cul-
tuur , en ons kwam daarbij i in de gedachten wat een kenner 
van Grieksche kunst eens zeide van de bouwwerken van 
den Akrppcli s te Athene: 

„Zi j  zullen steeds voor  de geheele beschaafde wereld 
getuigenis afleggen van een volk, dat reeds meermalen be-
stemd bleek, met de vruchten van zijn geest en de werken 
zijner  handen, de altij d weder  in materialisme verzinkende 
beschaving (op nieuw in de sferen van het ideale omhoog 
te Vloeren."  Zal men ooit iets dergelijks van de heden-
daagsche e kunst kunnen getuigen ? Wi j  zetten hier 
een groot vraagteeken. 

Scoriaebricks . 

 pnze lezers zich zullen herinneren zijn, met be-
trekkin g tot het gebruik van scoriaebricks voor  de be-
strating lin de Gemeente 's-Gravenhage, indertij d verschillende 
adressen aan den d ingediend welke werden gesteld 
in handen van B. en W . pm praeadvies namelijk : 

van de 's-Gravenhaagsche Stalhouders-Vereeniging, met 
verzoek de wegen, welke van scoriaebricks zijn voorzien, 
te verbeteren door  deze bestrating te vervangen door  een 
meer  geschikt materiaal, van eigenaren van automobielen 
en eigenaren van huizen aan met scoriaebricks en klin -
kers geplaveide straten, met verzoek de straten, met kei-
bestrating zoo spoedig mogelijk van een ander  plaveisel 
teViccrzien; van het dagelijksch bestuur  van den A . N. W . B., 

met verzoek door  te gaan met het doen gebruiken van 
scoriaebricks in straten; en van het bestuur  van de Ver-
eeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten, om. in 
plaats Van scoriaebricks, zooveel mogelijk gebakken straat-
klinker s als bestratingsmateriaal te bezigen. 

B . en W . deelen nu het volgende aan den Gemeente-
raad mede: 

n het algemeen zou een aan alle eischen voldoende 
bestrating 'moeten zijn vlak, stroef, zooveel mogelijk ge-
ruischlocs en tegen zwaar  vervoer  bestand. 

t materiaal, om een zoodanige bestrating te verkri j 
gen, bestaat evenwel nog niet. 

e asfalt- en Tfoutbestrating komen aan die ideale be-

strating het meest nabij , op dit enkele punt na, dat zij, 
evenals 'bijn a elke bestrating, voor  eenigszins zwaar  ver-
voer  ingericht, voor  het verkeer  met paarden de noodige 
stroefheid mist cn te duur  is. t voor  ten behoeve 
van het leggen van asfalt- en houtbestrating uitgetrokken 
bedrag van f  is slechts voldoende, om een opper-
vlakte gelijkstaande aan  pCt. van die der  bestrate rij -
wegen m deze Gemeente daarvan te voorzien. 

n wpenstraten, waar  weinig rijverkeer  is te verwachten 
en de bestrating niet aan veel slijtage onderhevig is, kun-
nen [klinker s gelegd wprden, die goedkoop zijn en pve-
rigens verschillende goede eigenschappen hebben, terwij l voor 
straten, waarin min of meer  zwaar  rijvervoer  plaats vindt , na-
tuursteensporten het materiaal voor  bestrating moeten uitma-
ken. Bi j  zeer  zwaar  rijvervoer  moeten de hardste steensoorten 
gebruikt worden. e natuursteenscorten zullen, met hoe-
veel zorg ook neergelegd, steeds een min of meer  oneffen 
bestrating opleveren. 

n den scpriaebrick nu heeft men een bestratingsmate-
riaal gevpnden, dat in straten met niet al tc groot vervoer 
met zware wegen zeer  op zijn plaats is, daar  hij  dc voor 
zoodanige straten in aanmerking komende steensoorten wat 
hardheid aangaat, met succes kan vervangen, goedkooper 
is en voorts boven die steensoorten te verkiezen is, omdat 
daarmede een mopie vlakke bestrating verkregen kan wor-
den en de sooriaebrickbestrating, hoewel eenigszins glad, 
tpch door  de voegen niet  gevaarlijk is als b.v. een 

van asfalt, vooral onder  bepaalde weersgesteldheid, kan zijn. 
Over deze scoriaebricks wordt in het boven in de eerste 

plaats vermelde adres, dat van de 's-Gravenhaagsche Stal-
houdersverecniging, een zeer  afkeurend oordeel uitgesproken. 
Nu mag wel  worden opgemerkt, dat ook al zou 
dat 'adres geacht mogen worden door  allen, die van paar.-
denvervoer  gebruik maken, onderschreven te zijn. hetgeen 

 gebleken is, in zijn algemeenheid niet het geval is. 
 tegenstanders van het gebruik van scoriaebricks als be-

stratingsmateriaal zeker  nog niet het grootste gedeelte uit-
maken  de weggebruikers, gelijk de inzending van do 
andere vermelde adressen aantoont." 

Wanneer  verder  in aanmerking genomen wordt, dat het 
uitsluitend bezwaar  dier  tegenstanders gelegen is in de 
„zeer groote gladheid"  van het materiaal, hetwelk door  het 
gebruik  doelmatig hoefbeslag en door  het tot een 
minimu m terugbrengen van de tonrondte der  straten zou 

 wprden verholpen, dan bestaat er  naar  het door 
 Commissie voor  de Plaatselijke Werken en Eigendom-

men  oordeel van B. en W l geen reden dat in 
vele opzichten  terecht gewaardeerde bestratingsmato-
riaal (uit te luiten van het gebruik. r  volgens van de 
politi c ontvangen rapporten „da t het vallen van paarden 

 scoriaebricks, vioorzoover  der  politi e althans is kun-
 blijken , niet noemenswaard is" , stellen B. en W . voor 

 adressen voor  kennisgeving aan tc nemen. 

Het teren van wegen . 

Op het wegen-congres te Brussel in  werd door  ver-
schillende iaanwezigen de meening uitgesproken, dat het teren 
van wegen niet van toepassing was voor  wegen die de 
bebouwde (kom doorsnijden en alleen voor  landwegen in 
aanmerking kpn komen. 

Tegen deze meening verzetten zich de Engelsche en Ame-
rikaansche vertegenwoordigers op grond hunner  ervaring. 

t midden van  besloten nu verschillende e 
technici een studiereis naar  Engeland maken. Van hunne 
bevindingen is door  B a u r a t h een rappor t op-
gemaakt, waaraan wij  het volgende ontleenen. 

A . V e r s c h i l l e n d e m e t h o d en v o or  de 
b e h a n d e l i ng v an w e g en 

m et t e e r. 

e grpote ontwikkelin g van het automobielverkeer  en der-
gelijke mechanische voertuigen heeft in Engeland aanlei-
ding gegeven om den bouw van wegen in ernstige studie 
te nemen. c gevolgen van dit modern vervoermiddel zijn 
een snellere afslijtin g van de straatoppervlakte en daarmede 
gepaard gaande groote stofontwikkeling en vermeerdering 
der onderhoudskosten. 

r  (deze verschijnselen hoofdzakelijk bij  met grint , steen-
slag, enz. verharde wegen optreden, zoo laat het zich be-
grijpen , «dat men vporal getracht heeft om deze soort wegen 
beter itegen het moderne vervoermiddel bestand te doen zijn. 

n Vervanging door  straatwegen, hetwelk wel in de 
bebouwde ikem mogelijk is, komt minder  in aanmerking voor 
/andwegen. t streven moet wezen om de wegoppervlakte 
in zulk een toestand te brengen, dat zij  tegen het modern 
verkeer  'bestand is. 

n Engeland is een speciale commissie d B o a r d ) 
in /het leven geroepen, die van wegen een speciale studie 
maakt, alle mogelijke gegevens verzamelt en zelf proeven 
neemt, zoodat te verwachten is, dat zij  binnen enkele jaren 
ook goed doordachte grondregels zal kunnen vaststellen voor 
het gebruik van teer  tot verhooging van het weerstands-
vermogen van verharde wegen 

e commissie heeft verleden jaar  algemeene voorschrif-
ten fvppr  het teren van wegen vastgesteld, die wij '  hieronder 
zullen 'laten volgen. 

Opgemerkt zij , dat men zoowel in Engeland als in Amerik a 
dri e methoden volgt voor  het teren van wegen cn wel: 

"  pppervlakte-tering; 

 het 'maken van teer-macadam; 

 het maken van pikmortel-macadam. 

t eigenlijke verschil tusschen de dri e methoden be-
staat [hierin , dat bij l de pppervlakte-tering cn bij  het maken 
van pikmortel-macadam de bitumineuse bindmiddelen eerst 
pp d e plaats zelve grondig met de verharding in verbin-
ding gebracht worden, terwij l dit bij  het maken van teer-
macadam meest in bijzondere inrichtingen geschiedt, van 
waar  het met teer  behandelde steenslag naar  het terrein 
gebracht (moet worden. 

e eerste methode, de oppcrvlakte-tering, is een nabe-
handeling van de gewone methode van werken, in zooverre 
dat de verharding op de gewone wijze dient te geschieden 
en het teer  daaroverheen gebracht wordt . Anders is dit 
voor  de beide andere methoden. r  worden voor  de ver-
hardin g ^uitsluitend stukken steenslag van bepaalde afmetingen 
gebruikt , dus zonder  bindmiddel, die bij ' -macadam reeds 
met teer  overtrokken zijn, alvorens zij  op den weg gespreid 
wprden om alsdan vastgewalsd te worden, l zij  bij 
de derde methode eerst licht ingcwalsd en dan met een 
uit pik , teerolie en zand samengestelden warmen mortel 

 |innig doordrenkt worden, dat door  nawalsen de n 

tusschen de steenen geheel . n beide gevallen 

wordt ten slotte nog een g aangebracht. 

. G e s c h i k t h e id v an v e r s c h i l l e n de 

s p o r t en v an w e g e n vo  r de b e-

h a n d e l i n g m et t e e r. 

Straten en wegen, die geteerd worden, moeten droog 

liggen; het teren zal des te beter  slagen, naarmate de 

weg meer  aan wind en zonneschijn is blootgesteld. t 
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volgt dus. dal nauwe straten minder  geschikt, daarentegen 

breede straten in buitenwijken met lage en open bebouwing 

in li el algemeen zeer  geschikt zijn  oppervlakte-tering. 

Y' orwaarde voor de toepassing van teer-macadam en. 

pik-macadam is een goede onderbouw. n zakkiezen: 

Oppervlakte-tering wanneer het voornamelijk licht , ten 

minste weinig zwaar  verkeer  betreft, d. w. z. in de eerste 

plaats \ ;. r  straat- en landwegen, die hoofdzakelijk voor 

atitonv bielverkeer en licht streekverkeer  zijn aangewezen; 

te< r-macadam en pikmortel-macadam, wanneer het verkeer 

daarover  zwaarder w relt. 

('. 11  vv s t of f e n. 

 t e

a). S o o r t e n. 

Voor  oppervlakte-tering komen in aanmerking zoowel we-

gen jmet hard, als zulke niet zacht gesteente verhard. n 

het  etste geval wordt gebruik gemaakt van graniet [Guern-

sey  Schotland)  basalt, in het tweede geval van 

kalksteen. 

\ 'o '  de vervaardiging van teer-macadam en pikmortel -

macadam werden eerst pro-ven met allerlei steensoorten 

genomen, e ervaring heeft echter  geleerd, dat bij 1 zwaar 

\crkccr  alleen een hard gesteente een duurzame verharding 

geeft. t goed gevolg zijn ook harde hoogovenslakken 

gebruikt , h.ewel niet kan ontkend worden, dat dit materiaal 

bij  graniet en basalt achterstaat. 

b). A f m e t i ng e n. 

Bij de oppervlakte-tering wordt ter  afdekking vin de pas 

geteerde vvcgopperv lakte fij n grint van . kor-

relgroi tte gebruikt . Straatstof en vuil moeten worden ver-

meden. 

Bij teer-macadam en pikmortel-macadam wordt in den 

regel gebruik gemaakt van steenslag van verschillende kor-

relgrpott e ) ter  verkrijgin g van een zoo dicht 

mogelijke deklaag. 

 T e er e n p i k. 

 en pik ter  vervanging van asphalt.) 

Vroeger  werd uitsluitend asphalt gebruikt . r  voegde 
men daaraan steenkoolteerpik toe. ook wel koolteer of o l iën 
van verschillende herkomst, waaronder  zware steenkolen-
ol iën en mineraalo l iën. r  en meer nam de toevoeging, 
vooral van kooltecrpik , zoo toe, dat men uitsluitend slechts 
den naam asphalt oiverhield en in werkelijkhei d een stof 
gebruikte, die bijna geheel uit kooltecrpik van verschillende 
hardheidsgraden bestond. 

Tegenwoordig wordt meestal gebruik gemaakt van door 

distillati e van ruw teer  verkregen teer en pik, die vri j  zijn 

van minerale bcstanddcelcn en in eiken verlangden graad 

van taaivloeibaarhcid en hardheid verkregen kunnen w rd n 

e kunstmatig verkregen bitumincuse bindmiddelen zijn 

heel wat g-:,edkooper dan asphalt. Voor het gebruik is het 

best 'geprepareerd teer. dat zoo min mogelijk water  bevat, 

w d at 'het bij  of  C. zonder te schuimen kookt. 

Voer  oppervlakte-tering moet een mengsel van  pet. 

pik met  pet. zware s tecnkolenteero l iën gebruikt 

worden. Voor  teer-macadam en pikmortel-macadam stijgt 

het igehalte aan pik, voor  zoover de vermenging van liet 

steenslag onmiddellij k na het walsen plaats vindt, t :t

pet. en hoogstens  pet. t dit preparaat langen tij d 

voor  Biet walsen blijven liggen, zoo moet het pikgehalte tot 

 pet. dalen, en daarmede overeenkomende bedraagt het 

gehalte aan ol iën ongeveer  pet. 

Bcstanddcelcn met laag kookpunt moeten geweerd wor-

den. Bij  gr. C. mag [het teer  niet meer  dan  pet. ovcr-

distilleeren, e kleiner het gehalte aan vrij e koolstof en 

aschbestanddeelen is. des te waardevoller  is het. -

- e n . 
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Een Burgemeester-Kunstenaar . 

n het afgeloopcn voorjaar  hebben de dagbladen het 

overlijden gemeld van den Brusselschen oud-burgemeester 

i Buis. Van dat overlijden is niet veel notiti e genomen, 

niet omdat men deze merkwaardige persoonlijkheid verge-

ten was en ook niet omdat hij  zijn roem overleefd had, 

maar  integendeel juist wellicht, omdat hij  het verstandigste 

gedaan had. wat een beroemd man doen kan. om zijn 

ro'.'m i njict te overleven en reeds rui m veertien jaren ge-

leden zich teruggetrokken had uit de positie, waarin hij  zich 

een ver  buiten z in vaderland bekenden naam had verworven. 

t was in i ember  dat Buis zijn ontslag nam als 

burgemeester van 'Brussel en het waren geen gezondheids 

redenen noch ook politieke overwegingen, die hem hiertoe 

genoopt hadden, idjbch hoe 'bereisd hij ' ook was. het Verre 
Opeten China, Japan en Siam waren hem onbekend en 
hij wilde deze landen nog bezoeken in de kracht zijner 

jaren. Voor  zijn vaderstad had hij  genoeg gedaan en hij 

meende de voortzetting van zijn taak nu aan andere han-

den te (kunnen «ver la ten. 

Buis was geen gewoon burgemeester, maar in hem waren 

de kunstenaar en de krachtige bewindsman vereenigd, een 

voorzeker  zeer  zeldzame combinatie, waarvan men zich geen 

goed denkbeeld kan vormen, zonder wat meer van zijn 

merkwaardigen levensloop te weten. 

Charles. Francois, Gom ma ir e Buis was te Brussel gebo-

ren in j  doorliep de nijverheidsafdeeling van het 

Atheneum, bezocht d# kunstacademie, verbleef eenigen tij d 

in Parij s en ë en kwam toen, op nog jeugdigen leef 

tij d in het bedrij f van zijn vader,  goudsmidswerkplaats. 

j verwierf zich eenigen naam door de werken lie hij 

als goudsmid, meest naar  eigen ontwerpen uitvoerde, maar 

tegelijkerheid werd hij  zich bewust  hetgeen hem en 

zijn hulpkrachten (ontbrak ten gov e van  gebreken in 

het toenmalige Belgische schoolwezen voor  V lks-

middenklassen, alsmede in het ambachts- en kunst aidorvvijs. 

j sloot .zich bij  de rcpublikeinsehc parti j  aan. was  der 

eerste leden van de e Pensee"  en richtt e met zijn 

vrienden de e 'de 1' "  p. waarvan hij 

achttien jaren lang onafgebroken voorzitter  was. Zij n duel 

was de herziening van de schoolwet van  van 

de verouderde methode van onderwijs. j  hield voordrach-

ten over  (kunstnijverheid en kunstgeschiedenis en ver  op-

voedkundige onderwerpen, redigeerde het rijdschrift  de 

e de 1'  Enseignemcnt"  en was geheel belangde is 

van  tot  directeur van de door  deze vereeniging 

gestichte normaalschool. n 'in Engeland. .Nederland

e bland verruimden zijn 'kennis en bevestigden zijn over 

tuigin g en het groote [gevolg zijner  werkzaamheid was de 

schoolwet van

s te voren was hij  door de Brusselse he universiteit 

tot el otor. 'nonori s causa, benoemd en in  als li 1 

van den gemeenteraad zijner  vaderstad gek zen n

werd hij  tot schepen wij  /ouden zeggen vveth .le-r

het onderwijs in de- hoofdstad gekozen e-n bevestigd. >l 

schoon hij  'in regceringskringen nie-t /eer  gezien was. we-

gens zijn democratische' beginselen.  nieuwe- en gewicli 
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tige ambt 'opende iBuls  gelegenheid  krach-
tige  zegenrijke werkzaamheid. Slecht gebauwde en slecht 
toegeruste scholen,  gevormde  onvoldoend be-
taalde leerkrachten,  leerplan  of doel, zoo 

 toestand, waarin Buis  Brusselsche scholen aantrof. 
e inwendige inrichtin g veranderde hij  voornamelijk naar 

e vperbeelden  het uiterlij k  toerusting' 
stelde hij  eischen  Belgische hoofdstad waardig j  vond 
zelfs  {hygiënische schoolbank  die zich aanpast aarv 

 grootste van den scholier. j  voerde het onderwij s in 
handenarbeid  Ylaamsche taal, zijn moedertaal, 
in  wijdd e  zijn zorgen  ambachts-
ondi rvvij' s  ̂ ict middelbaar  onderwijs. 

Bij  Congres  Teekenkunst in  trad hij 
secretaris op;  een  oprichters van 

g  bestuurslid 
nationale Jubileumstentoonstelling. 

l  Brussel 
prt gramma  Academie

n  ('bij  plotselingen 

als 
de 

der 
j  was de stichter  der 

en ontwierp een nieuw 
Schoone n aldaar, 

dood van Vanderstrateii 

wir d i Buis tot burgemeester  v; 
ln ven. Julius Anspach had te varen 
jaren met tere vervuld. j  had zijn 
aan de 'politiek der  linkerzijde , die 

in zijn vaderstad ver-
deze betrekking lange 
benoeming te danken 
den minister  1'rère-

< >rban wist 'te bewegen, hem aan den koning voor  te 
dragen. t zou niet gelukt zijn. wanneer  zijne persoon-
lijk e verdiensten 'hem geen aanspraak hadden gegeven op 
 en plaats, waar  de regeering anders liever  geen onrustig 

democraat had [gezien. r  er  deed zich hier  een ver-
schijnsel voor, dat ook elders meermalen is waargenomen. 
Bids stelde de politieke verwachtingen zijner  partijgenooten 
teleur. Van  tot  afgevaardigde voor  Brussel in 
de Belgische r voegde hij  zich aan de zijde der  in 
het ministerie belichaamde gematigd liberale richtin g en 
look ijn het bestuur  der  stad toonde hij i zich gematigd in 
de toepassing der  'democratische beginselen. c verkiezin-
gen van  brachten in Be lg ië de katholieke partij '  aan 
bet bewind; Buis verloor  zijn zetel in de , maar 
kon zich nu ook te krachtiger  aan zijn taak als burge-
meester  wijden. 

e herstelling der  oude m gumenten, de versiering van 
openbare gebouwen cn (straten, aarikoopen op ruim e schaal 
^an schilder- en beeldhouwwerken, talrijk e bestellingen aan 
Brusselsche kunstenaars, die hij  bovendien nog dikwijl s uit 
 igen middelen /steunde \en niet in de laatste plaats zijn 

levendige en overtuigende aanmoediging op elk gebied der 
bouwkunst, hebben hem met recht den naam verschaft een 
„b ; ttrmestre-artiste"  te zijn. n bekwaam bewindsman en 
tegelijk een vaardig modelleur, ciseleur, aquarelschilder  en 
kenner  der  bouwkunstige 'vormen, heeft hij  vide geschrif-
ten samengesteld over  bcstuursvragen, over  onderwijs en 
opvoeding, over  bevordering van kunst, over  vraagstukken 
van bouwkunst, rnonumentenzorg en stedenbouw. k 
en geestvol zijn zijne reisbeschrijvingen uit Griekenland. A l -
banië, Spanje, 'uit de n en van den Congo; naast 
ele kunst was het reizen de voornaamste lust van den 
steeds naar  vermeerdering van kennis strevenden celibatair. 
Op het gebied van den socialen arbeid heeft hij  ingegrepen 
met woord en 'daad in de verbetering van den toestand der 
wcrklo : zen, in de voorziening in de behoefte aan arbei-
derswoningen, in het vraagstuk der  minimumlooncn, in de 
oplossing van arbeidsgeschillen; pp 
arbeidsbeurs opgericht. t slechte 

 de iFlandres heeft hij , onder 
van 

ver-

ge meesterschap en pok (pracht hiji de boogvormige door-
braak tot /stand, die tot ontlasting van de nauwe -
tagne dc la Cour"  dient. Voor  den kunstlievenden bezoe 
ker van de Belgische hoofdstad, zal als het voornaamste 
cn schoonste werk Van i Buis steeds gelden de glans-
rijk e herstelling van het Brusselsche marktplein . t -
huis, het (Broodhuis, de Waag. het z.g. Paleis der -
togen van (Brabant en de talrijk e voormalige gildenhuizen 
ojmsluiten dit rjuim e rechthoekige plein, dat door  zijn sta-
tige en grootsche Omraming een van de schoonste stads-
pleinen der  Wereld kan worden genoemd. Buis heeft het 
gedaan gekregen, (dat al deze gebouwen uit de

en  eeuw in 
zeedat zij  'voor  elke 
op meesterlijke 

zijn initiatie f werd 
vveonkwartier  aan 

toepassing van het 
zonen-onteigening door  een 

Ook begon hij  met de 
Be lg ië geldige stelsel 
zonde nieuwe wij k Vervangen 
betering van de buur t bij '  de e du . e nieuwe 
wij k Xoord-Oost, waarvan ihij  het plan met den architect 
Bc.rdiau vaststelde is 'mede een schepping uit zijn 8-jari g 

aan de stad zijn overgegaan, 
misvorming gevrijwaard zijn, terwij l hij 

wijze 'hun herstelling heeft geleid. t fij n 
gevoel heeft hij  de moeilijkheid opgelost, die zich voor-
deed met het smalle (oude luis. n de l'Etoil c gci-
naamd. dat ter  verbreeding van de straat, naast het -
huis op (de t uitkomend afgebroken was. i liet dit 
weder  opbouwen, doch veranderde de benedenverdieping 
in een (open . Zoo was aan de eischen van hi" , 
verkeer  voldaan, ,de oude gevel in hoofdzaak behouden cn 
de plcinwand ongeschonden gebleven. En niettegenstaande 
dit alles was Buis een goed administrateur  en droeg hij 
bij  zijn aftreden de f inanciën der  stad in voorbeeldige orde» 
aan zijn 'opvolger  over. 

t optreden ging met een betcoging gepaard, zooals 
zeker  zelden een aftredend burgemeester, waar  ook. zal 
hebben beleefd. e schepenen, raadsleden en stedelijke 
hoofdambtenaren vereenigden zich op r
aan een (feestmaal 'in de zittingszaal van het , 
en daar  werd Buis gehuldigd door  redenaars van alle par-
tijen van de conservatieve katholieken af tot de socialisten 
toe. Allen waren Vol lof over  zijin bestuur  en roemden 
zijn scherpzinnig doorzicht, zijn gevoel vpor  kunst en zijn 
verstandige en vooruitziende administratie; en Buis drukt e 
zijn opvolger  £ m i l 'de t en zijn voormalige medewerkers 
op het hart , Brussel te doen parti j  trekken van alles wat 
de moderne vooruitgang eischte. maar tevens het origineel 
karakter  te doen bewaren, dat dc voorvaderen er  aan ge-
geven hadden. 

e socialistische pers 'heeft hem nooit vergeven, dat hij , 
van huis uit democraat, langzamerhand naar  de zijde der 
reactie is (overgegaan, onder  den invloed van het offici -
eele milieu. fZij '  deed hem ook nog andere verwijten, maar 
iedereen roemde 'het, dat hij  altij d alle onderscheidingen 
door  ridderorden afgeslagen had en onkreukbaar  eerlijk 
in zijn bestuur  geweest was. 

Ook de Brusselsche kunstenaars huldigden Buis bij  zijn 
aftreden, niet alleen door  een schitterend banket in de 
feestzaal van aet , maar  ook nog door  een bron-
zen gedenkplaat in de hoigenhal van het n de 1' ' 
vermeldende den friaam van Buis en vervolgens van de-
bouwmeesters der  gebouwen aan de , wier  werken 
hij  voor  verder  verval had bewaard en in eere hersteld. 

Op het banket der  kunstenaars sprak de feestro lenaar 
Edmund Picard o.a. de volgende merkwaardige woorden 
tot hem. „Gi j  ihebt als eerste erkend, dat nevens de groote 
sociale krachten , , , enz. 
er  nog een tot heden verwaarloosde sociale drijfkrach t be-
staat, de kunst, die hare plaats, zoo niet aan den spits, 
toch in de ri j  der  anderen moet innemen. Gij  hebt de 
sociale beteekenis der  ]kunst erkend en dat zal de roem 
van uw leven eijh."  Op den lof hem toegezwaaid, wat 
betreft de herstelling 'van het , antwoordde Buis 
dat dit een levensvvensch van hem geweest was. maar  dat 
de aansporing daartoe niet van hem was uitgegaan. Zij n 
voorgangers waren jreeds met ihet werk begonnen en het 
dankte zijn ^voltooiing aan den arbeid en toewijding der 

kunstenaars. n was de stoot gegeven en de be-
volkin g had de bedoeling begrepen en Buis achtte het 
zeker, dat zijn Voorbeeld elders navolging zou vinden en 
dat is pok het geval geweest in verscheiden steden, die 
een historisch verleden hebben len dit voor  het nageslacht 
te bewaren . Een modern man van top tot teen, een 
helder  verstand gepaard aan een fijngevoelige kunstenaars-
natuur , vol eerbied voor  (de kunstwerken van vroeger  tijden 
en voor  de tgeschiedenis zijner  vaderstad was hij  als bur-
gemeester  tegen ide moeilijk e sociale en materiecle vraag-
stukken opgewassen ten koesterde hij  toch zijne idealen in 
de kunst. 

Oude bouwwerken, ook wanneer  zij  onooglijk en verwaar-
loosd zijn, noemt 'hi j n zijne „Es thé t iqu e des Villes"  de 

mijlpalen , welke de igescfyiedenis der  stad gezet heeft, om 
haren weg laan te duiden. e weg mag niet verloren 
gaan, omdat hij  look nog heden en in de toekomst voor 
vele dingen dc richtin g kan aanwijzen. Zi n voor  monumen-
tenzorg is (volgens Buis een wezenlijk kenmerk van wer-
kelijk e beschaving'. Een .figuur  als burgemeester  Buis zal niet 
spoedig vergeten worden en'hoe langer  hoe meer  zal in 
de groote. ziedt steeds uitbreidende, steden de behoefte 
gevoeld worden aan zulke mannen aan het hoofd van OJ 
althans in zeer  invloedrijk e posities in het gemeentebestuur. 
Wat door  hun invloed bereikt kan worden kan men in 
de Belgische hoofdstad zien en i Buis heeft zeker 
veel bijlgedragen, rj m (haar  tot een der  aantrekkelijkst e ste-
den van a te maken. 

Scoriaebricks . 

n de laatstgehouden raadsvergadering tc 's-Gravenhagc 
kwam aan de orde: 

het praeadvies op de adressen van de 's-Gravenhaag-
sche Stalhoudersverceniging en andere omtrent het gebruik 
van sqoriaebricks als bestratingsmateriaal. 

Aan het desbetreffend raadsverslag is het volgende ont-
leend : 

e heer  de r  meent, dat B. en W . er  n i et 
in zijn , de bezwaren tegen scoriaebricks te ont-
zenuwen. e bestrating voldoet allerminst aan de te stel-
len eischen. 

t verwondert spreker  dat dit materiaal is gebruikt in 
de n Copes van Cattenburgh. over  de geheele lengte 
van de cavaler iékazerne. Voor  stalhouders en bereden wa-
pens is 'het materiaal zeer  gevaarlijk . n moet niet al-
leen met e luxe rekening houden. c minderheid — zij 
die bezwaren (hebben telgen de scoriaebricks — kon in 
dezen wel eens gelijk hebben. 

All e stalhouders achten de scoriaebricks een bezwaar  voor 
hun paarden, niet alleen wat betreft het vallen, maar  ook 
wegens de groote inspanning leler  paarden om op dit ma-
teriaal te loopen. 

e cavalerie-kommanelanten zijn eveneens unaniem in hun 
strenge afkeuring van dit materiaal. 

B. en V. zeggen, dat door  het hoefbeslag aan de be-
zwaren kan .worden tegemoet gedcomen. h een stel gum-
mizolen kost —, heeft slechts tijdelij k uitwerkin g en 
heeft een Jnadeeligen invloed op den voet van het paard. 

' heer  de e r verzoekt B. en W. , niet meer 
scoriaebricks aan te schaffen dan uit de loopende con-
tracten .voortvloeit. 'Voort s om het materiaal niet te ge-
bruiken in straten, waarvan door  rijtuigpaarde n en bere-
den wapens dru k gebruik wordt gemaakt. 

e heer  ' van d er  B i l t herinnert er  aan, dat de 
directeur  van (Gemeentewerken groot voorstander  van sco-
riaebraeks is. B. en W, hadden dus ook andere autoriteiten 
moeten raadplegen. 

Spreker  behandelt de verschillende uitgebrachte rappor-
ten. j  kan zich niet met de methode van het onderzoek 
naar  de gevaarlijkheid van het materiaal vereenigen. t 
gevaar  schuilt niet alleen in het vallen van paarden, maar 
ook in ide moeilijkheid om de paarden in bedwang te 
houden. 

T e veel straten met weinig verkeer  zijn met het dure 
materiaal — dc 'scoriaebricks — bestraat, in plaats van 
met klinkers . 

n is met het type van bestrating niet consckwent; 
zoo liggen soms in zeer  stille straten keien, die voor  druk 
verkeer  bestemd zijin. 

Spreker  is voorstander  van klinkerbestratin g voor  stille 

straten, mits goed onderhouden. Ook hij  oefent kritie k op 
de  oiriae-brickbestratin g Van n Copes. 1 geeft l>. en 
W . in overweging het vraagstuk der  bestrating nogmaals 
grondig te bestudeeren.  bv. klinkerbestratin g niet be-
tonfundecring. die nog goedkooper heet te zijn dan scoriae-
bricks. 

t men |net deze laatste voorloopig zeer  voorzichtig 
zijn . n d wordt dit materiaal voor  bestrating eigen-
lij k in  t geheel niet gebruikt , terwij l wij  hier  ons inlandsen 
materiaal, den , hebben, die op vele punten in 
onze stad een goed figuur  maakt. 

e heer  C r e n a de J o n gh stelt in het licht , dat 
vóór de s slechts utiliteitsgrondei i worden aan-
gevoerd, terwij l 'de bezwaren de veiligheid van het ver-
keer  betreffen. Er  zijn verschillende voorbeelden van het 
gevaar, dat s]coriaebricks voor  paarden opleveren. Ook spr. 
meent, dat de voorziening van het hoefbeslag te kostbaar 
js. j  beveelt, evenals de vorige spreker, een nader  on-
derzoek aan. 

e heer z mist in de geoefende kritie k 
een richtsnoer  voor  de wijze van vervanging der  scoriae-
bricks. e eenige vervanging zou kunnen zijn : Ourthckeien 
en daarvoor  spare men ons. 

e geruisi hloosheid en duurzaamheid zijn door  de vorige 
sprekers uit (liet pog verloren; het zijn toch twee voornam<3 
eigenschappen van de (scoriaebricks. 

e jkritie k  v an den ingenieur  Van den Steen van ! luime-
ren in de „Opmerker "  is geheel weerlegd door  een vol-
genden schrijver  in dat blad. 

Ui t het (onderzoek 'der  politi e is gebleken, dat er  niet 
zooveel ongelukken fop scoriaebricks voorkomen. 

Tegenover  de (kosten 'van de gummizooltjes tier  paar-
den stelt pprekcr  de kosten van slijtage van auto-, motorrij -
wiel- en rijwielbanden. 

Zoolang niet alle straten kunnen geasfalteerd worden
geen beter  (materiaal is gevonden, schaffe men de sco-
riaebrick s niet af. 

e heer  B p u r d r e z prijs t zeer  de goede eigenschap-
pen der  scoriae-bricks. t bezwaar  der  gladheid wordt 
overdreven. l zware vrachten komen in onze straten 
zeer  zelden «voor. Wat paarden voor  rijtuige n betreft, schuilt 
het grpotc igevaar  in den overgang van het mindergladde 
pp het gladde materiaal. t bezwaar  der  gladheid is niet 
zoo groot, dat men daarvoor  het gebruik van scoriaebricks 
zou moeten nalaten. 

Voor  paarden, niet gespannen voor  wagens, zijn scoriae 
brick s niet het beste materiaal; daarvoor  is zand het beste 
en men Vindt dat ook op verscheidene plaatsen, zelfs tot 
ongerief van bewoners. 



n onze straten  voegen naar  de kazernes

de kazernes zich voegen naar  onze straten? 

e heer  v an Zuylen v an N ij  e v e lt oefent als 

oud-keet sier  kritie k pp de scoriaebricks. i.S jaar  heeft spr. 

op den hok gezeten en hij  weet dat scoriae-bricks het ge-

vaarlijkst e en 'slechtste voor  de paarden zijn. t rnen klin -

kers gebruiken. 

e vroegen tusschen de scoriaebricks zijn veel te. smal 

 steun te geven aan de hoeven der  paarden. 13e tij d 

maakt de steenen hoe langer  hoe gladder, ook de atmos-

ferische invloeden. 

e heer  de r  dient een motie in. waarin 13. 

en \V . worden uitgenoodigd, geen scoriaebricks  gebrui-

ken in straten waar  nog niet zijn  alleen voor  on-

derhoud: in geen geval in straten, die leiden naar  ka-

zernes van (bereden wapens, de Schovcningschc weg,

Schcv. Boschjcs, de Wasschcnaarsche weg en straten welke 

veel door  ide licreden wapens « o r d en gebruikt ; en hun 

aandacht voortdurend gevestigd  houden  een betere 

bestrating, voor  zoover  asfalteering niet mogelijk is. 

Wethouder  J u r r i a a n k betoogt, dat  bestra-

tin g met Ourthekeien in pnze hoofdstraten, een  aan-

trekkelijkhei d  onze stad zou ontnemen. m is de 

sooriaebrick zo  ]materiaal. n  klinkers . -

kers  'n keramisch product, een pottebakkersproduct van 

c klei. c r  slijt , zooals blijk t uit een 

klinker , die twee jaar  voor  de e kerk heeft ge-

legen en dien spreker  meegebracht. n een werk 

over  bestrating, door  een n hoofdopzichter, 

wordt ernstige 'kritie k op den klinker  uitgeoefend. 

Wi l -mem geen (klinkers, geen asfalt oif scoriaebricks, dan 

moet men  gebruiken. r  is  or . viermaal zoot-

veel aan (klinker s verbruik t dan aan scoriaebricks. Waar-

om tracht men 'in  binnenland dii laatste materiaal óók 

 maken:  v :r ons land van buitengewone 

lx teekenis. 

Wal de -bestrating van n  de cavalcrie-

kazeme. betreft, 'hadden ',1e k :nimandanten aan B. en W . 

everbestrating moeten verzoeken. 

t gr.oote bezwaar  der  scoriaebricks is gelegen in de 

tc groote tonrondte. c 'deskundigen zijn het er  allen aver 

eens. dat asfalt Vee] gladder  is dan scoriaebricks. omdat 

er  geen voegen zijn. 

e gummizooltjes [kosten per  paard en per  jaar

Zoolang er  geen materiaal is.  wij  in straten met 

middelbaar  verkeer  de scoriaebricks noodig in  belang 

onzer  'Gemeente. 

e V o o r z i t t e r  bespreekt de motie-de . 

Volgens de Gemeente vet heli- ort  bestrating tot de 

competent ie van B. en \VJ. Niettemin hebWen B. en \ \ . 

aan  wenst h Van den d voldaan en een advies uit-

gebracht. e d moet als hij  het daarmee niet 

 ]) isitiet'  aan B. en W . een richtin g aanwijzen. 

n dit  hebben B. en Wj . aan de motie-de r 

niets. Alleen e lieer  Zuylen heeft pertinent gezegd: 

„ le g klinkers" .  wb scoriaebricks liggen  in straten, 

 (klinker s  en  tegen

bezwaar e d zij  in dezen p r e c i e s. 

e r  wordt v e  w o r p,e n met 

 tegen  stemmen. 

t p r a c a d v i es v an B. .,n W. wordt zonder

delijk e stemming a a n g e n o m e n. 

Ingezonde n Stukken . 
N . 

1 genoegen  in kennis  artikel ..Een antler 

prijsvraagsysteem"  voorkomende in e Opmerker"  ivo.

- e n . 
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Brieve n van Piet van Diever . 

Gij vraagt mij . wat ik van . , -

monde. , enz. denk. k had echter  liever  gezien, 

dat gij  het mij  niet gevraagd hadt. Er  is al zooveel over 

geschreven door  den neef en den kleinzoon van onzen 

cervvaardigen Cuypers en door  zoovele anderen met en 

zonder  greote namen, dat ik mij n meening van gewoon 

mensch eigenlijk wel voor  mij  kon houden. r  misschien 

is het er  U juist om te d >en.  eens de meening van 

een gewoon mensch te vernemen. Welnu, laat mij  dan 

eerst beginnen met te zeggen, dat oorlog mij  voorkomt te 

zijn de meest gevaarlijke vprm van krankzinnigheid , omdat 

hij geheele volken, althans het krachtigste en meest weer-

bare deel van geheele volken plotseling aangrijpt en brengt 

tot daden, die alleen te verklaren zijn uit een ganschelijk 

abnormalen toestand van het geheele  helijk e wezen. 

e daden te gaan toetsen aan normale begrippen van 

recht, billijkheid , beschaving, cultuur  is een onbegonnen 

werk, want volgens die begrippen is er  eenvoudig geen 

verklarin g voor  te vinden. t eenige wat men doen kan 

is, den weg te volgen, die tegenwoordig in onze rechtspraak 

bijzonder  in de mode is, misschien zeer  terecht, dit kan 

ik niet beoordcclen. namelijk in elk geval van misdaad te 

beginnen met de vraag of :1e bedrijver  momenteel wel 

toerekenbaar  geacht mocht worden. Gij  kent ze evengoed als 

ik , die ellenlange verslagen van terechtzittingen, waarin 

deze vraag tot in de allerfijnst e vezeltjes van het her-

senweefsel van den delinquent werd uitgesponnen. Ver-

makelij k is daarbij  soms le gelatenheid, waarmede overi-

gens niet geheel van geestesgaven ontbl o.e beklaagden 

rich gewillig tot halve of heele idioten laten verklaren. 

Wat evenwel het gevaarlijk karakter  van den : rlogswaan-

zin niet weinig vermeerdert is liet verschijnsel, lat zich 

daarbij  v:> rdoot. dat degenen, die eraan lijden, volstrekt 

niet vo.r  krankzinni g willen worden aangezien, maar  stijf 

en sterk volhouden een nutti g en eervol bedrij f uit te 

oefenen, zeer  bevorderlij k aan dc beschaving. t moge 

vroeger  z  geweest zijn. ik kan met mij n gewone menschen-

verstand niet begrijpen, dat zo:>iets althans in het oude 

Europa nog noodig zoo. zijn. s men daar  nu in vijftien -

eeuwen nog niet wijzer  geworden? 

r  met deze boutade zou ik van Uw vraag afdwalen, 

wat ik denk van , . , met andere 

woorden, wat ik 'denk van de verwoestingen, die dc oor-

log aanricht en die zeer  zeker  Voor  een groot deel onher-

stelbaar  zijn. g gezegd, ik denk er  op het oogen 

bli k nog niet vee] over. want de serie van leugens en 

halve berichten, waarmede de dagbladen voor  een deel 

hun kolommen moeten vullen, bij  gebrek aan beter, maakt 

vooralsnog een overzicht van den omvang en den aard 

der  rampen zoo gi>ed als onmogelijk, maar  ik wil  wel 

zeggen, dat met hoeveel ergernis ik le berichten gelezen 

heb en hoe hartgrondi g ik ook zelfs een betrekkelij k ge 

ringe beschadiging aan een monument als de l 

van s betreur, ik mij  -ver  deze dingen geen oogen-

bli k verwonderd of verbaasd heb cn ik zal er  mij  ook 

niet over  verbazen, wanneer  morgen gemeld wordt, dat 

de .. n r "  d or  de „ lust ig e Bertha" 



tot een vormlooze puinhoop is geschoten cn later  evenmin, 
wanneer  de tij'din g komt, dat u en Breslau door  de 

n tot onkenbare puinhcuvels zijn gemaakt. En dit 
alles, mij n waarde, omdat ztutlke dingen behooren bij  den 
oorlog deel uitmaken van het krijgsbedrijf , waar  de 
aardigheid af zoui zijn, voor  een deel, wanneer  men niet, 
tot afwisseling Van het menschenslachten, nu cn dan ook 
eens een kunstwerk van onschatbare waarde, met enkele 
welgerichte schoten van de aardoppervlakte kon laten ver-
dwijnen. A la guerre, qonmic a la guerre, dat wil in ge-
woon h zeggen: in den oorlog is alles geoorloofd 
en ik ben het heelemaal met generaal Staal eens. dat 
een oorlog met allerlei afspraakjes, om dit niet te doen 
en dat na te laten, een oorlog met allerlei conventictjes, 
waaraan men denken moet, met allerlei tractaatjes, waar-
aan men zich te houden heeft, zoadat ieder  soldaat wel 
een soort reglement of A . V . in zijn zak mag hebben, 
eigenlijk te kinderachtig is. om over  te praten. 

Ti ij  den oorlog is het verheven doel van elk der  partije n 
den tegenstander  te v e r n i e t i g e n. k geloof, dat de 
meeste menschen zich niet dc moeite geven, zich eens 
een juiste voorstelling te vormen van hetgeen men onder 
vernietiging moet verstaan. e vernuftigste en krachtigste 
machines en gereedschappen worden hierbi j  in werking 
gesteld; het handwerk is als in vele andere bedrijven ook 
hier  bijzaak geworden. Wi e zien wil , wat een voortreffelij k 
en afdoend werk do|Qr de machines wordt geleverd, be-
zoekt' slechts de puinhoopen van de forten van k of 
de slagvelden aan dc e en hij  zal dadelijk toegeven, 
dal hier  met humanitair e overwegingen niets is uit te 
richten. 

Alles moet eraan gelooven: het mooiste, het edelste, het 
eerbiedwaardigste, het heiligste, wat natuur  cn kunst voort-
brachten. Wat komt het er  op aan of een monument, ja 
een geheele stad, meer  of minder  Verwoest wordt, wan-
neer  zij  toevallig aan het vernietigingswerk in den weg 
staan. e wereld moet immers beschaafd worden, d.w.z. vlak 
gemaakt; alle oneffenheden moeten v erdwijnen, dan kan 
de overwinnaar  ook beter zijn werk overzien en nagaan 
of er  nog iets of iemand is, die zijn macht in den weg 
staat. Neen, men doet in dezen tij d maar  het best, zijn 

n op te bergen. n zegt, dat zelfs 
de uitgebreide arbeid van het e , bij  een zoo 
omvangrijk e moordpartij , als wij  thans beleven, slechts een 
druppel in de zee genoemd kan worden. Stel  voor, 
dat t nu ook eens een of meer  reddings-brigades 
in het veld had, pan gewonde pi verminkt e monumenten 
van geschiedenis en kunst te verplegen; het zou immers 
nog veel minder  geven. 

Neen, ik zeg het . Cuypers na, hier  is geen beginnen 
aan: wij  moeten maar  lijdelij k afwachten wat de oorlog 

ons verder  nog  zal aan kunstwerken, die niet
andere te  zijn. 

t is een gewoon verschijnsel, dat de alles verplet-
terende kar  van Bellona, den weg kiest, waar  het meest 
te bederven  Zoo is het  nu en dit bedroeft ons 
des te meer, nu het een weg is, dien wij  Nederlanders over 
het algemeen zoo  kennen. n onzer  hebben 
niet meermalen, de altij d in eenig opzicht interessante Bel-
gische steden bezocht, hoe zijn zij  niet hier  te lande 
door  plaatwerken en tijdschrifte n n onzer 
genieten ook niet jaar  jaar  van het natuurschoon van 
de Belgische Ardennen of Van het , of van de lan-
delijkheid van Vlaandrenland? En zij, die zich een eenigs-
zins uitgebreider  uitstapje kunnen veroorloven, kan men 

 een beteren raad geven, dan hun tocht voort te zet-
ten in het land der , deze eerbiedwaardige 
kunstuitingen van een oude beschaving, welker  beteekenis 
tot het einde der  eeuwen erkend zal blijven? E n wanneer 
men nu met een broeden, rood en zwarten penseelstreek
de kaart van Europa den weg van bloed en vuur  aan-
duidt , dien het oorlogsmonster  volgde, dan overdekken die 
sombere kleuren juist die streken, waaraan voor  zoovelen, 
waarender  ook ik mij: mag rangschikken, onvergetelijke her-
inneringen aan heerlijk e dagen van onvermengd genot ver-
bonden zijn. e menigeen zijn daar  niet, in de dagen 
zijner  jeugd, op een eerste kunstreis, eigenlijk pas de 
cpg'en opengegaan voor  het monumentale, voor  het echte, 
Vopr het blijvend schoone? E n onbevangen als wij  waren, 
zijn de herinneringen (daaraan onuitwischbaar  in ons ge-
heugen geprent. 

e zal het ons nu gaan, wanneer  wij  weder  die stre-
ken bezoeken, wanneer  men dit weder  doen kan, zonder 
gevaar  te loopen. door  een granaat aan flarden te wor-
den gescheurd? k gevoel er  niet veel voor  en bewaar 
liever  mij n oude herinneringen, zooals zij  zijn. 

Gelukki g is de wereld npg groot genoeg en zijn er 
nog streken, waar  het in den laatsten tijd ' gelukt is het 
beschavingswerk volgens een andere methode voort te zet-
ten, dan die van Attila , die nu toch, dunkt miji , moest heb-
ben uitgediend. Ten minste zoo denk ik er  over  met mij n 
gewone menschenverstand; maar  het kan wel zijn. dat de 
diplomaten en sociologen het beter  weten. 

k hoop, dat zich spoedig eenig teeken zal voordoen, 
dat het eind der  ellende nadert en wijl , bij  een volgende 
gelegenheid, elkander  daarmede  geluk wen schen. Tot 
zoover  dus 

als steeds 

 September

t. t. 

T V A N . 

Academi e van Beeldend e Kunste n te 's Gravenhage . 

Versdhenen is het program voor  den ü a i w en curs is 
aan de e Academie van Beeldende , 
avaaraan belangrijk e \uitbreidin g is gegeven in dc richtin g 
vao het middelbaar  technisch onderwijs in de bouwkunde 
en ook aan de afdeeling kunstnijverheid. 

t program wordt voorafgegaan door  een historisch 
oivcrziiiht , waaruit blijkt , dat doze ouide e instel-
ling, waarvan de gescjhicdenis teruggaat tot het jaar
rekoningt houdende met de eischen Van den tijd , zich 
steeds heeft -weten te hervormen. 

Wijle n de heer  Joh. Gram, die gedurende heit grootste 
deel zijbs levens de Academie als secretaris diende, heeft 
hare geschiedenis beschreven in het interessante werkj e 

„d e Schildersqonfrerie „P ic tura "  en hare Academie van 
Beeldende "  en van zijin overzicht wordt in de 
inleiding- tolt'  het nieuwe program een kor t relaas gege-
ven. Wi j  bepalen ons hier  tot een herinnering aan dej 
stichting in  door  de Stedelijke g van het 
Academiegebouw aan de Prinsessegracht, in welks voor  dien 
tij d ruim e en doelmatig ingerichte lokalen de Stadsteeken-
academie in dat jaar  werd overgebracht. 

Voor  de Academie brak toen een nieuw tijdper k aan. 
Een d 'van Bestuur  werd ingesteld (die in Augustus 
1.1.  jaar  bestaan heeft), het onderwijs, leerlingenaantal, 
de subsid ién breidden zich steeds uit, nieuwe behoeften! 
deden zich gevoelen in verband met de herleving van de 

beeldende kjunsten cn idle kunstnijverheid en aan die be-
hoeften werd in  voldaan dioor  de herschepping van 
de Teekenacademie in een Academie van Beeldende -
sten en (Technische Wetenschappen. Toen echter, tenge-
volge van art .  der  wet op 't  buiten de Academie 
een Burger  dag- cn avondschool werd opgericht, waar  on-
derwij s zou gegeven worden in die vakken, aan de Aca-
demie onderwezen onder  den naam Technische wetenschap-
pen, werd in  besloten laatstgenoemd onderwijs aan 
de Academie te doen ophouden. Echter  werd in  aan 
dc oprichtin g verbonden een dagcursus ter  opleiding voor 
het examen (van leeraar  in het teekenen bij  het r 
Onderwijs. 

n  werden de technische vakken aan den avond-
cursus wederom [ingevoerd 'en werd de gedachte om aan 
het kunstindustrieel onderwijs een ruimer e plaats tc geven 
ten einde e klove t usschen kunst- en handwerk hier  te 
lande te n overbruggen, in  verwezenlijkt door 
de stichting van een dagschool voor  kunstnijverheid en 
een museum. 

Vanaf de japrichtin g is onderwijs in dc praktij k gegeven 
aan decoratieschilders. n  werd een practische gra-
veer- en drijfcursu s geopend, waaraan verscheidene jonge-
lieden deelnamen. n (het jaar  is een der  lokalen als 
een atelier  voor  decoratieschilders ingericht, zoodat de prak-
tij k in dat vak naar  behooren kon worden beoefend en 
werd een (begin gemaakt met praktisch onderwijs aan litho-
graf en. 

n  werd in de afdeeling e Bouwkunst" 
behoefte gevoeld |om het onderwijs met dat in de con-
structieve bouwkunst pit te breiden en werd die afdeeling' 
pmgewerkt tot een volledigen cursus in de bouwkunde. 

n het leerjaar  werden in de vergaderingen 
Van den d van Bestuur  besprekingen gevoerd over  een 
wcnschclijkc uitbreidin g n het onderwijs voor  bouwkundig 
opzichter  en /teekenaar, in een geest van het r 
Technisch Onderwijs. Voort s werden plannen beraamd tot 
uitbreidin g van de opleidingscursussen voor  de akte-examens 

1. O. teekenen, in dier  voege, dat volledige opleiding werd 
gegeven van alle teekenakten van . tot . en . 

Ook kwam ter  sprake een reorganisatie van het onderwijs 
in toegepaste kunst in de afdeeling kunstnijverheid, ten 
einde dit Onderwij s meer  in verband te brengen met de 
verschillende kunstambachten. 

Financieele steun van het . de Provincie en de Ge-
meente heeft het Bestuur  in staat gesteld deze algeheele. 
reorganisatie van 'het onderwijs tot stand te brengen em 
de 'Volgende afdeelingen in te stellen: 

Afdeeling . Bouwkunst. 

Afdeeling . - en Nijverheidskunst. 

Afdeeling . Teeken-, schilder- en beeldhouwkunst. 

Afdeeling . Werktuigbouwkund e en electrotechniek. 

Afdeeling V . Opleiding voor e lagere en middelbare tee-

kenakten. 

Naast het Onderwij s in de teeken-, schilder- en beeldhouw-
kunst zal dus met den nieuwen cursus voorzien worden 
i n een Vplledige opleiding voor  de lagere en ook de mid-
delbare teekenakten . tot . en . in lager  en middel-
baar  technisch (onderwijs, in de schoone bouwkunst en in 
de theorie en praktij k van eenige der  voornaamste kunst-
nijverheidsvakken als: meubel- en interieurteekenen, decot-
ratief- , glas- en plateelschilderen, beeldhouwen, metaalbe-
werking, grafische vakken en fraaie handwerken en cos-
tuumkunde. 

e 'bibliotheek -ten dienste van het onderwijs is in den 
laatsten tij d 'aanmerkelij k uitgebreid, terwij l de Academie 
thans in het bezit is van een zeer  uitgebreide collectie 
lantaarnplaten vopr  het onderwijs in de kunstgeschiedenis 
welke bijn a dagelijks gebruikt wordt. 

t onderwijs aan elk der  bovengenoemde afdeelingen 
gegeven wordt in het program uitvoerig uiteengezet. 

e d 'van bestuur  verwacht, dat deze nieuwe rege-
lin g van het onderwijs aan onze Academie tot grooter  nut 
zal zijin ivioor  de leerlingen en moge bijdragen tot den bloei 
der  instelling. 

Volkshuisvesting . 
n de jongste aflevering van de „ E c o n o m i s t "  is een 

studie verse h-.ien van de hand van mr. dr . . van Groe-
nendael, griffie r  'der  Staten van Overijsel, over  die ven» 
betering der  volkshuisvesting en de Woningwet. 

n wordt in de eerste plaats gewezen op de groote 
verbetering, welke van  tot  in de volkshuisves-
tin g is gefcotmon, vooral tengevolge van de Woningwet 
en de door  haar  in het leven geroepen woningbouwcor-
poraties. Blijken s de volkstellingen toch bedroeg het per-
centage der  é é n k a m e r w o n i n g e n: 

op .  op c
in e
> Friesland .2
» Groningen
> Zeeland
» Overijssel

op .
in g
» Overijssel
» e
» het geheele .

op . 

» Gelderland 
» d 
> d 

» Utrecht 
» Noord Brabant 
» g 

het k

Eenzelfde verbetering valt tc constatecren ten aanzien der 

woningen met twee en meer  kamers. t percentage der 

woningen met  en  kamers bedroeg bijv. : 

t 'minst is de huisvesting verreweg in , het 
meest bekrompen in . Overal valt verbetering te 
constatecren. t getal woonvertrekken  in die tien jarenj 
gestegen van  tot  dat is dus met
pet., een percentage, dat de bevolkingstoeneming verre over-
treft . Toch valt er  nog heel wat te verbeteren als men 
bedenkt, dat bij  de laatste volkstelling nog  één, 
kamerwoningen door  meer  dan  personen werden bewoond. 

Voor  een groot gedeelte moet deze verbetering worden 
toegeschreven aan de werkzaamheid der  „ t oege la ten" 
wor-ingbauvv-lichamenv n  werden voor  bet eerst
voorschotten aan zulke vereenigingen verleend tot een ge-
zamenlijk bedrag van f  voor  den bouw van  wo-
ningen. [Van jaar  tot jaar  namen deze getallen grooter 
verhoudingen aan. n  werden  voorschotten ver-
leend tot een gezamenlijk bedrag van niet minder  dan 
f  voor  den bouw van  woningen. 

Toch hebben de woningbouwende lichamen nog met zeer 
veel moeilijkheden te kampen. 

Vooreerst met den administratieven omslag, waardoor 
een aanvraag soms jarenlang sleepende wordt gehouden. 
Elk e aanvraag moet door  of  autoriteiten en door  de 
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handen (en hoofden!) van  a  personen passeeren, eer 

de zaak kan doorgaan! 

n de bemoeizucht van zoovele dier  autoriteiten, die 

soms niet jalleen over de naleving van wettelijk e voorschrif-

ten en de eischen der  h y g i ë ne willen olordeelen, maar ook 

zich w'illei n |bcgeven op 'het gebied der  acsthetica of hun 

persoonlijke liefhebberijen doordrijven , waardoor van het 

particulie r  initiatie f der  bofuwvereeniging niet veel meer 

terecht komt. 

Vervolgens brengt de te kort e atlossingstermtjn —

jaren — groote bezwaren mede. 

Een ander  bezwaar is de hooge rente, waai toe men zich 

voor  jaren lang, verbinden moet. e schrijver  wijst hier 

op het voorbeeld van Be lg ië, waar een vaste rente van

cn 3| pet. wordt bedongen, onafhankelijk van den heer-

schenden rentevoet. n Be lg ië worden de voorschotten n.1. 

door dc 'Caissc Génera le d'  Epargne et de e ver-

leend, een stelsel, dat pok in Frankrij k door  vele spaarbanken 

wordt toegepast. Ook bij  'het ten onzent aanhangige wets>-

Ontwerp dm aen landarbeiders een eigen woning te ver-

scfhaïïeh, wtoirdi icen vaste rente van  pet. voorgesteld1. 

Ten slotte wijst de schrijver op de tegenstelling tusschen 

de Belgische en Nederlandsche woningwet. e eerste be-

vordert voornamelijk het bauwen van eigen woningen door 

de werklieden (en volgens e laatste wijzigin g ook door 

kleine burgers), terwijl ] de Nederlandsche uitsluitend het 

bouwen Van 'huurwoningen toelaat. 

Beide stelsels zijn, volgens den schrijver, te éénzijdig. 

Zoowel lmt eene stelsel als het andere heeft zijn goede 

zijde, en er  is z. i. geen reden om, waar men htet ecnej 

toepast, fhet andere uit ite sluiten. Voor het platteland ver-

dient (het (Belgische stelsel verreweg de voorkeur, voor de 

steden het Nederlandsche. n Be lg ië is trouwens reeds een 

wetsontwerp 'ingediend om  jn dc steden de woningver-

betering krachtiger te kunnen aanvatten, —- in Nederland 

ligt daar. het ontwerp . dat aan de 

landarbeiders het verkrijge n eener  eigen woning door  rijks -

voorschot wil vergemakkelijken. 

e schrijver  juicht dit toe. maar meent dat er  geen 

reden is (ooi dit voorrecht alleen aan den landarbeider toe tc 

kennen, en niet b.v. aan den mijnwerker of den textiel-

arbeider. Pok voor  dezen moest z. i. deze gelegenheid wor-

den geopend en dan (met minder  formaliteiten dan de Wo-

ningwet en de t eischen. 

L e e s t a f e l . 

G  No. e s en de . 
e t o u  doo  Engeland met de . doo  Jan 

Stuijt (Slot) met afbeeldingen. 
k . doo  f. . e l van s

beschadigd, met afbeeldingen. 
S t a at de g de volkshuisvesting stil? 

A No. e h u i d i ge s en de e 
. 

k en l o o n. doo  C. J. de , . 
e e W e  k b u b d'<-Tentoonstelling ) met af-

beelding. 
E en , doo  C. . 

n . S c h i i , doo  Candidas. 
e s g e v e l. 

. , doo W. t Czn. 

1 E (  No. t bon w v a k. de handel en de -
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T e voldoen : bij  vooruitbetaling  in twee 

termijnen , elk groot f  waarover op 

 Apr i l en  October  van het abonnementsjaar 

(  Jan.—  Dcc.) 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 e r s , uitsluitend bij 

vooruitbetaling : met plaat f o.2n 

, idem, zonder  plaat »
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 van  tot en met  regels . .

het bewijsnummer daaronder  begrepen. 

Voor  regel meer  . . . »

Annonces van aanbestedingen worden bij  opgave van dri e 

plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 

Tarie f voor  Annonces bij  abonnement wordt op franco 

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 bran d in de nieuw e Rijksmun t te Utrecht . 

n den avond van  September j. l . omstreeks  uur 

is er  een groote brand uiitgebnqken in den linkervleugel 

Van het nieuwe w tc Utrecht, waarin de hcr-

stelwcrkplaats gevestigd is. 

e [brand is pntstaan in de smeltzaal op de bovenverdie-

ping. k  de nachtwachts het vuur te blus-

schcii, doch dit mislukte. e brandweer  werd onmiddellij k 

gewaarschuwd, duch kon. doordat er  niet voldoende druk 

op de waterleiding was. niet de volle kracht ontwikke-

len. Eerst een tuir  na, het begin van den brand kwamen 

de sto inspuiten opdagen, daar men nergens paarden had 

kunnen krijge n om ze te vervoeren. 



r is groote schade aangericht in het smelthuis, en 

vooral de afdeeling stempelsnijderijl en de reductiekamers 

zijln zwaar  door  den brand geteisterd. Er  is in die kamers 

heel wat door  het vuur  vernield; de stempelsnijder  van 

"s s , do heer  Wienedke, zag zijn atelier  gewel-

dig beschadigd. t dak is weggebrand en een stapel 

verkoolde balken, meubilair  etc. ligt op den vloer  opge-

hoopt. T a l van gipsen beelden uit deze werkplaats zijh 

door  de vlammen vernield; kostbare wajangpoppen verwoest; 

merkwaardige phoitcgraf ieën en heel wat kunstboeken ver-

brand. Van deze boekwerken heeft men nog weten te red-

den een zeer  kostbaar  exemplaar  van Albini , handelende 

Over  anatomie, met tal van prachtige afbeeldingen; het 

had wel deerlijk van het water  geleden, maar  men hoopt 

alle bladen nog behoorlijk te kunnen drogen. 

Ook betreurt de heer  YVienecke het verlies van heel wat 

oorspronkelijk e modellen; zoo is o.a. teloor  gegaan het 

model van de gedenkplaat, door  Wïenedkte vervaardigd bij 

gelegenheid van het jongste feest der  hinisten-

school te e voet sluis. s hebben de vlammen ook 

vernield een serie karakterbeelden van n  en 

gipsmodellen van medailles. r  gelukkig is de heele 

\erzameling van de medailles zelve gespaard gebleven; som-

migen hebben ietwat geleden, maar  dat zal wel zijln te 

verhelpen. e is het geval met de gipsen afgiet-

sels van verscheidene door  Wienecke gemaakte plaquettes, 

afbeeldingen, enz. e brand heeft ze met allerlei zwarte 

plekken bezaaid; zoodra al die voorwerpen volledig ge-

droogd zijn — zé zijn nu nog nat van het water  — 

zal 'men ze voorzichtig kunnen reinigen en weer  in orde 

maken. 

e r  van F inanc iën, die onmiddellij k na den 

brand een bezoek aan het gebouiw heeft gebracht, heeft 

bepaald, dat de werktuigen, die geheel onbeschadigd zijn 

gebleven, naar  een der  beschikbare lokalen zullen worden 

overgebracht, zoodat 't bedrij f ongestoord kan worden voort-

gezet. 

Omtrent de oorzaak wist het „U t rech tsc h "  dezer 

dagen tnoig het volgende mede te deelen. 

t ismclthuiis heeft twee schoorsteenen, een kleinen en 

een «groeten. e (kleine schoorsteen loopt langs het leeg-

staande Vertrek , waar  het vuur  het eerst werd gezien; en 

vervolgens langs den boven dit vertrek gelegen zolder, 

die als bergplaats dienst doet. Een houten balk in het 

plafond Van het zooeven genoemde vertrek staat met dien 

schoorsteen in verband, raakt dien schoorsteen althans, is 

er  tegen aan gebouwd of enkele centimeters in de stee-

nen ontmanteling van den schoorsteen. r  de hitt e van 

den schoorsteen is het uiteinde van dezen balk gaan bran-

den; misschien ook zijn er  enkele vonken door  de steen-

voegen van den schoorsteen tegen dien balk terecht go-

komen, dat is niet met zekerheid te zeggen. Vast staat 

echter, dat op het punt, waar  de balk den schoorsteen 

raakt , de brand ontstaan is. Op den boven gelegen zolder 

kan dit niet gebeurd zijn ; de muren wijzen dat uit , er 

was ook trouwens niemand op dezen zolder  geweest, die 

daar  vuur  zou kunnen hebben achtergelaten. e schoor-

steen moet binnenzijds wel heet zijn geweest, want hij  was 

bij  onderzoek aan den buitenkant lauwwarm. 

e berichten uit de dagbladen eischen nog nadere beves-

tiging, alvorens men daaruit conclusies kan trekken; maar 

het schijnt toch ook nu reeds wel vast te staan, dat er 

iets niet in den haak geweest is, want dat anders in leen 
modern rijksgebouw de ramp niet zulk een betrekkelij k 

grooten omvang had kunnen verkrijgen . Wanneer  het ver-

haal 'van het Utrechtsen d juist is, zou hierui t blij -

ken, dat in constructie cn uitvoering fouten zijn begaan, 

die allerminst mogen voorkomen in een gebouw als de 

. r  toch behooren zoodanige voorzieningen te 

zijln genomen, dat hoogstens een begin van brand kan 

voorkomen. n een gebouw waar  gewerkt wordt en waar 

dagelijks vele personen verkoeren kan e en begin van brand, 

door  onvoorzichtigheid, door  een klein ongeval, door  on-

oplettendheid, spoedig ontstaan. r  heeft men dan 

ook in den regel eenvoudige brandbluschmiddelen bij l de 

hand en die schijnen ook hier  door  een nachtwacht dadelijk 

in werking te zijn gebracht, maar  onvoldoende te zijn ge-

bleken, bij  de uitbreiding , die de brand in een half uur 

reeds verkregen had. , om half riegen had het 

personeel het gebouw verlaten en ten negen uur  was de 

toestand reeds zeer  critiek . 

r  is dan nog bijgekomen, dat de Utrcchtsche brand-

weer  een ongelooflijk langen tij d heeft noodig gehad, om 

ter  plaatse op te treden, zoodat hier  alle reden is om 

aan te nemen, dat een (onderzoek, en naar  de toestanden 

bij  de brandweer  en naar  de al of niet voldoende inrich -

ting der  eigen bluschmiddelen in het gehOuw gewenscht, 

zoo iniet dringend noodig is. s evenwel komt 

ons even noodig voor  een onderzoek, in hoever  de ramp 

aan fouten in constructie of uitvoering van het gebouw-

is toe te schrijVen, niet zoozeer  om personen op te 'zoo-

ken, die hiervoor  verantwoordelijk moeten worden gesteld, 

maar  opdat de hoogst mogelijke graad van zekerheid  >rde 

bereikt, dat oinzc kostbare n dan ook zoo-

danig gebauwd en uitgerust worden, dat dergelijke rampen, 

zoo goed als onmogelijk worden. e moderne techniek 

stelt ons ,in staat die zekerheid tot een vroeger  niet ge-

kende hoogte op te voeren. 

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

A E T . 

G

Gevraagd wordt een ontwerp voor  den omslag van den 

Genootschapskalender  voor  de teekening van den 

opengeslagen omslag zal zijn hoog . en breed

, waarbij  gerekend is . voor  den rug; de teeke-

ning zal worden verkleind op het formaat van den ka-

lender

e tekst op het voorblad luidt : 

G e n o o t s c h ap A r c h i t e c t u r a et A m i c i t i a 

r

t ontwerp moet worden g e t e é k e nd in zwarten inkt op 

wit papier. Over  de keuze van de kleuren van papier  en 

drukink t zal de bekroonde inzender  adviseeren. Uitgeloofd 

wordt een prij s van — met diploma van het Genoot-

schap. 

e inzendingen worden ingewacht uiterlij k op den  s t e n 

N o v e m b er  aan het adres van het Genootschap. 

t
Op de buitenzijde van elke inzending moet het woord 

r  vermeld staan; voor  'toverige zijh op 

deze prijsvraa g van toepassing de Algemeene Bepalingen 

Van de Genootschapsprijlsvragen  (zie „Arch i tectura " 

No. e mededinging staat open voor  de leden van het 

Genootschap. e beoordeeling der  ingekomen antwoorden 

geschiedt door  het Bestuur. 

L. Ingezonde n Stukken . 

N T E N ' 

e gewone jaarlijjksch e prijsvragen van de vereenigim 

„Bouwkuns t en Vriendschap"  zullen dit jaar  niet worden 

uitgeschreven. 

E E E N E .

. 

e Schoonheidscommissie voor  de gemeente 's-Graven-

hage, in het leven geroepen om te waken voor  het be-

houd van het stadsschoon en te zorgen voor  de verhooging 

van de aantrekkelijkhei d van 's-Gravenhage uit aesthetisch 

oogpunt beschouwd, beweegt zich uit den aard der  zaak 

Veelal op het gebied der  critiek cn wel in het bijzonder 

bij  de beoordeeling van de bouwontwerpen, waarover  zij 

haar  oordcel moet uitbrengen. Zij : schijnt daardoor  zoo van 

critiseeren doordrongen tc zijn, dat zij, in het jaarverslag 

(fan haar  verrichtingen in  zichzelf geen critiek be-

spaart. 
Jammer, r  haar, is die een afbrekende, voor  zoover 

haar  adviezen voor  de bebouwing van het park Zorgvliet 

betreft, die, zooals zij  schrijft , een belangrijk deel'  vormen 

van de door  haar  uitgebrachte. 

Over  haar  adviezen omtrent de bebouwing van het Ge-

meentepark bij  den , laat de commissie zich niet 

in bijtenderheden uit. 

Bevredigt het resultaat van die adviezen de commissie 

meer  dan dat van de voor  Zorgvliet uitgebrachte? 

Zi j  schrijft : e commissie kan zich niet ontveinzen, dat 

een alleszins aesthetisch bevredigend geheel'  hier  (op Zorg-

vliet) tot dusverre niet is verkregen en zij  vreest dat zulks 

op den duur  in nog mindere mate het geval zal blijken" . 

s ontevredenheid over  het verkregen resultaat van een 

groot deel van haar  bemoeiingen en vrees voor  nog minder 

bevrediging in de toekomst, kan het hopeloozer  ? 

e commissie schrijf t het onbevredigende resultaat op 

Zorgvliet in hoofdzaak aan tweeër lei oorzaak toe: Ten 

eerste zijn de terreinen feitelij k tq klein voor  de gebouwen 

die er  op zijn geplaatst en de villa' s zijn te massaal ge-

bouwd, het tweede bezwaar  is een ver  doorgevoerd indi -

vidualisme bij '  den bouw der  villa's. 

Tot toelichting laat de commissie hierop volgen: „Be -

houdens enkele uitzonderingen, die de commissie hebben 

doen zien, dat zij  bij  haar  critiek nog strenger  zal moe-

ten zijn dan tot dusverre, voldoen de gestichte gebouwen 

elk voor  zich wel aan niet te hoog gestelde aesthetische 

eischen, wat betreft vorm en verhoudingen, maar  elk ar-

chitect bouwt hier  naar  eigen opvattingen; een ontwerp 

dat op zich zelf goed is, kan bezwaarlijk worden gewei-

gerd, zoolang niet bepaald is, dat de bebouwing van een 

bepaald karakter  moet worden gehouden. Zoodoende ont-

staat een zeer  heterogeen complex, waarin niet zelden het 

eene gebouw zeer  weinig met het naastgelegen harmonieert." 

t eerste bezwaar, dat de terreinen te klein zouden 

zijn voor  de villa' s die er  op zijn geplaatst is misschien 

niet ongegrond, doch vindt zijn oorzaak in den hoogen 

kestenden prij s van het terrein. 

Een vergelijkin g tusschen de afmetingen der  villaterrei -

nen van het Park Zorgvliet en van dat aan den , 

welke laatste door  de gemeente beduidend kleiner  zijn ver-

kaveld, moge dienen cm aan te toonen dat Zorgvliet er 

zocveel mogelijk naar  heeft gestreefd om het karakter  van 

villapar k te verkrijgen . 

t de bcbouwers van de dure terreinen zich aan de 

als minima voorgeschreven afstanden tusschen de villa' s 

hebben gehouden, spreekt vanzelf, doch de Schoonheids-

commissie had het in de hand cm tc zorgen, dat de villa' s 

niet den massalen indru k konden maken die, volgens de 

commissie óf onmiddellijk , óf na door  haar  aangegeven 

wijzigingen, zijn goedgekeurd. s toen het „massa le"  van 

de (villa' s aan de aandacht van dc commissie ontsnapt of 

bepaalden dc verlangde wijzigingen zich tot onderdeden 

van minder  beteekenis ? 

t komt ons echter  voor, dat de Schoonheidscommis-

sie onbekend schijht te zijn met een voorname reden, 

waarom fin het Park Zorgvliet , volgens haar.mecning, zoo 

massaal gebouwd wordt , het ligt toch op haar  weg te 

trachten daarin verbetering te brengen. 

Een der  oorzaken is, dat de bepalingen voor  de bebouwing, 

opgemaakt in overleg met de directie der  gemeentewerken 

 de j t Park Zorgvliet , door  B. cn W. 

voorgesteld en door  den gemeenteraad vastgesteld door 

toepassing Volgens de letter, niet voldaan hebben, aan de 

bedoeling van die regeling. '  de voorgeschreven af-

stand tusschen de villa' s (voor  enkele villa' s  voor  dub-

bele  en voor  drievoudige to meter)  de enkele 

cn dubbele villa' s resp.  en l grooter  is. dan de 

afstanden tusschen de villa' s in het Park aan den -

tewcg, worden telkens belemmeringen in den - wig gelegd 

om het maiken van uitbouwen, in de bouw be palingen

gelaten, zooveel mogelijk te verbieden. 

r  deze weigering ontstaan juist de vierkante massale 

gebouwen, want niemand koopt \ \ of 2 . grond over 

de geheele diepte van het terrein, bij , om een uitbouw van 

enkele meters breed te maken, en de uitbouwen geven juist 

het afwisselend aspect, d ° ° r  uitbouwen krijg t men balcons, 

erkers en dergelijke, die het massale aan de villa' s pnt-

nemen. e schuld ligt dus aan onoordeelkundige toepas-

sing van de vastgestelde voorwaarden van de bebouwing. 

Een recent voorbeeld is. dat de goedkeuring voor- den 

bouw van een vill a is geweigerd, omdat de vastgestelde 

. niet werd gemeten uit de gevels zelf, maar  uit 

een (keldergat, dat ter  breedte van  centimeter  onder  den 

grond buiten den gevelmuur  uitstak, doch aan den afstand 

tusschen de gebouwen geen afbreuk deed. t is nu be-

grijpelijk , dat met dergelijke toepassingen van de bepa-

lingen, het massaal houwen op Zorgvliet bevorderd wordt . 

t (kan oick wel zijh dat vanwege de gemeente 's-Gra-

venhage, n'en dépla ise de Schoonheidscommissie, het mas-

saal bouwen wordt voorgestaan; de in Zorgvliet gebouwde 

bruggen wettigen eenigszins dit vermoeden. 

t als tweede bezwaar  genoemde „ve rdeo rgevoe rde in-

dividualisme"  met de toelichting „e l k architect bouwt hier 

naar  eigen inzicht en volgens eigen opvattingen", i s . . . . . .. 

geen bezwaar. Wel zoo het dcor  de commissie aange-

geven denkbeeld, om te. bepalen dat de bebouwing van 

het Park in een bepaald karakter  moet worden gehouden, 

bezwaarlijk zijn toe te passen. e door  de commissie be-

oogde harmonie zou daardoor  niet worden bereikt doch 

wel een met geweld gewrongen eenvormigheid en eento-

nigheid. e ontstaat uit verschil in vormen, mits 

goed toegepast: daarvoor  kan dc Schoonheidscommissie wa-

ken, maar  dat valt niet gemakkelijk. 

n die vrees voor  de toekomst e commissie wil zich 

zelf daarmede toch geen brevet van onmacht uitreiken 5 

Zi j  wijst op de naar  haar  mecning bestaande leemten in 

het tegenwpcrdige. kan zij  clan haar  invloed niet aanwen-

den pm die in de toekomst te vermijden? Of moet het 

antwoord op deze vraag afgeleid worden uit de verder 

in het jaarverslag volgende mededeeling, dat de commis-

sie in den loop valn (het verslagjaar  eenige vergaderingen 

heeft gewijd aan de bespreking van de vraag' op welke, 

wijze ihet doel dat bij  instelling van het instituut der  Schoon-

heidscommissie heeft voorgezeten, beter  tot zijn recht kan 

komen ? 

t deze laatste vraag in bevestigenden zin beantwoord 

worden, dan zou het misschien overweging verdienen dat 

de commissie haar  funct iën zoo lang opschort totdat dit 

gevvenschte doel zal zijn bereikt. 

file:///erzameling


n kjorn t het ons voor  dat, ten opzichte van het 

Park Zorgvliet , de angst voor  de toekomst niet groot be-

hoeft te zijn. ja zelfs gerust achterwege kan blijven. n 

samenwerking met de directies der  gemeenteplantsoenen en 

gemeentewerken, zijn op verschillende punten reeds belang-

rijk e beplantingen gemaakt, worden de fraaie oude book-

men zooveel mogelijk gespaard en zullen' ongeveer  vijfdui -

zend nieuwe hoornen worden bijgeplant. j  mag wel 

vermeld worden dat om één zeer  fraaien boom tc behouden, 

dc oorspronkelijk voor  een villabouvv bestemde plaats eenige 

meters verdenop is aangewezen. 

t en de aanleg van de vele tuinen zal zeker  bevor-

derlij k zijn om, ondanks dan het ..massale"  van de bcbouj-

wfrng, hei karakter  van villapar k voor  Zorgvliet , in de 

toekomst vjolkomen tc verzekeren. Of dit juist is ingezien 

zal eerst kunnen blijke n over  eenige jaren wanneer  het 

Park Zorgvliet geheel bebouwd en beplant zal zijn. 

Namens de N . V . . t Park Zorgvliet . 

E . 

n .  September. 

hoi nheidscommissie 

 September  j.1. t gaf pas 

t jaarverslag van de 

nomen in ens nummer van 

geen aanleiding, er  eenige beschouwing aan toe te voe-

gen, maar  bij  naden- overweging kunnen wij  ons voor-

stellen, dat de r  der . Park Zorgvliet zich niet 

met de critiek der  commissie kan vereenigen. Ook zonder 

dat men er  aan denkt, dat de Gemeente 's-Gravenhage zelf 

een villapar k aan den g exploiteert en dus ver-

plicht geacht kan worden, daar  allereerst te toonen, hoe 

zij  meent dat het behoort, komen de argumenten der  com-

missie, waar  zij  betreffen de oorzaken van he't weinig be-

vredigend resultaat op Zorgvliet , reini g steekhoudend voor 

en blijf t er  niet veel van over, na de verklaring , die de 

r  er  van geeft. 

Er zijn aardige huizen gebouwd p Zorgvliet en ook 

leelijke, dit geeft vanzelf afwisseling en, wat de commissie, 

noemt, een heterogeen complex, maar  wij  gelooven. dat 

dit verre te verkiezen is bprvun een van overheidswege 

voorgeschreven karakter . 

t groote publiek merkt de disharmonie' niet op. maar 
vindt integendeel, dat Zorgvliet den indru k maakt, dat alles 
te veel uil eenzelfde e fabriek afkomstig is. Aan 
dit oordeel behoeft men nu vve| geen waarde te hechten, 
maar  het geheel onopgemerkt te laten is o >k niet ver-
standig, want het groote publiek zal. zij  het dan ook wel-
licht voorgelicht door  meer  bevoegden, ten slotte het eind-
oordeel uitspreken. 

. 
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Voor  Be lg ië

Voor de overige landen der  Post-Unie, 
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, idem, zonder  plaat >

 van  tot en met  regels .
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Een inaugureel e rede. 

e 'heer  |. A . G. van der  Steur  b.i.. onlangs benoemd 

tot buitengewoon hoogleeraar  aan de Technische -

school. heeft bij  de aanvaarding van dat ambt een rede 

uitgesproken, waarvoor  als tekst gekozen was de stelling: 

e o p l e i d i n g v an d en a r c h i t e c t b e h o o rt uit -

s l u i t e n d te g e s c h i e d en a an d e T e c h n i s c he 

 p o g t* s c h o o l. 

e nieuwe hoogleeraar  heeft getracht deze stelling aan-

nemelijk te maken, in een betoog waarvan het weekblad 

„dc - "  het navolgend uittreksel gaf. n hoever 

hem dit gelukt is zal wellicht later  blijken . Gewoonlijk 

blijven dergelijke redevoeringen buiten critiek . maar  in dit 

geval zijr . de belangen, die den nieuwen hooglecraar  wer-

den toevertrouwd van zooveel gewicht voor  het bouwkunst-

onderricht , dat het ons niet verwonderen z<>u wanneer  zijn 

beschouwingen tot. wellicht hier  en daar  gegronde, op-

en aanmerkingen aanleiding gaven. 
* * * 

r is in de laatste jaren in ons land in enkele kringen 

een zekere tendenz merkbaar, om de studie van den aan-

komenden Nederlandsehen architect in andere banen tc 

leiden, dm die studie geheel of gedeeltelijk te onttrekken 

aan de Technische l en ze op tc nemen in het 

leerplan van een inrichtin g van r , die-

genen ct weinig verband houdt met de techniek en die zich 

hoofdzakelijk richt naar  een opleiding in artistieken zin. 

s een enkele maal 'is in courant of tijdschrif t een 

lans Voor deze richtin g gebroken en het schijnt dat er  in 

den lande velen zijn. die. »in verschillende redenen, zich 

voelen aangetrokken tot het denkbeeld. <>n> d or  ingrijpend e 

hervormin g op het gebied van het r , 

ook de opleiding van onze Nederlandsche architecten binnen 

dii gebied te trekken. 

n zal zeker  elke ernstige poging tocjui.-hen »:r. de 

cplcidint '  van den architect zoo goed mogelijk te d >en zijn ; 

het is echter  de vraag of een wijzigin g in de hierboven 

aangegeven richting , aan de Nederlandsche Bouwkunst in 

het algemeen en aan haar  beoefenaren in het bijzonder. 

z:.udê ten goede 'komen. Voor  spreker  staat het vast, ci it 

deze stap een zou zijn in volkomen verkeerde richting , om-

dat tl.- opleiding van den architect in al zijn geledingen 

behoort te zijn aan tie Technische , niet alleen 

uit traditie , maar  voornamelijk omdat de Bouwkunst van 

onzen tij d zich beweegt langs ontwikkelingslijnen, die een 

andere opleiding ondenkbaar  maken. 

e opleiding toch, voor  welk vak ook. die niet gegrond 

is pp den natuurlijken , zich in den loop der  jaren teekenen-

den ontwikkelingsgang van dat vak, is ged icmd te mis 

lukken, en vporal is dit het geval waar  het een vak geldt, 

dat zoo diep ingrijp t in het maatschappelijk leven als de 

Bouwkunst en dat van haar  beoefenaren eisch! een zich 

volledig overgeven met hun geheele persoonlijkheid, met 

al hun 'kennis en wetenschap, met al hun gov nel en met 

al hun kracht . 

Op breed en acstheti.se hen en technischen grondslag moet 

die opleiding werden opgebouwd, twee grondslagen :(ogen-

schijnlij k z,e verschillend, maar  voor  hem. die dc- stroomingen 
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der laatste jaren met eenige. aandacht heeft gevolgd, toch 

2|0o n denzelfden zin en onscheidbaar. Alleen de Technische 

l ïs in staat dien dubbelen grondslag tot een vast 

en ondeelbaar  geheel te 'maken cn de opleiding van den 

Nederlandschen architect daarop te bouwen als een monu-

Jment van waarachtige waarde. 

Om dit aan te tooneti, zal spreker  trachten dc oorzaken 

op te sporen, die geleid hebben tot de richting , waarin zich 

thans de Bouwkunst beweegt. 

..Baulkunst ist erstarrt e , die Stimmung die von der 

Baukunst ausgeht, komt dem Effect der k nahc". t 

bekende woord van Goethe brengt ons tot de waardeering 

van architectuur  als van een bh/zonderen vorm. in welken 

de rhythmu s op ons inwerkt , van rhythmische harmon ieën 

in een vast materiaal. e is zeker  het innerlij k wezen 

der  Bouwkunst het best verklaard . Onbewust werkt dc 

heilige macht van stemming en harmonie, die in dc waar-

achtige monumenten onzer  Bouwkunst door  haar  beoefenaren 

is neergelegd, op den mensch in. en haar  werking is daarom 

zoo sterk, omdat wij '  die werking niet dadelijk kunnen ver-

klaren. t is het diepe geheim der  Bouwkunst, en slechts 

aan enkele bevoorrechten wordt dat diepe geheim ontsluierd. 

e is ook vastgesteld, dat Bouwkunst niet is een 

louter  willekeuri g middel tot kunstgenot, maar  een machtige 

stuwkracht in de gehcele cultuur . 

Ui t de geschiedenis der  Bouwkunst blijk t steeds \an welken 

groeten invloed die kunst op dc maatschappijl is geweest en 

hoe omgekeerd de maatschappelijke, staatkundige en oeco-

nemische Verhoudingen hun invloed op de Bouwkunst hebben 

doen gelden, hoe de groote tijdperke n van beschaving ook 

op de Bouwkunst hun stempel drukten, en .hoe elke ver-

andering in den toestand der  volken zich in de Bouwkunst 

uitte, voor  het nageslacht een duidelijker  beeld van den 

tij d achterlatende dan welke andere kunst ook vermocht te 

geven. 

El k 'bouwkundig monument toch vertegenwoordigt dc 

grootste en belangrijkste >ging van den mensch om iets te 

scheppen, onafhankelijk van eenig voorbeeld wat hem de 

omringende natuur  geeft en, naarmate, de stemming hooger 

is. wordt een hooger  peil bereikt. 

Zico 'vinden wij  in de monumenten der  Bouwkunst dri e 

groote vloedgolven van de beschaving opgetcekend, tijd -

perken, waarin de geestelijke stroioming ook in de Bouw-

kunst tot sterke uitin g kwam. waarin de behandeling van 

den vjotrm, de keuze en toepassing van het materiaal en dc 

wijze van constructie tot een grootere volmaaktheid kwamen, 

dan in eenig ander  tijdperk . 

t eerste tijdper k is dat der  Grieken, zich kenmerkende 

door  een stelsel Van de uiterste volkomenheid, waarin elk 

detail medewerkt in verband met zijn functie tot bereiking 

van één geheel. Een stelsel van volkomen harmonie en 

evenwicht, gebaseerd op den architraaf b uw, de eenvoudigste 

van alle constructies, dat zijn hoogste uittin g vindt in het 

Parthenon. 

e tweede periode, de Byzantijnschc, is gekenmerkt door 

den centralen koepelbouw, die in de .Aya Sofie tot zijn 

geweldigste uitin g kwam. 

t derde tijdper k is dat van de Gothiek der  cn

eeuw. Wi j  kunnen niet één bepaald bouwwerk aanwijzen, 

dat in al zijn onderdeden een juiste en volkomen afspiege-

lin g geeft van dit tijdperk : de Gothische Bouwkunst moet 

in haar  geheelcn ontvang en als één geheel worden be-

schouwd, elk monument is volkomen in één of meer  van 

zijn onderdeden, geen enkel is zonder  fout. e geest der 

middeleeuwen was te rusteloos, de tij d tc vol beroering dan 

dat eenig bouwmeester  zich kon zetten aan de volle be-

studeering van het gebed en van elk zijner  deelen zooals 

de Grieken dat gedaan hebben, maar  het systeem van 

gewelven, hun zijdelingse hen druk op de contraforten over-

brengend, is van een uiterste volmaaktheid, waarbij  ten 

slotte alles is weggelaten wat niet behoorde of kon mede-

werken tot volmaking van het systeem. 

Wat (hebben ons nu de eeuwen na de  en  ecuw-

sche Gothiek gebracht? Wat heeft na Amiens, Beauvais, 

, Chartres, Parijs, . om van de e en 

Engelsche Gothiek niet te spreken, de Bouwkunst ons als 

grpote uitin g gegeven, welke, zij'  het dan ook in anderen 

vorm. Op ander  systeem gebouwd, zoowel in aesthetischett 

als in technischer) zin is gelijk te stellen met de monumen-

ten, die één der  dri e grpote voorafgaande tijdperke n 0115 

hebben nagelaten? 

E n 'beschaamd moeten wij '  erkennen dat dat kunstwerk nog 

meet worden geboren, dat wij  naast het Parthenon, naast 

Ay a 'Sofia, naast de Fransche kathedralen geen bouwwerk 

kunnen stellen, dat de resultante is van groote geweldige 

strpomingen in de gelederen der  beoefenaren van de Bouw-

kunst. Een oogenblik scheen alsof, na den n geloofs-

ijver , waaraan de gewijde kunst haar  scheppingskracht dank-

te, tin de  eeuw in het Zuiden een nieuwe kunst zou 

worden geboren. n , dat nooit sterk' onder  den invloed 

der  'Gothiek heeft gestaan, herleefde de studie der  klassie-

ken en het humanisme doordrong alle geesten. e -

sance 'kon onder  hooge en invloedrijk e bescherming haar 

intrede doen ook in de Bouwkunst, maar  tot een nieuwe 

uiitin g van frissche beginselen kon zijl het niet brengen. 

t die e deed mede haar  intrede in de toen-

malige maatschappij  een neiging tot formuleercn en syste-

matisceren. 

r  de Bouwkunst worden met behulp van Vitruviu s 

„d e Vij f  vastgesteld; dc recepten daarvan worden 

tot in 'onderdeden nauwkeurig beschreven en het ontwerpen 

wordt verlaagd tot de kennis van formules, die volkomen 

juist aangaven wat „ s c h o o n"  was, maar  met de grootsche 

scheppingen 'is het gedaan. 

e grpote scheppingsdrang kwam niet. als bij  de Grieken, 

de Byzantijnen cf de middeleeuwers, uit een nieuw cn groot 

beginsel, en al die kunstperioden, die wij '  gewoonlijk be-

titelen als de , de Baroque, , , 

k XTV  en Empire, hoe decoratief en hoe vol ver-

nuft en vinding zij  ook mogen zijn, hoezeer  haar  werken 

zich onderscheiden door  rijkdo m van aanleg, materiaal en 

vergevorderde techniek, vastgelegd als zij  zijn aan formule, 

systeem pif mode. zijh slechts te beschouwen als mijlpalen 

langs den weg, dien dc Bouwkunst in den loop der  eeuwen 

heeft afgelegd, niet als merkstcc.nen, die den nieuw tc 

volgen weg duiidelij k en klaar  afbakenen. 

t fis het e dat: 

e .Geest, die "t brood dat zielen voedt, 
n steen of gif verandren doet. 

Wat moet uit dat alles werden? s de tij d voor  een nieuwe 

vloedgolf, die de Bouwkunst weder  tot groote hoogte zal 

opheffen, voorbij ? Zij n wij  in een dalende lij n met enkele 

verheffingen van weinig beteekenis voor  het algemeen ver 

 of daagt in het verschiet het licht van een nieuwen 

dag? Om dit vast te stellen moé ten wij '  teruggaan tot het 

einde der  eeuw. en de rui m honderd jaren, die achter 

ons 'liggen, met meerdere aandacht beschouwen. 

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

Het teren van wegen . 
( V e r v o l g.) 

 P i k m o. r t el - m a c a d a m. 

t pik wordt in de daarvoor  bestemde ketels tot een 

temperatuur  van ongeveer  gr. C". verwarmd en onmid-

delij k Voor  het gebruik vermengd met eenzelfde volume 

zuiver, scherp zand, dat vooraf tot een temperatuur  van 

 gr. C. verhit wordt . 

Voor  pikmortel-macadam is evenals voor  teer-macadam 

een vaste, goed geprofileerde onderbouw noodzakelijk. 

t zoo mogelijk stofvrij e en droge steenslag wordt eerst 

droog gewalsd, waarna de drenking der  deklaag met pikf 

mortel volgt. n giet den warmen pikmorte l met groote 

lepels piver  de  dikk e vcorgcwalste onderlaag uit 

steenslag van . korrelgrootte , echter  met dien ver-

stande, dat dc tusschenruamten niet volledig gevuld worden. 

a wordt deze grondig gewalsd. Over  de onderlaag 

komt dan een . dikk e laag steenslag van . 

korrelgrcotte , die op dezelfde wijze als de onderlaag be-

handeld wordt . r  wordt een dunne laag steenslag 

van . grootte gestrooid en ingcwalsd. Voor  volledige 

afdekking der  oppervlakte wordt daarover  nogmaals warme 

pikmorte l uitgegoten en met gummi-schrobbers dun en ge-

lijkmati g verdeeld. c oppervlakte wordt eindelijk nog met 

een dunne laag gruis van . korrelgroott e bestrooid 

cn nogmaals gewalsd. 

e verharding heeft een totale dikt e van . Van 

belang is, dat de pikmorte l steeds direct na de vervaardi-

ging verwerkt wordt ; anders is er  kans dat het zand zich 

op den bodem afzet. 

n heeft natuurlij k getracht om den handarbeid door 

de fnac'hine tc vervangen. Bi j  de teermachine van . T h . 

A i t k e n in Schotland p ;mpt deze het voor  de pikmortel -

macadambereiding speciaal geprepareerd teer  in een ketel, 

verhit dit en spuit het daarna op dc oppervlakte. Een 

bijzonderheid der  machine is de plaatsing der  sproeiers. 

e zitten onder  verschillende hoeken bij  elkaar. r 

bereikt het teer  |h et steenslag van alle kanten. e uitvoering 

geschiedt zoo. dat eerst de goed gereinigde en vlak gemaakte 

oppervlakte 'van dé oude deklaag door  de machine geteerd' 

wordt . 

r  wordt de eerste laag over  dc halve straatbreedte, 

gebracht en zijdelings van zatiddammetjes voorzien, opdat 

het teer  niet wegvloeie. n wordt het warme teer  door  de 

machine loyer  de te teren oppervlakte gespoten, op dusj-

danige wijze, dat dit het steenslag van alle kamen bereikt. 

e ZOO geteerde steenlaag w ôrdt dan met grof zand of 

steengruis bestrooid en gewalsd. e volgende steenlagen 

worden islechts in é é ne richtin g besproeid, overigens wordt 

pp dezelfde wijze gewerkt. t teer  zal door  het verkeer 

naar  boven komen en de deklaag sluiten. 

E . g v an g e t e e r de w e g e n. 

Verbetering van geteerde wegen levert geen bezwaar  op. 

t eenvoudigst is zij  voor  oppervlakte-tering waar  de 

vviondeplek flin k uitgekrabd, daarna met warm teer  vol-

gegoten en vervolgens met steengruis afgedekt wordt . Voor 

tcer-macadam wordt de wcndeplek met een krabber  tot 

op de onderste laag uitgekrabd. All e wanden van het gat 

worden dan met warm teer  bestreken en in het gat ge-

teerd steenslag van ongeveer . k :rrdgroott e gebracht 

cn \astgestampt. r  wordt steenslag van . groot-

te gebracht en eveneens ingestampt. t geheel krijg t daarna 

nog een warme teerstreek cn wordt met grof zand afgedekt. 

E . B e n o o d i g de h o e v e e l h e d e n, 

o n k 01 s t e n. 

e kosten zijn hoofdzakelijk afhankelijk , ten eerste var 

de hoeveelheid en 'den prij s van teer  en pik, voorts van 

de Soort en de kosten van het te gebruiken steenslag. 

Al s gemiddelde wordt noodig geacht: 

a) voor  oppervlakte-tering: 

r. aan teer: de eerste keer — 1 1 '-  ]"' r : bij 

herhaald teren . per . 

 aan grint : . aan scherp zand . 

b) voor  tcer-macadam. 

 aan teer . per  ton steenmateriaal. 

 aan steenslag als gewoonlijk voor  macadam, 

c) voor  pikmortel-macadam: 

 aan teer . per  kub. ; 

 aan steenslag als gewoonlijk voor  macadam. 

e aanlegkosten bedroegen: 

Voor  oppervlakte-tering  ct. per . 

n het algemeen kan men aannemen, dat dc kosten 

voer . tcer-macadam of pikmortel-macadam ongeveer 

cf.gp—  gulden hooger  zijn clan die voor  de gewone 

macadam-wegen. 

Bij  de oppervlakte-tering bestaat het onderhoud in ccn 

regelmatige vernieuwing, die gewoonlijk jaarlijk s uitgevoerd 

moet "worden en ongeveer  der  'kosten van nieuw-aanleg 

bedraagt. 

Bi j  drukke r  verkeer  verdient het aanbeveling om het 

midden Van den weg tweemaal 's jaars te teren. 

e kosten der  cppervlaktotcrin g worden ruimschoots ge-

dekt door  de verminderde uitgaven voor  besproeiing en ve-

gen der  straten. e onderhoudskosten worden door  deze 

tering tot op de helft verminderd. 

Voor  teer-macadam cn pikmortel-macadamvvcgen is de 

besparing aan onderhoudskosten nog heel wat grooter. 

Volgens eene opgave van den gemeente-reinigingsdienst te 

Akten bij n verhouden dc kosten voor  reiniging en 

sproeien van dergelijke wegen en van gewoon macadam 

zich als  Algemeen is men tot de ervaring gekomen, 

dat Voor teerwegen de totale kosten aanzienlijk lager  zijn 

dan die voor  de gewone macadam-wegen. doordat de 

hooge kosten vjrjjo r  aanleg rijkelij k vergoed worden -door 

besparing aan kosten voor  onderhoud. n zijn 

de teerwegen te verkiezen boven de gewone wegen door 

gelijker  oppervlakte, stofvrijheid , reinheid, en geruisch-

loosheid. 

G. Slotsom. 
e Commissie komt tot dc volgende conclusie: 

n heeft in Engeland de eerste proeven met teer  achter 

den tug. e nieuwe methode is van groot belang te acditen. 

e toepassing der  methode neemt steeds grooter  omvang. 

Zoowel uit een technisch als uit een economisch oogpunt 

is men tevreden. 

e gevolgen voor  menschen, dieren en planten 

door  het teren van wegen zijn niet gebleken. 

A l g e m e e ne o p m e r k i n g en en v o o r -

s c h r i f t e n v o or  de t o e p a s s i n g. 

. V o o r o p p c r v 1 a k t e -1 er  i n g. 

 Oppervlakte-tering kan met voerdeel toegepast worden, 

't zij  bij  een elude, zich in goeden toestand bevindende 

oppervlakte, of bij  een nieuwe deklaag, nadat deze vastge-

walsd en droog is. Zoolang een weg niet volkomen droog 

is. moet hij  niet geteerd worden. 

t machines voor  het bestrijken en besproeien der 

deklaag, geschiedt het teren vlugger  dan met handarbeid: 

volgens beide methoden kunnen goede resultaten worden 

verkregen. 

t een bestaande weg geteerd worden, clan kan men 

gebruik maken van de voordeden, die de eerste maanden 

van het jaar  bieden en wel om bij  vochtig weder  de opper-

vlakte als voorbereiding tot het teren af te krabben en af 

te borstelen cn hoofdzakelijk om den weg van de daarop 

vastgezette sliblaag te bevrijden. 

s dc- deklaag aan beide zijden van elen weg dun, 

maar  in het midden van void icnde dikte, dan moet men 

de zijden vóe'ir  het teren versterken en die versterking in-

walsen. 

 Zal een weg. clit- later  geteerd wordt, van een nieuwe 

deklaag voorzien worden, dan bezige men daarvoor  steen-

grui s en geen andere- materialen als bindmiddel' . 



 Gedurende het teren van den weg motet (leze over 

de (geluele breedte, of, !zoo dit onmogelijk is, over  de hal'vej 

breedte, aan het verkeer  onttrokken worden. 

 Vóór t opbrengen van het teer. moet de weg grondig 

gereinigd worden. e methode kan daarvoor in aanmer-

kin g komen. t beste is het gebruik Van een veegmachine, 

terwij l imet bezems nageveegd wordt . 

8. Voer de oppcrvlakte-tering moet slechts teer  worden 

gebruikt , dat aan de door de commissie gestelde eischen 

voor  teer No.  of teer No.  voldoet: gebruikt men an 

dere soorten, dan m :et dit slee hts geschieden wanneer de 

\v< g drpog en door ide' zon goed verwarmd is. daar dat 

teer  antlers nie  gelijkmati g uitvlooit . 

-er moiet ter  plaatse- tot zijn kookpunt verhit 

worden, m \ ri j  te- kunnen uit\'loeien. e praktisch bruik -

bare- temperatuur  ligt in he-t algemeen tusschen  en 

 |gr. C. voor  te-er  No.  e-n tusschen  e-n  gr. C 

voor  teer No.

 ()])elat het teer zoo heet mogelijk op de straatopper-

vlakte kome, kan bij  handarbeid van buigzame' buizen ge-

brui k gemaakt worden, om bet teer van elen ketel ter 

plaatse te'  brengen. Ook kan men gebruik maken van daar-

voor  speciaal geconstrueerde kannen can . inhoud, 

waarvan do tuit nabij  den bodem is aangebracht en minstens 

. doorsnede' heeft. 

a opgebrachte te'er  neen dadelijk krachti g inge-

voegd worden, om een laag van regelmatige sterkte te 

verkrijgen . 

e hoeveelheid teer zal van de geaardheid van den 

weg afhangen; bij  de eerste behandeling niet teer  zal in 

het algemeen . voldoende zijn om een oppervlakte 

van  vierk. meters te teren. 

 Wanneer ele we-g voor het verkeer  opengesteld wordt, 

moet op ele oppervlakte grin t gestrooid worden om te ver-

hinderen dat teer aan 'de- raderen der  voertuigen vastkleeft; 

maar het begrinten moet lie-fst zoo lang mogelijk uitgesteld 

worden om de grintlaag vooral niet dikker te- doen worden 

tlan ter  voorkoming van aanhechting van teer aan de rade-

ren noodig is. Steenafval. grint , grof zand en andere stof-

vrije- fijnkorrelige ' materialen, die door een zeef van

vierk . . maaswijdte heengaan, kunnen voor he't begrinten 

in aanmerking komen in e-e-n hoeveelheid, die- een tem 

. G.) per  a  vierk. meters wanneer  grint , 

en per  a  vierk. meters, wanneer  grof zand gebezigd 

wordt , niet overschrijdt . 

t wegvloeien van teer in straatgoten enz. moet 

verhinderd worden. 

 der  verzekering ' van het verkeer  dienen voorzorgs-

maatregelen genomen te worden, wat betreft verlichting, 

bewaking en waarseduiwiiigsteekens. 

 Voor  straten me-t druk verkeer is het raadzaam om 

 a  maanden na het aanbrengen van de- eerste teerlaag 

een tweede aan te- brengen en wel óf over de geheelo 

straatbreedte <~>f over een breedte van  h . in 

het midden Van den weg. r is ongeveer . 

teer  voor  a  vierk . meters noodig. 

 Oppervlakte-tering moet op drukke- wegen jaarlijks , 

en op wegen met licht verkeer zoo dikwijl s als noodig 

herhaald worden. 

 Twee of meer  monsters van het gebruikte te-er  moe-

ten voor  nader  onderzoek voor  de- wegen-oommissie bo 

waard worden. 
 Van het werk moeten aanteekeningen ge-maakt worden. 

 Formulieren voor  de-ze aanteekeningen worden door 

de commissie verstrekt. 

 Scheikundig onderzoek van het teer  door een des-

kundige- tijdens de- uitvoering is aan te bevelen. 
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Een inaugureel e rede. 
Vervolg Zie bladz.

e  en iSe eeuw was dc glorietij d eler  vorsten, dc j was gebouwd, verwoestte  de absolute macht 

kunstenaars leefden bij  de gratie van hun landsheer, en der  vorsten, en de opgekomen tierde stand nam tic plaats 

de adel, opgevoed in de schaduw van het vorstelijk hof, in, die haar  door den vorst en den adel te lang was otit-

volgde het voorbeeld van zijn heerscher. t was tic tij d houden. Nieuwe begrippen breken baan. een nieuw lui-

der  absolute Worstenheerschappij. Om den persoon van de-n manisme beheerscht de denkbeelden, de liefde to; ele- weten 

heerscher  vormde zich een prachtlievend gezelschap van schap, de drang naar  kennis, alles werkt samen t n een 

hovelingen en beambten, dat er  steeds meer en meer op uit groot doel: tie verheffing van het volk Uttt zijn slavernij. En 

was, OW) naar  buiten te getuigen van de- macht van den in dezen tij d ontstaat tevens die drang naar  onderzoek 

vorst, daardoor hun eigen aanzien verhoogende. Grooter en der  natuurkrachten, tli e in de tweede helft eler  eeuw 

monumentaler  worden de bouwwerken, rijke r en weelderi- heeft geleid tot de mevgelijkheid om die natuurkrachten eni-

ger  wordt de inrichtin g van zalen en woonvertrekken, kost- dergeschikt te maken aan den menschelijken wil , tot de 

baarder  wordt dc kl ceding, talrijke r het aantal der  kunst- groote ontdekkingen en toepassingen daarvan op allerlei ge-

voorwerpen en .met steeds meer en verfijnder  luxe mngaven bied. waarvan zelfs de stoutste verbeelding zich de mogelijk-

zich de grooten der  aarde. heid niet kon droom en. 

e behoefte aan meerdere Vertrekken en zalen voor  eere- Zul k een verandering in eie-nkwijze moest leiden tot een 

moniën en ontvangsten leidde te>t bouwwerken van zulk een omverwerping van de- bestaande' verhoudingen, l-'rankrijk . 

omvang en zulk een pracht, dat zc alle vroegere perioden dat zoolang de-n toon had aangegeven, g if ook hier het 

in de sfehaduw stelden, en het Fransche 'koningshof, dat sedert voorbeeld en wierp het gansche maatschappelijk ste-lse-1 e>m-

het midden der  eeuw een leidende plaats in de cultuur - ver. e oude verhouding tusschen adel en volk veranderde; 

beweging innam, heeft die plaats tot het einde der  eeuw de adel. die tot dusver tie- draagster was geweest van bo-

weten te behouden en nt>g altij d is, uit traditi e en mode, schaving en kunstzin, tli e voor  zich het recht had opgeë ischt 

Fransche kunst gelijk gesteld met smaak, geest en verfijning , als beschermer van de kunst e-n elen kunstenaar op te 

e geweddige beroering, die in het einde der  eeuw treden. d zijn bevoorrechte plaats verloren, e-n terzelfder 

het geheele beschaafde Europa op zijn grondvesten deed tij d werd, niet ele opheffing van het gildewezen, ele'  laatste 

schudden, die i n alle richtingen cn in elk gebied, waar de stoot gegeven aan dat ingewikkeld samenstel, dat gedurenele 

menschelijke geest zich had binnengedrongen, haar  revo- ele geheele  e-n  eeuw het geheele teven van den 

lutiennair e denkbeelden met ongekende kracht binnenslin- burger had beheerscht. 

gerde, die de fundamenten aantastte, waarop de geheele e toenemende studie- der  natuurwetenschappen, ele- vele 
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proefnemingen, die allerwege werden gedaan, leidden als vreemd en moest haar  vreemd blijven, omdat het geheele 
vanzelf tot toepassing van het gevondene in de nijverheid, maatschappelijke samenstel, de geheele cultuur  der  en 
en die nijverheid, niet meer  gekneld in het enge keurslij f  eeuw vreemd was aan de beginselen, waaruit de 
der stedelijke keuren, de vrij e mededinging, stellende te- Gothiek de kracht had geput voor  den bouw harer  monu-
genover  den vroegeren angst voor  mededinging, greep met menten. 

beide ihanden naar  het nieuwe en de eerste schuchtere pcw- Een harlekijnspak van de meest bizarr e vormen wordt 
ging werd gedaan tot invoering van de machine. der  Bouwkunst omgehangen, de doode vorm moest tot leven 

Welken invloed onderging de t van deze ge- worden gewekt, maar  de geest, die den vorm slechts levend 
weldige 'beweging ? e zin tot studie en onderzoek be- kon maken, ontbrak ten eenenmale. 
heerschte cok haar  beoefenaren en de studie der  antieken n het midden der  eeuw werd de Boiuwkunst om-
werd, evenals in de dagen der  opkomende , hangen met telkens weder  een ander  kleed, een kleed der 
weder  beschouwd als de levensbron van aile kunsten in het mode, nu eens Gothiek, dan h of , soms 
hijzonder  van de Bouwkunst. Zeker  droeg de ontdekking Egyptisch of Perzisch, de garderobe van de geheele wereld 
van m en Pompei tot deze herleefde belang- werd haar  aangepast, maar  niemand vond een kleed, dat 
stelling niet weinig biji . t grooten ijver  werden aller- haar  blijvend paste. 
wegen (opgravingen gedaan, oude kerken werden bestudeerd. E n geen wonder, al die geleende kleedingstukken konden 
ppgdmeten, [geteekend. en naast ë werd ook weder  haar  niet het aanzien geven, dat zij  als mededraagster  van 
Griekenland 'het ideaal, waarheen zich het oog van iedc- de cultuur  van haar  tij d behoefde. Zi j  verlangde haar  eigen 
ren kunstenaar  richtte, als naar  het eenig ware. kleed, juist en passend voor  haar  gemaakt, uitdrukkin g 

Napoleons korte, doch zoo schitterende verschijning in gevend aan de hooge plaats, die zij! innam in de samenleving, 
het bestaan der  volkeren van Europa, zijn groote vereering e samenleving had zich intusschen in de tweede helft 
koor  de oude e keizers en zijn triomftochten door  der  eeuw op merkwaardige wijze ontwikkeld ; geen tij d 

ë en Egypte, vanwaar  hij  zoo tallooze voorwerpen van perk van de beschaving kan op zulk een stuwkracht wijzen, 
pude e en Grieksehe kunst naar  Frankrij k mede- Vooral de techniek verrichtt e wonderen, cn de eischen 
bracht, gepaard aan zijn groote zucht om zich als heerschcr  welke die techniek in steeds meerdere mate stelde, gaven 
over  millicenen te omgeven met al de praal en al de pracht aanleiding tot het doen van opdrachten, waarvan vorige 
van een n Caesar, heeft zeker  tot de studie der  geslachten niet konden hebben gedroomd, 
klassieken het hare bijgedragen. Al s gevolg van die studie e ongekende uitbreidin g van het verkeer  met, als
zien wij  allerwege den Griekschen en - tempel middellij k gevolg daarvan, de groote vlucht van handel, no-
weder  verrijzen, nu eens als Godshuis, dan als schouwburg, rin g en bedrijf , eischte de uitvoering van bouwwerken van 
paleis, hoofdwacht, beurs of raadhuis, en. al moge in onze allerlei aard. en van zoodanige samenstelling in aesthetischen 
oogen het streven dier  mannen onjuist zijn geweest, toch en technischen zin. dat de architecten, overrompeld als 
bewijzen de werken van een man als Schinkel, dat hun zij  waren dcor  de geweldige snelheid, waarmede deze nieuwe 
arbeid het resultaat was van ernstig willen en hooge idealen, eischen hen hadden verrast, niet ten volle in staat waren aan 
Onjuist in zijn beginsel was die arbeid tot spoedigen onder- die eischen te voldoen. , glas, cement, beton waren 
gang gedoemd. Zuivere navolging, copie van het oude in de materialen, die op tot heden ongekende wijze werden 
zijn uiterlijke n vorm. zonder  den impuls die het oude deed verwerkt en die een revolutie in de geheele bouwtechniek 
groeien tot een levend organisme, kan niet leiden tot kunst- teweegbrachten ; spoorwegen, bruggen, stations, fabrieksge-
vverken van blijvende waarde, tot een fundament voor  het bouw, al die bouwwerken vielen buiten het arbeidsveld van 
werk van latere geslachten. Zoo gaat ook deze tijdelijk e den architect. e vooruitgang der  wetenschap op natuur- en 
opleving der  klassieke kunst te gronde, levenskracht en wiskundig gebied opende telkens nieuwe gezichtspunten, en 
levensmoed ontbrak haar  ten eenenmale. n zie slechts de technische vindingen, als onmiddellij k gevolg daarvan, 
wat omstreeks  allerwegen en ook in ons land is ge- brachten het geheele menschdom in één doorgaande ver-
bouwd om de waarde van deze uitspraak te erkennen. bazing en bewondering. e „ ingen ieur "  had het geheele 

Zoo eindigt dan de laatste opflikkerin g der e veld der  techniek met 'één slag veroverd en de architect bleef 
in een teringachtigen dood. e nuchterheid, het formeele, achter, zonder  in legaat te zijn zich 'weder  te verheffen tot de 
het 'systematische had uitgediend, en van uit Engeland komt hoogte, waarop hij  in vroegere eeuwen had gestaan, 
een nieuwe mede. de , die, met de Tuinbouwkunst e snelheid, waarmede de ingenieur  zich zijn plaats had 
begonnen, cok op de Bouwkunst haar  invloed doet gelden, veroverd, had tot gevolg dat hij  zich op zuiver  technis< li -

e architectonische tuinaanleg, de kunstmatige vormen, wetenschappelijk standpunt plaatste en plaatsen moest, dat 
waarin bqemen en planten werden gesnoeid, de dwang niemand er  aan dacht iviam hem te eischen. dat hij  ook in 
waaraan de natuur  zich had te onderwerpen als gevolg van aesthetischen zin leiding moest geven aan de groote beweging 
de regelen en systemen, die door  alle kunsten heen als het der  eeuw, en de architect beschouwde zijn werk uit 
eenig ware beginsel waren gehuldigd, werd ter  zijde gesteld, kunstoogpunt slechts met een medelijdend schouderophalen. 
Verbreek alle kluisters, waarin de natuur  is gevangen ge- Ook de ingenieur  voelde dat hem in aesthetischen zin iets 
houden, werd het wachtwoord, slechts de natuur  zelve kan ontbrak en riep de hulp van den-architect in. wanneer  hij 
ons nog als voorbeeld dienen. t is de zuivere wet van voor  de oplossing stond van vraagstukken, die volgens hem 
actie en reactie, die ook in de kunst haar  macht doet gelden, of zijn lastgever  architectonische verzorging behoefden. Brug-

s |in het einde der  eeuw is in Engeland deze mode geboofden en stations werden van bouwkundige toevoegsels 
in haar  opkomst om eerst in den aanvang der  eeuw voorzien, die in de meeste gevallen beter  hadden kunnen 
ook tin het vasteland van Europa te worden overgenomen, achterwege blijven en slechts zinliooze aanhangsels waren 

Spreker  gebruikt opzettelijk het woord „mode" , omdat aan den grooten arbeid van den ingenieur, zonder  verband, 
toch van een „stij l "  in de ware beteékenis van het woord zonder  samenhang met dat werk, louter  bekleeding in één 
hier  niet mag worden gesproken. e mode voerde tot het of anderen historischen stijl . n men zich denken dat in 
ontwerpen Aan weide en bosch, van ruïnen en rotspartijen , de  of  eeuw de bouwkunstenaar, die met dezelfde 
cn de Bouwkunst werpt zich op de romantische overblijfselen liefde en toewijding een verdedigbare burcht als een kathe-
der  en  eeuw om daaruit nieuwe vormen te draal, een brug als een vorstelijk paleis bouwde, zijn 
putten voor  haar  voortbrengselen. Nieuwe vormen -want tweelingbroeder  zou hebben te hulp geroepen om zijn bouw-
het blijf t bij  den vorm. het wezen dier  kunst was haar  werk uit- en inwendig te omhangen met allerlei versieringen 

,uit Vroegere tijdperke n ? j  was ingenieur  en architect! 
tegelijk, de wereld kende nog niet het onderscheid tusschen 
den zuiver  technischen cn den zuiver  aesthetischon bouw-
meester, zooals die in onzen tij d door  de omstandigheden 
werd geboren. 

r  wat men ook niet kende en wat het gevolg is van 
het ontbreken van een zich duidelij k afteekenenden weg, dat 
zijn die ver  doorgedreven aesthetische beschouwingen van 
onzen tijd , beschouwingen, die ons moeten leeren wat 
„ s c h o o n"  is en wat niet, die aan vaste regelen elk bouwwerk 
willen toetsen, die slechts na redenccring cn toelichting 
tjoit de erkenning der  waarde kunnen komen. e tij d dat 
men, met jeudig vuur  en liefde bezield voor  het vak zijner 
keuze, kon waardeeren wat zijn broeder  met moeite en zorg 
had Verricht , is voorbij 1, men moet redeneeren. philosopheeren, 
detinieeren, men bouwt theor ieën op om ze straks weder  te 
verwerpen, elk tracht zich een eigen krin g van aanhangers 
te vormen. 

s 'het dan wonder  dat niemand meer  den weg weet tc 
vinden in dien chaos van theor ieën en beschouwingen, dat, 
waar  zelfs onder  de architecten zulk een verdeeldheid 
heerscht, het publiek beu wordt van al dien strij d en na de 
mislukte pogingen, die met h en Gothiek, met 
klassiek en Neq Grec, met modern en hypermodern zijn be-
proefd, zich afwendt van alles wat „kuns t "  moet heeten 
cn zich wendt tot het zuiver  technische, het voor  hen bt> 
grijpeliijkc , tot het bouwwerk, dat zonder  eenige aesthetische 
aanmatiging uitsluitend voldoet aan nuttigheidscischen, dat 
door  juiste afmeting en toepassing van de gebruikte mate-
rialen, door  logische aanwending van statische beginselen, 
zinder  eenige versiering, spreekt tot het nuchtere verstand 
van 'den modernen mensch, die door  zijn vele beslommeringen 
geen tiji d en ook geen lust heeft zich in theoretiseh-aestheti-
sche vraagstukken te verdiepen. 

Nog is er  een oorzaak, waardoor  de scheiding tusschen 
den ingenieur  en den architect zoo scherp is gesteld ge-
geworden. 

e Bouwkunst is conventioneel, de beoefenaar  dier  kunst, 
die zich gedurende zijr i geheele leven heeft verdiept in de 
studie van de werken van zijn voorgangers, die heeft leeren 
te waardeeren waarom de eene of andere vorm, de eene of 
andere conceptie van grooter  of geringer  waarde is, die de 
kleinste en onmerkbaarste verschillen in de verschillende 
stijlperioden kent, kan zich niet dadelijk indenken in de 
aesthetische gevolgen van een werk, dat ontstaan is uit louter 
praetisch-technische overwegingen, dat met passer  en liniaal , 
met formul e en logarithmentafel tolt een bouwwerk wordt 
gc maakt. 

Architectuu r  was geworden oefening in bouwstijlkennis; 
was niet duidelij k de historische stijlvor m in een bouwwerk 
terug te vinden, dan behoorde dat bouwwerk niet tot dc 
Voortbrengselen der  Bouwkunst, l i t dien tij d dateert ook 
de 'scheiding in burgerlijk e en schoone kunst, alsof de 
schoonheid van een gebouw een aanhangsel is. waarmede 
men de burgerlijkhei d kan bedekken, alsof de schoonheid 
niet tot haar  innerlij k wezen zelf behoort. 

Van een ander  standpunt dan de architect ging de inge-
nieur  uit. Bij  hem geen traditi e of conventie; nieuwe vraag-
stukken, die nooit te vuren in eenig brein waren opgerezen, 
vroegen zijn aandacht, en zijn ijdelheid ging niet verder  dan 
tot de onberispelijke technische uitvoering van datgene wat 
hij  langs theorctischen weg had vastgesteld. Elk e neiging 
tot „kunst "  was hem vreemd en zijn bouwwerk,- dat slee hts 
moest voldoet! aan nuttigheidseisehen, had met kunst niets 
te maken. 

Zoo meende hij , en het publiek, getroffen door  de steeds 
stouter  en grooter  wordende ingenieurswerken, meende het-
zelfde en scheidde den architect steeds meer  van den in-
genieur  als twee heterogene elementen. 

e ver  was men ten slotte van de. waarheid. 
n eiken mensch ligt , bewust of onbewust, een sprank van 

hel goddelijk vuur  der  kunst, bij  velen smeulende, bij 
anderen hoog oplaaiende, maar  bij  niemand uitgedoofd, en 
zoo ook schiep de ingenieur  in zijn zuiveren nuttigheids-
arbeid bouwwerken, waarin een gevoel voor  fraaie lijnen niet 
kan en mag worden ontzegd, waarvan voor  hem. wiens 
s-tatisch gevoel eenigszins omwikkeld is, een groote. bekoring 
uitgaat dcor  de zoo juiste toepassing van 'het materiaal. Voor 
hem is in een ingenieurswerk evengoed „kunst "  te zien als 
in den Grieksellen tempel, de koepels der  Aya Sofia of 
de Gothische kathredraal . 

r  wijl moeten ons zien los te maken van traditi e en 
conventie in dien zin dat wij  onzen steen- en houtbouw 
leeren vergeten bij  de beoordeeling van deze hypermoderne 
werken, wij  moeten leeren een nieuw kunstelement te zien 
in de slankheid en doorzichtigheid van een ijzerconstructie. 
Gewoonte heeft ons ( , r  toe gebracht van een bouwwerk een 
zekere zichtbare stabiliteit te eischen in de zwaarte van het 
te 'bezigen materiaal, door  langduri g gebruik van verschil-
lende materialen hebben wij  een zeker  gevoel gekregen van 
de zwaarte, die noodig is voor  een steenen pijler  of een 
houten latei. r  voor  ij'zcr  ontbreekt ons dat gevoel nog 
ten deele en voor  gewapend beton ontbreekt dat ten eenen-
male. En tceh assimileert het menschelijk  betrekkelij k 
spoedig aan al deze wonderlijk e afmetingen en zijn wij  reeds 
zoover, dat wij  een watertoren van gewapend beton op 
uiterst dunne steunpunten niet meer  statisch onaangenaam 
voelen. 

Naast de zelfstandige verschijning van den ingenieur  is 
er  'een tweede olmstandigheid. die, uit andere oorzaken ont-
staan, een sterken invloed op de Bouwkunst heeft gehad. 

e kunstnijverheid begon in het laatst van de eerste helft 
der  eeuw de aandacht te trekken. Van cle groote kunst-
vaardigheid der  oude gilclebroeders was weinig overgebleven, 
het handwerk, in het bijzonder  het kunsthandwerk, was in 
een moeras verzeild geraakt, waaruit het niet meer  scheen 
te kunnen worden gered. e tentoonstelling, die in  in 

n werd gehouden, vestigde ele aandacht in sterke 
mate op dit Verval, en als gevolg daarvan werden aller-
wege pogingen aangewend om hen kunsthandwerk weder 
tot bloei te brengen. Scholen werden opgericht, oude gilde-
vormen weder  tot nieuw leven opgewekt, in de algemeene 
opleving deelt ook de kunstnijverheid . Aanvankelij k bestu-
deert men oude voorbeelden en eopiëert die, daarmede cle 
Ojild e techniek weder  invoerende. r  cle tijdgeest zelf cor-
rigeerde cle feut, die daardoor  werd ge-maakt; de machine 
dus look hier  weder  indirect ele ingenieur, sprak haar  mach-
ti g woord mede en langzamerhand ontstaat een nieuwe 
beweging in de. kunstnijverheid , die het directe gevolg is 
van ele machinale pr  duotie en die haar  invloed  de 
Bouwkunst in sterke mate doet gelden. 

e einde gildebroeder, die zijn handwerk met toewijding 
uitoefent, die her  werkstuk onder  zijn handen ziet groeien 
e-n het vpj  liefde versiert met allerhande motieven, die hem 
onder  den arbe-id als vanzelf voor  den geest komen, cn die 
zijn persoonlijkheid, zijn bekwaamheid, heel zijn kennen en 
kunnen in zijn werkstuk neerlegt, is iets anders dan do 
machine, die zonder  bewustzijn, telkens met één slag als 
het ware het stuik te voorschijn brengt. r  komt geen 
versiering, gevolg van een individueele neiging, te pas, daar 
eischt de techniek een volkomen gaaf. gelijkvormi g stuk 
werk. dat goed kan zijn van vorm, van zwaarte, van mate-
riaal en van afwerking, maar  dat niet is versierd, een stuk 
dat de karakteristiek e eigenschappen heeft van de machi-
nale bewerking. 

e 'machine maakte zich meester  van bijna elk gebied der 
techniek, en de Bouwkunst was verplicht van haar  voort-
brengselen een rui m gebruik te maken. Zij '  deed het gaarne 



«mi velerlei redenen, wel voornamelijk omdat de machine 

haar  arbeid verlichtt e en minder  kostbaar  maakte, maar  het 

gaf tevens aanleiding dat het onversierde,  uiterlij k 

van de voortbrengselen der  machine werd nagevolgd >op ander 

gebied. Zoo zien wij  omstreeks  zelfs elke

verwerpen: wat niet recht  slecht was. was kunsteloos. 

e richtin g gaat samen met een andere, die haar  oor-

sprong  een groot deel in Engeland heeft gevonden. 

V or  bet  werd daar  weder  de  gegeven aan 

den bouw van het woonhuis. e practische zin van den 

Fngelsehman cischte voor  zijn woning geen praal en pronk-

zalen, maar  een eenvoudige, degelijke, solicde en verzorgde 

inrichtin g ook wajt het 'meubilair  betreft. Zij n zin voor 

sport en verpleging van hei lichaam deed de hyg iën ische 

verzorging van het buis als een eersten eisch stellen en 

zoo is de bouw (van liet Engelsche huis geworden tot een 

modern probleem, omdat het geheel uitging van moderne 

eischen. , 

S l d t  t.) 

Het teren van wegen . 

.  t e e r - m a c a d a m. 
voor  een deklaag van teer-macadam geschikt te 

weg een onderbouw hebben, die voldoenden 
het over  den weg te verwachten tegen 

 Om 

zij  n, moet een 

weerstand biedt 

verkeer. 

 Vóór de nieuwe 

bracht wordt, moet de 
deklaag van teer-macadam aange-

dikt e van de verharding van den 

bestaanden weg vastgesteld worden door  het op onderlinge 

afstanden van plm.  mask cm van sleuven, die zich 

van de kanten tot het mid n van den weg uitstrekken. 

e dikt e van de deklaag van teer-macadam moet, 

na walsing overeenkomende met het verkeer,  a . 

bedragen. Voor  een grootere dikt e dan . moet het 

materiaal in twee lagen aangebracht worden. 

 Wanneer  de ondergrond niet vast en door  het in-

dringen van oppervlakte-water  weck is, mag de totale dikt o 

der verharding met inbegrip van den onderbouw, na wal-

sing van de nieuwe teer-macadamlaag, niet minder  dan 

. bedragen. Al s de ondergrond goed vast is, zoo-

dat hij  als fundamentslaag kan dienst doen, kan met een 

dikt e van . volstaan worden. Voor  het geval, dat 

men met leem en dergelijke te doen heeft, moet de Ver-

hardin g minstens . dikt e hebben. 

 Na voltooiing van het oppervlak moet het dwarsprofiel 

een verval van  bezitten. Wanneer  de deklaag in de 

as v|an' den weg voor  een dergelijk dwarsprofiel de hier-

boven genoemde dikt e niet jcan verkrijgen , moet de oude 

deklaag zóó 'bepaald, als r  het onderhavig geval noodig 

wordt geacht. 

s de laag echter  van een voor  dit doel voldoen de dikte, 

dan moet het verlangde 'dwarsprofiel door  behakking der 

«oppervlakte, vóór piet opbrengen van de nieuwe laag aan 

gebracht worden. t van het midden van den weg af-

komstig' materiaal kan aan de zijden daarvan verwerkt 

t materiaal dient gezeefd, cn declen kleiner  dan 

. middellij n mogen niet gebruikt worden. 

6. e massa van de nieuwe deklaag van teer-macadam 

moet  « teens lag of uitgelezen slakken bestaan: minstens 

 pet. van . afmeting, niet meer  dan  pet. van 

6 a . en  pet. van  a . afmeting voor  sluiting 

van de huig. t 'steenslag van laatstgenoemde afmeting moet 

apart (gehouden .worden en r  afdekking tijdens het walsen 

dienen. 

t steenslag moet volkomen droog zijn, voordat het 

met teer  overtrokken wprdt . 

- e n . 
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Reims 
t e en p l a a t .) 

Wanneer  de menschen weder eens tij d zullen hebben, 

om na te gaan. hoe groot de omvang der  verw >estingen 

js in de landstreken, waar  de kneuzende oorlogs. ra< h'. de 

beemden doorploegt, dan zal het zeker  een lange lijst >an 

bekende en minder  bekende monumenten zijn, die als ge-

heel verwoest of zeer  ernstig beschadigd moeten worden 

opgeteekend. T)o oorlogsnoodzaak spaart niets, veroorlooft, 

zooals de militair e specialiteiten ons leeraren, dc grootste 

barbaarschhci'i. maakt soms beestachtigheid tot plicht . Te-

genover  zujk een redeneering houdt alles op. All e begrippen 

van piëtei t, van monumentenzorg, die als kenmerken van 

echte 'beschaving gelden, zijn onzin voor  den militair , den 

slaalf 'Van de zoogenaamde {oorlogsnoodzaak, dat afzichte-

lijk e beest, dat moordend en brandend en alles, ook het 

heiligste, vertrappend, rondwaart juist in die streken van 

Europa, waar  men gemeend zou hebben, dat zoo iets niet 

meer  mogelijk was, omdat alles er  getuigde van een vreed-

zame ontwikkelin g op den grondslag eener  oude cultuur , 

die er  overal in groote en kleine steden en zelfs in dorpen 

zulk een groot aantal karakteristidk e sporen heeft achter-

gelaten van vele eeuwen her. 

Bijn a elke plaats, die in de dagelijksche oorlogsberichten 

genoemd wordt, doet ons dadelijk denken aan meer

minder  beroemde kunstwerken. Gisteren was het . 

Soissons. , Chalons; vandaag is het Yperen, -

muiden, Veume, St. Omer. Arras ; morgen zal het misschien 

Amiens en BeauiVais zijn. t zijn slechts eenige der

 plaatsen, welke hier  genoemd worden, doch wie 

Be lg ië en Noord-Frankrij k een weinig kent zai op de kaart 

nog  van andere plaatsen vinden, waarvan de naam 

herinnert aan een mooie dorpskerk, een schilderachtig raad-

buis iolf ook wanneer geen bouwwerken aanwezig zijn van 

hooge kunstwaarde, alleen maar  aan de eigenaardige ligging 

van ziulk een plaatsje, of aan het eigenaardig karakter  van 

zijn aanleg en bouwtrant. 

t spreekt vanzelf, dat de wereldbekende monumenten, 

die door  de oorlogsnoodzaak geschonden zijn het meest de 

 in beslag nemen. e namen , , 

s bohoteven slechts genoemd te worden als die welke 

met (vette letters in de lijst gedrukt zullen worden en elk 

dier  namen  zichzelf is reeds aan aanklacht tegen bet 

brutal e geweld, aangewend. ,om de beschaving vooruil te 

brengen. t streven is zeker  schoon, maar  de middelen, 

die 'er  bij  gebruikt wprden, maken o. i. de bedoelingen 

verdacht. 'Wi j  kunnen nu eenmaal m leilij k gelooven aan 

het machinaal fabriceeren van de zoozeer  gewenschte cul 

tuur , gelijk men sardineblikjes fabriceert en de machines, 

e . mortieren of Engelsche

nen, dit is vrijwe l hetzelfde, lijke n ..wis bovendien niet de 

meest doelmatige machines, om beschaving a discretion voort 

 brengen. 

 'helpen ons al die jaren van angstvallige zorg voor 

 'behoud  monumenten, wat baat Frankrij k zijn monu-

 die wij  het benijden, tegenover  de oorlogsnpod-
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het nationale zaak. jslie s de kathedraal van , 
monument bij  uitnemendheid, niet ontzag. 

Zelfs  Franschman, die niets gevoelt voor de histo-
rische herinneringen aan dat gebouw verbonden  met 
een beminnelijk scepticisme de geschiedenis van de d 
van Orleans naar het rij k der  fabelen wil zien verwezen, is 
trotsch op dit meesterwerk van Fransche architectuur , dit 
eerste nog niet geheel volkomene en toch zoo complete 
werk der  Gothiek, v'an de in de  eeuw met zooveel zelf 
bewustheid optredende voor die dagen nieuwe stijl ,
werk 'bovendien, dat zoo betrekkelij k ongeschonden tot in 
pnze dagen bewaard bleef. 

s is van ouds de kroningsstad der  Fransche koningen 
geweest. s Opvis was er  gedoopt, maar de kerk. 
waarin dit gebeurd was, werd in den loop der  negende 
eeuw (door een nieuwe, vervangen, die in  met
groot deel der  stad in vlammen opging'. n  werden 
toen |lc grondslagen voor de nieuwe kathedraal gelegd 
en  twintigta l jaren later  mojet  dwars-
schin cn een deel van het hoofdschip gereed geweest zijn. 
J  geldmiddelen vloeiden echter te langzaam toe. om 
een snelle voltooiing mogelijk tc maken. Nog tot het eind 
van (de dertiende eeuw werd aan de kerk voortgebouwd en 
aan (dc beeldhouwwerken werd tot  in de vijftiend e 
eeuw 'gewerkt. r  onachtzaamheid van twee werklieden, 
waarschijnlij k loodgieters, geraakte op  Juli  het dak 

 kerk in brand,  dakruite r  de bovengedeelten
 it raptorens die tegen  dwarssohip staan stort-

ten in en  slotte  het  ook de. waarschijn-

lij k van hout geconstrueerde en met lood afgedekte, helmen 
 westelijke torens. Slechts het massieve metsel-

werk  staan  de ramp bracht het gebouw dus in 
 toestand, waarin het nu volgens de berichten ten ge-

volge  beschieting  tweeden male verkeert. 

Ofschoon deze gebeurtenis in geheel Frankrij k indru k 
maakte, zoo leverde toch het verkrijge n der  middelen voor 
de herstelling groote moeilijkheden op. Zes jaren waren 
noodig. om het dak te Vernieuwen, in  werd de nok-
versiering van verguld lood aangebracht, waarvan nu waar-
schijnlij k niets meer  terug te vinden zal zijn dan vorm-
looze (overblijfsels, en de lage kapjes op de hoofdtorens 
dagteekenden uiit den tij d van Frans . Ook de balustrade 
aan den voet van het dak werd door den brand verwoest 
en vervangen door een minder  fraaie laat-gothische ga-
leri j  met fialcn en wimbergen. n de negentiende eeuw 
was deze laatste zeer  bouwvallig geworden. Viollet-le-lhi c 
herstelde de balustrade, zoo nauwkeurig mogelijk, naar  het-
geen nog \an den oorspronkelijken vorm te vinden was 
cn e ook overigens zijn beste krachten aan de her-
stellingswerken van het heiligdom, dat hem, nevens de 

e van Parijs, onder de talrijk e kathedralen van 
zijln vaderland, het naast aan het hart lag. 

j  (heeft het niet beleefd, dat zijn met zooveel piëteit 
en toewijding verricht e arbeid weder  door een volgend 
geslacht ,is te niet gedaan, zoodat men dien weder van 
voren afaan beginnen kan. r wat hem het meest be-
droefd zou hebben is ongetwijfeld de beschadiging van de 
heerlijk e beeldhouwwerken, die inzonderheid e van 

s tot een der  schoonste voortbrengselen van de Fran-
sche Gothiek stempelen. n zal zich herinneren, dat het 

c geweest is. die. de wereld wider de oogen 
geopend heeft voor de waarde van de bouwkunst der  mid-
deleeuwen en inzonderheid voor de beeldhouwkunst dier 
destijds voor  barbaarseh versleten tijden. 

n 'vele opzichten waren die tijden vri j  wat minder  bar-
baarseh dan onze veelgeprezen twintigste eeuw. 

Een inaugureel e rede. 
(Slot.) 

t die moderne eischen. die t<it groote hoogte, tevens 
zijn hyg iën ische eischen. gaat ook weder  gepaard een nei-
ging toit vereenvoudiging van meubilair  en huisraad, die 
geheid Sn de liji i lag van den modernen tij d en die boven-
dien Werd gesteund door  nieuwere sociale begrippen, die 
het verschil in stand en maatschappelijke wedvaart tracht 
te nivelleer  en. Ook op elk ander  gebied ziet\ wij  de neiging 
tot Vereenvoudiging, tot het doen verdwijnen van alle over-
tollige versiering, tot het zuiver  nutftigV . n de kleeding 
is een eenvoud en zakelijkheid gekomen, die vroegere ge-
slachten zich niet konden denken. e zuiver  zakelijke Brow-
ning-revolver is niet te vergelijken met de met goud en zilver 
beslagen oude ruiterpistolen, onze schepen, onze rijtuigen , 
onze- machines, alles wijst op een drang naar  zakelijk-
heid en eenvoud. En ons nieuwste vervoermiddel, de auto, 
welk een samenstel van gebruikselementcn en toch welk 
een oogbekorend geheel: hier  is weder  ..kunst' 
den incest modernen zin van het woord. 

r  wat zien wij '  tevens gebeuren? Sinds 
vloeden ons dreven naar het weglaten van elke 
drijf t de natuurlijke , eiken mensch aangeboren 
zin ons tot een smartkreet naar  ..kunst" , tot 
en tasten en woelen in alle richtingen oim het verloren 
gegane terug te vinden, de natuurlijk e reactie van een 
toestand Van wetenschappelijke overheersching en overmacht. 
Aan dezen toestand paste de kunst zich niet aan omdat zij 
de groote technische beweging niot of niet voldoende had 
doorvoeld. 

t zal en dat moet evenwel veranderen. Voor de jongeren 

te zien in 

allerlei in-
versiering, 

versierings-
een zooken 

is de eervolle en schoone taak weggelegd ons weder  kunst 
te geven in modernen zin, kunst die gegrond is op, die zich 
aanpas  en die leiding geeft aan de groote technische en 
aesthetische beginselen, die in den vooruitgang van de laatste, 
vijfti g jaren hun oorsprong vinden. Op dezen nieuwen grond-
slag van onzen .tjij d moet worden voortgebouwd, op de/en 
grondslag kan eene nieuwe Bouwkunst ontstaan, niet uit 
vormen, die een doode kunst toebehooren, het stelselloos 
overnemen van die vormen heeft ons tc- lang op verkeerde 
paden gehouden, maar zij  moet het gevolg zijn van een zorg-
vuldig, met liefde opgebouwde, nieuwe traditie , die niet 
streeft naar  artistieke uitingen van het individu , maar  naar 
den grondvorm van een nieuw type. Al s dit is bereikt, 
zal de Bouwkunst weder de plaats innemen, die haar toe-
toekomt. Nog zijn wij  niet zoover, maar  zeker  zijn wij  op 
den goeden weg: dc nieuwe kunst is nog in haar  prill e 
jeugd en aan dc jeugd is de toekomst. 

Spreker  heeft getracht aan te wonen, dat in de laatste 
vijfti g jaren de ingenieur het geheele veld der  techniek1 

beheerscht en dat ook zijn invloed zich indirect in sterke 
mate op de t deed gevoelen. t volgt dat. 
zooals de toestanden nu zijfn. de Bouwkunst zich niet zelf-
standig meer kan gaan (ontwikkelen, dat de architect, wil hij 
ten slotte niet geheel worden uitgeschakeld, zich tot den 
ingenieur  "moet wenden, dat hij i zich aan de moderne techniek! 
moet aanpassen om de juiste begrippen van zijn kunst decF 
a e h üg te worden. l de man moeten zijn, die aesthetisch 
de voorwaarden zal hebben te bepalen, waaraan de moderne 
techniek zich zal hebben te onderwerpen, wil ook zij  zich 
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Wijven verheugen in waardeering, ook in aesthetisehen zin. 
Om dat te kunnen doen zal de architect zich met zijn geheele 
liefde en toewijding in de techniek moeten inleven, om ge-
heel doordrongen te worden van de nieuwe eischen, die wor-
den gesteld. e leiding, die daarvoor  noodig is, is niet 
anders te verkrijge n dan aan een inrichtin g van hooger on-
derwij l als de Technische , waarvan mag ver-
ondersteld worden, dat zij, in den meest modernen zin, 
juiste begrippen aan haar  studeerenden geeft. Geen in-
richting , die buiten verband met de techniek staat, mag 
Sn dezen tij d de opleiding van den architect geheel of ge-
deeltelijk tot zich trekken. 

n is in het voorafgaande te veel de nadruk gelegd 

Op het zuiver  technische, de richting , waarin onze tij d ons 
voort. r  de kunstopleiding van den architect blijf t van 
belang. e studie van voorafgaande kunsttijdpcrki'i i is er 
moet blijven een zeer  integreerend deel van die opleiding. 
Slechts door  intensieve bestudeering van de oude kunst-
perioden kan de aanstaande bouwkunstenaar  doordringen 
tot de diepere (beginselen van de Bouwkunst en kan hij 
een nieuwe impuls (vinden V (cor de schoone taak die hem 
wacht. 

Wat spreker  heeft trachten tie betoogen is, dat opvoeding 
uitsluitend in aesthetisehen zin, leidf toit dood formalisme, 
niet tot een krachtig , levend en zich ontwikkelend orga-
nisme. 

De afsluitin g der Zuiderzee . 
k acht den tij d gekomen om de 

afsluiting en droogmaking van de 

Zuiderzee te ondernemen." 

Troonrede

Al s financieele onderneming is de afsluiting en droogma-
kin g der  Zuiderzee niet veelbelovend te noemen. Ten minste 
als men oordeelt volgens de gegevens van het verslag der 
Staatscommissie van

Naar verluidt geeft ook het verslag dat de commissie, 
benoemd in November  om de begrootingen dier  Staats-
commissie te herzien, den r inmiddels heeft uitge-
bracht, op de zaak geen anderen kijk . 

Alleen reeds de afsluitdij k zal. volgens de Staatscommis-
sie, een negental jaren arbeid eischen en een dertigtal 
millioenen guldens kosten, ongerekend de opgeloopen rente. 

Teneinde aannemelijk te maken dat thans de kosten en 
vooral ook de benoodigde tij d veel lager  kunnen geraamd 
worden, mogen de volgende opmerkingen dienen. 

j  doorbraken en ontgrondingen zijn dikwijl s met zand 
gevulde zakken gebruikt , en daarbij  is gebleken dat de enkele 
laag jiute, die den zak vormt, den inhoud, het losse zand 
tegen wegspoelen beveiligt, ook in snellen stroom. 

Ter plaatse waar de afsluitdij k ontworpen is, bestaat de 
Zuiiderzeehodeni. volgens de in druk uitgegeven kaarten, 
hoofdzakelijk uit zand. t behulp van krachtige bagger-
werktuigen kan de dij k in zeer  korten tij d opgeworpen 
worden, indien het slechts mogelijk is de oppervlakte van 
den dij k afgedekt te houden met een beschermende beklee-
ding. e vraag is dus het in de nabijheid gebaggerde 
zand te spuiten of op andere wijizc 'te verwerken. 

Schrijlver  dezes stelt zich vioor een reusachtigen lap jute. 
in de ï e n g te reikende ^an oever tot oever, en breed genoeg 
om den zanddam die de Zuiderzee moet afsluiten geheel 
te bedekken. 

e lap wordt dadelijk bij  het leggen aan de beide lange 
zijden geballast, als het kan eenvoiudigheidshalve met zand. 
en zoo noodig met palen of ankers vastgelegd. n het mid-
den is de naad die plaatselijk wordt geopend voor  liet 
inbrengen van het zand. Bij  dit inbrengen gaat men in de 
lengterichting van den dij k heen en weer, zoodat deze gelijk-
matig omhoog wordt gewerkt. Of het inbrengen het best 
kan geschieden met zandspuiters. of door  andere' werk-
tuigen zou moeten worden onderzocht. 

e toestand bij  het liegin van het werk is dat de stroom-
snelheid der  getijbeweging niet grooter  is dan . 
per secuncle. dus niet bezwaarlijk is voor het leggen der 
bekleeding. Nadert de afsluiting haar  voltooiing, is de krui n 
van den dij k b. v. gebracht op de hoogte van den gemid-
delden Zuiiderzeestand, dan zal hot binnenwater een stand 
gaan aannemen ongeveer  halverwege de krui n en den hoog-
waterstand. t verschil in waterstand binnen en buiten 

den dij k is dan slechts een vierde van het getijverschil. 
t  a . zou het verschil in waterstand dan al 

ruii m geschat zijn, en dit verschil kan geen stroomsnelheid 
veroorzaken die een vernielende werking op de bekleeding 
uitoefent. 

e snelheid van werken kan zeer  groot zijn, zoodat voor 
de uitvoering een gunstige tij d des jaars uitgezocht kan 
worden. Schat men den gemiddelden proficlsinhoud van 
den bekleeden dij k op , dan is het grondverzet
millioen s . hetwelk bij  gebruik van b. v.  baggerwerk-
tuigen, die elk \ per  uur  verzetten, een werktij d 
noodig maakt van  uren. Binnen twee weken zou dan 
de afsluiting tot stand zijn te brengen, ongerekend den 
tij d die vjoor het neerleggen der  beklcediiig benoodigd is. 

Om nu den dij k af te maken, behoort afgezien to wor-
den van een verdediging met rijmwer k of steen, enkede bloot-
gestelde gedeelten bij  de sluizen uitgezonderd. Over het ge-
heel heeft de dij k geen zeer  schadelijke stroomwerking te 
duchten. Volstaan kan worden met in den dij k zooveel 
zand en klei te Verwerken dat de natuir  de beloopcn van 
strand en onderzeeschen oever  daaruit vormen kan. en clan 
nog een dijksbreedte overblijf t die de noodige zekerheid 
tegen doorbraak geeft. '  millioenen guldens v or  aankoop 
van natuursteen behoeven niet naar het buitenland te'  gaan. 

n de baggervverktuigc.i binnen ele afsluiting bagge-
ren, kunnen zij  rustig doorwerken, beschermd tegen sleedit 
weder. t zand benoodigd voor  strand en oever aan de 
zeezijde moet dan over den dam worden gestort of gespoten. 

e samenstelling der  beklcediiig kan zóó gekozen worde:
dat deze- ten minste- een jaar  lang goed blijft . 

t men op een boeveelheid grond, in elen afsluit-
dij k te verwerken, van  millioen : ; dan eischt dit 
grondverzet één of twee' jaren arbeid eler  20 baggerwerk-
tuigen. en hcloopcu de- kosten tegen f o. ie> per , niet 
meer dan  miUim-n gulden. 

Voor een bekleeding samengesteld uit jute- genaaid aan 
een net van staaldraad, is daarenboven nog oen millioen 
gulden te rekenen. 

Ook de meerdSjk'en zouden, met een ze-er  zwaar  profiel 
enkel van zand en klei, veel sneller  en nie-t minder  kosten 
kunnen gemaakt worden elan de- Staatscommissie berekent. 
Op de bedreigde punten dier  elijlken kan nog versterking 
aangebracht worden alvorens ele- achterliggende droogma-
kerijen bewoond worden; vóór dus menschenlevens in go-
vaar  komen. 

n het groote werk nu, in de tegenwoordige tijdsom-
standigheden, in uitvoering wordt genomen elan kan aan-
stonds begonnen worden met de-n  van baggerwerk-
tuigen op onze werv'en, en van de sluizen. Tevens met voor-
bereidende maatregelen ter  will e van ele Zuiderzeevisschers 
en hun aanbelang. Verder met het doen van proefnemingen 
met de werkwijz e die hierboven is geschetst wanneer ten 



minste van deskundige zijde daartegen geen overwegende 

bezwaren worden aaxigev oerd. 

Al s werkverschaffing en als een arbeid van nationale be-

teéken is heeft liet iwerk 'in den tijd , dien wij '  nu beleven, 

nog grooter  waarde dan toen onze n de woorden 

sprak die boven dit opstel zijn afgedrukt. 

1 'trecht . . den Tex c. i. 

Onder n Stukken'' in het Weekblad e -

genieur"  van to dezer  troffen wij  bovenstaand artikel aan. 

e schrijver is niel de eenige. die meent, dat de tijdsom-

standigheden voor een aanvatten van het werk betrekkelij k 

gunstig zijn en tevens, dat de uitvoering met minder  kosten, 

dan men zich voorstelt, zou kunnen geschieden. Wat de 

door hem voorgestelde werkwijze betreft, daarover  achten 

wij  'het geraden de critiek uit ingenieurskringen af te wach-
ten. Evenwel meenen wij , dat, afgezien van de uitvoerbaar-

heid, elke poging om het Zuiderzeev raagstuk nader tot zijn 

oplossing le brengen onze aandacht verdient. t is de 

reden, waaroim vviji hier  het stukje van den heer den Tex 

n zijn geheel overnemen. 

De bouwmateriale n en de crisis . 

t bestuur  Alg . Ned.  en Tee-

kenaarsbomd verzoekt ons uit ,,dc Bondsstem"  een arti -

keltj e  nemen, waarvan  volgt luidt : 

e p r i j s s t i j g i n g d er  b o u w m a t e r i a l en e en 

n  d  a k e 1 ij  k g e v o 1

t door de heerschende omstandigheden de  uit 

het buitenland ingevoerde grondstoften  materialen aan 

eene prijsstijgin g onderhevig zijn, is begrijpelijk . Vooral on-

dervindt men in het bouwvak daarvan de schadelijke ge-

volgen, aangezien schier  alle materialen,  cement, kalk . 

zink, lood. ijzer  hoiut. belangrijk in prij s  gestegen. 

t deze prij'sverhooging van materialen lang niet bevor-

delijk is aan de opleving der  bouwnijverheid ligt voor de 

hand. 't s niet alleen dc speculatiehouw, die. behalve dan 

door de schaarschte van het geld, daardoor in grapte onge-

legenheid is geraakt, ook de uitvoering van bouwwerken 

door s zullen, in afwachting op betere tijden, ver-

tragin g ondervinden." 
„ V a n de zijde der  architecten en andere belanghebben 

den — wij  wijzen  Gemeentelijke Commissie ten 

dienste  Nijverheid en Bedrijven te Amsterdam en op 

het Comi t é te Utrecht, waarbij  oak onze Boiulsafdceling 

is n — wordt alles in het werk gesteld de noodige 

gegevens hieromtrent te verzamelen, opdat de oorzaken en 

eventueel  treffen maatregelen  de Overheid 

kunnen worden medegedeeld." 

n hoeverre  onze g dienaangaande han-

delend  worden  zal  tij d moeten lee-

ren ; anders  het gesteld met de materialen,  ons 

land worden geproduceerd en niet  buitenlandsche 

mark t afhankelijk zijn." 

 'baksteen 'b  een materiaal  bouw-

nijverhei d  onschatbare be teéken is is. behoeft niet in 

de algemeene prij s verhooging te deelen; aangezien de

noodigde grondstoffen — althans voor de veldovens, die 

het talrijks t zijn — in voldoende mate in ons  aan-

wezig zSjn en naar  behoeften kunnen worden aangevuld." 

Vorvo'gens herinnert de schrijver aan den strijd , door 

de Nederlandsche baksteenfabrikanten indertij d gevoerd te-

gen hun Belgische collega's, waarvan zij  nu vooreerst geen 

reincurrontie ' te duchten hebben, en merkt dan op: 

e export naar  Belg ië (klinkers) . d en Ned-
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Is voo r de architecten-opleidin g een Technisch e Hoogesehoo l de eenig e 
aanbevelenswaardig e inrichtin g van onderwijs ? 

e rede dopr  Prof. J. A . G. van der  Steur den

Sept. j.1. hij  het aanvaarden van zijn hoogleeraarsambt 

uitgesproken met het onderwerp: e opleiding van den 

architect behoort uitsluitend tc geschieden aan de Tech-

nische . heeft in onze bouwkundige wereld 

de 'belangstelling verlevendigd in de reeds bekende vraag 

cf die opleiding niet liever aan eene andere soort van 

school, meer in 't bijzonder aan eene "  be-

hoort te worden toevertrouwd. 

n sommige kringen toch wordt er  op aangedrongen, 

dat aan de e van Beeldende n te Am-

sterdam een nieuwe afdeeling, voor  onderricht in de Bouw-

kunst bijlzonderlij k in artistieken zin zal worden verbonden, 

omdat naar  veler  meening de kunstzin aan de Techn. 

l door het overheerschen van het wetenschappe-

lijke , niet behoorlijk tot ontwikkelin g kan kamen. 

N u en dan was er  zelfs eenige twijfe l ten opzichte 
van de beste wijze van opleiding in e Studenten-

kringen merkbaar. Zoo b.v. in de maand Augustus van 

het vorige jaar. toen door het Bestuur van het Studenten-

gezelschap „Prac t isch e Studie"  een „enquête"  werd inge-

steld omtrent het onderwijs aan de T . . en daartoe 

aan vele architecten in den lande een vragenlijst ter  be-

antwoording werd voorgelegd, waaronder een viertal vragen, 

betrekking- had, dat op de eventueele voorkeur van de ar-

chitecten-opleiding aan een "  of. meer in 

't bijzonder  laan de e te Amsterdam.*) 

) Zie e « No.  van  Aug.  bladz.

Wellicht hadden leden van „Prac t isch e Studie"  reeds het 

een of ander  omtrent die kwestie van voorkeur  vernomen, 

of iets gehoord of gemerkt van het mijns inziens niets 

bewijzend) verschijnsel, dat lang niet alle architecten, die 

aan de T . . (of voormalige Polytechnische- School) wer-

den opgeleid, in de practij k der t even schit-

terende lauweren oogstten en daarentegen vele architec-

ten, die een meer  toevallige opleiding hadden genoten tot 

de besten in den lande gerekend worden. 

k weet natuurlij k niet of genoemde handeling van „Prac -

tische- Studie"  den nieuwen 11 ooglecraar  beïnv loed heeft 

in de keuze van het onderwerp zijner inaugureele rede, 

maar, 'bedoeld of niet bedoeld, zijn conclusie, die eigen-

lijl k jin den titel reeds besloten ligt . kan toch als een ge-
ruststelling aan het adres der  Studeerende jongelingschap 

worden aangemerkt. 

Wegens de groote belangstelling, die ik al lang voor 

de architectenopleiding koester, was het mij  verleden jaar 

een aangename taak, mij  met de overweging der  vragen 

van „Prac t isch e Studie."  bezig te houden en voel ik mij 

gedrongen, nu op dit oogenblik die belangstelling ook bij 

velen anderen levendiger is geworden, er  ook thans eenige 

beschouwingen over ten beste te geven. 

Voor eene v o l l e d i g e o n t w i k k e l i n g in de archi-

tectuur  moet ik beginnen met te verklaren, dat ik het 

onderwijs aan een goed ingerichte T . . nagenoeg on-

ontbeerlij k acht. 

k moet er  echter  onmiddellij k aan toevoegen, dat ik 



zulk een v o l l e d i g e o n t w i k k e l i n g voor  het over-
groot aantal architecten, zooals men die in ons land aan-
tref t en die daar  ook noodig zijn, volkomen overbodig 

oordeel. 
n (vatte de laatste opmerking niet op als een zijdc-

lingschc critiek op de rede van den nieuwen , 
daar  ik de architectenopleiding uit een geheel ander  oog-
punt wil beschouwen. 

k neem mij  namelijk voor  eenige opmerkingen te wijden 
aan de opleiding van den a r c h i t e c t in de meest uitge-
breide en bij  pms gangbare beteekenis, die men aan dien 
naam [tevens als b 'e roe p s a an wi j 'z i n g hecht, terwij l 
ik alle reden heb om aan te nemen, dat in dc inaugureclc 
rede „d e architect bedoeld wordt in engeren zin. n.1. de 
aanstaande architect van [hoogere orde. die in de Bouw-
kunst een volledige opleiding wenscht, zo» ten opzichte 
van 'kunst als van wetenschap, ten einde in zijn beroep 
welke hoogstaande opdracht ook te kunnen aanvaarden of 
welke hooge werkkrin g ook tc kunnen waarnemen. 

t zullen er  echter  slechts enkelen zijn onder  dc tal-
' rijken , die ook in de toekomst het architcctenbedrij f zullen 

uitoefenen, d. w. z. zullen bouwen of laten bouwen n a ar 
e i g en o n t w e r p . 

e pvergroote meerderheid van architecten toch. bestaat 
uit hen, die slechts weinig omvangrijk e of althans gewone 
bouwwerken hebben uit te voeren en dat zal noodzakelijk 
altij d zoo blijven. 

Zi j  Vormen echter  niet alleen een categorie van archi-
tecten, die reden van bestaan heeft, maar  zij  maken ook 
een groep uit , die door  haar  uitgebreidheid en de ontelbaar 
vele bouwwerken, die door  haar  tot stand komen de volle 
aandacht verdient t er  w i l l e v an dc b o u w k u n st 
z e l v e. : J 

Want hoeveel de praestaties van de meesten hunner  te 
wenschen overlaten, daar  kunnen de nieuwe wijken onzer 
steden maar  al te zeer  van getuigen. 

Al s „arch i tec ten" , zooals ook de minst bekwamen onder  hen 
zich parmantig betitelen, wordt het meerendeel dan ook 
door  het betere deel der  vakgenooten genegeerd, daar  zij 
dien {naam in discrediet brengen. n noemt ze liever 
..bouwkundigen". r  de naam doet niets af aan de zaak 
zelve, dat zij  n a ar  h u n o n t w e r p en bouwen of laten 
bouwen. 

.Niemand zal dan ook ontkennen dat verbetering in ge-
noemd euvel gewenscht is. 

e die nu te verkrijgen ? 
Niet t ze te negeeren. r  komt men voor  dc 

verheffing der  bouwkunst geen stap verder  mee. 
Verbodsbepalingen zijn in deze aangelegenheid bezwaar-

lij k le stellen. 
Proeven met censuurmaatregelen liepen op ruzie uit . 

r  verwachting zou ik hebben van den invloed van 
talrijker e en betere gelegenheden voor  bouwkundig onder-
wij s dan er  thans bestaan ten gerieve van jongelieden, 
die uit den aard hunner  maatschappelijke stelling er. blij -
kens e ondervinding, gemakkelijk toe komen om als „bouw -
kundige"  pp te treden. 

e ,o!pleiding van die bouwkundigen, die dan toch voor 
een aanmerkelijk deel architcctenbedrij f uitoefenen, behoort) 
natuurlij k niet bij  de T . . thuis, waar  het onderwijs 
voor  nen niet alleen veel te hoog, maar  ook' veeli te vèr 
zc.p gaan. 

j  zou dit geheel onvereenigbaar  zijn met hun levens-
omstandigheden. Voor  een grcot deel spruiten zij  toch 
vioort uit de nijvere, maar  weinig bemiddelde kringen van 
bouwkundige practici en zijh in hun opleidingsjaren nood-
gedwongen in de hoogere of lagere practij k van het bouw-
vak werkzaam, of wel in dienst op een of ander  bureau. 

Wat zij  op die wijze leeren, trachten de ijverigsten aan 

te vullen. Zeldzamer door  privaatlessen, maar  't meest op 
avondcursussen van teekenscholen, ziooals er  in ons land 
door  den drang der  behoefte aan ambachtsonderricht, vooral 
door  particulier  initiatie f met steun van Vereenigingen, Ge-
meenten, Provincies en Staat een menigte zijn ontstaan. 

Zulk e (scholen rijn  onder  verschillende benamengen be-
kend, worden druk bezocht en er  wordt ijveri g gewerkt. 

e organisatie, de Volledigheid en bovenal de geëvenred igd-
heid Van het theoretisch en practisch onderwijs dat er  ver-
strekt wprdt , voldoen echter  niet aan de eischen, die men 
kan stellen v|oor  opleiding tot „ bouwkund ige "  in staat om 
zelf te ontwerpen. 

e scholen beaogen dat dan ook niet, maar  hebben 
bijn a alle (althans in de lagere klassen) het onderricht 
van 'aanstaande a m b a c h t s l i e d en ten doel ten einde 
aan dc behoefte daaraan en tevens aan subsidievoorwaarden 
te voldoen. 

t uitzondering van eenige aanzienlijkere scholen in 
eenige groote steden, die hun onderwijs ook tot het ont-
werpen van bouwwerken uitstrekken, van welk onderwijs 
door  jonge opzichters, bureauteekenaars en zelfs vele hand-
werklieden een gretig gebruik wordt gemaakt, nemen be-
deelde teekenscholen, en terecht, die zorg niet op zich. 

Aan enkele bestaat echter  toch wel gelegenheid voor 
goede leerlingen om de hoogere klassen gedurende meerdere 
jaren -te blijVe n bezoeken, om met welwillende hulp van 
de onderwijzers wat verder  te komen. 

Zoo bieden dergelijke scholen aan tal van ijverig e jonge 
lieden, die vooruit willen ten welke naarstige en begaafde 
jonge man wil dat niet?), de behulpzame hand om zich 
tot [bouwkundige omhoog te werken, ten einde wat te 
leeren „ontwerpen" , om dit zoo spoedig als zij'  kunnen 
ir f toepassing te brengen. 

Jammei is het nu dat dergelijk onderwijs, waaraan behoefte 
blijk t te bestaan, zoo schaarsch en onvolkomen is. 

E n (toch zijln er  nog tal van mannen in ons land. die 
in de practij k opgeleid, door  hun aanleg, hun ijver  en 
hun energie zich tot architecten van aanzien hebben weten 
op te werken en ongetwijfeld met een dankbaar  hart den 
steun zullen gedenken, dien zij  aan dergelijke onvolledige 
teekenscholen, bij  hun overige vrij e studie mochten vinden. 

Waar (ri j  zich daarbij , zonder  veel dwang, veelal uit-
sluitend kenden toeleggen op wat hun het meest behaag-
de, hebben sommigen, die de meer  uitgebreide teekenscho-
len bezochten in zulke Opzichten zelfs eigenschappen van 
den eersten rang weten te verwerven. 

n de laatste jaren zijn de e technische Scholen 
ontstaan. 

t rijn  echter  dagscholen, voornamelijk dus voor  de 
meer  gegpeden. 

n de programma's dezer  scholen wordt bij '  het doel van 
het onderwijs de aanwijzing van het architectenberoep ver-
meden. r  het zon mij  grootelijk s verwonderen, wanneer, 
reeds in de naaste toekomst, niet tal van hare kweekelingen 
dat beroep gingen uitoefenen. 

Of dat onderwijs daartoe vruchtdragend zal blijke n zal 
de tij d moeten leeren. 

t wetenschappelijk deel daarvan kan men, naar  de 
programma's die ik onder  de oogen kreeg, voor  een architect 
van bescheiden eischen bijn a voldoende achten. 

Omtrent dat deel van het onderwijs rezen echter  reeds 
klachten op, dat n.1. leerlingen niet voldoende onderlegd 
bleken cm het te kunnen volgen. 

Waren inderdaad dc grondslagen te zwak? Of was de 
opbouw te zwaar  bedoeld? k kan het niet beoordeelen. 

Wat het artistieke betreft, dat schijnt niet de hoofdzorg 
van die schelen te zullen uitmaken. t toeval'  zal daarin 
allicht , 'ten |goede of ten kwade, een rol vervullen. 

k vermeed echter  dat velen, de vluggeren en meer 

begaafden althans, 's avonds nog wel tij d zullen vinden 
om door  het volgen van teekencursussen of het nemen 
Van privaatlessen, aan te vullen wat zij  in dat opzicht 
te kor t mochten komen. 

Op die verschillende scholen wil ik niet verder  ingaan 
en alleen als conclusie mij n meening zeggen, dat aangezien 
de . Tech. Scholen als dagscholen geen steun ver-
schaffen aan jonge lieden, die alleen 'savonds gelegenheid 
hebben  schoolonderwijs te ontvangen, het van groot 
nut zou zijh, wanneer  bestaande avondteekenscholen, hun 
onderwij s in bedoelden zin uitbreidden en volledige cur-
sussen voor  bouwkundigen inrichtten . e cursussen, 
die misschien pp de burgeravondscholen zouden kunnen 
steunen en het daar  genoten onderwijs voor  hun doel aan-
vullen en voortzetten, zouden uitteraar d over  vele jaren 
moeten loopen, maar  dat zou geen bezwaar  zijn voor  jonge 
lieden, die ze reeds van  a  jarigen leeftijd beginnen 
te volgen. 

Thans eenige opmerkingen over  het r  Onderwij s 
in de Bouwkunst. 

Aan het wetenschappelijk deel daarvan, blijke n in het 
algemeen de Technische n alle zorg te wijden. 

En , mits zonder  overdrijving , terecht. 
Bouwkunst toch is in haar  grond een ingenieurskunst 

en 'wie de Bouwkunst wil beoefenen moet de ingenieurs-
we t e n s c h a p, die er  bij ; te pas komt kennen en be-
heerschen. Gaat jhet streven van den architect het gewone 
niet te boven, dan zal die wetenschap niet hooger  behoeven 
te gaan, dan een degelijke zgn. constructieleer, zooals 
die met haar  bijbehooren in voldoende mate ook aan een 
middelbare school kan onderwezen worden. 

r  beoogt hij : het oplossen van alle vraagstukken, 
die, in den ruimsten zin genomen tot de architectuur  kunnen 
gerekend worden, dan is voor  hem een wetenschappelijke 
grondslag noodig, die buiten een T . . moeilijk  is te 
verkrijgen . 

Biedt nu, naar  mij n meening, een T . . in het alge-
meen voldoende waarborgen omtrent het wetenschappelijk 
deel van het onderwijs, wat de artistieke zijde betreft acht 
ik zulke waarborgen niet aanwezig. 

r  nog wat de koppeling van kunst en wetenschap 
tot een eenheid aangaat. 

n b>en ik dan ook van een geheel ander  gevoelen 
dan de e r  waar  hij , naar  aanleiding 
van den „b reeden aesthetischen en technischen grondslag", 
waarop de opleiding van den architect moet worden op-
gebouwd, zegt: „All lee n de Technische l is in 
staat dien dubbelen grondslag tot een vast en ondeelbaar 
geheel te maken"  en elders, waar  de noodzakelijkheid wordt 

betoogd, dat de Bouwkunst zich, ook in het aesthetische, 
de moderne techniek moet weten aan te passen, dat van de 
Techn. l „ m a g verondersteld worden, dat zij, 
in den meest modernen zin, juiste begrippen aan hare stu-
deerenden geeft". 

t spijt mij  inderdaad die meening niet onverdeeld te 
kunnen on dersch rijk ' en. 

k meen zelfs dat een- . als zoodanig, niet 
dan toevalligerwijze daartoe in staat kan geacht worden. 

Een Technische l toch, is zelf geen vast cn 
tindeelbaar  geheel en het onderwijs, zoowel op kunstgebied 
als op dat der  wetenschap, wordt er  in a f z o n d c r 1 ij  e 
lessen door  een groot aantal z e l f s t a n d i ge docenten 
verstrekt. 

Wat nu de nieuwe r  op uitmuntende gron-
den in de opleiding verlangt en wat als résumé daarvan 
zich lin de ontwerpen van den student als kenmerk van 
goede Bouwkunst zal moeten uiten: het samensmelten van 
al het geleerde tot één ondeelbaar  geheel, die uitkomst 
hangt wel eenigszins af van de inrichtin g en "van de uit-
gebreidheid van het onderwijs eener  school, maar  in de 
hoogste mate Van het onderricht en de leiding van hem, 
die 'het onderwijs in het ontwerpen geeft. 

e moet den leerling leeren bouwkunde tot Bouwkunst 
te veredelen en alduis zijn schepping  met de nieuwe 
technieken, tot teen /fraai organisch geheel te maken 

Verstaat de docent dat zelf niet, dan zal hij  het, ook 
in de best georganiseerde architectuurafdeeling eener  T . . 
den (leerling niet bijbrengen. Verstaat hij  het wèl, dan zal 
hij  ook aan een school van minder  hoogen rang, den leerling, 
altij d 'binnen de grenzen van diens bouwkundig kunnen, 
en de ontwikkelin g van zijn smaak, een goed bouwkundig 
geheel leeren ontwerpen. 

Een gelijksoortige opmerking kan gelden betreffende rich-
tingen, 'opvattingen, deze of gene voorliefde, zelfs afdwalin-
gen en architectonische modegrillen. 

e , die de leiding van het ontwerpen in de 
hand heeft, zal i n die opzichten den voornaamsten invloed 
uitoefenen, ten goede of ten kwade, maar  aan dergelijke 
uitingen blijf t een school als zioodanig. hetzij  van hoogeren 
oef van minder  hoogen rang. zelf grootendeels vreemd. 

k moet hier  even doen opmerken, dat b.v. in -
land het overheerschen van één opvatting aan een T . , 
niet wordt in de hand gewerkt. e studenten stellen daar 
toch even belangrijk e bouwkundige ontwerpen samen onder 
dc leiding van verschillende hpogl'eeraren, die, ieder  voor  zich, 
dat onderwijs zelfstandig en onafhankelijk leiden. 

(Stlot v o l g t .) 

Bouwschappen . 

al zeer  weinig aan (bouwkunst denken, maar  veeleer  aan een 
Academisch proefschrift , waarmede een candidaat in de 
rechten zich den meestergraad kon verwerven. 

„ N a a r mijin e meening zou, vanwege de juridisch e facul-
teit eener  Universiteit, Uw arbeid U den graad van doctor 
met lof hebben doen verwerven", zoo schrijf t dan ook 
prof . Valckenier s in de voorrede van het merkwaardige 
boeik, dat onder  bovengenoemden titel bij  de firm a J. \ V a l t -
m a n J r . te i>ejft ,het licht zag en geschreven is door 
een bouwkundig ingenieur  den heer . J.  i e vv i t de 
J o n g e. 

e inhoud is zeer  belangrijk , maar  nu juist geen uit-
spanningslectuur  en toch, wanneer  men bijvoorbeeld ver-
moeid is van een zwaar-opde-handsche beschouwing over 
moderne kunst, dan boeit toch ook weer  het volstrekt za-



kclijke , dat deze lijvig e studie kenmerkt, ook door  den zeer 

systematischen opzet, dien dc schrijver  noodig geacht heeft, 

pm tut zijln doel te geraken. 

t doel, een bijdrag e te leveren tot de oplossing van 

het stedelijke grond- en woningvraagstuk, is niet te be-

reiken door  bespiegelingen, maar  alleen door  een grondig 

onderzoek van de factoren, die op het vraagstuk van in-

vloed zijn. 

t eerste hoofdstuk van het boek behandelt dan ook 

die bijzondere- factoren in  onderafdeclingen en het on-

derzoek strekt zich uit over  de volgende onderwerpen: 

t der  Bouwgrondmaatschappijen; Eigendoms-

beperking; . Onteigening, , 

Gemeentelijk grondbedrijf , Gemeentelijk woningbedrij f en Be-

lasting van waardevermeerdering. Bij  elk dezer  onderwerpen 

trek t de schrijver  een conclusie en deze conclusies vat 

hij  aan het eind (van het hoofdstuk nog eens samen in dc 

volgende bewoordingen. 

„U i t het voorafgaande blijk t dat een complex in het 

maatschappelijk verkeer  zich in gedrongen toestand bevindt. 

t is de grondmarkt . r  wordt geleidelijke en voldoende 

aanvoer  van bouwterreinen tegen matigen prij s gestremd 

door  de monopo l i ïs t i schc positie, waarin reeds uiteraard de 

grondeigenaars zich bevinden cn die door  dc vorming van 

bouwgrondmaatschappijen nog wordt versterkt. -

ven is dc kredietrcgeling van deze markt nog niet in 

staat dc behoeften te bevredigen, welke door  hare ruim e 

uitbreidin g in de laatste decennia gesteld worden." 

„ T e v e n s is gebleken dat op de stoornis van deze verkeers-

functies de verdere storingen berusten, welke op het gebied 

der volkshuisvesting zijn waar  te nemen. Z i j n de g r o n d -

li a n d el en het k r e d i e t e e i n n a ai g e n or  m a 1 i-

s e e r d. d an z al h et op d e ze b a s is m o g e 1 ij  k 

w e z en e en n o r m a l e o n t w i k k e l i n g d er  g e h e e-

l e v . 1 k s h u i s v c s t i n g v o or  t e b e r e i d e n — voor 

zoover  geen indirecte invloeden als loonen, conjunctuur , 

plaatselijke gesteldheid enzoiovoorts daarop invloed hebben. 

e beide factoren worden dan ook algemeen als de aan 

alle andere ten grondslag liggende beschouwd!" 

..Ten einde deze reguleering van grondhandel en krediet 

te volvoeren, hebben de voorafgaande paragrafen de mid-

delen en daarmede de eischen aangewezen, welke aan een 

voorstel tot oplossing van het grond- en hypotheekvraagstuk 

moeten worden gesteld. Een dergelijk v oorstcl zou namelijk 

aan de volgende eischen moeten beantwoorden." 

t grondmonopolie moet doorbroken, regelmatige grond-

aanvoer  verzekerd en de terreinmaatschappij  uitgeschakeld 

worden. c mogelijkheid tot samenvatting van terreincom-

plexen moet worden behouden ruilverkaveling ) zonder 

te zware drang van overheidswege, de grondprij s moet tegen 

speculatieve  opdrijvin g behoed blijven, het hypotheekeredict 

elastisch worden georganiseerd, waar  overkapitalisecring van 

den grond het gevolg kan zijn. j  moet vroegtijdige 

vastste-lling van stadsplan, met ruimteprofile n voor  bebouwing 

en samenwerking van aan elkaar  grenzende gemeenten mo-

gelijk zijn." 

e regeling moet plaats vinden zonder  zoo ingrijpend e 

onteigening als door  sommigen werd voorgesteld, zonder 

dat daarvoor  noodig is een omvangrijk '  gemeentelijk grond-

en woningbedrijf , en zonder  belasting op de waardever-

vermeerdering." 

Van de bijzondere factoren, in het eerste hoofdstuk be-

handeld, gaat de schrijiver  in het tweede over  tot de alge-

meene beginselen, waarop ten slotte al deze factoren be-

rusten en als zoodanig wijst hij  aan het e i g e n d om s-

r e c h t en het c o r p o r a t i e r e c h t . Niemand zal de 

groote beteekenis der  beide instituten, eigendom en cor-

poratie, in het maatschappelijk leven ontkennen en iedereen 

gevoelt als het ware hun grooten invloed op het sociaal 

Verkeer  in al zijn vertakkingen, maar, merkwaardig genoeg, 

ieder  weet wat onbetwistbare eigendom is, maar  niemand 

kent van het begrip een onbetwistbare omschrijving en 

evenzoo weet ieder  wat een vereeniging of corporatie is, 

maar  niemand heeft een helder  denkbeeld van de plaats, 

die zij  in dc rechtsorde behoort in te nemen. 

Zoo heeft dan dc schrijver  een uitgebreid onderzoek naar 

den aard en het  wezen dezer  beide instituten noodig ge-

oordeeld en hare ontwikkelin g nagespeurd in het Oud-

Gcrmaansche, het Frankische, het e en het En-

ge-lschc recht, om 'ze daarna te beschouwen in het licht 

der moderne rechtsbegrippen en dan te komen tot het 

vojgend besluit: 

e eigendom bleek hierbi j  èn krachtens zijn historische 

wordin g èn krachtens zijln functie in dc regeling der  mo-

derne maatschappelijke behoeften, geen uitsluitend privaat-

rechtelij k instituut , maar  een, dat gelijkelij k bestaat zoo-

wel in het privat e als in het publieke recht. Nooit heeft 

het enkel in het privaatrecht kunnen bestaan, al heeft het 

in tijden van i n d i v i d u a l i s m e daarin zijn grootste ont-

wikkelin g gevonden. Nooit .ook bestand het alleen in het 

publieke recht, al heeft het in tijden van c o l l e c t i v i s me 

zich daarin soms grootendeels bewogen. n w e z en 

s t r e e ft d c e i g e n d o m s i d e e n a ar  een v e r w e r -

k e l i j k i n g , w a a r b ij  h a r e b e i de f u n c t i e s 

t o t w e r k z a a m h e id k o m e n. t moderne verkeer 

blijk t een evenwichtige verbinding van beide te behoeven, 

een verbinding waarin de privaatrechtelijk e maatstaf van 

het persoonlijk belang met den publiekrec htclijkc n van het 

gemeenschapsbelang in gelijke mate wordt aangelegd. t 

verschijnsel treedt naar  voren met den eisch om n a a st 

d e r e c h t s b e v o e g d h e d en i n z ij  n e i g en b e l a ng 

w e l k e d en e i g e n a ar  w o r d en t o e g e k e n d, h em 

e en p l i c h t s v e r v u l l i n g i n het g e m e e n s c h a p s-

b e l a ng op te l e g g e n. e vervullin g wordt vereischt, 

d|oordat de mensch met.zijn eigendom, voor  zoover  dit door 

vermogensbestanddeelen wordt gevormd, niet meer  alleen, 

onbeperkt en vri j  deelneemt aan het maatschappelijk ver-

keer, maar steeds meer  georganiseerd, door  het organisa-

tief verband beperkt en gebonden. e k o m e n de o e c ot-

n o m i s c he s a me n l e v i n g w o r d t i n o r g a n i s a t i es 

b i j e e n g e v o e gd en de e n k e l i n g s t a at d c v r ij  e 

b e s c h i k k i n g o v er  z ij  n v e r m o g e n s b e s t a n d d e e-

l en af a an de o r g a n i s a t i e, de r e c h t s p e r s o o n-

E n pok deze bleek door  dit hoofdstuk, zoowel in het ver-

leden als in het moderne verkeer, niet wezenlijk te be-

grenzen binnen de sferen van het privat e recht, waarin zij 

door  het individualisme voornamelijk gehouden werd. N U 

de i n v l o e d en de m a c h t s p o s i t ie d er  c o r p o r a -

t i e s t o e n e e mt en de g e m e e n s c h a p s b e l a n g en 

er  d o or  w o r d e n b e h e e r s c h t, d r i n g t de b e h o e f te 

z i c h op a a n e en o r g a n i s a t o r i s c he t u c h t , wel-

k e m et d w i n g e nd g e z ag k a n w o r d en g e h a n d-

h a a f d , a an c cn o r g a n i s a t i e m et d w i n g en do 

r e g e l i n g s b e v o e g d h e id i n e i g en k r i n g . e 

Vorm , opgekomen uit de vrij| e ontwikkeling , vervult zoowel 

de behoeften van hen die in geen corporatie zijn vereenigd, 

als van de gemeenschap, welke de machtsuitoefening daar-

van binnen de grenzen moet houden, in het publiek be-

lang gesteld. n het (bijzonder  geldt dit voor  die corporaties, 

welke een monopolistische positie in de bedrijfswereld in-

nemen. e publiek-rechtelijk e regeling werd in het al-

gemeen als uitvoerbaar  aangetoond.", ( S l ot V o l g t ) 

P r i j s v r a g e n . 
e Jury van de Stichting t Verzorgingshuis te -

versum verzoekt ons het volgende bericht te plaatsen : 
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Is voo r de architecten-opleidin g een Technisch e Hoogeschoo l de eenig e 
aanbevelenswaardig e inrichtin g van onderwijs ? 

Slot. (zie bladz.

Wat van een T . . ten opzichte van de Bouw k u n s t 

te verwachten valt, kan dan ook zeer  uiteenloopen naar 

gelang van de 'docenten. Ook naar  gelang van den tij d 

die aan hel artistiek deel van het onderwijs gewijd wordt 

en daaraan besteed k a n worden. 

Techn. n Zij n wel eens beschouwd als in-

richtingen, die door  te veel wetenschap dc artistieke ont-

wikkelin g belemmeren. 

k wil hieromtrent alleen opmerken, dat zoowel ia het 

buitenland als ten onzent, in de laatste kwart eeuw vooral, 

er  naar  gestreefd 'is en thans nog naar  gestreefd wordt 

om daar  verbetering in te brengen, o. a. door  het weten-

schappelijk onderwijs voor  de architecten, zooveel mogelijk 

af te scheiden van dat voor  civiel- en andere ingenieurs en 

den tijd , die op die wijze wordt uitgewonnen, aan te vul-

len met onderwijs in de architectuur  zelve en wat op 

kunstgebied daar  bij  behoort. (*) 

Een groote moeilijkheid is en blijf t daarbij  de be s c h i k-

b a r c t i j d . 

r  acht ik het de plaats om tc wijzen op een mis-

vatting, die in oms land ten opzichte van Technische -

gescholen blijk t te heerschen. 

*) j de g is het ia ons land met het aankvveeken van 
kunstzin g gesteld. t eenige wat e t is het handteeken-

s aan de , dat t op de s 
van deze scholen met een g gemiddeld van twee uu  in de week | 

n meent nl. vri j  algemeen, dat met verkregen -

ploma eener  T . . de architectonische opleiding haar  vol-

ledig beslag beeft gekregen. 

t is echter  een verkeerde meening. die dikwijl s aan-

leiding gaf tot onbillijke - gevolgtrekkingen. 

n de Staten, die ons het model voor  onze T . . voor-

namelijk hebben geleverd. d cn Oostenrijk , denkt 

men daar  geheel anders over. 

Zoo wordt in d en nog maar  sedert korten 

tijd ) aan het a eener  T . . wettelijk slechts de 

zelf ele waarde toegekend als aan den titel door  het eerste 

n "  1 verkregen. 

n weet dat daarna, eerst na een verdere driejarig e 

(hoogstens vierjarige) vrij e studie, die onder  verantvv ording 

jegens den Bestuurspresident en voor  een aanmerkelijk deel 

in de practij k wordt doorgebracht, het examen voor -

gierungs-Baumeister"  volgt, waarmede eerst ele bevoegd-

heid wordt verkregen om een Staatsambt te kunnen be 

kleeden. 

Belangrijk e stedelijke en particulier e architect-betrekkin-

gen, worden veelal slechts aan hen verleend, die laatstge-

noemd Staatsexamen met gunstig gevolg hebben afgelegd. 

t ziet men dat in d het a eener 

T . . lang niet als het hoogste brevet beschouwd wordt 

en aldaar  aan de studie voor  „arch i tect "  eloor  hen. die 

naar  hoogere rangen streven.  a  jaar  moet besteed 

worden. 



Een vier  a vijfjarig e studie is inderdaad ook te gering 
voor  een vak dat een dubbele opleiding vereischt: een 
opleiding in de wetenschap en een opleiding in de kunst. 

Waar toch de toekomstige schilder- of beeldhouwer, na 
reeds geruimen tij d de toekenkunst beoefend tc hebben, 
zonder  veel meer  wetenschap dan anatomie, proportieleer  en 
wat kunstgeschiedenis en perspectief ook een viertal jaren 
besteedt, om zijn studie aan een l te voltooien, 
kan de architect, die het artistieke aan het wetenschap-
pelijk e zal paren met een studie van vier  of vij f jaren 
onmogelijk volstaan. 

k wil hier  een enkel woord over  „ a c a d e m i c s"  zeggen. 
E r zijn in Nederland, Be lg ië, Engeland en andere Staten 

maar  'het .onderricht, dat er  verstrekt wordt loop' sterk 
vele inrichtingen van pnderwijs, die dien naam dragen (*), 
uiteen. 

Naast werkelijk e „ h o o g e"  Scholen (zooals die te Weenen), 
vindt men er  ook inrichtingen onder, waar  slechts mid-
delsoort (soms zelfs voor  den gewonen „bouwkund ige "  on-

, volledig"  onderwijs gegeven wordt . 
Welk zou nu voor  de volledige vorming van een architect, 

wat het onderwijs betreft, wel het verschil moeten zijn 
tusschen een Techn. l en een ? 

Naar  mij n meening kan cr  op goede gronden geen ver-
schil zijn. 

E r moet uitgemaakt worden wat een architect van hooge 
ontwikkelin g moet kennen en kunnen en dat moet hem 
onderwezen wezen, hoe de school nu ook genoemd mag 
worden. 

n geen opzicht tc veel, in geen opzicht te weinig. 
k zou het dan ook een dwaling achten als de Staat 

twee schollen met d e z e l f de strekking op verschillende wijze 
ingerichl ging beheeren. E én van de twee zou dan toch 
noodzakelijk minderwaardig moeten wezen. 

n het Buitenland althans denkt men er  zoo Over, want 
in  werd de door  Schinkel gestichte Berlijnsche „Bauaka -
demie"  met de Techn. l van Charlottenbur g 
vereenigd. (**) 

Een overeenkomstig lot onderging de „ B a u a k a d e m i e"  te 
. 

T e Weenen bestaat echter  en bloeit nog steeds zelf-
standig de . . Akademie der  bildenden , waar-
aan een „Spez ia lschu le"  voor  de Bouwkunst is verbonden, 
maar  waar geen technische wetenschap gedoceerd wordt 
en uitsluitend de B o u w k u n s t, zonder  voordrachten, uit-
voerig wordt beoefend. 

Om echter  tot dien qursus te worden toegelaten (als 
er  plaats is), moet men de bewijsstukken overleggen, dat 
men een Oostenrijksche Techn. l met voldoen-
de gevolg g e h e el h e e ft d o or  l o o p e n, of een bui-
tenlandsche, die daarmede op één lij n staat, of wel langs 
anderen weg een daarmede gelijk te stellen voorstudie 
met goed gevolg heeft verricht . (*** ) 

Zoo is aldaar  de „ A k a d e m i e "  voor  de architecten-op-
leiding niet een school die naast dc Techn. , 
maar  een die daar  bqven staat. 

Wi e die heeft doorloopen heeft een zes en een half a 
zeven en een half-jarig e studie achter  den rug. 

Van den toestand in Frankrij k ben ik niet genoegzaam 
op de hoogte |om dien te kunnen beschrijven, maar  uit 

*) n e daa niet mede n van , 
n of , zooals b.v. »de . Academie aan Wetenschap-

pen" te . 

) Voo e ik weet bestaat de n van de " nog als 
een . 

)  was het voo  de toelating voldoende, dat men de e 
e n aan een T. . met voldoende gevolg had . 

n de toelatingseischen . 

eenige verslagen van het t de France", zie ik dat 
de meest geoefende leerlingen der  „ E c o l e nationale ct 
spéc ia le des Beaux-Arts"  te Parijs, die aan den ,,Prix 
de - wedstrijd deelnemen, veelal jongelingen zijn 
van bij  den -jarigen leeftijd. 

Voegt men daar  nog den tij d aan toe, dien zij, als 
zij  zegevieren, in ' studie gaan doorbrengen, dan blijk t daar-
uit , dat men ook in Frankrij| k een  a  jarig e studio 
der Bouwkunst voor  een volkomen gevormden architect 
niet voldoende oordeelt. 

Omtrent de "  te Weenen nog dit . 
E r zijn slechts twee n aan verbonden. n 

 waren dat Otto> Wagner  en Friedric h Ohmann. e 
student kan zich slechts onder  leiding van é én hunner 
stellen. e normale 'studietij d bedraagt twee jaar  en mag 
niet langer  duren dan drie. 

t aantal leerlingen is beperkt. 
Vroeger  reikten alleen de n een (persoon-

lijk ) getuigschrift uit . 
Thans schijnt men ter een olfficiecl „Aust r i t tszcugnis "  te 

kunnen verkrijgen . 

t het voorgaande 'heb ik slechts een kor t overzicht 
willen geven van eenige wegen, die architecten van ver-
schillende eischen naar  hun doel kunnen voeren en heb 
er  mij  toe bepaald slechts hier  en daar  het een en ander 
aan te stippen, de architecten-opleiding betreffende, die 
ik nu zal laten rusten, daar  hun bespreking mij '  te ver 
zou voeren. Zoo betreffende de studie van architecten, die 
in een of ander  opzicht specialist willen worden. n 
de kwestie van het opdoen van practische kennis van 
uitvoerin g van bouwwerken voor  hen die de Bouwkunst 
op de school leeren, en nog vele andere. 

Omtrent de inrichtin g van het architecten-onderwijs ver-
keert men thans nog in alle landen in een stadium van 
zoeken. 

E l k land neemt daarbij  nog een eigen standpunt in, 
dat natuurlij k bepaald wordt door  opvattingen niet alleen 
maar  ook door  de bijzondere omstandigheden, die voor 
ieder  land afzonderlijk gelden. 

n een klein land als het onze, zijin die omstandigheden 
niet gemakkelijker  dan in teen groot. 

Wanneer  men dan ook de regeling van de architecten-
opleiding voor  Nederland overweegt doemen van zelf tal' 
van bijzondere vragen op. 

Betreffende eenige daarvan schreef ik aan het slot van 
mij n beantwoording der  vragen van „Prac t i sch e Studie" 
ongeveer  dit : 

„Eindel i j k moet ïk verklaren, dat ik'  het niet met mijzelf 
eens kan worden over  het navolgende: 

s ons land niet te klein voor  een e Academie, (*) 
vooral met het oog pp het gering aantal aanzienlijke bouw-
werken, die er  worden uitgevoerd? E n zou het niet prac-
tischer  zijn, indien de ,Staat de voortzetting van de studie, 
na verworven a der  T . „  bevorderde door  evenals 
met den zgn. „Pr i x 'de "  het geval is, reis- en 
studiebeurzen ter  beschikking te stellen, die, hetzij  door 
den d van het , hetzij  door  bijzondere wed-
strijden zouden kunnen verworven worden?" 

k moet erkennen daar  nog wel eens over  te hebben 
nagedacht, zonder  echter  nog tot een conclusie te zijn 
gekomen. 

Tot besluit voeg ik ihier  nog eenige vragen aan toe. 
Zouden leerlingen van zulk een Academie na de vol-

tooiing (hunner  studies, dc mannen moeten zijn aan wie 
het ontwerpen en de leiding der  uitvoering zou moeten 
toevertrouwd der  zeldzaam voorkomende aanzienlijke bouw-
werken van den Staat? 

Zouden zij  de mannen zijn, om in de eerste plaats in 
aanmerking te komen voor  de Staatsbetrekkingen van ar-
chitect-ambtenaar  ? 

O f zouden zij!, na met Staatshulp hun langdurige studie 
te hebben voltooid, hun geluk (elders?) moeten zoeken? 

Ook dat zijn vragen, die ik voor  ons klein land niet 
zonder  gewicht acht. 

J . . A . . 

. 

l a het opstel over  architectenopleiding, waarvan het eerste 
gedeelte in No.  van „ d e Opmerker"  werd opgenomen, 
ontviel mij  een minder  gelukkige uitdrukking , die van 
andere strekking geacht zou kunnen worden dan door 
mij  bedoeld werd. 

Waar ik nl. wees op de vele, uit een aesthetisch oog-
punt minderwaardige bouwwerken, waarmede talrijk e 
slechte ontwerpen onze stadswijken ontsieren, en daar-
bij ' eenige middelen noemde om in dat euvel verbete-
rin g te verkrijgen , schreef ik (bi.  re kolom): 

„Ve rbodsbepa l i ngen zijn in deze aangelegenheid bezwaar-
l i j k tc stellen. Proeven met Censuurmaatregelen liepen 
„o p ruzie uit" . 

e laatste zinsnede zoiu allicht doen gelooven. dat ik 
alle censuurmaatregelen uit den booze acht. t is echter 
volstrekt niet het geval. l ben ik er  van over-
tuigd, dat door  zulke maatregelen, zoo in het buitenland als 
in ons eigen land veel goeds is tot stand gekomen door  veel 
slechts tc weren, en pok dat in tal van .omstandigheden 
het uitoefenen van censuur  onvermijdelij k is. 

E r zijin echter  groote bezwaren aan verbonden en het 
was 'de herinnering aan 'de talrijke , zelfs openbare on-
aangenaamheden, die uit al of niet gegronde ergernis we-
gens afkeuringen ontstonden, welke mij  voor  den geest zweef-
den en mij  bij  het schrijven van mij n opstel bedoelde zinsnede 
uit de pen deed glippen. 

n bedoeling was echter  alleen om uit te doen komen, 
'dat ik meer  nog dan van scherpe maatregelen gunstige 
verwachtingen koester  van verbetering en uitbreidin g van 
het onderwijs in de Bouwkunst ten behoeve van een min-
der gefortuneerd deel der  maatschappij1, waaruit verreweg 
de meeste gewone bouwkundigen voortspruiten. . 

) d d een academie in den t van die te Weenen. 

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

n verband met het in ons vori g nummer opgenomen 
bericht trok het volgend ingezonden stukje met naschrift 
in het weekblad „ A r c h i t e c t u r a ' van  October  j.1. onze 
aandacht. 

G 

T S . 

Zooals bekend is, werd de termij n van inzending op de 
prijsvraa g t Verzorgingshuis"  te m verdaagd 
tot r  van dit jaar . s geruimen tij d geleden 
werd door  mij ! aan het oorrespondeerend li d van de jur y 
gevraagd p!f het niet mogelijk'  zou zijn om de beantwoording 
der Vragen niet uit te stellen opdat de gelogcineiJ rou 
blijven bestaan prn aan de prijsvraa g te werken ; hierop werd 
door  mij  geenerlei antwoord ontvangen. n verbind hier-
mede en daar  bovendien de tij d van inzending begint te 

naderen, wenschte ik hierop in dit orgaan de aandacht 
te vestigen opdat dit aanleiding moge geven dat in het 
belang n de prijsvraa g tot beantwoording der  vragen 
wordt overgegaan. 

E E N . 

Van  zijde van het Genootschapsbes  vernemen wij 
dat het zich begin September  ter  zake in verbinding stelde 
met de P. Pi C , om door' hare tuisschenkomst te berei-
ken, dat alsnog een datum, waarop ele beantwoording van 
de vragen gesloten wordt ,  worden vastgesteld. p 
werd door  de P. P. C. geantwoord „da t zij  van oordeel 
was dat. na het besluit tot verdaging van de inlevcrings-
termijn , lalle arbeid aan de prijsvraag,  van hen die 
niet voor  militair e plichten zijn opgeroepen, stil behoort 
te .staan, zoodat het stellen en beantwoorden van vragen 
eerst 'weer  toelaatbaar  is, wanneer  de dienstplichtigen we-
der den arbeid kunnen hervatten." 

t bestuur  gaf daarop aan de P. P. C. als zijn meening 
te kennen „da t wanneer  het stellen en beantwoorden van 
vragen eerst weer  toelaatbaar  is wanneer  de dienstplich-
tigen den arbeid kunnen hervatten, het juister  ware ge-
weest de prijsvraa g v o or  on be p a al d en t i j d te ver-
dagen, in plaats van zooals nu is geschied, die uit te stek 
len tot een bepaalden datum; het Bestuur  was van oordeel 
dat eenmaal een datum van inlevering vastgesteld zijnde, 
een datum voor  sluiting der  beantwoording van vragen 
niet kon worden gemist". p werd van de P.  C. 
geen antwoord ontvangen. 

Wi j  vertrouwen dat n,u de zaak in bovenstaand stukje, 
weer r  sprake is gebracht, de P. P'. C. daaraan de 
noodige aandacht schenken zal, en van den prijsvraag-uit -
schrijver  verkrijge n elat de gewenschte verhouding (Art . 

 'A . ) tusschen bedoelde data worde hersteld. 

. 

T V A N T B E S T U U  V A N E -
G V O O . 

n  antwoorden onder  de motto's: 
U. Qiuand m ê m e. .  X .  Vlakversiering . 
 Vlakversierin g (n).  J. . T . . G.  B en V 
 Najaar  A .  Pijler .  E r  tusschen door. 
 C. W .  Genootschapskalender. e jaargetijden. 

o it now. 

Al l e ontwerpen hebben naar  ons oordeel verdiensten en 
bij  alle is de vooruitgang der  laatste jaren te bespeuren, 
wat betreft het oplossen van een dergelijke opgaaf. 

Plet is werk van meer  of minder  onderlegde teekenaars, 
geoefend in het ook wetenschappelijk bekijken naar  doel, 
vlak en techniek. 

Bijn a alle teekeningen hadden kunnen dienen als om-
slag voor  onzen kalender. 

N a eenige schifting en .overwegen van goede kwaliteiten 
tegenover  vermeende foutjes, bleven over  de motto's: 
Pijler  en , waarvan tenslotte motto „Pi j ler "  ge-
kozen werd. 

r  mogen eenige opmerkingen volgen in de orde, 
waarin de teekeningen zijn ingekomen: 

. „Quan d même", vertoont een vri j  goede indccling 
en overeenkomstig zoeken in het massale in letters en 
figuren. ' werkt de vullin g tusschen dc figuren. 

, met een mooie groepeering van emble-
men van tijd , kunst en plaats. e groep en ele rozetten 
staan echter  te los 'in het vlak. e letters waren niet 
genoeg verzorgd. 

: X , met streven naar  fijnheid . r  is wed 
overeenstemming tusschen letters en ornament, doch geen 
voldoende .aansluiting tot een geheel. t koepeltje staat 
wat kleintjes in het leege vlak. 
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 „V la k versiering" . . met een geslaagde oplossing van 

het Amsterdamsche wapen, waarvan dc leeuwen wel wat 

te veel bij  het styleeren hebben geleden. 

 „V lakvers ier ing" . . niet fijnen opzet en verdeeling 

doch niet tot volkomen rust gebracht. 

 , J . . T . T). G . " r  geldt dezelfde opmerking als 
bij

" . „Bi . en V . "  Goed naar  vlak cn duidelij k naar  doel 

opgelost. t streven vermoedelijk om een algemeene fout 

van ..afzakken"  tc voorkomen was echter  niet gelukt. ' 

8. ..Najaar  met streven naar  fijnhei d en geslaagd 

doorvoeren van technische behandeling. e toren valt ech-

ter  wat uit bet (geheel cn de schuine lijnen er  onder 

werken storend. 

o , .A" . Een 'goed gedachte emblemengroep, iets 

lois in het geheel, en de handen onvoldoende geteckend. 

 ..Pijler" , waarvan vóór- en achterblad iets te gelijk-

waardig; volgens ons de reinste oplossing. 

' l i . r  tusschen door" . Goed in het vlak opgelost en 

de techniek doorgevoerd. Storend werkt de perspectivi-

sche aanduiding onder  het geveltje. 

 , .C. \ V . "  Zoo bier  een streven naar  zweven is tc 

oonstateeren dan brengt de rapporteur  hiervoor  hulde, want 

daarvan zou dan iets geslaagds zijn op te merken, be-

halve in het achterblad. 

13. ..Genootschapskalender", met mooie kwaliteiten in 

het middenvak'. t onderschrift r  staat 

iets te leeg ïn het vlak. 

14. „Jaarget i jden" . Een verdienstelijk ontwerp. Voor  het 

doel minder  geschikt geoordeeld, door  het meercndecl der 

beoordeelaars, wegens fijnhei d van details cn kleinheid van 

letter. : 

i'5. o it now." t veel goeds, doch te weinig geheel. 

Namens het Bestuur: 

ƒ. . E . . 

L e e s t a f e l . 

n doo  J. G  No. 
d . met afbeeldingen. 

e e g te n doo  J. , 
) met afbeelding. 

e S c h o o n h e i d s c o m m i s s ie te 's . 
e  ij s s t ij g i n g de n een noodzakelijk gevolg
e e in d met g en -

. 

A No. n e het Ge-
nootschap. 

t van het  van de g voo . 
g de g van  Novembe  met 

afbeelding. 

e e W e  k b u  d«-Tentoonstelling . 
t en . Fata . 

. g » » te . 

E W E  E  ,  No.  E en m e n d e n 
in  doo J. . C. van . 

 ö b e 1 und t in England, g met afbeeldingen. 

E  No.  A f l o s s i ng van leeningen voo e 
, doo J. E. de  c.i. met afbeelding. 

t van . . . G. Stokvis in een bijeenkomst van de 
Afdeeling voo .  Octobe

g van de Afdeeling voo - en Scheepsbouw van 
het k t van . 

U i t het l g van . 
n S t u k k e n. Ove een wijziging van den p van 

t w. i . , met t van J.  G.t doo A . 

- e n . 

„D e Meteoor "  te Rheden . 
Trottoir- , Terrazzo- en Graniettegels, Trottoirbanden, 

, , Tennisbanen, enz. — — — 

Q.  A. Ï
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Oorlo g en nog wat. 

Al s een case ligt Nederland midden in de n 

en als toevluchtsoord voor  slachtoffers van geweld en on-

recht vervult het weder  met eere zijn historische rol 

Wi j wenschen en verwachten, dat het als vrijplaat s ge-

ëerb ied igd zal blijden en niet zal worden medcgesleept 

in den poel van rechteloosheid en redeloosheid, maar  al 

blijven ,wij  buiten den oorlog, in zekeren zin zijn wij  er 

toch middenin en al wilde men zich nog zooveel moeite 

geven er  niet aan ite denken, men zou zich geheel van 

de wereld moeten afzonderen, .om dit te bereiken. Wi e 

het gewone dagelijlksche leven medeleeft cn zich niet van 

zijn stuk laat brengen, ook hij  wordt telkens, elk uur 

kan men wel zeggen, herinnerd aan het droevig drama, 

waarvan de halve wereld thans getuige is. e onbetrouw-

baar  en tegenstrijdig de berichten ook zijn. die de dag-

bladen ons brengen, zij  zijn het eenig belangrijke, wat 

te melden valt. 'En bleef het nog daarbij , maar  de post 

overstelpt den rustigen burger  bovendien met honderd cn 

een circulaires van 'honderd en een comi tés, officieel, half 

officieel of particulier , bevattend verzoeken om geld. om 

steun, pim adhaesie, om medewerking tot practische en 

onpractische doeleinden, en men geeft zijn geld, zijn steun, 

zijn medewerking, gewillig en gedachtenloos, denkend aan het 

devies van den g van : e wel en zie niet 

om." 

Wij 1 zullen dc laatsten zijn, om critiek te oefenen op dit 

weldoen zonder  omzien, dat trouwens een gewoon ver-

schijnsel is in dagen van rampspoed en nood en den wel-

doeners tot eer  strekt, maar  wel meenen wij , dat er  eenige 

aanleiding is er  op te wijzen, dat de tijdsomstandigheden 

al bijzonder  ongunstig zijn te noemen to-, propaganda voor 

den wereldvrede. 

Was het uitbreken van den oorlog noodig. om een aan-

tal achtenswaardige mannen cn vrouwen daaraan eensklaps 

te |doen denken en zich tc doen constitueereii to: een 

Nederlandschen Anti-Oorlo g ? r  wij  de goede 

bedoeling waardeeren en dc spontane uitin g op prij s stel 

len, reeds uit den eersten „Oproe p aan het Nederlandsche 

Volk "  hebben wij  den indru k gekregen, dat deze d 

teveel omvamen wil en daardoor  waarschijnlij k niets be-

reiken zal en een tweede circulaire , nu dezer  dagen door 

de nieuwe organisatie verspreid, heeft ons nog in die 

meening versterkt. n vinden wij  de onmiddellijk e taak 

die de „ N e d e r l a n d s c he Anti-Oorlo g "  aan de verschil 

lende Centrale Nationale n heeft toegedacht als vijf -

ledig omschreven en het eerste punt van dit programma 

luid t als volgt: 

a. O n d e r z o ek d o or  b e v o e g de m a n n en en 

v r o u w e n o m t r e n t de n o o d z a ke 1 ij  k e h er 

v o r m i n g e n i n de E u r o p e e s c h e Statenver-
h o u d i n g e n. 

„A l s punten, die voorat de aandacht vereischen, worden 

genoemd: ontwapening of althans belangrijk e vermindering 

van bewapening; een nauwere Staten aaneensluiting; gebieds-

wijzigingen in verband met den wil der  bevolking: zeggen-

schap der  volksvertegenwoordiging in cle buitenlandsche po-

litiek ; .imperialistische en expansiepolitiek; vrijhandel , al-

thans gelijke behandeling van alle naties in koloniale ge-



bieden; wedijver  der  volkeren in verband met afzetgebie-
den : .onttrekkin g der  wapenfabrikatie aan het particulier 
winstbejag; strafrechtelijk e bestrijdin g van uitingen van vij -
andschap tusschen de volkeren; afschaffing van buitrccht 
ter  zee in verband met marine-uitgaven; internationale recht-
spraak en dwangmaatregelen toit naleving daarvan; samen-
stelling en periodiciteit van Vredesconferenties." 

e verschillende Nationale n zullen moeten over-
wegen, welke dezer  onderwerpen in concrete voorstellen 
kunnen worden belichaamd, voor  welke voorstellen dan de 
macht der  openbare meening moet worden gewonnen." 

t eerste punt omvat, zooals men ziet, alreeds niets meer 
of minder  dan een wereldhervorming en oiofk al vereenigen 
zich alle vereenigingen, die zooiets beoogen tot een grooten 
internationalen bond, dan blijf t het misschien nog eer» 
werk van eeuwen, oni tot eenig resultaat te komen. 
\ \ ij  zullen verder  niet op de beweging ingaan, ook omdat 
het terrein waarop hare werkzaamheid zich zal moeten 
i ntwikkelen verre de grenzen overschrijdt waarbinnen „d c 
Opmerker"  gewoon is zich te bewegen, maar  wij  mochten 

"  toch ook de zaak niet geheel onopgemerkt laten in dc 
gegeven omstandigheden. Slechts in een opzicht is er 
misschien iets van te verwachten en wel ten bate van 
het . r  hebben wij '  vroeger  wel 
onze meening gezegd, maar  ook hebben wij  van nabij  kunnen 
waarnemen, hoe weinig nog de wereld vatbaar  is voor 
dit begrip en hoezeer  de voorstanders daarvan nog vaak 
worden miskend. 

Van het e kunnen wij  niet zeggen, dat 
het behoort tot de idingen die buiten onzen gezichtskring 
vallen, liet spreekt mede, waar  wij  het oog richten op de 
kunstwerken, die thans door  'het oorlogsgeweld vernield zijn 
of met vernieling bedreigd worden, het uit zich, misschien 
< inbewiUst somtijds, in de geschriften waarin het lot van 
die kunstwerken in deze dagen besproken wordt. t uit 
zich in de vaklitteratuu r  van het e volk, dat zich 
niet gaarne voor  barbaarsch wil zien uitgemaakt en de 
beschuldiging van zich afwerpt moedwillig tc verwoesten, 
datgene wat als geestelijk eigendom van de geheele be-
schaafde wereld wordt beschouwd. 

n schaamt er  zich in d min oif meer  over, 
dat Emi l Schaffer  in het tijdschrif t t und " 
heeft beweerd, dat nu Be lg ië door d bezet is, 
de waardevolle kunstwerken uit de Staats- en gemeente-
musea aldaar, in de eerste plaats die van n oor-
sprong, in de groote e musea moeten worden overge-
bracht. e bekende u:tgever  Alexander h te t 
heeft eenige toongevende personen uit de kunstwereld hun 
meening gevraagd over  deze uitspraak. 

Wilhel m Bode en Franz von Stuck hebben dadelijk ver-
klaar d het er  in het geheel niet mede eens te zijn en ook 
al de anderen verklaren zich min oif meer  uitvoerig in den-
zelfden geest. Of nu de antwoorden van hen. die het wel 
met de barbaarsche opvatting van Schaffer  eens zijn, op-
zettelijk verzwegen zijn is ons niet bekend, maar  de edele ver-
ontwaardiging, die u't de gepubliceerde antwoorden spreekt, 
is pns waarborg genoeg, dat de kunstenaars in -
land toch nog niet allen het hoofd kwij t zijn, tengevolge 
van de wereldveroveringsroes. die een groot deel hunner 
landgenooten heeft aangegrepen. s Thoma te e 
schreef een merkwaardigen en mooien brief, die wel ver-
dient in wijden krin g te worden gelezen. 

t is een netelige vraag, zoo schrijf t hij  aan , die 
gij  mij  voorlegt, of men uit een in het bezit van den 
overwinnaar  overgegaan land — hier  Be lg ië — waarde-
v( 11e kunstwerken uit de Staats- of Stadsmusea in de 

e musea moet overbrengen — en ik voeg hier  eenigs-
zins 'bescheiden aan toe — ook mag overbrengen. Een 
vraag, die ingewikkelder  wordt hoe langer  men er  over 

denkt, — daarom wil i k ootk aan het eerste gevoel, dat 
deze vraag in mij  opwekte vasthouden; het is wel even 
gerechtvaardigd als de volgende verstands- cn nuttigheids-
overwegingen." 

k ben niet zoo weekhartig, om het harde recht van den 
|verwinnaar. die op leven on dood, voor  zijn bestaan 

gestreden heeft niet te erkennen. s het den overwinnaar 
mogelijk het geheele land te nemen, wanneer  dit voor  zijn 
voortbestaan, en het behoud van den vrede in zijn staat 
noodzakelijk is — zoo is dit eenvoudig oorlogsrecht. -
tens dit recht, dat op wederkeerigheid berust, mag men 
den tegenstander  in zijn materieele middelen zooveel schade 
toebrengen, dat hij  weerloos wordt. k kom dus in het 
geheel niet in weekhartige stemming tegenover  dc vraag 
te staan." 

t is oorlogsrecht, de materieele macht van den tegen-
stander  tot zijn uitputtin g te bestrijden, maar  voor  het 
g e e s t e l i j ke eigendom van een volk zal en moet het 
oorlogsrecht halt maken — ja het m o et halt maken, 
daar  het tegenover  het geestelijke wezen van een volk 
zijn macht verliest. — n zijn dokumenten van 
het geestesleven van een volk— de materieele waarde, de 
stof waaruit zij  (gemaakt zijn, heeft voor  den oorlog niet 
de minste waarde, maar  |a,ls geestelijk bezit kan een werk 
het best op de plaats, waar  het ontstaan is verstaan wor-
den, d. w. z. door  den geest begrepen, zegenrijk en vre-
debrengend werken. e kunst, die in dieper  gewaarwordingen 
van den menschelijken geest haar  oorsprong neemt, kan 
zelfs een schakel van verstandhouding tusschen dc volken 
vormen, ook daar  waar  de uit begrippen voortgekomen taal 
scheidt en waar  .ook (het ras vreemd en vijandi g schijnt. 
Naar  mijn e meening, wat .betreft de opgeworpen vraag, moet 
een overwinnaar  het geestelijke bezit, zooals dit door  gods-
dienstige gevoelens is opgebouwd en in de kunst vorm 
verkregen beeft, niet verstoren; hier  is elk gewelddadig 
optreden dom, want het stoot op de onbedwingbare mach-
ten, die niet vtan deze wereld zijn." 

Wat is er  mede gewonnen, wanneer  wij' , laat ons zeggen 
de Belgische - musea, wellicht ook kerken leeghalen, om 
daarmede onze groote-stads-musea te vullen? e groot-
steedsche verzamelwoede is in het eigen land toch reeds 
begonnen schadelijk voor  de kunst te werken, omdat zij 
kleinere plaatsen van haar  kunstbezit beroofd heeft, om 
het in. dc musea pp te stapelen in de meening, dat een 
werk eerst tot zijh. recht komt, wanneer  het in het muiseum 
van een nummer voorzien is. n dacht niet aan de stille 
werkin g van een kunstwerk in zijn .onbeschrevenheid. -
werken zijh echter  des te meer  op hun juiste plaats hoe 
meer  zij  zich daar  bevinden waar  zij  gemaakt werden; daar 
rijn  zij  getuigen van de cultuur  van het volk en mogen 
wel volksheiligdommen worden genoemd. — Uit hun na-
tuurlijk e e n i g ë v i ng gerukt, zullen vele afdalen tot den 
rang van koopwaar, die in geld geschat wordt,  of 
zij ; worden voor  het publiek een museum-nummer." 

e Staatkundige indeeling van Europa mag zich nu zus 
óf zoo vervormen, 'grooter  wordt Europa niet en zoo zal 
de reis tot bereiking van kunstwerken voor  hun vrienden 
steeds nog mogelijk zijn. t woord „ W i e den dichter  wil 
verstaan, moot naar  het land des dichters gaan"  zal ook 
bij  werken van 'beeldende kunst, ja ook bij  kathedralen 
zijn geldigheid behouden, — of denkt men er  misschien 
aan. die ciok te verzamelen en voor  beter  overzicht en 
vergelijkin g in een tentoonstelling naast elkaar  te zetten ? 

e gemakkelijk zou dat zijh ! h scherts terzijde, ik 
schrik er  niet voor  terug, wanneer  kunstwerken in den 
nood van het gevecht 'beschadigd worden of aan verwoes-
tin g prijsgegeven; dat is geen barbaarschheid. ook niet bij 
dengenc. die het kunstwerk gebruikt , om zich te beschut-
ten. r  de gedachte, dat men een volk, een stad de 

grqote vredesdokumenton van zijn arbeid ontnemen zou, 
oni ze. in musea te verplanten, die heeft een bijsmaak van 
barbarenaard, en wanneer  verciveraars dit vroeger  gedaan heb-
ben, zoo mogen wij  dit niet navolgen, het is tegen onzen 

n aard, want wij  willen oprechte kunstvrienden 
rijn  en hen beschermen waar  wij  hen vinden. Wanneer 
de vrede in Europa wederkeert moge de e reiziger 
zich verheugen in alle landen de volken-verzoenende, vrede-
verkondigende, troostgevende kunstwerken aan te treffen. 
Zi j  werken, ook lal zijn zij  op weinig bezochte plaatsen, 
in den stillen samenhang met hun oorsprong toch ster-
ker, ,in elk geval meer  waar, dan in het gedruisch der 
verzamelsteden Berlijn , Parijs, , enz." 

„Terwij l ik zoo 'in deze vraag volgens mij n gevoel tot dit 

antwpord kom, zooals zij  hier  staat wil het mij  echter 

toeschijnen, dat het niet slechts een netelige vraag is, 

cpk pen der  prmoodige, die gelijk nog veel gewichtiger 

vragen in dezen tij d van ongehoorde gisting het volk be-

roeren en nog (onrustiger  maken dan noodig is." 

„Wij l s mogen de bezonnenheid en tie gelaten-

heid in den piver  .ons losgebroken storm minder  dan ooit 

verliezen; die vinden in den n aard hun grond 

en moeten den heldenmoed begeleiden en daarmede ver-

cenigd ons ter  overwinning voeren. Nu ik aan liet slot 

gekomen ben schijnt mij  de vraag, . evenals ook bet ant-

woord minstens een weinig ontijdig , zoodat ik mij  de moeite 

had kunnen besparen. 
S . 

Bouwschappen . 
"Slot (Zie bladz.

n het derde hoofdstuk van zijn boek komt dc heer 
t de Jonge tot de toepassing der  algemeene begin-

selen op dc bijzondere factoren. j  werkt daarin uit de 
dubbele beteekenis van den eigendom, in verband met de 
publiekrechtelijk e organisatie van monopolies, met bet doel! 
een bijdrag e te leveren ter  oplossing van het grond- en 
woningvraagstuk. j  wil daartoe de grondeigenaars ver-
eenigen in een organisatie, die hij . het B o u w s c h ap 
noemt, het hypotheekkrediet regelen in een vorm, als het 

p aangeduid, terwij l hij  zich daarbij 
als noodzakelijk ten behpeve van de onderlinge samen-
werkin g der  gemeenten o.a. in zaken van stadsuitbreiding, 
nog een derde organisatie denkt, het S t e d e n s c h a p. 

e uitgang „ schap"  is pp te vatten als een verkortin g van 
„genoo t schap"  in de beteekenis van een vereeniging van 
gencoten, personen, wier  belangen in een of andere aan-
gelegenheid dezelfde zijn. 

t Bouwschap denkt de schrijver  zich, als in vorm 
overeenkomend mot een hier  te lande reeds lang be-
staande instelling, het Waterschap, van welks karakter  in 
dit hoofdstuk allereerst een uiteenzetting wordt gegeven. 

t de organisatie van het Bouwschap wenscht hij  te-
vens een reorganisatie van het hypotheekwezen gepaard 
te doen gaan, zoodanig dat daaruit een geleidelijke da-
lin g van huurprijze n kan voortvloeien. 

Voort s kan, zoo wordt verder  opgemerkt, een oplossing 
van het grond- en woningvraagstuk nooit voldoen, zoolang 
niet verscheidene, aan elkaar  grenzende gemeenten tot sa-
menwerking in staat zijn. e samenwerking kan geschie-
den in losser  of vaster  verband, maar  is in een of an-
deren vorm noodzakelijk. Overeenkomstig aan het Bouw-
schap, wordt deze district-gemeente een Stedenschap ge-
noemd en ook daarvan de regeling besproken zooals de 
schrijver  zich voorstelt, dat die zou moeten zijn. 

„ B o u w s c h a p , e fcschap en S t e d e n-
s c h ap v o r m e n a l d u s de d r i e i n s t i t u t e n , w a a r-
d o or  h et g r o n d - en w o n i n g v r a a g s t uk z ou k u n -
n en w o r d en b e h e e rs c ht en o p g ei os t." t deze 
woorden wordt de inleiding tot het derde hoofdstuk be-
sloten. 

Van deze dri e instituten is het Bouwschap zonder  twij
fel het voornaamste; dat het dcor  den heer t de 
Jcnge als zoodanig beschouwd wordt, bleek reeds uit den 
titel van het boek en b'lijlkf t nog eens, waar  hij , bij  de 
speciale behandeling van het Bouwschap. verklaar t te zijn 
doorgedrongen tot de kern van de vrucht zijher studie, om 
dan te vervolgen: t bezit van bouwterrein bleek van 
een monopolistisch karakter . s bleken publiek-
rechtelij k te kunnen worden georganiseerd, waar  het maat-

schappelijk verkeer  dreigt te worden verstoord, ten slotte 

bleek reeds een instituut te bestaan, he; Waterschap, waar-

door  gronden in het openbaar  be'ang to: een publiek-rechte-

lijlk e organisatie worden vereenigd. W e l n u , het m o n o-

p o l i s t i s c he b o u w t e r r e i n k a n d an w o r d en in -

g e v o e gd i n e en p u b l i e k r e c h t e l i j k v e r b a n d , 

o v e r e e n k o m e nd m et h et W a t e r s c h a p. t z al 

h i e r  e en B p u w s c h a p w o r d e n g e h e c t e n." 

„ E e n principieel bezwaar tegen de uitbreidin g van de 

toepassing van het beginsel, waarop het Waterschap be-

rust, is niet aanwezig." 

Wi j  zullen 'den schrijver  in zijn betoog niet op den 

vpet volgen, doch daaruit slechts enkele grepen doen, om 

onzen lezers eenigszins een denkbeeld te geven aan den 

inhoud van het belangrijkste hoofdstuk van zijn studie. 

Zop vinden wij '  de vraag gesteld, hoe de Bouwschappen 

doeltreffend moeten worden georganiseerd. t antwoord 

daarop luid t als volgt: 

„ O m doeltreffend te wezen, moet de organisatie beant-
woorden aan de eischen, welke in de g werden 
gesteld aan een oplossing van het grond- en woningvraag-
stuk. e oplossing moet namelijk in staat blijke n het 
grpndmonopolie te doorbreken en de terreinmaatschappijl 
uit te schakelen. e mogenjkheid tot samenvatting van 
terreincomplexen moest echter  wprden behouden, maar  zonder 
te zwaren drang van overheidswege, terwij l de grondprij s 
tegen speculatieve opdrijvin g moest worden behoed. Te-
vens bleek een meer  elastische hypotheekregeling gewenscht." 

t p r o b l e em is. in het kort , aan woningzoekenden 
een wpming 'te verschaffen tegen een prijs , waarop de mo-
nopolistische positie der  grond- en huiseigenaren geen invloed 
heeft, maar  welke overeenkomstig het vrij e ruilverkeer  of 
de vrij e werking van vraag en aanbod kan worden be-
paald." 

t o p l os s i n gs p r i n c i p e is. in het kort , de 
eigenaars van bouwterrein in publiekrechtelijk e organisaties 
groepsgewijze bijeen te brengen. t hunne gronden 
zijn ingevoegd in een dergelijk societair  verband, kunnen 
rij.,  als gevolg daarvan voor  het alternatief worden ge-
steld óf te verkpopen, óf. als gevolg eener  wettelijk 1 ge-
regelde bouwverpliehting, zelf tc bouwen, met pplitiedwang 
als sanctie. t alles echter  binnen de bij  verordening 
gestelde boiuwgrenzen en bouwprofilen. welke waken tegen 
te groote bouwintensitcit. r  wordt het instituut van 
den eigendom niet minder  vast. n organiseert het eh legt 
daarna corporatieve verplichtingen op. in het algemeen 
belang." 

Waar eenige bladzijden verder  de verplichtin g van het 

Bouwschap, om te bouwen, zoodra de gemeenteraad bet 



beveelt, ter  sprake komt, wijst de schrijver  er  op. dat 

tie organisatie vri j  moet blijven, voor  de gebouwde wo-

ningen den prij s te vragen, dien zij  verkiest. t schijnt 

eenigszins vreemd, dpch wordt als volgt toegelicht: 

e bepaling berust op liet beginsel: t monopo-

listisch bedrijf , zooals kartel , trust, enz. late men geheel, 

vrij . n regele echter  dc organisatie zóó. dat dc overheid 

een voldoenden aanvoer  up de markt kan verzekeren, des-

noods met dwingende macht doorzetten. Ook hier  vindt 

dit beginsel zijn rechtvaardiging. . otf dreigt, er woning1 

nood, dan behoeft de overheid middelen om terreineigenaars 

te beletten hiervan ten eigen bate parti j  te trekken, door 

het vragen van hooge grond- en woningprijzen, of tegen 

te gaan dat zij  — erger  nog — eerst een woningnood laten 

opkomen en daarna de huishuren willekeuri g verb,ogen, 

j  k a n de o v e r h e id z i ch n i et m et d w a ng 

to t d e e i g e n a a r s i n d i v i d u e e l r i c h t e n , d i t w a-

r c een p r i n c i p i e e 1 b e z w a a r  1 ij  k e a a n r a n d i n g 

v a n het e i g e n d o, m s r c c h t. r  zijn de substraten 

van dit recht, dc bouwterreinen, eenmaal ingevoegd in een 

publiekrechtelijk e organisatie — en daartegen is geen prin -

cipieel bezwaar  — d an k a n dc o v e r h e id w è l a an 

tl e z e o r g a n i s a t i e b i n d e n d e v e r p 1 i c h t i n g.e.n 

s t e l l e n. e Bouwschappen immers zijn als monopolis-

tische terreinmaatschappijen, welke allen grond, voor  stads-

uitbreidin g bestemd, omvatten. Al s zoodanig mogen zij  geen 

misbrui k maken van hun machtspositie, maar  moeten zelf 

medewerken aan de eventueele doorbreking van een mono-

polie. W a n t a l s p u b l i e k r e c h t e l i j k l i c h a a m 

h e e ft het B o u w s c h ap m e de te w e r k en tot be-

h a r t i g i n g v an het p u b l i ek b e l a n g. E n. deze ver-

plichte medewerking, d e ze b ou w v c r p l i oh t i n g dus. 

i s de r e c h t s g r o nd a p o s t e r i o r i v an het B o u w 

s c h a p. n retmt dus niet de tendenzen tot concen-

trati e van lult moderne verkeer, i n t e g e n d e e l, d e ze 

w o r d e n b e g u n s t i g d, en. j u i s t d o or  h en te l e i -

el e n i n h u n g r o e i , t e v e n s bi n n en tl e- p e r k e n 

g e h o u tl e n. vv e l k e h e t g e m e e n s c h a p s b e 1 a n.g 

s t e l t . G e en o n d e r d r u k k i n g m a ar  o p v o e d e n de 

m e d e w e r k i n g. Nieuw is daarenboven het beginsel der 

bouwvcrplichtin g niet. n de zestiende eeuw bestond het 

in verschillende e steden, welke dikwijl s een 

zeer  verziende woningpolitiek volgden." 

Ten slotte is na bespreking van de verschillende pun-

ten, die de doelmatige regeling van het Bouwschap be-

treffen, aan het eind daarvan, het dod van de gehcele 

studie nog eens samengevat in de volgende bewoor-

dingen : 

„O p deze wijze laat zich waarschijnlij k het grond- cn 

woningvraagstuk oplossen, door  de moderne ontvvikkelings-

tendenzen, welke pp ander  gebied in de bedrijfswereld 

zijn ontstaan, ook op het grond- en woningbedrij f toe te 

passen. Want de hier  voorgestelde regeling duit volko-

men bij  de h e e r s c h e n de t o e s t a nd e n en t e nd e n-

z en a a n, z o o d at m en s l e c h ts de a l g e m e e ne 

o n t w i k k e l i n g l a at d o o r b r e k e n i n een v e r d r o.n-

g en en s l e c ht f u n c t i o n e e r e nd v e r k e e r sc o.m-

p l e x, om d i t d a a r d o or  te r e g u l e e r en en 

v o l g e ns a l g e m e e ne vo r m e n te n o r m a 1 i s e e r e n 

E n d i t g e s c h i e dt n i et d o or  d w a n g op d en in -

d i v i d u m a ar  d o or  e en r e c h t s v o r m , een au-

t o n o m e o r g a n i s a t i e, h et B o u w s c h a p ." 

Eenerzijds houdt deze reehtvorm den enkeling v ri j ; 

anderzijds voegt zij  hem in een verband in. dat m i s b r u i k 

van vrijhei d en macht onmogelijk maakt. Vrijhei d wordt ge-

laten, maar  binnen getrokken grenzen. Van een van bui-

tenaf opdringen tegen den zin van allen is geen sprake. 

Vri j  handelt juist hij . die binnen de grenzen van het 

recht handelt. Organisatie geeft richting.  vo?dt op, stelt 

willekeur  en onzekerheid ter  zijde en dc ontwikkelings-

lijnen in hun algemeen beloop vast. g drukt , maar 

geeft geen richting , dwang wordt niet begrepen, werkt 

niet opvoedend maar  doodt, maakt geen einde aan on-

zekerheid en willekeur, maar  is zelf willekeur  en verhoogt 

daardoor  de onzekerheid. r  baant dwang geen vaste 

banen, maar  voert op wegen, waar  het ..Quo Vadis"  van 

alle kanten wordt toegeroepen. t legt geen dwang op. 

t wordt ons niet van buitenaf opgelegd, maar  als ethische 

norm in ons gewekt. t handhaaft en zet dóó r: het 

historisch gewordene en de zelfstandighe d van *s menschen 

persoon. En dat is het doel dezer  regeling." 

Wi j  zullen het hierbi j  laten en ons niet begeven in 

verdere détai ls, zoomin als in een beoordceling daarvan 

en van de schemata van wetsontwerpen, die in het laat-

ste hoofdstuk van het boek ontwikkeld zijn. t spreekt 

vanzelf, dat een organisatie als hier  wordt voorgesteld, 

rusten moet op regeling bij  de wet. t punt valt buiten 

ons kader, men meene echter  niet, dat wij  hiermede be 

doelen, dat de inhoud van het boek buiten den gezichts-

krin g van den bouwkundige valt. , wij  meenen, 

dat elk architect het lezen moet. 

Wellicht zullen er  dan onder  de vakgcnoo'en zijn. die 

evenals wij , den indru k krijgen , dat deze studie wel 

nt»»t direct, maar  voorzeker  indirect tot bevordering der 

bouwkunst kan bijdragen, omdat zij  onmiskenbaar  strekt 

tol bevordering van bouw- en woning-cultuur. 

. 

n het artikel : s v o or  de a r c h i t e c t e n - o p l e i-

d i n g . . . . enz. zijn de volgende drukfeilen te verbeteren: 

B i a d z .

ie kolom,  en  regel met elkaar  te verwisselen. 

 kolom,  regel, tusschen „aan te stippm"  en 

„d e architectenopleiding betreffende"  in te lasschen: .Er 

kernen echter  nog vele andere onderwerpen van beteeke-

nis voor" 

B l a d z .

ie kolom,  regel, „ toever t rouwd "  te lezen „worde n 

toevertrouwd" . 

ie kolom,  regel van het naschrift „s lechte ont-

werpen"  tc lezen „s lechte ontwerpers". 

i e kolom,  regel van het naschrift ..zweefden"  te 

lezen „zweefde" 

L L e e s t a f e l . 
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Een halve eeuw terug . 
V e r v o l g (zie bladz.  i 

Wal wij  hier  gaan schrijven, sluit niet onmiddellij k aan 

aan dc beschouwingen, die onlangs onder  hetzelfde op-

schrift werden gegeven, maar  het vond zijn aanleiding in 

een kleinen pennestrijd, gevoerd in het weekblad „Archi -

tectura"  over  Outshcorn en zijn werk, het Paleis voor 

Volksvlij t te Amsterdam. t incident was eigenlijk ont-

staan door  een rijmpj e van Candidus, waarin hij  Outshoorn 

uit Elysium deed spreken: 

n wil van mij  een consumer maecken; 

k was alleen een man van saecken." 

r  ter  verantwoording geroepen, deelde Candidus 

mede, dat er  grond is voce het vermoeden, dat het ont-

werp voor  het Paleis voor  Volksvlij t voornamelijk gemaakt 

is door  den chef de bureau van Outshoorn, iemand die 

Beeke of Beeken heette en wegens zijn. eigenaardige le-

vensopvattingen nooit en relief gekomen is. 

e heer  G. T- s nam het in het nummer van Ar -

chitectura van  Oct. ' j l . voor  ö u t s h o o r n 's reputatie o? 

en voerde verschillende bewijs stukken aan, om die te 

steunen en tc verdedigen. 

l.ater  schijnt te zijn gebleken, dat dc heer  VV. A . Beeke 

eerst lang na den h3uw van het Paleis op het bureau 

van Outshoorn is werkzaam geweest en ook behoord heeft 

tot de oprichters van Architectur a et Amicitia . 

Geheel opgelost is de zaak nog niet en er  blijk t weder 

eens uit . hoe moeilijk 1 het is de feitelijk e toedracht vast 

te stellen van .gebeurtenissen, die nauwelijks een halve 

eeuw geleden hebben plaats gehad. 

Toen op  Apri l  het eerste nummer c Op 

merker"  verscheen, bevatte tli t  zeer aardeereiitl

tikel met een paar  afbeeldingen  het Paleis voor  Volks-

vlijt . n het titelvignet van de radste jaargangen

blad vindt men zelfs een min of meer  fantastische af-

beelding van het gebouw, geflankeerd dcor  Griek-

schtn tempel eenerzijds. een locomotief anderzijds,  tic 

noodige attribute n van bouw- en werktuigkund e  voor-

uitgang. 
Aan het overzicht  tic bouwgeschiedenis  het Pa-

leis is het volgende ontleend: 

. Toen de gemeente Amsterdam in  den grond voor 

het gebouw had beschikbaar  gesteld en . Sarphati. die, 

zooals men weet. de ziel van de onderneming was. in 

het volgend jaar  de leening van een millioen voor  tien 

bouw in een dag volteelcend mocht zien, maakten de ar 

chitecten Wam sin ck, de Greef en Godefroy het program 

ma op voor  een prijsvraag, waarop tien antwoorden in-

kwamen. vze prijsvraa g mislukte; geen der  ingekomen 

ontwerpen werd een bekroning waardig gekeurd. Toen werd 

het maken van het p aan den architect-ingenieur 

Cornelis Outshoorn opgedragen. 

t duurde tot in  eer  alle zwarigheden, die .aan 

een begin van uitvoering in den weg stonden, weggeruimd 

waren. n 3den September  van dat jaar  had de aan 

besteding der  fundecringvverken plaats, welke werken ge-

gund werden aan den aannemer . Vermaes van l 

levoetskris. s op  September  d. a. v. werd in te 
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genwoprdigheid van den g cn dri e Prinsen de 
eerste paal geslagen, waarschijnlij k een gelegenheidspaal, 
want het is moeilijk aan te nemen, dat dc aannemer reeds 
dri e dagen na de aanbesteding gereed geweest is, om het 
heiwerk geregeld aan te vangen. t dit werk niet onbe-
langrij k was, blijk t wel uit de opgave der  daaraan' verwerkte, 
materialen nl.  zware hcimasten. 1 . dennenhout, 

: i . grenenhout, : ! . eikenhout,  metsel-
werk. ; i . hardsteen en . gegoten en ge-
smeed ijzer. 

e aanbesteding van den bovenbouw had plaats op
t  doch gaf waarschijnlij k wegens te h.ogc in-

schrijvingen, geen resultaat. n herbesteding volgde op 
i kl . a. v. en toen werden ele- heeren van 1 en 

Tleltzman te Amsterdam aannemers voor f  Op 
het werk was voorloopig weinig bedrijvigheid te zie-n. daar 
een groot aantal onderdeelen van gegoten en gesmeed ijzer 
e-erst moest worden gereedgemaakt, voor men mei het op-
trekken van het gebouw kon beginnen. Bijn a een jaar  ver-
liep, v"  -rdat ele- ee-rste kolom, ook weder in tegenwoordig-
heid van den - en den Prins van Oranje, k m worden 
opgericht. 

liet wilde echter met ele werkzaamheden niet recht vlot-
ten cn wel tengevolge van ele omstandigheid, elat de ijzer-
fabrikanten Smith &  Son te Birmingham, waarmede de 
aannemers contract hadden afgesloten, in financieele moei-
lijkheden geraakten e-n niet aan hun verplichtingen konden 
voldoen. 

e staking in de aflevering der  onderdeelen. belemmerde 
in hooge mate- den voortgang van den bouw. maar  kwam 
aan ele Nederlandsche ijze-rindustrie- ten g « d e, want de 
heeren Van l en n zagen zich gedwongen hare 
hulp in te roepen. 

Zi j  slaagden hierin boven verwachting, want wel was er 
blijkbaa r  niet een fabrikan t in ons land, die een leverantie 
van den omvang, als hier  het geval was. aan kon of aan-
elurfele. maar  niet vereende krachten is men er  toeh ge-
k- men en het is wel de moeite waard, hier  eens het. niet 
algemeen bekende, feit te- redevoeren, dat dit groote bouw-

 rk van glas e-n ijzer, in dien tij d ze-ker ee-n zeer bij 1-
ze nek r<- constructie, zoo goed als geheel in ons land ge-
maakt is. t ijzerwerk , ten dienste van de hoofdruimte, 
werd hoofdzakelijk geleverd door de- firm a Paul van Vlis-
singen en k van l te Amsterdam, de versierde 
gevels door  Fnthovcn &- Co. te 's-Gravenhage. de groote 
koepel door n en van de Wal l Bake te Utrecht, 
het achttal koepels boven de b5j!zalen door . A . Schreden 
&  Co. te leiden, de balustraden door de wed. \ . Sterk-
man Zoon te 's-Gravenhage en de kapiteclen en base-
menten der  kolommen, benevens andere versierse-len door 

. W . Schütz te Zeist. 

Bijn a negentien maanden na het oprichten eler  eerste 
kolom, en wel op  November  were! de- eerste 
kapschinkel boven de groote zaal gesteld, en de-n  êle-n 
October  werd met den bbluw van den koe-pel een 
aanvang gemaakt, die ook' nog ongeveer een jaar  duurde, 
zerdat op  September  het bekronende Yictoria-bceld 
kon worden geplaatst. 

n de- eerste- helft van  werden de timmer-, stukadoors-
en schilderwerken voltooid en werd dc gasverlichting aan-
gebracht. Een en ander was óp  Apri l  zoover ge-
vorderd, dat de vergadering van den d van Toe-zicht, 
van Commissarissen en e de plechtige opening van 
het Pale-is voor  Volksvlij t kon vaststellen; deze geschiedde 
op  Augustus van laatstgemeld laar. t eregoten ijzer 
speelt in den bouw de hoofdrol er  is namelijk

. van dit materiaal aan verwe-rk't : aan getrokken ijzer, 
plaatijzer, gegalvaniseerd en gesmeed ijzer  werd te same-n 

. verwerkt. e oppervlakte glas vonden wij 
opgegeven als 2 . . dit is betrekkelij k klein in ver-, 
gelijkin g tot de oppervlakte- aan stukadoorswerk, welke 
met 2 . vermeld wordt. — e totale bouwkosten 
hebben rond ee-n millioen bedragen. j  moet voor 
aankoop van terrein, dempen van water, toezie-ht, enz. nog 
een half millioen gevoegd worden, een hoog cijfer , ook al 
neemt men in aanmerking, dat de bouw bijn a zes jaren 
geduurd heeft, maar men schijnt daarover  heengestapt te 
zijn, althans men wenschte de hoofdstad des s geluk 
met een gebouw, elat door  landgenoot e-n vreemdeling om 
he-t zeerste geroemd werd. 

r  het zou niet lang zoo blijven. Toen in  'ook 
al een oorlogsjaar) de groote nijverheidstcntoonstclling ge-
houden werd en he-t Paleis dus voor het eerst ten volle 
aan zijn bestemming /nu voldoen, achtte een inzender 1. B. 
den tij d gekomen eenige woorden van critie-k en geschie-
denis te- leveren -ver  ele groote on daaróm ongewone con-
structie. 

. Sarphati lag op sterven toen de tentoonstelling ge-
opend werd en heeft deze- critiek niet meer  kunnen lezen. 

t is gelukkig, want malsch was de critiek niet, al werd 
er  meer de architect elan de- directie eler  onderneming 
in getroffen. t ele- prijsvraa g schijnt het nie-t in orde 
te zijn geweest: de schrijver  beweert zeer  beslist: 

.Voornamelij k heeft het ontwerp, dat op de prijsvraa g 
was ingezonden en tot kenspreuk had het glinsterend woord: 
 oh i n o or  tot voorbeeld gediend. Al s de bouwmeester 

of de directie het tegendeel beweeren, dan willen zijl ons 
en ele aandeelhouders wat wijs maken. - voorname 
gedachten van 't paleis zijn uit dat ontwerp h i n o or 
overgenomen, en die het ontkent, zullen wij  tegenspreken." 
En eenige re-gels verder  deelt hij  nog iets mede. dat niet 
onbelangrijk is. namelijk : 

„ th e Buildin g News"  van  Januari  gaf met zelf-
behagen een afbeelding van het paleis voor  Volksvlij t cn 
voegde bij  dc beschrijving het bericht, dat het w a s g e-
t e e k e nd door . C. Outshoorn cn geconstrueerd door 
de Engelsche ingenieurs . Ordish and e Feuvre. adres: 
Great George-Street, Westminster te . t artikel 
is n o o i t en door  niemand tegengesproken. t werd 
tot heden niet vertaald, noch in een der  Couranten, het 
Tijdschrif t voor  Volksvlijt , nf e-enige andere- uitgave- op-
genomen. En toch is het zeer  belangrijk voor de mannen uit 
het vak." 

„Wi j  hechten daaraan groote waarde: vri j  algemeen is 
het bekend geraakt, dat al de dc-tails en al de construc-
tief in Engeland zijn ontworpen en op de ware grootte ge-
teekend, en daarna door den architect Outshoorn zijn goed-
gekeurd. Wi j  twijfelen hieraan nie-t. ofschoon de koepel-
constructie aan ele fabriek van Van de Wal l Bake, naar  men 
zegt. aanmerkelijk is verbeterd maar wij  vragen het open-
lij k aan den heer  Outshoorn. hoe hebt gij . als vroeger 
werkman, de holle ijzeren e-n geflenste kolommen kunnen 
doen dienen tot afvoerbuizen voor het dak en regenwater? 

e hebt gij  een ovalen koepel kunnen doen zetten? e 
hebt gi'  eene staalkaart van hybridische cn uit alle tijd -
perken gegrepen vormen e-n optcoisels kunnen daarstellen ? 

e hebt gij  de gaanderijen zoo hoog. de trappen zoo 
lastig, de vloeren zoo schommelend, de ingangen zoo toch-
tig, de keukens en dircctiezalen als bijzaak, en de toren 
als een kostbaar  weeldeartikel schier  ontoegankelijk kun-
nen maken? en dat wel na eene studie, die jaren heeft 
geduurd en met behulp van bekwame mannen, bedienden en 
teekenaars-ontwerpers; na een reize door  geheel Europa 
in 'al de tentoonstellingspaleizen met professor  Bleekrode, 
dit schatten kostte; na inzage te hebben genomen van 
''wi j  meenen") n e g en antwoorden op de prijsvraag, waar-

bij : h i n o o r . wier  afloop, o schande, nooit publiek 
is gemaakt ; . . . . .! maar  mij n God. waar  zouden wij  ein-
digen.*' 

' t is onze bedoeling niet op de critiek , die zich in 
tie eerste plaats richt tegen de karakte-rlouze architecto-
nische vormen e-n verder opk uitweidt over het feit, dat 
het oorspronkelijk geraamd millioen met acht ton over-
schreden werd, nader in te gaan. Wi j  hebben alleen willen 
cloen zien, dat de twijfe l aan Outshoorn's kunstenaarstalenten 
niet van gisteren is, cloich reeds een paar  jaren na de vol-
tooiing van het Paleis voor  Volksvlij t onomwonden is uit-
gesproken, zonder dat daar  besliste en afdoende tegenspraak 
pp gevolgd is. Wat er  waar is van de medewerking van 

e of anderen doet hier  weinig ter  zake. Beeke was 
een van die zwakke, doieh begaafde broeders, die meenden, 
dat de kunst zich niet verdraagt met een geregeld leven. 

t Polhémien- leven, dat elk kunstenaar in zijn jeugd aan-
trekt en waaraan hij  wed eens een tijdlan g medcdeiet. was 
hem een tweede natuur  geworden, waaraan hij  zich niet 
me-er  vermocht te ontworstelen. Wi j  meenen Beeke nog 
in tie jaren tusschen  cn  ontmoet te heebbcn. als 
zwervend tfeokenaar, aan wien uit medelijden nu e-n dan 
een werkj e werd opgedragen, maar  meestal verdween hij' , 
alvorens lii j  zijn werk had afgemalak't. Of dit type van den 
Bohe'mie-n-architect hie-r  te- lande nog bestaat is ons in 
de laatste jaren niet ge-ble-ken. maar er  is een tij d geweest, 
dat de zakenmannen onder de collega's deze arme drommels 
wisten te exploriteeren en zoo zijh verscheidene geüsurpeerde 
reputaties ontstaan. 

t jongere geslacht is. o. i. zever  terecht, daartegen 
meermalen ie velde getrokken. Van daar. dat het eenigs-
zins vreemd aandoet thans in het vve-ekblad „Arch i tec tura " 
een lans te zien breken, om de artistieke reputatie ivan 
Outshoorn te redden. 

Geschiedt dit. gedachtig aan het „d e mort ui s nil nisi 
bene"  wij 1 hebben er  vrede mee. maar  beter is het in 
sommige gevallen, de dooden te laten rusten. 

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

 Vereenigingen . | 

J 

T O T G . 

S V O O G , 
G , E N  V A N 
E N ) A F T E 

N N

t r  der j  tot Bevorderingeier 
Bouwkunst deelt belanghebbenden mede. dat, wanneer de 
Algemeene toestand in Nederland niet ernstig verandert, 
het vrijwe l zeker is. dat in het voorjaar van  wederom 
dor r  genoemde j de examens voor  Bouwkundig 
Opzichter en voor  Bouwkundig Teekenaar  zullen worden 
afgenomen. Nader  wordt overwogen, of dit ook het ge-
val zal zijn met het examen voor  Uitvoerder van Bur-
gerlijk e Bpiuwwerken fOndcrbaas). 

j  zij  in herinnering gebracht, dat de P r o g r a m -
m a ' s v an E i s c h en voor  bovengenoemde dri e examens, 
bevattende de laatste wijzigingen (van  September
kosteloos op aanvraag verkrijgbaa r  zijn bij  het Bureau der 

, t  Amsterdam. 
Eveneens zijn aldaar  verkrijgbaa r de navolgende E x a -

m e n v r a g e n: 

Bouwkundig Opzichter  a f  a f , 
 a f

'Pquwkundi g Teekenaar  a f

Uitvoerder van Burgerlijk e Bouwwerken 'Ondorba.isi
 iï f

l bedrag moiet vooruit per  postwissel overgemaakt 
worden aan het Bureau der , t 

 Amsterdam. 
Waar de bepaling in de programma's, dat een candi-

daat niet meer  tlan. d r i e k e-e-r  a an h e t z e] fel n 
e x a m en mag deelnemen tot eenige verwarrin g heeft aan-
leiding gegeven, heeft ele Commissie- van Onderwijs, die 
de leiding over de examens der j  heeft, be-
sloten deze bepaling als volgt te lezen: 

„ T e n e i n tl e d e- z e b e p a l i n g n i et v an t er  u. g w e r-
k e n d e k r a c h t te d o en z i jn , i s v a s t g e s t e l d, elat 
a a n h et ex a m e n, af te n e- m e n i n  n o g k u n-
n en d e e 1 n e- m e n z ij . el i e r e e- el s el r i e o f  e e r k e e r 
h et e x a m en h c b b e n g e tl a a n. en v e r d e i v o l d o en 
a an de e i s c h en v an d i t p r o g r a m m a : t o t ele 
d a a r o p v o l g e n de e x a m e ns z u l l en e c h t er  n i et 
m e er t o e g e l a t en w o r d en zij' , el i e ree-els d r i e 
o'f m e er  k e er h et e x a m en h e b b en g e d a a n. 

Ten opzichte van den eiseh P r a c t i s c he e k w  m-
d i e i d . ''art .  van het Programma vin Eischen voor 
het examen van Bouwkundig Opzichter) brengt de Commissie 
van Onderwij s in herinnering, dat zij. die in  examen 
wenschen te doen vóór t  gedurende- minstens 
eV-n jaar  bij l bouwwerken opzicht moe-ten hebben gehou-
den ; de- wijze, waarop dit beërft plaats g e ï nd worth nader 
beoordeeld door de Commissie van Onderwijs. 

e Commissie heeft besloten in  toe te laten zij , 
die gedurende minstens e'cn jaar  werkzaam zijn geweest als 

r  of A el j u  c t - l n s p o c e  r v a tl h et 
BiOuw - en W o n i n g t o e- z i c h t. of als O n d e r b a as 
op bouwwerken. 

Verder  wordt er  aan herinnert , betreffende B e k w a a m-
h e i d i n e en d er  V o o r n a a m s te B o u w a m b a c h-
t en (art.  van het Programma van Eischen voor het 
Examen van Bouwkundig Opzichter) dat voor het examen 
af te nemen in t  van kracht is de- bepaling: Uit -
sluitend bekwaamheid in het t i m m e r v a k wordt vereischt, 
waarvan getuigschriften zijn over te leggen, gewaarmerkt 
door  leermeester ojf patroon. 

T V A N , E B E N U T -
N E N N V O O E G V O O  T»E 

. E J 
T O T G . 

n verband met de gebleken wenschelijkheid, tie bestaan-
de lijst van studieboeken te herzien, richt de Commissie 
van Onderwij s het beleeifd verzoek tot alle- U i t g e v e r s 
v an t e c h n i s c he w e r k e n, e-e-n catalogus van tie door 
hen uitgegeven werken te- wille-n opzende-n aan de-n Secre-
tari s der  Commissie, den heer J. Gratama. t 

 Amsterdam. 

Aan e Fxce'le'n'cs eb- s 
van Binnenlandsche Zaken, Pu;tenlandscbe Za-
ken. Justitie. Waterstaat. . l 
en NijVerheid . Oorlog, . F inant iën, -
loniën is het volgend adres verzonden: 

Excellentie. 

t  V A N E 
U N S T E N A A  S V E  E E NT G1N G E N 

bestaande uit de Vereenigingen: 

t Genootschap „Arch i tec tur a et Amicitia" . te Amster-

dam ; . 1 
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r Vereeniging „Art i et , te 's Gravenhage; 

e Bond wan Nederlandsche Architecten, tc Amsterdam; 

Tiet Genootschap van Nederlandsche Componisten, tc 

Amsterdam: 

e e ; 

e ' tot Bevordering der  Bouwkunst, tc Am-

sterdam ; 

e e , te Amsterdam; 

„Pictur a Veluvensisf'. te : 

liet Genootschap „Pulchr i Studio)", te 's-Gravenhage: 

e Vereeniging ..St. , te Amsterdam; 

l>< Nederlandsche Tooneelkunstenaars-vcrceniging. tc Am-

sterdam : 

Algemeene Nederlandsche TOonkuinstenaars-vereeniging, 
te Amsterdam : 

e Ned. Tor.mkunstcnaars-verccniging, te 's Gravenhage; 

e Nederlandsche Vereeniging voor  Ambachts- cn Nij -

verheidskumst. te Amsterdam: 

e Vereeniging tio|t Bevordering der  Grafische , 

te Amsterdam: 

e Vereeniging van , te Amsterdam: 

heeft de eer  Uwe Excellentie mede te deelen. dat het met 

volle instemming heeft kennis genomen van het adres der 

vier  bouwkundige vereenigingen. aan Uwe Excellentie ge-

rich t den  September  in welk adres er  op ge-

wezen wordt . dat. waar de Overheid het voornemen heeft, 

in verband met dc crisis, vele openbare bouwwerken te doen 

uitvoeren, het niet wenschelijk is, dat al het werk zich 

ophoopt in dc : het verdient integendeel 

aanbeveling ..dat door de Overheid voor de belangrijke 

bouwwerken (gelijk ..in het buitenland meer cn meer  regel 

..wordt) gebruik worde gemaakt van dc kennis en het 

..talent der  ervaren particulier e bouwmeesters, die Wij  de 

..weinige werkelij k monumentale bouwwerken in ons land. 

..niet in de gelegenheid worden gesteld hun kunnen in 

..die mate tc ontplooien als nutti g en noodig is voor de 

..verheffing der  architectuur , een kunst die in waarheid 

..de uitdrukkin g is van het gemeenschapsleven." 

Tevens neemt het Verbond voornoemd de vrijheid . Uwe 

Excellentie ook te wïjlzen op de Nederlandsche sier- en 

nijverheidskunstcnaars, welke ernstig1 door de crisis wor-

den getroffen. Volgens dezelfde motieven, welke in het 

adres der  vier  bouwkundige Vereenigingen worden aan-

gevoerd, is het eveneens ten zeerste wenschelijk. dat op-

drachten vepr de behandeling der  belangrijk e interieur s 

en meubeleeringen in de n aan de sier- en 

nij'verhcidsk'unstenaars worden gegeven. 

, waarom het Verbond van Nederlandsche -

stenaarsvereenigingen tot Uwe Excellentie met verschul-

digden eerbied het dringend verzoek richt , te willen be-

vorderen, dat de particulier e architecten — cn met ben 

hum personeel — deel kunnen hebben in cle belangrijk e 

, en dat dc sier- en nijv erheidsk'unstcnaars 

betrokken worden bUjl de belangrijk e interieur s en meubi-

leering der  gebouwen, die van e tot stand 

komen en zich hiertoe eigenen, 

't Welk doende, enz. 

Voor het Verbond voornoemd, 

w. g. Y . Voorzitter . 

 Nov.  „  J A N , Secretaris. 

Ingezonde n Stukken . 

Geachte ! 

n no.  van e Opmerker" , jaargang  komt een 

art . voor  „S t rpominge n in het bouwvak."  Aan het eind 

van dit artike l ze|gt de schrijiver in een voilgend art . het 

onderwerp verder te zullen ontwikkelen. 

t art . had d.ior  het daarin behandelde, in die mate 

mij n belangstelling opgewekt, dat ik de volgende nos. gre-

ti g doorlas, .om het vervolg-art., als ik het zoo mag noemen, 

te vinden. 

Tot nog tee echter  tevergeefs. En daar het voor  mij  geen 

bloote persoonlijke belangstelling was, daar ik meen, dat 

het art., zopals het daar lag en waarschijnlij k vervolgd 

zou worden, alleszins mijtt e opmerkzaamheid waardig was, 

zou doe ik o bij '  deze het verzoek, indien het mogelijk 

is, het voornemen ten uitvoer te brengen, bij  het schrijven 

op 't eind van genoemd art . uitgesproken. 

e noodzakelijkheid  af en toe stelsels te ontleden, 

cn van alle kanten te bekijken, moige nooit overbodig 

zijn : noodzakelijk is het meen ik hier. waar het betreft 

een aop groote tak van bedrijf , als het bouwvak, vooral 

in een stadium als waarin dit thans verkeert. 

E n was het vqor  rui m een jaar  geleden voor den schrijd 

ver een behoefte, zich op dit terrein te uiten — mo-

gelijk in afwachting, of cle behoefte van buiten af. join 

met zijh gedachten in contact tc komen ook zou blij -

ken — in verband met den tegenwoordigen toestand, die 

we toch als een gevolg mogen beschouwen, van verkeer-

de organisatie-verhoudingen in het groote milieu, en die]>cr 

weer in de verkeerde samenstellingen van hetzelver or-

ganen, is cle noodzakelijkheid van bespreking van orga-

nisatie-verhoudingen er  niet minder op geworden. 

Gaarne had ik naar  aanleiding, en in aansluiting met 

dit art. nog een en ander  gezegd. r het echter mo-

gelijk is. dat de schrijver in het vervolg iets van rich-

tin g verandert en sommige punten beter  belicht, zou het 

mcgelijk voorbarig of zelfs onbescheiden zijn daar nu op in 

te gaan. t het vervolg van het art . echter  niet aan 

mij n verwachtingen voldoen, dan hoop ik van de e 

gelegenheid te krijgen , sommige punten, uit mijr i oogpunt 

bekeken, weer te geven. Bij 1 voorbaat dankend voor  plaatsing. 

P. v. d. . 

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 a.s. e . — Examens voo g , 

g teekenaa en  van e n -
baas) af te nemen in  — g van Statuten en Algemeen -
houdelijk . — Lijst van Wijzigingen in de Concept-Statuten cn 
Alg . . t de  Fusie-Commissie, zoodat deze kunnen n 
de Statuten en Alg. . t voo  de e -
schappij. 
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Brieve n van Piet van Diever . 

Amice ! 

e zijt gij  er  toch toe gekomen, otm mij  mijn meening 

te vragen over „d e Opleiding van den Architect" ? Zeker, 

omdat gij  zelf of niemand anders lust heeft, daarover te 

schrijven en gij  meent, di t „d e Opmerker"  het, wat be-

treft dit belangrijk e onderwerp, niet laten kan bij  het ver-

slag van de rede van Prof. van der  Steur en het daarop-

volgende belangrijk e artike l van den architect t en 

nu dacht gij , dat ik dit varkentj e wel eens vvasschen kon. 

k vind dat het erg lief, dat gij  altij d zoo aan mij  denkt, 

zelfs in deze benarde tijden, en zeer  vleiend, dat vele 

lezers, zooals gij  beweert, waarde hechten aan mijn mec-

ning, maar ik kan niet zeggen, dat het nu juist een 

mijner  geliefkoosde onderwerpen is. waarop uw keus is 

gevallen. t gezegd vind ik het wat te 
afgekloven en afgezaagd, om er  nu weder op tc gaan 

kluiven en zagen. Jaren geleden immers is de zaak al 

tot hel laatste draadje uitgerafeld, zonder dat men het 

er  over  eens geworden is. 

e splinternieuwe professor  heeft er  niets nieuws over 

gezegd en de heer  Schaad behoefde dan ook niets nieuws 

te zeggen (in het Bouwkundig Weekblad), om zijn bewe-

ringen te wederleggen, van het andere standpunt. Alleen 

de beer t heeft in zijln stuk eenige minder  alledaag-

sche denkbeelden ontwikkeld , waarop hei wel de moeite 

waard zou zijn, eens wat dieper in te gaan, maar ik 

weet niet, off ik daar  vandaag wel aan toekom. 

e rede van Professor van der  Steur is een meesterstuk 

van banaliteit en de thans onder de hooggeleerden opge-

nomen bouwkundige ingenieur  schijnt, sedert hij  de Poly-

technische School verliet, weinig bemerkt en weinig be-

grepen te 'hebben van cle stroomingen, die sinds dien in cie 

bouwkunst waren Op te merken. Zij' ; nu a-ten langs hein 

heengegaan zijn en bij  m ot er  weinig oil geen notiti e 

van hebben genomen. s in het begin van deinaugu-

reele rede troj f mij l dadelijk het i Constat"  en schooit 

mij het gedichtje van cle Genestet t<'  binnen : 

,,Bravo! dat 's orakeltaal! 

t klink t recht professoraal

t zijn weer de g ede zeden 

Van een vijfti g jaar  geleden ! 

Groote G o ó n! zuo je ook niet meer 

Wist . besliste en profeteerde 

 )an een z e e r g e 1 e e r d e heer 

Waarvoor was je een h o o g g e l e e r d e ?" 

Ja, aop <is bet ..van een vijfti g jaar  geleden"  uit de 

dagen van Gugel. Wanneer  deze zoo gesproken had. zou 

het niet meer dan natuurlij k geweest zijn. toen hij  de 

eenige professor in de bouwkunst in ons land was. r 

voor  zoover ik mij  herinner, heeft Prof. Gugel altij d meer 

reserve in acht genomen in zijm uitlatingen. 

Vast als een axioma staat bij  Prutf . van der  Steur de 

stelling, die het uitgangspunt van zijn rede was, wat brengt 

den heer  Schaad er  toe er  tegen op te komen, tegen 

axiomata is immers toch niet te redeneeren. Of was het 

alleen om aan te toonen, dat de professor  geen enkel 

bewijs voor  zijn stelling heeift aangeveerd? t is bij  mij 

cle vraag, of hij  dat wel behoefde te doen. r het 

is bij  mij  ook de vraag, off het zich zoo- beslist op een 
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bepaald eenzijdig standpunt stellen dqor  den man, die aan-
gewezen sc'hijlnt 5n de eerstvolgende jaren een groot deel 
van de taak van Projf . Evers over  te nemen, nu wel 
aan de topleiding van den architect ten goede zal komen. 

s anders zop het geweest zijh, wanneer  de inaugurecle 
redenaar, ook al Siaul fhij  zijn. stelling niet bewezen of 
aannemelijk gemaakt, in t vervolg van zijn rede denk-
beelden had ontwikkeld van schitterende originaliteit , ge-
schikt om een auditoriu m van weetgierige jongelieden te 
boeien en mede te slepen. k weet wel, dat de verbeeldings-
kracht van een welbespraakt Causeur, de toehoorders en den 
spreker  zelf somtijds op dwaalwegen kan voeren. Zoo hebben 
b.v. groote geesten als Semper. Viollet le , n 
en anderen ons, als echte discipelen van r  Faust, wel 
eens bij  den neuis. r  ik geef nu, met van l cn 

, eens de voorkeur  aan elegant dwalen, boven bur-
gerlij k gelijk hebben. 

t laatste echter  bereikt men niet door  een voorop-
gesteld : „Voo r mij  staat het vast." 
 Wat staat er  vast in onzen tijd , welk leerling van de 
. B, t zich dcor  een dergelijke uitdrukkin g nog 

impcfieeren en wijsmaken, dat degeen, die baar  bezigt de 
wijsheid in pacht heeft? 

e (jongste student aan de T . . S. weet al even handig 
met ontwikkelingslijnen, breede grondslagen, cultuurverhotii -
dingen en andere groote woorden, die boekdoelen spreken, 
om te springen, als de professor  zelf. e de bouwkunst 

) ontwikkeld heeft 'toit de toestanden van heden, kan hij 
het best leeren uit liet b nek van Prof. Evers. Prof. van 
der 'Steur  heeft geen enkel nieuw lichtpunt hieromtrent 
aangi wezen en hij  komt na zijn historisch overzicht tot 
de alledaagsehe conclusie van de liopeloozc begripsverwar-
ring , waarmede hij  zelf geen raad weet en waarvan hij  nu 
maar  de 'schuld geeft aan het individualisme, daarbij  nota 
bene aanhalend een ander  gedichtje van de Gcnestet: 

„Ge loof niet <>']> gezag . 
Onthoiu dit wel terdegen. 
Gcleplf alleen, wat i k 1' leer. 
E n spreekt m ij  nimmer tegen." 

e komische tegenstelling van deze aanhaling aan het 
adres der  individualisten, met zijn eigen „ V o o r mij  staat 
vast"  schijnt de redenaar  niet te hebben gevoeld. e kon 
dit ook, waar  hij  niet slechts meent, maar  overtuigd schijnt 
den eenig waren weg te hebben aangewezen, die tot op 
heffing der  Nederlandsche bouwkunst kan en moet leiden. 

Zendt dc jongelieden uitsluitend naar  de Technische -
geschool en de rest v t vanzelf, ("est simple comme 
bonjour . Al s het niet zoo droevig was. z"i i ik er  om lachen, 
hoe weinig dit in deze benarde tijden ook past, maar 
de oppervlakkigheid zit er  in doze redevoering zoo dik 
op (wanneer  men dit van oppervlakkigheid zeggen kan), 
dat ik mij  haast niet kan voorstellen, dat Prof. van der  Steur 
ze» hij  haar  nog tens naleest, niet zelf moet inzien, dat 
hij  als luit i ngew;  n hooglecrar  met zijn eerste oratie beter 
voor  den dag had moeten komen. t hij  de ontwik-
kil in g van zijn toehoorders en zijn lezers onderschat, heeft 
hü geen tij d gehad zich genoegzaam voor  te bereiden, 
bi eft hij  gemeend, dat het er  niet z ;o org op aankwam, 
gtlij k dit het geval pleegt to zijn, wanneer  men aan den 
it cstdiscb bet woord voert? Wat de oorzaak geweest moge 
zijn, de gevolgen zijn niet uitgebleven. n den architecten-
bond is reeds dadelijk tegen de eenzijdige opvattingen van 
den nieuwen hopgleeraar  geprotesteerd en het is de vraag 
i t het hem gelukken zal. in den loop zijner  co.leges den 
i-ngunstigen eersten indru k van zijh optreden geheel uit 
t( wisschen. r ftpk al mocht hem dit 'gelukken, de 
illusie, dat 'ni,'  het j.-raagstuk van de pleiding vin den 
architect met éen machtspreuk kan oplossen, zal  nier 
trachten hem te ontnemen, omdat de ervaring dit zonder 

twijfe l doen zal binnen korter  of langer  tijd . Gelukki g 
is zelfs de e mensch nooit te oud om te 
leeren. 

, gij  zult wel opmerken, dat ik het met Prof. van 
der Steurs (opvattingen niet eens ben, doch U inmiddels 
onkundig heb gelaten van mij n eigen meening. k vraag 
mij  af, of die hier  wel veel gewicht in de schaal kan 
leggen 'en bovendien, zij  laat zich zoomaar  niet in weinig 
regels omschrijven. k zou er  verscheidene Opmerkers voor 
noodig hebben en het zou beslist Uwe lezers en nnj  gaan 
vervelen, want ik laat er  mij  niet op voorstaan, dat ik 
over  deze aangelegenheid er  oorspronkelijk e denkbeelden 
cp nahoudt. 

Wanner  ik mij  bet vraagstuk van de opleiding van den 
architect voor  den geest stel, rijst  daarbij  onmiddellij k op 
de antithese van de School en het . 

n is nu al zoiowat een eeuw lang bezig met pogingen 
om die twee met elkander  in overeenstemming te brengen, 
dc school zoo goed mogelijk aan het leven te doen aan-
sluiten, in het algemeen met geen ander  resultaat dan 
dit , dat 'het opkomend geslacht zijn jeugd verslij t in de 
slavernij  der  school en, wanneer  het zich eenmaal daaraan 
ontworsteld , geheel vreemd tegenover  het werkelijk e 
leven komt te staan. 

e lagere school 'heeft hieraan nog het minst schuld. 
Zoo het lager  onderwijs in goede handen is, kan het veel 
bijdragen, om kinderen tot 'menschen te vormen. r 
het werkplan der . B. S. laat niet toe, dat in dit 
opzicht door  de 'leeraren iets gedaan wordt, al zouden 
zij  het nog zoo gaarne willen. s hun taak is, klaar-
maken van de leerlingen, niet voor  het leven, maar  voor 
de examens en ten slotte voor  het eindexamen, dat hen 
de poorten van de Technische l opent. r 
wordt het klaarmaken voor  examens voortgezet tot het 
diploma behaald is en dan krijg t men ingenieurs, scheeps-
bouwmeesters, architecten, electrotechnici. t recept is heel 
mooi, maar  wij  zijn nu toch wel zoover, dat wij '  weten, 
dat geen enkele schppl en dc Technische l 
allerminst, ons"  menschen kan afleveren, die onmiddellij k 
bruikbaa r  zijn in het werkelijk e leven. 

Al s onderwijsinrichtin g stel ik de Technische -
schqol zeer  hoog; langzamerhand kan zij, met lof, do 
vergelijkin g met buitenlandsche inrichtingen doorstaan, ik 
heb eerbied voor  de groote kennis van velen der  geleer-
den, die hare katheders boft sieraad strekken, ik acht de 
gelden, dopr  de g telkens besteed aan betere ge-
bouwen en betere uitrusting , opperbest belegd en toch 
is voor  mij  deze geheele kostbare en prachtige uitrustin g 
nk t meer  dan een school, d. w. z. een plaats waar  de 
weetgierige jeugd een massa college- en boekenwijsheid 
kan opdoen en waar  men haar  den weg kan wijzen op 
de talrijk e paden der  technische wetenschap, maar geen 
inrichting , die menschen klaarmaakt voor  de werkelijkheid . 
Of dc (gediplomeerden nu c. i., dan wel b. i. of andere 
lettertjes en combinaties daarvan achter  hun naam schrij-
ven doet weinig ter  zake. t de veelheid van die let-
tertjes zal de technische wetenschap niet omhoog gaan, 
maar  ik heb nooit schooner  lofspraak op de P. S. en 
de T . . S. gehoord, dan uit den mond van sommige 
gediplomeerden, die erkenden te hebben ondervonden, hoe 
weinig zij  er  waren klaargemaakt vopr  het practische le-
ven, doch dankbaar  waren, da,t zijl in t hadden leeren 
studeeren en zich or iënteeren. 

k weet wel, dat er  altij d hoogleeraren geweest zijn, en 
die zijn er  zeker  nog, die de toehoorders op hun colleges 
niet uitsluitend beschouwd hebben als ruw materiaal, dat 
een zekere bewerking moest ondergaan, maar  als jonge 
menschen, die illusies en idealen koesteren, gelijk ziji dat 
in hun jeugd pok hadden gedaan. k weet, dat die nobele 

mannen dikwijl s veel invloed ten goede hebben uitgeoe-
fend, maar  die invloed vermocht niet het feit weg te he-
nomen, dat dp T . . iS. is en blijf t een wereldje opzich 
zelif, dat te weinig voeling houdt met de wijde wereld, die 
er  omheen ligt . 

Alleen reeds daarom behoort de opleiding van den ar-
chitect n i et uitsluitend te geschieden aan de Technische 

; ook niet de schoolopleiding die de archi-
tect npodig heeft. 

k zal mij '  niet wagen aan voorstellen tot verbetering 
in die opleiding; al gevoel ik persoonlijk feitelij k meer 
voor  de , ook deze inrichtin g zou ik niet 
u i t s l u i t e n d voor  de opleiding van den architect wil-
len aanbevelen, omdat ook daaraan veel ontbreekt. 

Bij  mij  staat het vast, dat wij  voorloopig, en misschien 
nog lang, met de opleiding van den architect zullen blij -

ven sukkelen, tenzij'  er  iemand opstaat met nieuwe denk-
beelden, die de vrucht zijn van kennis en ervaring, opge-
daan zoowel in de practij k der  bouwkunst, als in die 
van het technisch- en kunstonderwijs. Niet de leeraar  of 
hcpgleeraar, die wel eens over  de practij k gedacht heeft, 
noch de practische bouwmeester, die wel eens over  on-
derwij s heeft geschreven, kan hier  het volle licht ontste-
ken, doch slechts hij! , die beide ten volle beheerscht. 

Wanneer  de architect, thans hooglecraar, van der  Steur 
zijh volle aandacht eens aan de hoofdvraag wilde schen-
ken, zou dat misschien niet mettertij d tot een oplossing 
kunnen voeren ? 

r

Al s steeds t. a. v. 

T V A N . 

De herstellinge n aan het Paleis-Raadhuis . 

. A . J. B. (ponders) schrijf t in Amstelodanum over 
de voorgenomen herstelling van het s teAm-
si< rdam 01. m.: 

„W i j  verheugen ons erover, dat de overwegingen der 
commissie, bestaande uit de heeren jhr . mr . V . de Stuers, 

. Evers, A . . . Odé, J. A . van der s en jhr . dr . 
J. Six, geleid (hebben tot huldiging van de moderne op-
vatting van 'het begrip „restaurceren" . waarbij  aan zoo 
goed mogelijke 'bescherming van het kunstwerk de voor-
keur  gegeven wordt bpven reproductie ervan en hiermee 
samengaande totale vernietiging. Wel waren de overwe-
gingen cr  blijkbaa r  niet o)p gericht tot deze huldiging 
te geraken — immers, der  commissie scheen het beter 
de verweerde gedeelten te vernieuwen, in plaats van de 
vcptr  de hand liggende herstelling en bescherming met 
niet roestend metaalgaas top te passen — waar, al was 
het dan opk het kosten-argument, dit heeft dan toch, ge-
holpen door  'de meening van speciale autoriteiten, die de 
kleur  van nieuw marmer hinderlij k afstekend verklaarden, 
den doprslag gegeven tot het vermijden van een zeer  dwaze 
restauratie-methode. Wi j  kunnen derhalve dankbaar  zijn. 

„U i t ges lo ten achten wij  net ook, dat de commissie als 
in dc beruchte portlandperiode door  prof. Aerts zou laten 
pogen, de beelden op te lappen door  bijvoorbeeld ver-
dwenen neuzen, löpren, handen, wapens, enz. bij 1 te boet-
seeren in een papje van marmer cement wat een zwart-
kijke r  uit de betrekkelijk e zinsnede zou kunnen afleiden. 
Neen, de Aerts-cement zal zonder  twijfe l zóó aangewend 
werden, als dienstig is om het oude kunstwerk te be-
schermen tegen te sterke invloeden, die vroeg tot zijh 
vernietiging zouden voeren. t schoone kunstwerk zal 
een eervol einde ten deel vallen, namelijk vernietiging door 
den alles overwinnenden Tijd , maar  dan zoo goed mo-
gelijk tegen dien gnootsdhen overwinnaar  gewapend, in 
oasu door  Aerts-cement. 

e eigenschappen der  Aerts-cement, de invloed ervan 
op het materiaal marmer en de ondervinding, die er  reeds 
mee opgedaan is, zullen door  de commissie wel grondig 
onderzocht zijln, hlvorens te besluiten het belangrijkste mo»-
nulment van bouw-beeldhouwkunst in den lande aan de 
langdurige invloeden ervan bloot te stellen. e aanwezig-
heid van prof. 'Van der , bekend om zijn groote 
materialenkennis, mag ons het vertrouwen geven dat deze 
„marmercemen t "  een aartscement zal blijken . Technische 
kringen zullen wol met bdlangstelling uitzien naar  een 
rappor t over  de dienaangaande ingestelde onderzoekingen. 

e quialiteit van de cem'ent is hier  inderdaad van het 
allerhoogste belang, en door  het genomen besluit is de 
positie van prjotf . Van der s wel de belangrijkste in 

de oopimissic geworden, zij  het dan ook. dat zijn ver-
antwoordelijkheid gedeeld wordt door  prof. i Evers, 
die als architect geacht wordt ook technicus te zijn. 

„Bl i jken s het eerste gedeelte dezer  toelichting moeten 
wij  dus dezer  dagen prof. Aert s op den steiger  zien ver-
schijnen, om met het restaureeren van het groote tympanum 
aan te vangen en met gropten spoed daarmee voort tc 
maken, teneinde met het werk, waaraan een belangrijk 
bedrag (dc kosten van de cement kunnen bezwaarlijk het 
leeuwendeel vereischen) verkond moet worden, nog voor-
dat het goede seiaoen verstrijkt , gereed te komen t 
kjoimt pns voor, dat de e invasie in Be lg ië reeds be-
langrijk e verschuiving van den aanvang veroorzaakt moet 
hebben, anders zou de nog restende tij d wel wat kor t 
schijnen. e door  prof . Aerts te maken kosten worden 
ten laste van het X l l d e hoofdstuk (Onvoorziene uitgaven) 
der Begrppting (voor  het dienstjaar  gebracht cn 
dit is een ppmeikelij k en voor  ons verblijdend geval. 

t lijd t namelijk geen twijfel , of het restaurceren van 
het tympanum behoort tot het onderhoudswerk der -
lijk e verblijven, bedoeld in artike l  der  Grondwet. E n 
nu wprdt , hoewel dit artike l de 's lands bijdrag e in de 
onderhoudskosten op f  begrenst en hoewel dit be-
drag voor  het jaar  gevoteerd is, een extra bedrag 
pp een ander  hoofdstuk der  begrooting ten laste van den 
lande gebracht. e rege.ering heeft dus blijkbaa r  een weg 
gewonden, o|m de n in de voel tc hooge lasten van 
onderhoud bij  te kunnen springen en daarmee de gelegen-
heid geopend om voor  het vervolg het onderhoud van 

e te doen bekostigen. 

t bedrag ad f  van het  artike l van  oof d-
stliik  der  nieuwe fbegrooting en de bijbohoorende
alinea der  toelichting heeft dezelfde strekking. e 
hieri n beschreven werkzaamheden (behalve dan het com-
missoriaal onderzoek) hebben wij  in  en in  zien 
Uitvoeren, zoomede 'het kostbaar  besteigeren en opknap-
pen van den kjokketoren van voor  eenige jaren zonder  dat 
daar  lopit in de staatsbegroting over  gerept is. m. a. vv. 
ze zijh 'dopr  tie n bekostigd. Thans zien wij  f
aangevraagd voor  dc vernieuwing van  vergane en ont-
brekende modillons of consoles der  kroon- en gordellij'st , 
waarvan er  in de genoemde jaren ook reeds ettelijk e voor 
rekening der n behandeld zijn en waarvan er  reeds 
een paar  'honderd eene behandeling ondergaan hebben, die 
thans zeker  zooveel beter  op rijkskosten zal kunnen ge-
schieden. 

e Commissie zal bij  haar  onderzoek wel tot de on-
dervindin g kpmen, dat het geraamde bedrag niet toerei-
kend is vcpr  een restauratie zootals die behoort uitgevoerd 
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te worden. e vernieuwing van een modilloi i van zand-

steen, waaruit de ni)ude vervaardigd zijn, kost zeker  meer 

dan rui m f e vroegere herstellingen, waarop deze 

ramin g vermoedelijk steunt, geschiedden slechts approxi-

matief: de rnodiBons werden met eenige mokerslagen ont-

daan van holklinkende gedeelten, de blanke wonden wer-

den bijgekleurd en bleet'  er  al te weinig van over, dan 

werden zij  vervangen, eertijds dop*  een zinken en in de 

latere jaren dojor  een houten exemplaar, zooider  twijfe l ter 

will e van de noodwendige zuinigheid, die ook geboden 

n oft. dat de oorzaak van het vergaan der  modillons, na-

melij k het inwateren van de afdekkende goirdellijst , wel 

tijdelij k tegengegaan is door  het aanbrengen van een laagje 

spoedig verweerde teer  of asphalt, doch niet afdoende 

O] (geheven werd door  een bekleeding met het zooveel 

duurder e lood. 

..11 «e deze onderhoudskosten ondanks art .  der  grond-

wat op hoofdstuk . der  begreoting gebracht kunnen wor-

den is Ons nog raadselachtig. n de Gedrukte Stukken 

der n der  Staten-Generaai  no..

vinden wij  als de opinie der : 

s vopr  het gewone onderhoud der  zomer- en win-

terverbtejlven toch is tf  'sjaars beslist onvoldoende; 

dat .onderhoud vordert van de n per  jaar  belangrijk 

meer; volgens van de e intendance ontvangen 

inlichtingen heeft zich geen enkel jaar  voorgedaan, dat 

de londerhpudskostein beneden genoemde som zijn geble-

ven. c bijdrag e van if  is dan ook niet anders dan 

een afkoopsom of (en abonnement per  jaar  voor  de hooge 

kosten van onderhoud der  betrokken staatsgoederen." 

e ooik later  gehuldigde opvatting van art .  der 

Grondwet staat het verhoogen van k  voor  on-

dcrhoiuds-doeleinden nog al afdoende in den weg. Wij l zouden 

het daarom begrijpelij k en trouwens alleszins gerechtvaar-

digd achten, indien dc thans gevraagde f  ten laste 

van hoofdstuk V Binnenlandsche Zaken) c-n dan on der 

de afdeeling n en Wetenschappen gebracht wer-

den en 'derhalve de bestemming kregen, besteed te wor-

den aan een monument van geschiedenis en kunst, als 

hoedanig 's Werelds Achtste Wonder  zeer  zeker  de aller-

eerste plaats inneemt. 

..Onder  welk hoofdstuk der  Staatsbegroting de zoo nood-

zakelijke bedragen voor  onderhoud van he-t s 

gebracht worden, kan ons echter  voorloopig betrekkelij k 

koud laten. Wat ons verheugt is. dat de belangstelling eler 

regeering vopr  he-t schoon''  gebouw gewekt is en dat zij 

zich nu dan ook aan den staat, waarin het verkeert, zoo 

veel gelegen laat liggen, dat zij| zich dopr  een deskundige 

commissie grondig laat inlichten en vervolgens elen we-g 

teekent. waarlangs het tekort aian onderhoud van vele de-

cennia weer  ingehaald zal kunnen worden, een nalatigheid 

g edmakende. waaraan de gebrekkige redactie van art .

eler  Grondwet, dat het onderhoud der  verblijven niet aan 

de n opdraagt en evenmin aan het rijk , mede schuld 

beert." 

E  No. g en . 
s ove  kolommen van gewapend beton, doi  G. J. ! c. i . met 

afbeeldingen. 
E en h o e k je Oud  niet losse plaat. 

E  No.  S t o om g onde onmiddellijke aan-
g tusschen het vuu  en het tc n , doo  |. . L. van 
e w.i . met afbeeldingen. 

e N e d e  1 a n ds c h e . s adviseu voo  de haven 
van g in 84  dooi . A. van Sandick c. i . mei afbeeldingen. 

e /. o  d e  S t u k ke  — g van houtcenicnt op , doo
. W. Lulofs . Sc. — e afsluiting dei . Systeem n Tex 

doo  V. J. . de | van  c. i . 

. v. T.) No.  Officieel gedeelte. -
. — e Commissie Steunfonds. — Wapenstilstand 

tusschen de maatschappelijk ongelijke elementen . — Een geheimzinnige 
zaak. - - Aankondiging van . — n van . 
— g van een stoom mete (slot). — Examens. — Gemengd. — 
Uit technische bladen en . — 

e  No.  E en t of : — 
Object de t onmogelijk? s g ? 

E e n . 
t van den stand de . 

. — Afwijken van tot heden toe bestaan hebbende ge-
woonte bij publieke aanbestedingen, doo  G. van . 

- EN  voo  het jaa  samen-
gesteld onde hoofd-medeweiking van W o u t e , t te 

, Lecto  in de t aan de Technische l te-
, e . E. . 

 bovenslaanden titel is een nieuwe bouwkalende , be-
vattende de gewone e tafels, enz., eenige a benevens 
een agenda, speciaal t voo  het maken van aanteekeningen. -
fende aanbestedingen.  en ande neemt de e helft van het boekje 
in beslag, l de tweede helft bestaat uit een Technisch Gedeelte, dat 
in hoofdzaak een t aantal e gegevens bevat ove bouwmate-

. n e hie  een juiste keuze gedaan is uit den d van 
gegevens, is moeilijk uit te maken. e  is zich n wel bewust 
Uit de e blijkt , dat e  naa d zal , k 
op het punt dei bouwstoffen, de kalende aan liet doel te doen beant-

. Zooals de m thans gekozen is. lijk t deze kalende mee be-
stemd voo s en e , die min of mee t belang 
hebben bij aanbestedingen. Voo  den t of opzichte heeft de aan-
bestedingsagenda weinig . Wat het Technisch Gedeelte en de e 
gegevens , wil het ons , dat elie n van mee
belang zijn voo  den bouwkundige dan voo  den handels- of zakenman. e 
tij d zal wel leefen in welke n deze kalende zijn weg zal vinden. 

t boekje heeft een handig t en ziet e g uit. 

Industrie - e n . 

„D e Meteoor "  te Rheden . 
Trottoir- , Terrazzo- en Graniettegels, Trottoirbanden, 

, , Tennisbanen, enz. — — — 

R.TIMMAN. Stoom-T-immeiTabriek 

„ D E A T L A S" . 
— P r i j s o p g a v en worden up aanvraag verstrekt. — 

, . — Tel. 3905. 

G  No.  W o n i n g b o uw van Gemeente-
wege te , doo  ]. . Schaad. 

e e van  van de  Steu doo  J. . Schaad . 

A No. n e het Genoot-
schap. — g  — g de e -

g van  Novembe
e S i nt k te m doo A . W. Weissman. 

J u  y.  a p p o .
e e van het , doo  Jan Stuyt. 
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Onafhankelijkheid . 

n tijden van oorlog en van de daaruit voortvloeiende 

stremming van het verkeer  komt altij d duidelij k uit. hoe-

zeer, in economisch opzicht, de nat iën en landen van 

elkander  afhankelijk zijn. e meer  het wereldverkeer  toe-

neemt, hoe grooter  die onderlinge afhankelijkheid wordt, 

hare gevolgen doen zich in den tegenwoordigen oorlogs-
toestand veel dringender  gevoelen dan vroeger. Overal 

overweegt men, ho"  men zich. hetzij  nu ,dadelijk, hetzij 

in de (toekomst, van het buitenland onafhankelijk zal kun-

nen maken en in eigen land met eigen hulpmiddelen in 

al zijn behoeften zal kunnen voorzien. c groote kracht-

proef, die door  Ouitschland, na vele jaren van stelsel-

matige voorbereiding, gedemonstreerd wordt, heeft de- aan-

dacht gevestigd op de voordeden, die een zoo goed als 

«p alle- behoeften berekende nijverheid, in tijden als deze, 

kan ppleveren. t blijf t weliswaar  nog de vraag, of deze 

proef in het voordeel van d zal uitvallen, maar 

in elk geval zal het uithoudingsvermoge-n, dat daarbij  aan 

het licht kamt. een min erf meer  blijvenden indru k achter-

laten. e stemmen, die nu opgaan, om te betoogen, dat 

het goed zal zijn, dat wij  voortaan ons ijzer  en staal, onze 

portland-cement, ons glas, onze verf, ons behangselpapier 

zdlf gaan maken en obk onze oorlogsschepen, pantser 

, mortieren, luchtschepen, locomotieven enz. zelf gaan 

bouwen, zullen zeker  wel niet dadelijk verstommen, wan-

neer  'het onwoder  zal zijn afgedreven, en het is zeker 

niet kwaad, wanneer  zij  er  ons nog wat aan blijven her-

inneren, dat wij op velerlei gebied wel wat al te afhan-

kelij k van het buitenland zijn. 

r  een algeheeic onafhankelijkheid lijk t ons een droom-

beeld nn. vopr  ons land althans, iets onmogelijks en

iets niet wenschelijks 

Zelfs in t ijclt:n . toen velen nog hun eigen woning bouwden, 

toen iedereen zijn eigen brood bakte en zijn eigen lijnwaad 

weefde, werden reeds vele artikelen van vrijwe l dagelijk 

sche behoefte, ook bouwmaterialen, van verre aangevoerd 

en later  pok tal van zaken. die. eerst als weelde-artir 

kelen beschouwd, reeds sinds onheuglijke tijeleti volksbe-

hoeften zijn geworden. Niemand kan ons wijsmaken, elat 

wij  binnenkort tot de eenvoudige zeden eler  vroege middel-

eeuwen zullen terugkeeren. En evenmin als men dit in 

de huisgezinnen zal d ;,en en zal kunnen doen, evenmin 

za1| het «volgelijk zijn in ele groote .huishoudens, dc sta-

Oen, waarin de beschaafde wereld verdeeld is. r  hun 

ligging, hun bodem, hun volksaard, hun klimaat , hun voort-

brengselen zullen zij  veeleer  elkanders leveranciers blijven 

en dat nog worden in veel meer  opzichten, dan zij  het 

nu reeds zijn. Wi j  zien hierin volstrekt geen gevaar, maar 

juist een waarborg voor  een natuurlijk e ontwikkelin g van 

de onderlinge verhoudingen; terwij l bij  ele algeheele eco 

iV'.niische onafhankelijkheid, zooals sommigen zich die voor-

stellen, een dergelijke waarborg geheel ontbreekt en kleine 

staten dlaarme-de- moeten ten onder  gaan. 

Wi j willen ons echter  nie-t in economische beschouwin-

gen verdiepen, doch even terugkomen op een denkbeeld, elat 

dezer  dagen weder eens voor  den dag is gehaald name-

.1'ijk . elat van een Nederlandsche Staalfabriek met

ovenbedrijf. n zal zich misschien herinneren, dat rui m 

tien jaren geleden te Ter  Neuzen een staalfabriek gebouwd 

is. die nooit in werking is gekomen Wi j  hebben daarover 



toenmaals onze meening gezegd, die. door de feiten niet is 
weersproken en wij  zullen daarop thans niet terugkomen; 
aJleeJn stbat p. i . de bedoelde fabriek daar nog als een 
waarschuwend voorbeeld voor  eventueele aandeelhouders in 
dergelijke ondernemingen. t blijk t niet of degenen, die 
thans het denkbeeld weder  ingang trachten tc doen vinden, 
hiermede bekend zijn, maar men heeft er  nu voor de 
variajUj o dit op bedacht, dat de Staat, die voor  alles 
goed is, de exploitatie van de zaak  dus bet risico 
maar op zich zal nemen. 

t is wel een gemakkelijke manier, om de knoop door 
tv. hakken, maar of Nederland gebaat zal zijn met zulk 
een maatregel, dat te zeer de vraag. e voorstanders van 
dergedijke plannen maken het zich mei die vraag echter 
gewoonlijk niet moeilijk . r  moet maar een con> 
missie ran deskundigen, van technische, industrieelc en 
handelsspecialiteiten worden benoemd. t gewone redmid-
del, dat evenwel, gelijk op velerlei gebied al zoo dikwijl s 
is gebleken, maar  zelden een werkelij k goed resultaat 
oplevert. 

n de eerste plaats gaai zulk een commissie maar 
zelden (onbevangen aan den arbeid en opk tijdens dien 
arbeid, die gewoonlijk langzaam gaat. wordt zij  nog van 
verschillende zijden pp allerlei wij-zen lx ' ïnvloed. Somtijds 
zedfs sitaat al vcprui t de conclusie vast. feooals die ge-
wenselu wordt door de lastgevers der  commissie. n ziet 
dan ook vaak, dat zulke commissies niet tot eenstemmig-
heid geraken en dat de minderheid zich niet stil-
zwijgend bij  de uitspraak van de meerderheid kan neer-
leggen, doch zich in het belang der  zaak. waarom het 
gaat. verplicht acht. hare meening openbaar te maken. 
Zid k een minderheidsmeening blijk t dan wel eens, meer 
niet dc- openbare meening te strooken dan de officieele 
conclusie der  commissie en men is dus ten slotte met 
de zaak nog op het punt van aanvang gebleven. Word t 
zij  dan toch doorgezet, dan ziet men haar  vaak uit loopen 
up een dure proefneming-, die alleen dienstig is, om aan 
te toonen. dat men iets verkeerds gedaan heeft. 

Om het bestaan eener  industri e te verzekeren zijn twee 
hoofdfactoren noodig, grondstoffen en een afzetgebied. Bij 
de grondstoffen kan men rekenen de hulpmiddelen, die 
noodig zijn voor de bewerking van het product tot han-
delswaar en het afzetgebied moet bereikbaar  zijn. Beschikt 
men over  beide in eenzelfde landstreek, dan ontstaat dc 
industri e vanzelf, zooals men zeggen kan dat onze- bak-
steenfabrieatie vanzelf .ontstaan is, evenals onze schelpkalk-
branderij , .onze zuivelbereiding, enz. 

Beschikt men evenwel slechts over een der  factoren; 
bezit men alleen de grondstoffen en productiemiddelen en. 
intppt het afzetgebied ver  van huis gezocht worden, of kan 
men in eigen land voldoenden afzet vinden, maar  moe-
ten de grondstoffen van verre worden aangevoerd, dan ver-
andert de zaak van aanzien en dan begint ook de concur 
rentie een woordje mee te spreken en, in vele gevallen, 
een beslissend wpprd. 

n neemt nu aan. dat Nederland voldoende staal ver-
bruikt , pm geregeld aan een groote staalfabriek werk te 
verschaffen. Aangenomen, dat dit als juist kan worden 
aanvaard, zou dus een voldoend afzetgebied verzekerd zijn. 

r  de grondstoffen, ijzerert s en steenkool bezitten wij -
tioich zeker  niet in voldoende mate, dus daarvan blijven wij 
afhankelij k van het buitenland, en zpp wij  die grondstoffen 
daar al niel van onze concurrenten moeten koopen, het 
staat toch wel vast, dat wij  tegenover de concurrentie* 
steeds in een zeer  ongunstige conditie zullen blijven ver-
keeren. Wi e tegenwoordig zijn eigen brood thuis bakt, eet 
duur  brpod en ons inlandsch staal zou ongetwijfeld duur 
worden, wellicht te duur . 

t is een eenvoudige redeneering, die geen aanspraak 
maakt op scherpzinnigheid en wij  verbeelden ons volstrekt 
niet het opgeworpen denkbeeld daarmede definitief te heh 
bdn (veroordeeld en de argumenten 'der  voorstanders afdoende 
to hebben tenietgedaan, maar men veroorlove ons. het te 
bllijve n beschouwen als een opgeworpen denkbeeld en meer 
niet. 

 streven naar een algemeene economische onafhan-
kelijkhei d lijk t ons een hersenschim in onzen tijd , zoo-
wel voor de burgers van een staat onderling als voor de 
stfiien ten opzichte van elkander. Wi j  zien ook niet in, 
welk profij t er  van te trekken zou zijn. n de samenleving 
heelt men elkander  nepdig en hoe meer de samenleving 
zich heeft ontwikkeld , hoe meer men elkander  noodig had. 

t is toch in den loop der  eeuwen, die achter ons liggen, 
wel gcWéken en hoe meer men dit heeft ingezien, hoe. 

beier  men .elkander  heeft leeren verstaan. e Europee-sehe 
samenleving is uu wel ten deele van haar  verstand be-
rooid, maar  laat tons hopen, dat het een voorbijgaande! 
aanval van wyanzien zal zijn en er  voor  waken, dat wij 
voor  iets dergelijks gevrijwaard blijven. n wij  dit , ge-
lij k het ons tot heden gelukt is, dan is onze zedelijke 
onafhankelijkheid gewaarborgd en die heeft meer  waarde 
elan eem denkbeeldige economische. 

Koloniaa l Instituut . 
Omtrent het te Amsterdam door de architecten van Nieu-

kerken te bouwen l t wordt in een. bij 
den uigever J. . de Bussy gedrukt lxnek een en ander 
afgebeeld en medegedeeld. 

e gehouwen (komen, naar men weet, te staan op den 
grond van de voormalige Oosterbegraafplaats. t grie-
zelig lijk t de mededeeling, dat er  op de .
A . nog .  A . met nog bestaande e i g en 
g r a v en blijft . t die grond vrij , dan krijg t het -
stituut hem. 

t luicfdgelipuw zal aan de e een gevellengte 
hebben van ongeveer . aan de t eene 
van ongeveer , en beslaat een oppervlak van

, voor  uitbreidm g of voor het houden van tentoon-
stellinger  bhjif t een terrein van rui m . beschikbaar. 

e vorm van het terrein brengt me>de dat het bouw-
plan niet symmetrisch kan zijn. t acht het bestuur al-
lerminst een bezwaar. s zelfs op een volkomen open 
terrein zou. hel gebouw toch .ook- door  zijn veelzijdige 

taak van het l , en dus eenige duide-
lij k afgescheiden organische bouwdeelen hebben vertoond. 

e gedeeltelijke zedfstandigheid dar  afdeelingen -
museum, Volkenkunde en Tropische e naast de al-
gemeene- zaken van het l t en het eigen-
lijk e museumgebouw komt in de v e.Tde-cling van de ge-
bouwen tot haar  recht. 

Tegenover de . aan de e ligt de 
ltoofdingang voor de bezoekers van de voordrachten in 
de groote aula. e andere hoofdingang bevindt zich aan 
de . 

e afdeeling Volkenkunde ligt aan de . 
de afdeeling m aan de , de af-
deeling Tropische e vormt een deel van het uni-
versiteit s 1 a lx>ratonum voor de gezondheidsleer, dat op den 
hoek van het Oosterpark zijn ingang heeft. e toegang 
tot het  algemeen secretariaat geschiedt door den hoofd-
ingang aan de ; de bezoekers van de avond-
cursussen vinden rechts daarvan een zijl-ingang door het 

sousterrain. dc beaoekers van de bibliotheek en de le-
zingen in de kjeine aula eindelijk gebruiken ele stoep bij 
het traptorentj e rechts. 

n het hoofdgebouw geeft een ruim e stoep toegang tot 
de bel-etage . bpven den beganen grond. n 
komt in een ruim e hall, die bovenlicht ontvangt uit een 
koeped. en waarin acht kjolommen een omgaande galerij 
schragen. n het midden voert een trap naar ele beneden 
.gelegen vergaderzalen van het bestuur, van den raael van 
beheer en van de commiss iën. zoomede naar het alge-
meen secretariaat. e eerste zijn ruim e vertrekken, respec-
tievelij k  en 6 . lang bij  breed, welke behalve 
-voor de: aangeduide bestemming ook als ontvangkamers 
kunnen dienen. t de hall voeren twee trappen naar de 
groote aula. e aula zal een belangrijk e rol vervullen 
in de werkzaamheid van het l . Zi j  zal 
plaats bieden aan  toehoorders,  beneden en
mp de galerij . e zaal, l lang en . breed, 
bevat aan ihct eind een ve-rhopgd podium. 

r zal het l t lezingen van verschil-
lenden' aard, zoowel populaire als wetenschappelijke tloen 
houden. t staat bovendien te verwachten dat de aula 
gaarne zal begeerd worden voor  voordrachten en eongre-s-
sen, wier  karakter met den aartl van het l -
stituut strpokt. 

n een kleine Aul a vinden een -tal personen plaats. 
s van de hall voert een gang naar de- cursiislokaTe-n. 

Op de bel -éta lage vindt men er  zeven, drie- bevinden zich 
jn het sousterrain en twee- op de eerste verdieping. 

n deze cursuslokaleii zal o.a. de Vereeniging voor  Voort -
gezet s hare lessen geven. 

Op de eerste verdieping zijn ele vertre-kken bijeenge-
bracht, bestemd voor  studie-doeleinden in verband met de 
afde-edingen van het . 

n de eerste plaats de bibliotheek met de lc»eszaal. t 
ligt in de bedoeling de boeke-rij  geleidelijk aan te maken 
tpt een koloniale bibliotheek in uigebreidc-n zin. zoowel 
op wetenschappedijk als op economisch gebied. 

Vopr de verdere bijzonderhe'den zij  verwezen naar het 
hoek. dat van verse-he-idene afbeeldingen voorzie-n is. 

Ste tien b o uw cn Volkshuisvesting in , doo .
Schut c.i. 

T e  a a n v u l l i ng van de c van 1). . doo . A . van 
Sandick c.i. 

U i t het g  van Lloyd's  of Shipping 
doo . A. van Sandick c.i. 

g ove  van den d van 'toezicht op dc -
wegdiensten. 

g van ele Afdeeling voo - en e 
van het k t van s van  Novembe  te 

. 
n S t u k k e n. — . doo S. -

de  c.i. 

 (li . v. T.) No.  Officieel gedeelte. — 
Wapenstilstand tusschen de maatschappelijk ongelijke elementen. . — 

e e t en de . — Aankondiging van t 
— n van . — g van de g van he. 

l Comité tot g de g de n — 
e g bij g aan het . 

— . — e — . — Gemengd. — 
 technische bladen en . 

 >  No.  E  f d l e n st b a a  h e i d . 
g b e s t a an de  afdeeling ..Eindhoven'*  leeslelijk . 

E en e - en . 

N van het u tot t van Wetenschap-
pelijk Nieuws. m No.  Wij ontvingen dit numme van 
bovengenoemde maandelijks e mededeelingen, te  kennis-
making. t bevat s en t van de A f d e e-

e n van liet genoemde u en wij 
hebben met belangstelling van een en ande kennis genomen. l -

s heeft vele s en e n nok 
wij . wannee het opgevat t als een zaakje, om winst te behalen en 
de bevoegdheid de n bovendien twijfelachtig is. n dit geval ech-
te  schijnt de /aak op soliden g gevestigd te zijn. de lesgelden 

 zee billij k , de leiding de lessen is, voo  zoove wij-kunnen 
nagaan, in goede handen en bovendien staat het geheel onde toezicht van 
een , n e n zitting hebben. 

Wel zijn de , niet minde dan o in getal, mee bedoeld ten 
behoeve van den handel, van algemeene ontwikkeling, enkele -
vakken en enkele huishoudelijke vakken, dan wel ten behoeve van techniek 
en , maa toch meenen wij e  de aandacht op te mogen vestigen. 

g technicus /.al in het s iets vinden, dat hem belangstelling 
inboezem: en e  wellicht toe komen, van de hie  geboden gelegenheid 

k te maken om. o  gemakkelijke wijze, een of e leemte in zijn 
algemeene ontwikkeling aan te vullen. 

L U -
L e e s t a f e l . 

 No.
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 No.

 voo

 voo

E E V A N A E N T 

. 

r  dagen heeft de heer J. Sibinga r voor  Jetlen 
en genoodigden van het . Ned. Aardrijkskundi g Ge-
nootschap in de l van ..Artis "  te Amsterdam 
een voordracht gehouden over het bov engeiioemde onder-
werp 

n een kor t historisch loverzicht werd herinnerd hoe Co-
lumbus op zijin vierden tocht naar de Nieuwe Wereld stel-
selmatig zocht naar een doortocht om het land van Cipango 
en Cathay fJapan en China) te . t-n h oö |hij 
bi j  de Chagres-rivier. dezelfde, die eeuwen later  zulk een 
groote  zou spelen, van de n vernam, dat daar 
een smalle strejok lands de twee oceanen scheidde. Tijdens 
het bewind van Pizarro. den overweldiger van Peru, wer-
den de ge-roofde schatten vervoerd over een zoogenaamden 
koninklijke n weg, die met steenen geplaveid dwars over de 
landengte was aangelegd. Toch werd hen zoeken naar een 
weg tc water  niet gestaakt. a ontstond het plan
er een te maken. n  werd een voorstel daartoe aan 

i V voorgelegd en door  dezen goedgekeurd. t was 
van Cortez. den veroveraar van . Philips, de reac-
twinnaïr . legde h et plan ter  beoOrdeeling aan 'de n 
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 die het met de machtspreuk: „Wa t God vereent mag 
dr mensch niet scheiden", dopd sloegen. Toch had Spanje 

groot belang bij  een waterweg door  den . e trans-

ponen van de Spaansche schatten over  land waren zeer 

moeilijk en ter  zee liepen ze soms groot gevaar: men denke 

maar. in een later  tijdvak , aan Piet . e zeeroof op 

groote schaal ten nadeele van den Spaanschen g was 

langen tij d een profijtelij k en een eervol beroep, waarin Sir 

Francis e een voorbeeld gaf aan velen, liet duurde 

tol  toen n de stad Panama veroverde en ver-

woestte. p werd  mij l verderop de bouw van het 

tegenwoordige Panama begonnen. a kwam een kalmer 

tijd , het zeerOOyersbedrijtf kwam in discrediet en eindelijk 

werden de landen in Centraal- en Zuid-Amerik a door  den 

grooten Simon Bolivar  van het Spaansche juk bevrijd . 

Sedert het midden van de vorige eeuw was de aan-
dacht van de wereld op de landengte gevestigd. n

kwam de spoorwegverbinding tusschen de heide oceanen 

gereed. Zi j  was van grooten invloed voor  handel en scheep 

vaart, maar  ten slotte toch maar  een gebrekkige com-

municatie. Vooral na het welslagen van het Sucz-kanaal 

werd ernstig aan een doorgraving gedacht. 

e spreker  gaf nu een kort verhaal van de lijdens-

geschiedenis van de Compagnie du Canal , 
van de roil van e s en hoe die maatschappij', na 

.Veel ellenrJe en teleurstelling, fout ging en bare bezit-

tingen in  voor  millioen dollars door  de Ameri -

kaansche regeering werden overgenomen. 

n het vervolg van zijn rede verduidelijkt e de heer  Si-

binga r hoe de Amerikanen slaagden waar  de Fran-

schen hadden gefaald. j  beschreef de organisatie, met 

name de zorg voor  het personeel en gaf daarop een schets 

van het technisch beginsel, waarop het kanaal berust. n 

hoofdzaak bestaat het hierin , dat de Chagres-vallci zoo-

ver  mogelijk noordelijk werd afgesloten en er  een meer 

ontstond, waarvan de spiegel  voet boven 't zeeniveau 

ligt . Zoowel van den Atlantischen Oceaan al's in de Pacific 

zou toegang worden gegeven door  dri e stel sluizen door 

welke de schepen  voet werden opgevoerd. 

e spreker  ging nu na welke gevolgen te verwachten 

zijn na de opening van het kanaal voor  het wereldverkeer. 

? kon de meening niet deelen. dat Curacao daarvan di-

rect een groot voordeel zou trekken. n hoort aanbe-

velen om zoo spoedig mogelijk de natuurlijk e haven van 

Willemstad degelijk'  te verbeteren. Nu. dat kan geen kwaad, 

maar  Curacao, ligt niet in de route van de Europeesche 

noch van Amerikaansche stoomvaartlijnen en zij  zullen 

niet van koers veranderen, wanneer  ze op korten afstand 

kolen en andere zaken kunnen vinden. Alleen wanneer 

landen als Venezuela en Columbia tot grooter  ontwikkelin g 

kernen, is er  kans dat Curacao door  transitoverkeer  daar-

van, en dus indirect , zal proifiteeren. 

Van hoeveel belang het kanaal voor  Europa moge wor-

den, oneindig grooter  is het voor  Amerika . e scheep-

vaart is reeds geruimen tij d bezig zich in te richten op 

den nieuwen toestand. Verheugend zeker  dat Nederland 

daarbij  niet is achtergebleven: de . e -

dienst heeft reeds een geregeldcn dienst voor  vracht- en 

passagiersvervoer  naar  Co'on ingericht. 

t kanaal heeft wfjrigfn g en bekorting in de bestaan-

de routes gebracht, bet heeft een sluitboom weggenomen 

voor  de ontwikkelin g der  omliggende landen en het heeft 

bewaarheid de mooie kernspreuk van de Patfama-kanaal-conv 
missie: ..The land divided, the world united." 

Xa een kort e pauze vertoonde de spreker  een lange 

reeks lichtbeelden, waarbij  hij '  zijne hoorders medenam op 

een reisje langs en don.r  het kanaal, door  de sluizen, enz. 

j  deelde hij 1 vooral technische bijzonderheden mede. 

Enkele dezer  laten we hier  volgen: 

t werk werd begonnen op i  en moest uiter-

lij k  Jan.  gereed zijn. t kanaal heeft van diep 

water  tot diep water  een lengte van  mijlen. t kanaal 

zelf is  mij l lang. waarvan de zg. waterbrug, het 

gedeelte tusschen de sluizen,  mij l bedraagt cn de Cu-

lc-bra-ingravin g  mijlen. 

c totale uitgravin g voor  het kanaal bedroeg  mil -

lioen kub. , die van dc Culebradoorsnijding  mil -

lioen kub. . e Fransche maatschappij  had reeds  mil -

lioen kub. . gegraven, maar  daarvan waren slechts

millioen voor  het nieuwe kanaal bruikbaar . 

Tp t de sluizen wordt toegang gegeven door  een ka-

naal van  voet breedte en waardoor  de grootste sche-

pen op vollen diepgang kunnen varen. V an de Atlantische 

zijde stijgen de schepen door  een aaneengehouwd stel van 

dri e sluizen, in elk waarvan ze ongeveer  voet worden 

opgeheven. Elk e sluiskamer is  voet lang en  voet 

breed en wordt in hoogstens  minuten tot het gewenschte 

niveau gevuld. E r  zijh  stel sluizen naast elkaar, dus 

voor  opg'aande en neergaande schepen, waarbij  het water 

'b.v. uit de bovenste neergaande sluis voor  dc middelste 

opgaande sluis kan worden gebruikt . E r  zijn vele veilig-

heidsmaatregelen genomen om de sluisdeuren tegen aan-

varin g en dergelijke te verzekeren en de schepen wor-

den in en door  de sluizen getrokken door  op tandradbaan 

loopende electrische locomotieven. 

Aan de andere zijde van 't kanaal zijn eveneens  slui-

zen, die echter  niet aaneengebouwd zijh. 

e beroemde Cuilebra-doorgraving is  voet breed bijt 

een maximum hoogte van  voet. 

e sluisdeuren zijh van staal . dik , . lang-

en van  tot . hoog. r  werden gebruikt ' 

zware pantserplaten, die  ton wegen. 

Elk e deur  weegt  ton tot  ton en wordt elec-

trisch bewogen. 

e groote dam. die dc Chagres-vallei afsluit en die 

 millioen kub. . inhoud heeft, heeft een lengte van 

 voet. een bodemWreedte van  en een kruinbrcedt e 

van  voet. n dien dam is een overlaat gebouwd, waar-

door  het overstortende water  de benoodigde electrische 

drijfkrach t voor  de kanaalwcrken geeft. j  verheft zich 

 voet hoven het meer-niveaui-

t meer heeft een oppervlakte van  vierk . . . 

e totale duur  van de vaart door  het kanaal bedraagt 

ongeveer  uur . waarvan  uur  totaal voor  de sluizen. 

e minimum vaardiepte its overal  voet-

t totaal der  kosten zal ongeveer  millioen dol-

lar s bedragen. t aantal arbeiders bedroeg
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Krakau . 

Onbekend maakt onbemind; wat men leert kennen, leert 

men in den regel ook waardeeren. Wi j  hebben in deze 

dagen ruimschoots gelegenheid, de waarheid van deze woor-

den aan de feiten te toetsen. Vri j  wel algemeen is de 

belangstelling in het lot van de monumenten in Be lg ië 

en Noord-Frankrijk , waarvan vele zoo deerlijk geteisterd 

zijn en andere voortdurend worden bedreigd met ernstige 

beschadiging of algehcele verwoesting, maar  wat er

het Oosten, aan de h e grenzen voorvalt, 

laat ons hier  in dit opzicht vrijwe l koud en toch heelt 

ook daar  de oorlog reeds groote verwoestingen aangericht, 

terwij l het ook niet te zeggen is. wat daar  nog verder 

gebeuren kan. 

r  wij  kunnen ternauwernood de namen uitspreken 

van de plaatsen aan het Oostelijk front , waar  de krij g 

t .hevigst woedt en dan nog zeggen die namen ons 

weinig of niets. e landstreek, waarin zij  gelegen zijn, 

behoort niet tot de door  touristen uit West-Europa veel 

'bezochte; oorden. n heeft wel eens gehoord van de 

n en het Tatragebergte, men weet. dat er  pe-

troleum uit Gal ic i ë komt. men vertelt ons, dat het zout 

duur  is. omdat de aanvoer  vandaar  nu natuurlij k gestremd 

is, .maar  verder  toont men weinig belangstelling in die 

verre gewesten, die men zich voorstelt als half beschaafd, 

half , half . n ziet er  volstrekt geen 

cultuurlan d in, omdat de geschiedschrijvers er  een onderge-

schikte plaats in de cultuurgeschiedenis van Europa aan 

hebben toebedeeld én in de algemeene kunstgeschiedenis 

wacht dit uitgestrekte grensgebied eigenlijk ook nog op 

een grondige behandeling. Bresla'u en Budapest zijn be-

kend genoeg, doch weinigen, die deze plaatsen op ecu 

studiereis bezochten, kwamen er  toe, hun reis uit testrok-

ken tot , Czernowitz of . 

e stad is voorzeker  in alle opzichten do 

belangrijkste van de drie. u is namelijk ele oude 

hoofdstad van Polen, het te gronde geganc  ïinkrijk . 

dat een hoogst merkwaardige geschiedenis heelt, langen 

tij d  staat van beteekenis is geweest e-n voorheen

grooten invloed  den gang van zaken in Europa heef: 

uitgeoefend. Polen is nooit goed h en  ooit goed 

h geweest : bet beeft eloor  zijn ligging een eigen 

volkskarakter , afwijkend van dat zijner  naaste baren. zoo. 

als men dat in meer  landstreken kan aanwijzen. 

e streken hebben meestal ook een eigenaardige 

kunstontwikkeling , die wel nimmer toongevend voor  ele ge-

heele wereld is geworden, maar  daarom niet als minder-

waardig mag worden beschouwd, althans niet wat de oude 

kunst betreft. 

 o is het zeker  in de eerste plaats met . elat. 

gelijk beweerd wordt, reeels in den n tij d een 

pleisterplaats moet zijn geweest op tien handelsweg van 

dc Zwart e  naar  de Oostzee, maar  volgen-, anderen eerst 

omstreeks het jaar  gesticht zou zijn eloor  een  : ilsch 

vorst. k genaamd. t werd in  eloor  de Bohe-

mers en in  eloor  de n veroverd, maar  in 

 tot hoofdstad van Polen gemaakt. Bijn a dri e eeuwen 

bleet het dit . o maakte Sigismund  Warschau 

tot hoofdstad van zijn rijk . Tweemalen in  en

werd de stad door  de Zweden bemachtigd en in

door  de . Bij  de derde verdeeling van Polen in 



'795 werd o voor  het eerst aan Oostenrijk toebe-

deeld. Van  tot  maakte de stad deel uit van 

het hertogdom Warschau- t Wcencr  Congres maakte er 

een pepubliok van onder  bescherming van , Prui -

sen cn Oostenrijk , maar  in het nieuwe republiekj c ont-

stond weldra inwendige, verdeeldheid en toen het een werk-

zaam aandeel ging nemen in den Poolschen opstand van 

 meenden de omliggende rijken , dat het lang genoeg 

bestaan had; in  werd u als tweede stad van 

hel kroonland Gal ic ië bij  Oostenrijk ingelijfd . 

e bloeitij d van u was die, waarin het hoofdstad 

van Polen was. Uit dien tij d dagteekcnen zijn voornaamste 

monumenten. e oude stad is tamelijk regelmatig aan-

gelegd, het voornaamste middelpunt is een groot, nagenoeg 

vierkant , marktplein , waarop twaalf, meerendcels rechte 

hoofdstraten uitloopen. die weder  door  eveneens rechte 

dwarsstraten verbonden zijn. Voorheen was de stad voorzien 

van een dubbele omwalling met natte gracht, voorzien 

van de noodige bastions en torens benevens 8 poorten. 

e vestingwerken zijn thans in fraaie boulevards her-

schapen, die de oude stad van de voormalige voorste-

den scheiden. e van de vestingtorens, een bastion, en 

 en gedeelte van den walmuur  mot een der  poorten heeft 

men gespaard, deze laatste, de , is een 

echt middeleeuwsch stuk vestingwerk, een kleine citadel 

op zichzelf, met rondloopende weergang voorzien van ma-

chicoulis, schietgaten en wachttorentjes. Aan een en ander 

kan men nog duidelij k zien, dat u destijds een sterke 

vesting was, gebouwd naar  de regels der  oude verdedigings-

kunst. Afgezien van de afscheiding, die door  de boulevards 

gevormd wordt, maakt de oude stad, thans een geheel uit 

met een achttal voorsteden. u ligt aan den linkeroever 

van den W'eiehscl noordwaarts van de rivier , omgeven door 

zes van zijn voorsteden. e voorstad Stradoim ligt tus-

schen de rivier  en de oude stad en de voorstad . 

gesticht door r  den Groote, op een eiland, ge-

vormd door  een gegraven arm van die rivier , ooik oude 

Weichsel genoemd. Aan de zijde van Stradorn sloot voor-

heen de citadel bij  de omvalling der  stad aan. e citadel 

be.heerschte een bocht van de rivie r  en was aangelegd op 

een rotsige heuvel, Wawel genaamd. e buitenwerken van 

de citadel, die zich vroeger  tot aan de rivier  uitstrek-

ten zijn geslecht, maar  de gebouwen, waarvan het kasteel 

met de kathedraal de voornaamste zijn, zijn in wezen ge-

bleven. n schrijf t dc stichting van den burcht aan den 

legendarischen k of s toe, die, voor  hij  tot het 

leggen van den eersten steen overging, eerst een draak 

moest verslaan. t hol waarin dit monster  zich ophield 

wordt nog als een merkwaardigheid vertoond aan ieder, 

die daarvoor  permissie vraagt aan den commandant van 

het slot. 

Bijn a al de heerschers van het oude Polen hebben aan 

den burcht gebouwd en hun zorgen besteed, hetzij  aan 

de verstetkingswerken, hetzij  aan de paleisgebouwen, of aan 

de kathedraal, die binnen zijn muren staan. 

n de middeleeuwen was het Baleslau. die in  het 

kasteel belangrijk vergrootte, terwij l in dc zestiende eeuw 

Casimir  de Groote en Sigismund  het meest tot de uit-

breidin g en verfraaiin g bijdroegen. 

Toen cle residentie der  Poclsche koningen naar  War -

schau verlegd werd verloor  de burcht van u lang-

zamerhand veel van zijn luister; verscheidene malen woedde 

er  brand en herhaaldelijk hielden er  vijanden huis. in de 

veelvuldige oorlogen, waarin Pe'en achtereenvolgens gewik-

keld was. e kathedraal is cr  nog het best afgekomen; 

de voormalige koningsburcht, een gebouw van twee ver-

diepingen met galerijen rondom een groot: vierhoekig bin-

nenplein, is in een kazerne veranderd. Verder  zijn er  oude 

gebouwen, o.a. nog twee kerken, afgebroken en nieuwe 

militair e gebouwen daarvoor  in plaats gekomen; van de 

verdedigingswerken, die vooral aan de rivierzijd e zeer  sterk 

waren, zijn alleen een paar  bastions overgebleven. 

e kathedraal is niet de grootste kerk van , dat 

er  eenmaal, naar  men zegt,  telde en daarom een tweede 

e werd genoemd. t laat zich daardoor  verklaren, 

dat tijdens de godsdienstooripgen in , het ko-

ninkrij k Polen zich mocht verheugen in een algemeene 

vrijhei d van godsdienst, zoodat de Protestanten er  vreed-

zaam naast de n leefden en de bijna overal 

vervolgde joden er  een veilige wijkplaat s vonden. 

Al s stichter  van de hoofdkerk, gewijd aan den . Wcn-

ceslaus, wordt s n genoemd. e door 

deze gebouwde en door  een zijner  .opvolgers vergroote 

kerk brandde echter  in bet begin der  veertiende eeuw af. 

Omstreeks  bouwde toen bisschop Nauker  het nog be-

staande gothische gebouw, dat later  door  Casimir  den 

Groote cn zijne opvolgors belangrij k verfraaid werd. n 

 deed de bisschop Casimir i den klokken-

toren met barejkhelm bouwen, waarin o.a. ccn groote. in 

 gegoten klok werd opgehangen. 

e kathedraal van u is de kroningskerk der  Poolsche 

koningen en tevens hun mausoleum en zelfs min of meer 

te beschouwen als het nationale pantheon van het Poot 

sche volk, want behalve de graven 'van  koningen en 

koninginnen, vindt men er  monumenten van verscheidene 

nationale helden. r  tevens is zij'  een historisch kunst-

museum, waarin men de kunst van de late middeleeuwen 

tot in de negentiende eeuw bestudeeren kan van een land. dat 

door  het samengesteld karakter  van zijn bevolking een 

eigenaardige cultuur  had. n kan zich nu moeilijk meer 

gced een voorstelling maken van de plaats die Polen 

voorheen in het intellectueelc en handelsverkeer  der -

peesche staten innam. Al s onderdeel van het e rij k 

is het grootste gedeelte fhans min fof meer  van het Eurpi -

pecsche verkeer  afgesloten. n de middeleeuwen en in den 

d was dat anders en hebben hier  Noordschc 

en Zuidelijke , Westersche en Oostersche invloeden samen-

gewerkt. Vandaar  dat pok die. gedeelten van het oude Polen, 

die thans bij d en Oostenrijk zijn ingelijf d nog 

volstrekt niet h getvvorden zijn. Wat aan de ma-

miniemen van deze landstreken wel het eigenaardigst is, 

dat is wellicht het samenkomen van de Slavische met de 

e stroomingen en de resultaten waartoe dit bij 

verschillende kunstuitingen heeft geleid. 

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

T S OU  EN W No. t  van d 
' t is geheel gevuld met een l van .

ove  het l g in de . e tijd van de stichting 
van dit kasteel, oudtijds h genaamd, is g bekend, 
maa hoe het e  in welstand heelt uitgezien, is slechts ten deele op te 
maken uit oude afbeeldingen, die het ons slechts als bouwval . 

t g kasteel is een, hie  en daa , gedeelte van het 
oude; het dankt zijn behoud , dat het bewoond t en het is 
een g en in vele opzichten g l van oude 
bouwkunst, gedeeltelijk nog uit de e eeuw. t de d 

g was n die van . n lag het kasteel 
, thans n genaamd, een eenvoudig landhuis van 

achttiend-eeuwsch . Na de afbeeldingen van het huis g 
van alle zijden n e  ook enkele van n gegeven. 

T . 

Na hetgeen wij  in No.  van ons blad over  het Pa-

namakanaal mededeelden, zijn wellicht eenige indrukke n vain 

belang, door  E . B. in het tijdschrif t e Zee", van 'een 

eerste reis door  bet kanaal gegeven Over  de thans reeds 

beroemde Gatunsluizen schrijf t hij : 

'Terwij l het schip langzaam dc kom voor  de Gatumsluis 

invaart , worden aan weerszijden dri e kort e met oogsplissen 

voorziene staaldraden aan boord gegeven, iets dikker  dan 

een gewone lading-runner , welke- voor, in de midscheeps 

en achter  met dei oogen ojm een stel bolders gelegd 

worden. 

Zi j  zijn afkomstig van de ,.electric mules"  op dc kaai, 

tractiemachines, die in handen der  bestuurders voor  geen 

bezielde wezens onderdoen. 

n een oogenblik is het schip juist in het midden van 

de sluis die  breed ds. r  wordt het gehouden; 

de middelste miule werkt af en toe als spring. 

e machines bewegen zich op  rails, waarvan de mid-

delste een zware, boven bet beton uitstekende, aan de zijl-

den gesloten tandrai l is. e beide anderen komen [juist 

met het beton gelijk en zijn van de gewone soort. Niet 

zonder  eenige verwondering tracht ge de bijzonderheden 

dezer  werktuigen na te gaan. e men door  een combi-

natie van een platte horizontale schijf, waarom de staal»-

draad voor  't oog verborgen gewikkeld, en een minia-

tuur  Eord' s chock van de bekende towing-machines, het 

altij d klaar  en voor  zijn werk staan van den draad ver-

kregen heeft. e verborgen wielen der  zes meter  lange 

hobbelpaarden, want daar  hebben ze iets van. tracht ge 

te ontdekken, m a a r . . .. het schip rijs t al door  een onzicht-

bare kracht opgeheven met een snelheid die in 't begin 

zeker  meter  per  minuut bedraagt. 

Zoodra het schip een zekere lij n gepasseerd heeft, is het 

in een geweldige automaat aangeland, die tot taak heeft het 

in  minuten  a  op tc heffen, en die taak na-

tuurlij k op de seconde af volbrengt. 

Van uit een pavilloen midden tusschen de hoogste slui-

zen gelegen en geheel van beton opgetrokken ) wordt 

alles behandeld. 

Geen ..slack away aft"  of ..heave in forward" , geen 

„s tan d by dit of dat" . t is klokwerk . waarbij  de mo-

gelijkheid van 't maken van fouten blijkbaa r  is uitgeslo-

ten. n met de scheepsmachine iets verkeerds zou ge-

schieden, hetzij  door  toeval ptf kwaadwilligheid, en er  die-

tengevolge kans zou bestaan voor  het beschadigen der 

deuren, tornt het schip tegen"  een ankerkabel op. „ fender -

cbam"  genaamd, die alle vrees daarvoor  vrijwe l terzijde 

zet. 

e deuren openen, de muilezels klimmen de mooie sinu-

soidale lij n op die dc kaaimuren vormen, waarbij  hellingen 

van  en  voorkomen zonder  dat er  een duim slack 

in de door  hen behandelde wires komt, en voor  ge eigen-

lij k tij d hebt na tc denken, zijt ge weer  naar  boven 

en werden de bewegingen herhaald. 

k geef hier  dc tijden. 

.  m. arriveerden in ie sluis J water  volgens 

de schaal. 

 u.  deuren dicht. 

 u.  m. vooruit  volgens cle schaal. 

 u.  m. in  sluis. 

.  m. deuren dicht. 

 u.  m. volgende deuren open cn vooruit. 
 m. in  sluis. 

 u.  m. deuren dicht. 

 u.  m. deuren open cn vooruit . 

 m. buiten dc remmingen in 't meer. 

Totaal  minuten en  gelicht. 

Eerst nu krijg t men gelegenheid den kanaalgids eens 

in te zien en na te gaan hoe een en ander  mogelijk is. 

l ondervindt men met een zwaar  schip, bij  op-

schutting en aanzienlijk verval, in 't begin een vri j  krach-

ti g heen- cn weernjden, doordat de trossen op de gewone 

manier  behandeld moeilijk gelijk stijf worden gehouden, of 

doordat het water  op een omgelegen punt in den sluis-

kolk gelaten wordt- T e Gatun bemerkt men daarvan niets. 

e  wires worden automatisch stijf gehouden en dc 

watertoelaat geschiedt door  meerdere o p e n i n g™ in den 

bodem, dus recht onder  het schip. 

e buitengewoon snelle rijzin g wordt verklaard als men 

door  den officicelen gids verneemt dat de hoofdtoelaat 

cirkelvormi g is en  voet middellij n heeft, en de schuif 

die dit kanaal afsluit, in juist zestig seconden van dicht 

vol open gezet wordt . 

N og rs heit niet direct duidelij k waar  de onmetelijke 

kracht vandaan komt, waarover  men hier  schijnt te be-

schikken, want nergens ziet ge dampende schoorsteenen 

en ketelhuizen. 

s gaat het licht op, en gewend als men is 

aan hooge 'ijzeren palen, met een ieder  verblindende, den 

0 t dak van dit gebouw bestaat uit een e betonlaag. blijkbaa
voo  bommen uit vliegtuigen. 



hemel verlichtende booglampen, zender  welke een sluis fei-

telij k ondenkbaar  is, bemerkt men hier  'l  verschil. e lan-

taarnpalen evenals alles van beton, zijn laag, hebben een 

cluster  krachtige gloeilampen, bedekt en omgeven door  een 

bey scouts hoed van beton. 

r  waar  licht moet zijn, is uitstekend licht , maarvan 

verblindin g geen sprake. 

Niets is ontgaan aan hen die 't bestuur  vormen. 

To;t in de kleinste détai ls kan men afdalen. Al s de 

middel-ezel van trekker  in spring verandert, of als de

wires worden losgeg. old en de inhicuvvende draden de 

kaaimuren zouden kunnen beschadigen, staan even zoo 

veel kleurlingen klaar  met een lat om ze vri j  te houden van 

den kant van het beton. 

 'c herinnering die de meesten onzer  hebben van een 

continentale en voornamelijk een Engelsche daksluis, is 

saam te vatten als volgt: 

g geschreeuw, tegenstrijdige commando's, misverstand 

tusschen loodsen en sleepboot personeel, meermalen 't schip 

een deuk of andere beschadiging. Geschiedt een en an-

der bij  nacht dan verdubbelt het geschreeuw en het aantal 

commando's, cn er  uli|t zijnde begrijpt ge zelf niet hoe 

't nog zoo' goed ging. 

r  boort ge niets; de man bij 1 het svvitchbord daar 

in 't pavi l löen is trouwens slechts per  telefoon te berei-

ken, en zou dus voor  't heftigste geschreeuw ongevoelig 

zijn. Voor  zijn genoegen zou men hier  eenige malen op 

en neer  willen schutten, al was het alleen om de wonder-

bare automaat wat naderbij  te leeren kennen. 

W e ankeren voor  den nacht in het kunstmatig gevormde 

meer  in  water. e geul is er  minstens  breed 

en  tot  diep. e is er  in overvloed en spoedig 

komt een Noorsche walvischvaarder  bij  ons liggen. l 

's nachts nog niet gevaren werd, is de geheele track door 

het meer. dat  vierk. Eng. mij l oppervlak heeft met 

gasbe.cion cn geleiliohten bebakend. Een eind bewesten 

tie sluizen ziet men een ri j  elenrisch licht . r  bevinden 

zich de overlaten, de ..spillway"  en tevens dei oorsprong 

van alle kracht en licht benoodigd voor, sluizen en bewoners. 

e overlaten zijn gelegen in de Gatun-dam, een der 

hoofdafsluiters van het kunstmatige meer. t is een groote 

e dijk , maar  die de afmetingen van een heu-

velrug nadert. Vij f en twinti g honderd voet bodem-diameter 

verminderend tot honderd voet aan den tiojp, 'daarbi j  hoog 

en mij l lang. 

Omtrent de C u l e b r a d o o r g r a v i n ; 

o. m. het volgende: 

Verscheidene stations van stookolie heeft men in dit 

gedeelte van 't kanaal. Ten  bevinden wij  ons tusschen 

de beide hoogste heuvels. Nagenoeg  is hier  uitge-

graven. t bekende en geruchte gedeelte, de ..Culebracut" ' 

is de eenige wondeplek van 't kanaal. Aan b. b. had blijk -

baar  weer  een afschuiving plaats gehad, waar  men met 

alle mogelijke machinerie bezig was de débr i s op tc rui -

men. e passage was hier  door  de talrijk e vaartuigen zeer 

nauw. Allermins t moet men denken aan eenvoudige oever-

verzakkingen. t zijn oppervlakten van ettelijke hectaren, 

welke i n beweging komen en millioenen kuib. meters grond 

naar  het kanaal voeren. n de  van deze slides heeft 

men tot dusver  gehad, terwij l naar  schatting totaal een

a  millioen kub. meter  enkel tengevolge dezer  oorzaak 

verwijder d moest worden. 

k is de eerste misrekening gemaakt 

door  de Eranschcn, die blijkbaa r  van mecning waren, dat 

menials bij  'tkanaal van Corinth e nagenoeg verticaal naar 

beneden kon werken. Bij  een bodemruimte van  had 

men  topruimt e voldoende geacht voor  het sea level 

vermeldt schr. 

 Twee jaa  geleden d te w een aldaa d dok-
meeste tengevolge van g . 

kanaal wat hier  natuurlij k  dieper  zou zijn geworden dan 

het tegenwoordige kanaal. c Amerikaansche ingenieurs 

helibcn die toprtiiimt e bijn a verdriedubbeld en vergroot tolt 

 en dus zeer  belangrijk het gewicht op de onderliggende 

lagen verminderd. 

. waar  de aardstorting had plaats gehad, (het 

is voor  een grooit deel rots) is die topruimt e echter  kleiner. 

Aan stuurboordzij  is de heuvel, welke uit groote massa's 

steen bestaat, bijna verticaal afgesneden tot meer  dan

meter  boven het kanaalniveau. n met springmiddelen 

rhans te werken, zal moeilijk gaan. daar  de massa in 

't kanaal tuimelt . 

e tij d zal moeten leeren of men nog niet verplicht zal 

zijn een groote opruimin g te maken. e ingenieurs, die het 

groote werk tot zoover  brachten zijn ongetwijfeld de be-

voegde beoordeelaars. Bij  den voorbijganger  wil de twijfe l 

achterblijven, of het njiet verkieslijker  zou zijn, nu het 

kanaal nog niet officieel geopend is, alle verkeer  maar  tij -

delij k te stoppen en\l'en stuurbuordheuvel met springmiddelen 

voor  een gedeelte op te ruimen (de stukken vallen dan 

waar  ze willen) boven een eventueel verplicht stoppen, 

nadat het kanaal officieel geopend is en iedereen er  ip 

rekent. 

T E . 

t industriecentrum van Be lg ië, hetwelk  in han-

den van d is, wordt thans ook door e 

beambten en technici beheerd. s heeft men er  ver-

schillende s aangesteld die op de hoogte zijn 

van de techniek, de mijnbouvvindustri e en dc b mwv akken. 

e bewijzen, hoe ook d inziet, welke betee-

kenis zoowel de bodemschatten van B e l g ië als de industri e 

van dat land bezitten. 

n Be lg ië zijn groote -voorraden van ijzer  en steenkool 

aanwezig. n het jaar  heeft Be lg ië  millio.- n ton 

steenkool geproduceerd. e pmductie van ijzerert s bedroeg 

 ton in het jaar  zij  heeft echter  reeds in 

vroeger  jaren' veel hooger  cijfer  bereikt en het is be-

kend dat juist het door d bezette Fransche grens-

plaatsjc Blriey liet middelpunt is van het beroemde» mir 

nettegebied en dat de aldaar  voorkomende ertsen van 

zeer  voortreffelijk e kwalitei t zijn. t feit heeft er  reeds 

toe geleid dat zich een aantal e hoagovcnbcdrijl-

ven in het bekken van Briey; van concess iën op minette. 

verzekerd hebben. r  deelt de „E isenze i tung"  het 

volgende mede: 

t totale ontginbarc oppervlak in de samenvallende 

bekken van î rie- y en y mag op ongeveer

hectaren geschat worden, waarvan thans meer  dan

hectaren als h bezit beschouwd worden; het overige 

is in dc eerste plaats Fransch gebied benevens gemeen-

schappelijk bezit van Fransche, e en Belgische fa-

brieken. Van de zuiver e fabrieken komen als be-

langhebbenden in aanmerking: de firm a Thyssen tc -

, welke oi.a. de tezamen circa n 

omvattende concess iën Juaville en Batill y bezit; verder 

zijn door  mijnbezit ge ïn te r resseerd de e 

Bergwerks-und . G . direct cn door  het door  haar 

gepachte werk . . verder  Gebr. Summ, 

de firm a e Eisen- und Stahlwerke, die ge-

meenschappelijk met het hoogovenbedrijf y in Frank -

rijk  concess iën verkregen heeft; , h en de 

Phón ix bezitten elk voor  een vierde gedeelte de aandee-

len van de j  van Jarny, terwij l het restecrende 

vierde gedeelte ïn het bezit van het hoagovenbedrijf van 

ë is. e vereen ïgde staalfabrieken Burbach-Esch-
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De Kloosterker k te 's Gravenhage . 

Zeven jaren geleden is door  den rijksa n hitcet Aelolph 

r  in he-t jaarboekje e "  een historische 

en archeologische studie geleverd over  de k tc 

's Gravenhage, die, voorzomer ons bekend, als de nauw-

keurigste en volledigste beschrijving mag gelden, welke 

van dit merkwaardig monument bestaat. Voor  enkele jaren 

en ook enkele woken geleden was deze studie weder  bij -

zonder  actueel. n za'1 zich het onrustbarend bericht nog 

herinneren van de plotselinge sluiting van het gebouw, 

wegens den gevaarlijk bouw v n toestand, waarin het 

kapwerk  een toestand die ingrijpend e maatregelen 

noodig e belvorde de geheele inwendige 

besteigering en een daarop gevoil'gd onderzoek, dat aan 

het licht bracht, dat -er  werkelij k grond vooir  ongerustheid 

was en vernieuwing van de reeds meermalen, niet altij d 

op even oordeelkundige wijze, gerepareerde en opgelapte 

bekapping noodzakelijk geacht moest worden. t onderzoek 

vorderde veel tijd . maar  al heel 'spoedig begreep men, 

elat  herstelling veel geld zqu kosten, veel meer  dan 

ele  van het kerkbestuur  kom lijden. Allerle i voorstel-

len  /en hel heeft maar  weinig gescheeld 

of  beroofd zlijn geworden van een barer 

'belangrijkst e gehouwen en het Voorhout van een gevel, 

die niet weinig bijdraagt tot verfraaiin g van een bekend 

'mooi stadsgezicht. Er  moet toch werkelij k aan gedacht 

zijn het gebouw voor  te verknopen en uit de 

opbrengst  kosten te 'bestrijden van elen bouw eener 

nieuwe  Of -t vverkedjij k ernst geweest is met 

dit  dan  he: als troef is uitgespeeld, 

,:mi  revgeering to:  verleenen van steun te bewe-

gen, kunnen wij  niet nagaan. e steun eler  regeering is> 

evenwel geloo)men -n wel in genoegzaam ruime- mate. toni 

nie-t alleen de bouwvallige kap te vernieuwen, doch tevens 

tal van  herstellingen en verbeteringen aan tebren-

gen, zqodat nu van een gedeeltelijke restauratie kan worden 

-sproken,  bel gebouw  voor  geruimen tij d 
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aan zijn bestemming kan beantwoorden. Een algcheclc her-
stelling in tien staal, als bijv, oorbeeld die, waarin het ge-
bouw in de zeventiende en achttiende eeuw verkeerde, daar-
aan k i n niet werden gedacht. 

c plattegrond moet, toon het klooster  der  Predikheeren 
in  werd opgeheven, .ongeveer  geweest zijn, zooals 
de hierbi j  gegeven schets aandu'dt. met dien verstande, dat 
de Parkstraat toen nog niet bestond en ter  plaatse, waar 
nu d o r  arceering de th.ms aanwezige aanbouwsels zijn 
aangegeven, de k l ostergebc uwen en muren bij  de kerk 
aansloten. 

Van de kloostergebouwen en tuinen, die zich langs 
het Voorhout over  een groote lengte uitstrekten, is zeer 
weinig bekend. n do Parkstraat zijn eenige jaren geleden 
bij  den aanleg van riojlen . nog zware fondamenten gevonden 
cn een steegje, dat ten Noordwesten van de kerk van 
de Parkstraat naar  de t loopt, geeft zeer  waar-
schijnlij k nog het beloop aan van de voormalige klooster-
gang. Een brok muur  met een deuropening, die waar-
schijnlij k in die kloostergang uitkwam, is cok nog ver-
borgen in een der  aangrenzende gebouwen, maar  overi-

gens  men zijn verbeelding te hulp roepen, om zich 
een voorstelling te maken van de eertijds zoo belangrijk e 
stichting. 

Wi j  mogen dankbaar  zijn, dat de k niet het 
lot gedeeld heeft  de Nieuwe-Zijds-kapel te. Amster-
dam, doch hoezeer  ook gewaardeerd moet worden, wat 
er  nu gedaan is, geheel voldaan kunnen wij  daarover  niet 
zijn.  hcrstetljlin g  het kopr  is waarschijnlij k op de 
gr.cptc kosten afgestuit  het oostelijk gedeelte,  het 
Voorhout, is indertij d bij  den  inbouw van de 
woning van den kerkbewaarder  op zoo weinig oordeelkun-
dige wijze verknoeid, dat daar  aan herstelling haast niet 
te beginnen is. 

Na dc secularisatie schijnt de kerk eerst eenige jaren 
ongebruikt te hebben gestaan, in  zien wij  haar  tot 
paardenstal ingericht, do/ch kort daarna in  tot ge 
schiuigictcrij  en arsenaal. e (laatste bestemming behield 
hel koor  tot e beide schepen werden in  door 
de n in gebruik genojmen. t koor, 
dat natuurlij k zeer  geleden heeft, was  muur- en 
schotwerk van de kerk afgescheiden, men heeft nu cle 
triomfboo g hersteld, doch cle opening met een glasraam 
dichtgemaakt, waaronder  de nieuwe hofloge, die zich reeds 
vroeger  daar  bevond, weder  is aangebracht. t koor  met 
zijn slanke verhoudingen, dat voorheen het inwendig aan-
zien der  kerk moet hebben beheerscht, is dus weder  aan 
het  onttrokken. t is zeer  jammer, want de archi-
tectuur  komt daardoor  niet  haar  recht. n vraagt 
zich ai, wat er  achter  die triomfboog zit, men behoudt den 
indru k van een gemutileerd gebouw en men meent, dat 
er  ook met een open koor  wd een oplossing zou zijn 
te vinden geweest voor  cle koninklijk e loge. 

t k.or  heelt in onze Protestantsche kerken wel geen 
be teéken is mier. maar  men gaat toch te ver, wanneer 
men het als een storend, element in het interieur  onzer 
oude kerken beschouwt. Alleen reeds uit historische over-
wegingen heeft t /in lu i tc lob uden, waar  dal kon 

 uit aesthetisch oogpunt vormt het toch ook de mooi-
ste al sluiting van de kerkruimte , die men zich denken kan. 

t is te hopen, dat men binnen niet langen tij d tot 
herstelling van het k or  zal kunnen overgaan. e 
zou het oudste gedeelte der  kerk . het Noordwestelijk, weder 
ongeveer  gebracht zijn in den vorm der  oorspronkelijk e 
censcheppige , die waarschijnlij k in de laat-
ste jaren der  veertiende eeuw door a van , 
tweede gemalin van Albrecht van Beheren, gesticht werd. 

Vooral het koor, waarvan de bekapping geconstrueerd 
is zonder  cle trekbalken, die in het schip altij d aanwezig 
schijnen te zijn geweest, moet zich met zijn negen vensters, 
die nu op dri e na zijn dichtgemetseld, als een mooi stuk 
architectuur  hebben voorgedaan. Stelt men zich daarbij 
voor  den inwendigen tcoi in den bloeitij d van het eertijds 
rijk e klooster  en de monumenten, die wellicht de graf-
steden van verscheidene vorstelijk e en voorname personen 
versierden, dan komt men tot het besluit, dat ook een 
hersteliling van het kepr, toch slechts een flauw denk-
beeld van het oorspronkelijk interieur  zou geven. 

e heer r  deelt in zijn bovengenoemde studie tal 
van bijzonderheden mede over  de hier  bedoelde grafsteden 
en  de stichting  kapellen in of aan de kerk . Wat 
cle vroegere geschiedschrijvers daaromtrent vermelden is 
niel altij d even duidelij k en zou, doen vermoeden, dat
gedurende den geheelen loop der  vijftiend e eeuw telkens 
kapellen zijn aangebouwd, die dan zouden moeten hebben 
plaats gemaakt v)o(or  de groote uitbreiding , die in de eerste 
helft der  zestiende eeuw werd uitgevoerd en waardoor  de 
oppervlakte  het gebcutw verdubbeld werd.

r  omschreef deze uitbreidin g als volgt: 

e vergroot ing geschiedde door  het  de Z,uidzijd e 

T > T E . 
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aanbouwen van een . breeden beuk. die evenwijdig 
liep mei en even kin g en even hoog was als het bestaande, 
kerkschip; aan de Zuidzijd e van dezen beuk werden dri e 
kapellen aangebracht, die . diep en  a . breed 
waren en haaks op den nieuwen beuk aansloten. e bouw 
was echter  zoodanig, dat het idee van kapel geheel verdween, 
ticerdat de spitsboogvormigc houten gewelven in de zoo-
genaamde kapellen dezelfde hoogte kregen als het ellips-
vormi g houten gewelf in den aangebouvvden beuk en daar-
in a  het ware wegvloeiden. e beuk werd aan de 
oostzijde afgesloten door  een langen triomfboog, waarboven 
twee lichtvensters aanwezig waren en waaraan zich een 
lagere rechthoekvormige uitbouw of koor, ter  breedte 
van de beuk en ter  diepte van . aansloot met een groot 

r  in het oosten. Bovendien was ten zuiden van 
dit koor  eene kapel gebouwd, die zich in grondplan voor-
deed als een vervojlg van de dri e reeds genoemde ka-
pellen ; hier  was echter  bet bouten gewelf lager  gehouden 
dan bij  de dri e zusterkapelden, omdat dit moest insnijden 
in het eveneens laaggehouden houten gewelf van het 
koor."  (*) 

k dezer  kapellen ontving haar  licht door  een groot 
dubbdlvenster, dat van traceeringen voorzien en met glas 
in lood gedicht was; daardoor  kreeg de kerk een rij k en over-
vloedig licht." 

t behoeft nauwelijks betoog, dat door  dezen aanbouw, 
die . lang en . breed was, de Zuidmuu r der 
oorspronkelijk e kerk geheel moest worden doorbroken; twee 
cemtrelprtcn, de derde en de vijfde, werden niet de aan-
grenzende muurdeelen omgewerkt in dri e tegen elkaar 
aansluitende kolommen, waarover  ter  opvanging van het dak, 
geprofileerde spaarbogen werden aangebracht; de daartus-
schen gelegen muren en vensters Werden alle opgeruimd, 
zoodat dc oorspronkelijke- kerkruimt e van ongeveer . 
oppervlakte met 2 vermeerderd en dus meer  dan 
verdubbeld werd." 

t was een ' stuk, deze uitbreiding , waardoor  een 
groote ruimt e werd verkregen met slechts twee steun-

 behalve cle; muren, en de kolossale ramen der 
kapellen zijn respectabele constructies en geven den gevel 
aan het Voorhout, het eigenaardig cachet, waardoor  deze 
kerk zich onderscheidt. 

t is jammer, dat men, waarschijnlij k in het laatst der 
iSde eeuw, cle bevvaarderswoining gedeeltelijk in de kerk 
(heeft ingebouwd; daardoor  is dc vierde kapel, die nog 
op afbeeldingen uit de  eeuw voorkomt, geheel ver-
dwenen en de hopgsteigenaardige rechthoekige koorafslui-
tin g van den  'beuk  grootendeels bedorven. 
Een hersteliling van dit gedeelte is niet denkbaar  zonder 
a!fbraak van de bewaarders \v>ming en daarvan zal voor-
n opig wel geen sprake kunnen zijn. 'want de kerk is
danig ingebouwd, dat in de nabijheid nergens plaats is 
aan te wijzen,  een nieuwe wooing te bouwen. e 
plaats  alleen zijn te vinden, wanneer  aangrenzende 
rijksgebouwen voor  een gedeeltelijke ontmanteling van dc 
kerk beschikbaar  gesteld werden en b.v. allereerst de ma-
gazijnen van de f naar  elders verplaatst konden 
worden. 

e oostzijde van de kerk en lOojk het sierlijk e angelus 
torentj e zijn nu slechts van cle daken der  naburige ge-
houwen goed te zien; cle hierhijgev oegde penschetsen zijn 
dan .ook vandaar  gen «men. t koor  is het eenig over-
gebleven nooit gerestaureerd gedeelte van de oorspronke-
lijk e kloosterkerk, het |qUde /torentj e werd in  we-
gens bouwvalligheid afgebroken, het hier  afgebeelde, nog 
aanwezige dateert van een herstelling van

J Vereenigingen . " 

B O N  V A N E . 

e bond heeft Zaterdag r  j.1. in het . 
s te 's-Gravenhage, eene vergadering gehouden, 

die dcor  den voorzitter  den heer  Jos. T h . J. Cuypers 
geopend werd met een woord van dank voor  en van 
belangstelling in het tentoongestelde werk van het li d 
den heer  Jan v. d. Valk te Ti lburg . Behandeld werden 
de ingekomen stukken waaronder  brieven betreffende het 
speciale bureau „d e e uur "  omtrent de werking waar-
van in een vorige vergadering een scherpe critiek werd 
uitgesproken. 

 is
 een

hoekige koo  aansloot, k is naast deze kapel nog een ingangs-
l geweest, ongevee te  plaatse van de gang de g 

die langs den oostelijken  loopt. Laatstgenoemde gang dient ook 
als ingang voo e n en is doo  de k t tot bij 

. waa zich de toegang tot de e bevindt. 
j A was s de e tegen het oude koo t en be-

vindt zich thans de , die naa het e . 



n verband hiermede /.uilen de architecten moeten toe-

zien dat hun personeel geen misbruik maakt van 't nood-

zakelijk vertrouwen bij  behandeling van bureauwerk. t 

is den leden bekend dat op andere wijze de geheimhouding 

van in voorbereiding zijnde werken wordt geschonden. 

n is gebleken dat na het indienen van votor-

 projecten bij  het (iemccntoilijk c Bouw- en Woning-

toezicht  architect wprdt lastig gevallen door  een stroom 

van leveranciers die hunne aanbiedingen wenschen te doen 

vppr  het ingezonden werk. 

n geval is  bekend dat van een project, in han-

 van het Gein. B  en Woningtoezicht, het-

welk echter  niet in uitvoering kwam en dus in het dossier 

van  gemeente bewaard bleef, later  door  anderen is 

gebruik gemaakt. 

e vergadering is van jopirdecil . dat de aan gemeente-

besturen ter  beoprdee-ling gezonden plannen, discreet be-

handeld dienen tc- worden. p zullen de architecten 

stellig  rekenen. Xaar aanleiding van het voor-

gaande, benevens ele stukken, voorkomende in he! Bpuwk. 

Weekblad Xio.  Xo.  over  stedense hoon en woning-

bouw met  volgens de woningwet wordt het wen-

seheilijk geacht elat el ;r  B. N. A . in deze zaak een actie 

wordt gevioerd. 

e A'lgcm. n vopr 

t . t der . 

>e heer  Paul ele |ongh. 

vacature,  dpor  het 

N. v. Goor. wordt als li d eler  1'. 

Op ele el.or'  het bestuur  gestelde 

Nat. Bouwk. Prijsvragen en 

. ( '. zijn in druk verse henen, 

als candidaat gesteld in de 

bedanken van elen heer  C, 

C. benoemd, 

vraag, hoe gehandeld 

zal worden nu ele gemeente Amsterdam ele toegezegde sub-

sidie vpor  een te  houden tentoonstelling van bouwk. wer-

ken geschrapt heeft, wordt besloten een verzoek te rich -

ten tot B en \V. . om' wanneer  gunstiger  omstandigheden 

zijn ingetreden de tentoonstelling alsnog te deen bonden 

als gelijkgerechtigd onderdeel wat subsidie en plaatsruimte 

betreft van dc ..Vierjaarlijks e he." 

Bij  de behandeling dor ..herziening A . A . V . "  doen de 

heeren s en Jansen resp. voorzitter  en secretaris van 

ele A . V. commissie, verslag van de conferentie die zij 

hebben gehad met de commissie die op initiatie f van den 

Nederl Aannemersbond en in samenwerking met de -

schappij  tot Bevordering eler  Bouwk. en de Vereeniging 

van e . in  <y  o is ingesteld, van welke com-

missie een ontwerp A . V . het licht zag. Zij  waren met 

deze commissie op geen enkel punt afwijkende van het con-

cept A . A . V . opgemaakt door . N. A., t" t overeenstem-

ming gekpimen. 

e heer s zegt o.a.. dat de Bond thans een 

besluit zal dienen te nemen en gaat in 't kort dc geschie-

denis dezer  zaak na. j  herinnert er  aan. dat toen het 

ontwerp der  bedoelde commissie in de algemeene vergade-

rin g eler j  tot Bev. der  Bouwk. van September 

ton in behandeling zou worden genomen, daartegen een 

krachtig e oppositie op kwam en toen besloten werd samen-

werkin g te zoeken met den Bond van Nederl. Architec-

ten, dat deze samenwerking het rappor t van .

tot resultaat had, dat de instemming had van de heeren 

Sal'm en van 11 euikeloim. leden der  eerstgenoemde com-

missie van  de heeren Posthumus s en de , 

aangewezen door  de- . .t. b. d. Bi. en de heeren Jansen 

en s als vertegenwoordigers van den Bond van 

Nederl. Architecten, en dat. imet voorbijgang van het rap-

port van .  de commissie van  haar 

eerste ontwerp bflijf t handhaven. Spreker  gaat vervolgens 

de artikelen na. die voor  den Bond onaannemelijk zijn, 

met de gronden, die door  de commissie van  daarvoor 

en die vanwege den Bond daartegen zijn aangevoerd en 
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