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T W E E D E JAARGANG 1887. 

INHOUD. 

H e t B e g i j n h o f (met plaat) A. 0. BLEUS. Iets over schqorsteenkappen, door 

H. Hinkelman. Het kyaniseeren van het hout. Oud en nieuw. Het nut dei? 

annonce. Bouwverordeningen, onweer aan do lucht. Tentoonstellingen. Boekaan-

kondiging. Prijsvragen-memorandum. Pluksel. 

H e t B e g i j n h o f {met plaat) A. C. BLEUS. Ons werkvolk, betaaldag der loonen. 

Hoe de gemeente Amsterdam hare eigen bouwverordeningen introduceert. Een 

bezoek aan het Panorama. Nieuwe aanleg van hoofdstraten. Rechtspraak: heeft 

een patroon het recht een door hem aangesteld architect zijn werkkring te ont

zeggen. Is waalsteen in het algemeen te verkiezen boven Frieschen steen. Ten-' 

toonstellingen. Prijsvragen-memorandum. Pluksel. 

De w a t e r - en k l o k k e n t o r e n v a n de G a s f a b r i e k t e A m s t e r 

d a m {met plant) I, GOSSCHALK. De staat, zijne spoorwerken en beambten. Over 

gasleidingen, door H. Hinkelman. Tectorium. Venstersluitingen. Voor het magazijn 

van H. F. Jansen & Zonen in de Kalverstraat. Ons gereedschap. Prijsvragen-

memorandum. Pluksel. 

De W i l h e l m i n a - g a l e r i j t e ' s - G r a v e n h a g e {met plant) VAN LITH & 

VAN DAM. De R. C. Kerk aan de Prins Hendrikkade te Amsterdam. Onder dak 

en toch niet onder dak. Ambachts- en teeken onderwijs. Keuring van portland-

cement. Een werktuig geschikt tot het omhoog brengen van deuren. Bevroren 

grond. Nuttige instellingen. Prijsvragen-memorandum. Prijsvraag raadhuis Bor-

keloo. Pluksel. 

B u f f e t « E r v e n L u c a s B o l s " op de I n t e r n a t i o n a l e T e n t o o n 

s t e l l i n g t e A n t w e r p e n in 1 8 8 5 {met plant) JOSEPH TH. J. CUTPEBS. De 

strijd tusschen den goeden smaak en het reuzengevaarte der a.s. Parijsche Wereld

tentoonstelling. Kunsttafereelen, bijdrage gehouden 24 Februari ter vergadering 

der vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam (1ste deel). Bouwver

ordeningen. Een deugdzame trap. Correspondentie. 

Me u b e l e e r i n g o n z e r w o n i n g {met plaat) EVBBT BEEMAN. Kunsttafereelen 

(2e gedeelte). Verdeeling der werkuren. Een onderaardsche wandeling. Een 

vraagstuk van den dag: hoe hoog zullen wij bouwen. Prijsvragen-memorandum. 

Gedeeltelijk geslaagd. Pluksel.] 

I n b u u r m a n ' s t u i n {met plaat) L. ScHftFKR. Kunsttafereelen (8e gedeelte). 
De ambachtsscholen. 

P r i j s v r a a g v o o r e e n e z o m e r - c o n c e r t z a a l o p ' h e t t e r r e i n d e r 

b u i t e n - s o c i e t e i t t e D e v e n t e r {met plaat) W. MOLHNBBOIK en J. P, 

STOK Wzn. Amsterdam in feestgewaad. Rechtspraak: aanbesteding, gunning, 

borgstelling. De vereeniging van Nederlandsche Steenfabrikanten. Metselwerken 

in beweging. Het Heidelbergsche vat overtroffen. Opd ijzer. Pluksel. 



9. V i l l a s t e L o c h e m {met plaat) JACOB F. KUNKHAMEE. Het centraal-personen-

station te Amsterdam opnieuw in consult genomen. Houtwol. Rechtspraak: 

bouwen zonder vergunning. Een werkman in zijn oordeel over de ambachtsscholen 

gevolgd. Prijsvragen. Ventilatie. Geperforeerd glas. Onderwijs. Mededeeling redac

tie. L, Van Heusden's handleiding tot de burgerlijke bouwkunde. Benoemingen. 

10. H o o f d - en z ij i n g a n g e n v a n e e n e b e g r a a f p l a a t s {met plaat) J. na 

HAAN. Lentebloemen, de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst. Recht

spraak, nog eens bouwen zonder vergunning. Aanbesteding, gunning, borgstelling. 

Keuring van metselsteen. Een toestel tot bevochtiging der lucht in fabriekslokalen 

of andere groote inrichtingen. Een nieuwe methode om hout spoedig en op min 

kostbare wijze van beeldhouwwerk te voorzien. Brand, brand, een nieuw alarm

toestel bij brandgevaar. 

11. E e n o u d e s c h u l d ; F r o n t e s p i e s - c o n c e r t g e b o u w t e A m s t e r 

d a m {met plaat) JOH. FRANSE. Prijsvraag Zurich: Een woord tot opwekking 

aan onze Nederlandsche bouwkundigen. Bouwvergunning, een strijd zonder 

einde. Brandgevaar bij schouwburgen. Aan de orde van den dag. Prijsvragen-

memorandum. 

12. E e n b u i t e n h u i s , t e v e n s w i n k e l , w a c h t k a m e r enz. {met plaat) 

k. T. C. VAN DE SANDT. Nageperste waalsteenen. Het beursplan of niets. Recht

spraak, gemeenschappelijke muur. De tijd der gilden en het heden. Houtbe-

kleeding. In verband met het vorige, brandgevaar bij schouwburgen. Pluksel. 

13. O n t w e r p v a n e e n v i l l a {met plaat) PAUL J. DE JONGH. Voorlezing in de 

afdeeling Rotterdam van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, over 

»Onze woonhuizen in en buiten de steden," gehouden den Sésten Maart 1887 te 

Rotterdam door J. H. Leliman. De voedings-tentoonstelling te Amsterdam. De 

gildentijd. Prijsuitschrijving. 

14. H e t B e g i j n h o f {met plaat) A. 0. BLEUS. Hoe moeten wij onze woningen 

verwarmen. Rechtspraak, voorziening van steigers. Automatische werktuigen. 

Metselwerken van beteekenis. Prijsvragen. Tentoonstelling 1889 te Parijs. Het 

nieuwe slachthuis te Amsterdam. Eene laatste herdenking. Baggerwerktuigen. 

16. D i r ec t e u r s wo n i n g a a n de g a s f a b r i e k H a a r l e m m e r w e g t e 

A m s t e r d a m {met plaai) l. GoasoKkhK. Brandgevaar. Prijsvragen. Rookvrije 

verbranding. Spoedig omhoog. De internationale kunstrereeniging. 

16. K e r k t e F r a n k f o r t {met plaat) "W. STOK Jr. W o o n h u i s g e v e l , h o e k 

S t a d h o u d e r s k a d e en A m s t e l d i j k , A m s t e r d a m {met plaat) J. "WESSB-

LING Gzn. Brieven uit de hoofdstad. Tentoonstellingen. Rechtspraak. De ver-

eeniging van fabrieks- en handwerksnijverheid. Prijsvraag Zurich. Met goud 

bekroond. Mededeeling redactie. 

17. "Woon- en w i n k e l h u i s t e K e u l e n {met plaat). De concurrentie in engeren 

zin. Brieven uit de hoofdstad. Iets over de ventilatie van stalgebouwen. Be

zwaren tegen de bouwverordeningen en de faecaliön bewaring. Tentoonstellingen. 

Premietrekking. 



18. S o c i ë t e i t s g e b o u w . , ( m « i ! plooi) J. DE HAAN. Iets over de ventilatie van 

stalgebouwen. De constructie voor de Parijsche tentoonstelling. Brieven uit de 

hoofdstad. Rechtspraak. De electriciteit. 

19. D i e P o r t v o n C l e v e (met plaat) 1. GOSSCHALK. De kachel als sieraad in de 

huiskamer. Opnieuw een schouw burgbrand. Rapport in zake schouwburgbrand. 

Borner-zaudsteen. Een nieuw middel tot verkrijging van mozaiek. Een te kort 

in de kas. 

20. S t a t i o n s g e b o u w t e M e d e m b l i k (met plaat) ingezonden door G. D. 

LAKGEKEIS. Verzinkt of gegalvaniseerd ijzer. Tentoonstellingen. Bouwverordenin

gen. Mozaiek van Augustin Oerasa. Het oordeel van de Kamer van Koophandel 

te Amsterdam over de opheffing van den westelijken doorgang bij het Centraal

station. Prijsvraag Zurich. 

21. D i e P o r t v o n C l e v e (met ploat) l. GOSSCHALK. Vergaderingen volgens nieuw 

systeem, of de reis naar Nijmegen. Verzinkt of gegalvaniseerd ijzer. Decoratief-

schilderwerk. Een nieuw toestel op onze begraafplaatsen. Ontslag der tijdelijke 

ambtenaren der Staatsspoorwegen. De in- en uitvoer van metselsteen. 

22. P a p i e r m a g a z i j n L u t k i e & S m i t (met ploat) H. J. WENNEKBES. Ware 

verdiensten moet beloond worden. Iets over het gasverbruik in onze woningen. 

Brieven uit de hoofdstad. Hoe kan men aan het hout zien in welk jaargetij het 

geveld is. Het gebruik van teer. Smaak is verschillend. Polychroom-cement. 

Het nieuwe politiebureau te VGravenhage. Ontgravingen te Pompeï. Prijsvragen-

memorandum. Pluksel. 

28. D o o r r i d (met plaat) 'A. R. FEEKM. De woning in Noord en Zuid. De beurs-

quaestie. Bouwverordeningen. Electrische schellen jop de wereldtentoonstelling 

te Parijs. Een verschil van 88 gulden. De uithangteekens. De bond der Neder-

landsche pan- en tegelfabrikanten. Vademecum-bericht. 

24. O n t w e r p v a n een ij s p a l e i s t e A m s t e r d a m (met ploot) J. F. IVAM 

HAMBESVEID. Inderdaad stoute ondernemingen. Hoe het hout tegen bederf te 

bewaren. De vereeniging voor vak en kunst te Dordrecht. De Nederlandsche 

steen-industrie. 

26. E e n d e r o n t w e r p e n , i n g e z o n d e n op d e , p r i j s v r a a g v a n d e 

L o u i s a - s t i c h t i n g t e ' s - G r a v e n h a g e (met plaat) H. VAN DEE |KOOT. 

Twee stroomingen, de beslissing van den Minister van Waterstaat over bazalt-

Jevering. Voorschriften tot levering en keuring van portland-cement. Bouw

verordeningen. Gepaste hulde. Leisteenen. Dé grootste klok. November 1887. 

Parijsche wereldtentoonstelling. Prijsvragen. 

26. B o u w e n C o n s t r u c t i e d e e l e n v a n d e n t o r e n , h o o g 8 0 0 M e t e r . 

P a r i j s c h e W e r e l d t e n t o o n s t e l l i n g (met plaat). De werkzaamheden op 

het terrein bestemd voor den toren. Eigendomsrecht op kunstterrein. Een geïllus

treerd bouwkundig woordenboek. Electrische verlichting. Concurrentie. Prijsvraag 

voor een gemeentehuis. Bouwverordening. Slotwoord. Inhoud over 1887. 
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M 1. 2de Jaargang. 5 Januari 1887. 

B O U W K U N S T . 

HET BAGIJNHOF. 
{Bij de plaat.) 

gitaar zijn in iedere stad en dorp plaatsen die onvergankelijk schijnen. Daaronder behoort 
te Amsterdam dat gedeelte wat zich Spui en omgeving noemt. Het Bagijnhof vormt er een deel 
van en het eenige nieuwe zou men kunnen noemen, de reeds voor tal van jaren gebouwde 
Bocieteit E e n s g e z i n d h e i d . Zij vormt in haar pleister-tenue de enkele witte stip te midden 
van eene groote donkere massa. Daar krijgt de dempingsmanie, die bij weinig goeds veel kwaads 
in Amsterdam schiep, het hoekje in het oog en nu is er geen genade meer. Spui en Burgwal 
moeten dicht, welk eeu modderpoel vormen die grachten. De oudheidkundigen togen in groote 
gelederen aan, om te bewijzen dat het wandalisme was, zulke pittoreske plekjes in een duin te 
herscheppen. Dat water, de zioh daarin eigenaardig spiegelende oude brokstukken van gevels, 
dat bruggetje, 't was alles zoo aanlokkelijk. 

En hoevele bedevaarten er ook aangevangen werden naar het plekje, hoe schoon het schoon 
ook beschreven werd, 't baatte niet, de toestand moest gewijzigd. Het was zoo de beslissing yan 
hoogere machten. Er was in die dagen een oogenblik, dat wij op het punt stonden onze oud
heidkundige kunstbroeders te helpen, maar het wilde niet recht. "Wij geraakten in twijfel bij de 
gedachte, dat het centrum van een koopstad als Amsterdam wel wat beters mocht bezitten, dan 
toch eigenlijk dat alles aantoont, al was het ook nog zoo rijk aan herinneringen. Wij dachten 
er verder aan als die grachten eens gedempt waren, en een verdienstelijk bouwmeester schiep 
van al die gevels iets eigenaardigs, dan zou het buurtje toch waarlijk nog zoo kwaad niet zijn. 
Maar daar maakte een booze geest ons opmerkzaam, dat als er nu eens geen bekwame man 
werd gevonden, want dat is licht mogelijk, en die timmert de platte lijst van E e n s g e z i n d 
h e i d door tot deze; die van het Burger-Weeshuis ontmoet, wat zoudt ge er dan van zeggen? 
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De gedachte deed ons huiveren. Bet is waar. Ja, maar de critiok is er nog. Wat, zei de 
ander, als het gebouwd is ? De critiek gaat toch niet tot herbouwing over. Het is zoo. En zoo 
af en toe werden de oogen in het voorbijgaan eens schuins naar het hoekje gericht, wat er toch 
eigenlijk wel gebeuren zou. Daar staat op een goeden dag een schutting, men zal met verbouwen 
aanvangen. 

De eene schutting volgt de andere op, en onder leiding van den bouwmeester A. C. Bleijg 
wordt elk huis gemethamorphoseerd, dat, op het Bagijnhof ingaande, aan den Burgwal den achter
gevel had. Hoe de verbouwing geschiedde, de bijgaande plaat geeft ieder gelegenheid eigen 
oordeel te vellen. Wij voor ons vermelden gaarne, dat wij nog dikwerf op dat plekje staan te 
kijken. Doch de booze geest, zag zijne inblazingen falen. Hij was er zelf door verslagen. 
Terwijl wij nu ditmaal twee gevels in hunne eigenaardige bouwtrant en afwisselende materia
len aanbieden, stellen wij ons voor die later nog door anderen te doen volgen, overtuigd dat 
onze woonhuisbouw daardoor met eene belangrijke bladzijde wordt vermeerderd. 

IETS OVER SCHOORSTEESTKAPPEN". 

De schoorsteenkappen hebben in de laatste jaren eene groote belangstelling ondervonden die 
ten grootsten gedeelte voortgesproten is uit de eigenaardige namen, onder welke de fabrikanten 
van zulke kappen het product hunner uitvinding de wereld inzonden. 

Zoo veelbelovend de namen: Archimedische schroefventilator, schoorsteenventilator Excelsior 
ventilator enz. ook mogen zijn: ten opzichte der goede werking verloochenen zy allen hun naam 
Zulke namen moeten daarom veroordeeld worden, omdat zij den leek misleiden en hem doen 
gelooven, dat deze schoorsteenkappen, hoe gecompliceerd zij ook mogen geconstrueerd zyn, wer-
kelijke ventilatoren zijn, die den rook of de lucht steeds gelijkmatig afzuigen. 

De eigenaar van een huis met slecht trekkende schoorsteenen ziet daar ergens aangekondigd • 
,zelfwerkende schoorsteenventilatoren" en in de hoop, dat hij nu eindelijk het middel heeft 
gevonden tot verbetering zijner schoorsteenen koopt hij er dadelijk eenige. Na korten tyd zijn 
ze opgesteld en de huiseigenaar ziet met belangstelling de eerste proef te gemoet om tot deoverl 
tuiging te kooien, dat de toestand nog slechter dan te voren is. 

Kappen die steeds gelijkmatig zuigen zijn nog niet uitgevonden en behooren zooals het 
»Perpetum mobile" tot het onmogelijke. 

De waarde dezer zoogenaamde ventilatoren is dan ook meestal te hoog geschat en men heeft 
vergeten, dat men tot het afzuigen van eene bepaalde hoeveelheid lucht op zekere hoogte ook 
eene bepaalde kracht moet uitoefenen. 

De nadenkende lezer zal mij moeten toegeven, <lat eene kap als dood lichaam, welken veel-
beloovenden naam zij ook moge dragen, onmogelijk in staat kan zyn om kracht uit te oefenen. 

Onder bepaalde omstandigheden kan echter de snelheid, waarmede rook of lucht door den 
schoorsteen trekt, aanzienlijk grooter worden dat noodzakelijk voortvloeit uit de meer of minder 
hooge temperatuur, welke in den schoorsteen heerscht. De kracht, welke dit veroorzaakt -
noodzakelijk moet er eeno kracht voor zijn — is de windkracht. 

Nu heeft de ondervinding geleerd, dat deze zuigende werking van -den wind by schoorsteenen 
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zonder kap veel grooter is dan bij zulke met kap; in het eerste geval kan onder gunstige om-
stand.gheden de snelheid der lucht of der rookgassen in den schoorsteen meer dan de helft der 
"windsnelheid bedragen. 

In het tweede geval, wanneer de schoorsteen met eene kap voorzien wordt - het komt 
er n.et op aan van welke constructie - is de snelheid der opstygende gassen in den schoorsteen, 
by gehjke wmdsnelheid buiten, veel kleiner dan in het eerste geval. Door het plaatsen der kap 
.s daardoor aan de monding van den schoorsteen een tegenstand ontstaan, welke grooter wordt 
naarmate de windsnelheid vermindert en welke bij windstilte het maximum bereikt. Voor 
slecht trekkende schoorsteenen, waarvan de oorzaak niet moet worden toegeschreven aan de 
omgevmg zijn dus schoorsteenkappen volstrekt waardeloos, daar zij bij windstilte het euvel no« 
nel pen vergrooten. 6 

Bij vrijstaande gebouwen zijn schoorsteenkappen onnoodig; tegen het inregenen kan eene 
ronde of v.erkante plaat, welke echter niet te klein moet zijn, beveiligen 

Wenschelijk - niet volstrekt noodig - is het den rand ran den schoorsteen onder een hoek 
van 45» af te schuinen. 

Daar, waar de wind door hooger staande gebouwen, daken enz. eene dalende richting aan-
neemt in zekere mate op de opening van den schoorsteen drukt en het uitvloeien van rook belet 

Zyn de schoorsteenkappen met voordeel toe te passen. De richting van den windsfcoom wordi 
aan de kap gebroken, zoodat deze dan eveneens zuigend aan de opening der kap werki 

Zijn de omstandigheden echter zoo, dat de schoorsteenopening door muren, huizen of daken 
zoo ingesloten is, dat hier noodzakelijk een luchtcompressie moet plaats hebben, dan helpt ook 
de beste schoorsteen kap niets en er is dan slechts een middel, den schoorsteen namelijk zoo hoog 
op te trekken, dat hij boven alle punten der naaste omgeving uitsteekt en de wind horizontaal 
over de opening kan heentrekken. 

Wij komen dus tot het besluit, dat men eene schoorsteenkap alleen daar mag toepassen, 
waar zy den schadelijken invloed van dalende luchtstroomen, welke voor den goeden trek der 
schoorsteenen schadelijke gevolgen hebben, kan neutraliseeren. 

Bij slecht trekkende schoorsteenen zal men zich dus in ieder geval moeten overtuigen of het 
gebrek aan den schoorsteen zelf ligt, of dat het moet worden toegeschreven aan de omgeving 
Slechts m het laatste geval ga men over tot het plaatsen van eene schoorsteenkap 

Ventilatoren zyn echter de schoorsteenkappen in geen geval. Het zou daarom ook beter zijn 
deze namen m dit geval niet te gebruiken. Moet het echter eeu vreemd woord zijn, dan dunkt 
ons het woord .Deflector" het geschiktste te zijn, daar dit woord ten opzichte der schoorsteenkap 
met meer belooft, als er werkelijk ligt in opgesloten. 

AMBBSFOOBT, Dec. '86. *, 

H. HINKELMAN. 

U I T V I N D I N G E N . 

HET KYANISEEREN VAN HET HOUT. 

De Heer J a n v an d . r Po t te Rotterdam gaat onvermoeid voort met de aandacht te 
vest.gen op zijne inrichting tot het kyaniseeren van het hout. Wanneer men al die pogingen 
«agaat, dan rijst onwillekeurig de vraag, hoe is het mogelijk dat de toepassing niet algemeener 
is ? — De ervaring toch pleit er zeer ten gunste voor. 
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Het woord kyaniseeren, in ons Hollandsoh woordenboek onbekend, is ontstaan uit de aflei
ding van des uitvinders naam, die Kyan geheoten en Engelsohman van geboorte, in 1882 patent 
nam voor deze houtbereiding. De bewerking bestaat in het drenken, gedurende 14 dagen, van 
het hout in eene oplossing van sublimaat; de in het hout aanwezige eiwitstoffen verbinden ziok 
scheikundig hiermede en vormen metaalharde korrolljoH, waardoor deze stofien het rottend vermogen 
verliezen, tevens het sublimaat üjuü vergiftige eigenschap. Door de bewerking verkrijgt het 
hout grootere vastheid. Om deze radenen worden bij de vloeren, derwijze behandeld, afslijting en 
rotting, de beide grootste vijanden bedwongen; bovendien worden de grond-uitwasemingen 
tegengehouden. — Genomen proeven leveren tevens het bewijs dat het kwikzilver geene nadee-
lige werking oefent, zelfs niet by planten waar de gekyaniseerde palen tot steun waren 
bygestoken. In een vochtig pakhuis werden twee stukken hout gewoon en gekyaniseerd bijoon-
gologd. In veertien dagen tijds was het gewone stuk reeds door champignon aangetast, terwijl 
het andere, na ruim een halfjaar, daarvan nog geen het minste spoor vertoonde. De toepassing 
by spoorleggors, die gewoonlijk aan verschillende invloeden van weer en wind zijn blootgesteld, 

bewees het doelmatige daarvan, door den aanmerkelyklangeren duur, van het gebruik. Tegenover 
de kosten der bewerking staan de voordeden, dat men in plaats eiken nu vuren hout kan be
zigen, de bewerking toch moet den grootsten weerstand tot vergaan aanbieden. Schilderen kan 
men bet hout even goed na de bewerking. Voor rasterwerken enz. is dit onnoodig en levert daar 
Juist de verkregen kleur dikwerf de meest geschikte in overeenstemming met de natuur. Voor 
die rasterwerken is de inrichting tevens bijzonder geëigend; zij worden in alle vormen en tegen 
hoogst billijke pr\jzen bewerkt en gekyaniseerd geleverd, waarom wij de aandacht opnieuw met 
•vertrouwen vestigen op eeue fabricatie zoo bijzonder nuttig voor hen, die op vochtigen bodem, 
het grootste deel van ons land zijn geroepen hunne oonstructiën aan te leggen, torwijl in vel» 
gevallen bij duurzaamheid, gemak en besparing van onderhoud er door verkregen wordt. 

OUD EN N I E U W . 

Het was Oudejaarsavond. -- 1886 neigde ten ondergang. — 1887 rees aan de kimmen. 
Nog slechts één kwartier on het oude jaar is niet meer. 
Welke verschillende gewaarwordingen, zoo hier en daar. 

Indien het ons gegund ware in dit kwartier onzichtbaar een bezoek af te leggen, welke in
drukken — en hoe vreemd aan elkander — zouden wij opdoen. 

Haasten wij ons: de tijd is kort. - - Helder brandt het licht achter de neergelaten gordijnen. 
De deur gaal onmerkbaar open en wij staan in de huiskamer, waar verschillende stemmen het 
bewijs leveren,' dat hier epn vroolijke uitvaart wordt gehouden. Geen wonder, geen enkel 
wordt gemist van de getrouwe jaarlijksche comparanten, en dat is al reeds de grootste vreugde, 
die dien avond elk gezin te genieten heeft. Gelukkig gezin. De weivoorziene tafel geeft den 
indruk, dat de welvaart er niet vreemd is. Het is ook zoo. Bij al den tegenspoed, waardoor de 
tegenwoordige tijd zich berucht maakt, bad Van Grieken voorspoed genoten. De timmerwin-
kel had wel weinig gehamer vernomen, iiinnr daartegen had op andere wyze die stilte zich in 
grootere levendigheid gewisseld. — Van Grielcsn scharrelde ook wel eens in bouwterreinen en 
perceelen, - • en dat was dit jaar bijzonder voordeelig geloopen. Bekend met de plannen, door 



de gemeente voor de uitbreiding aangenomen, had hij zioh het bezit van nagenoeg waardelooze 
terreinen verzekerd, die slechts tot opslag van ruwe materialen dienden, en nu de wegen uitge
stoken waren, de ruiling tusschen gemeente en particulieren was geschiedt, nu telde die terrei
nen even zoovele duizenden in waarde als zij honderden gekost hadden. 

Zulk een jaar verdiende dus wel een dubbelen heildronk. Viert vroolyk met elkander. Het 
genoegen ia zoo kortstondig. Aan het eind van dezelfde straat, vertoonen de woningen een bur-
geriyker aanzien. De deur staat open. Drie hoog herinneren ons de schellen, dat elke verdie
ping een anderen huurder heeft. De bovenste geldt ons bezoek. Om de tafel zitten man en 
vrouw met drie kinderen bijeen. Het is alsof zij de klok.vantwaalf uur met angst verbeiden. Een 
zucht, en de moeder breekt het pynlyk stilzwegen af. - Wat zal het dit jaar weer z\jn ? -
Ja, vrouw slechter kan het moeieiyker, luidt het antwoord. Daar heb ik nu al dien t\jd voor 
gewerkt, om nog meer ten achteren te zijn, dan toen ik voor dertien jaar geleden, myn werk-
kriuff beeon. "« 

Hendnksen was aannemer van beroep. Zonder kapitaal'had welwillende hulp hem den weg 
gebaand. Het liep alles goed, ieder jaar bracht nieuwe voordeelen aan, de huishouding groeide 
gelijk daarmede op, en de mode van onzen tyd, .deed ook hier wel eens even over het schroefje gaan 
waar de balans van inkomsten en uitgaven zoo streng op gewezen had. De burgelijke woning' 
werd geruild met een net huls op een dor stadsgrachten. Maar godin Fortuna is grillig, het 
rad draait terug en daar doen verschillende misrekeningen een werk met groot uadeelig laldo 
sluiten. Het kapitaal slinkt, de elasticiteit van het crediet wordt,zoo erg uiteengerekt, dat het 
hyna niet meer houdbaar is: er moet iets gebeuren. Zoo geschiedde het ook. De bouwmeester 
k., onzen vriend niet ongeneigd, is voor de uitvoering van een groot werk gekozen. Dat zal ba-
slissen. De aanbesteding wordt gehouden en op de vier ton telde Hendriksen met zijn opvolger 
een verschil van ongeveer veertienduizend gulden, een verschil wel niet zoo groot, maar ook die 
opvolger had een stouten sprong tot zelfbeboud gewaagd. Dat maakte de rekening nngstig. De 
gunning volgde. Het liep alles naar behooren, tot de regen geen schade meer kon doen. 
Kap- en glasdioht werden gehaald, maar nu was ook het uiterste bereikt". Eene oproeping aan de 
crediteuren, er bleef nog 10 % over, waarlyk nog een njico boel. in vergelyk met anderen, en zoo 
sloot Hendriksen zyne rekening af. Geen wonder dat zulk een Oudejaarsavond niet opwekkend 
is. Hoe menigeen, door allerlei omstandigbeden gedrongen, sloot evenzoo z\jne rekening in het 
nad.'el. Hoevele febrikanten zagen hunne IJverigste pogingen falen om de fabriek in gang te 
houden on aan de concurrenten het hoofd te bieden, doch het bleek onmogelyk. Bij de weinige 
vraag en de groote lasten voor de exploitatie noodig, met een rente aan kapitaal voor aanwezig 
materiaal, maakte dit jaar den werkkring inderdaad treurig. Er was moed noodig om er niet 
uit te loopen. Anderen weder zagen de aannemingen steeds zódverre onder hunne rekening 
weggaan, dat de eene onderbaas na den andere ging. »Ge moet het maar eens aanzien," was de 
laatste moeieiyke groete, die de vertrekkende medekreeg. Meer klaag- danjuiohtonen klonken ons 
in dit kwartier tegen. Wie ondervond het «yne niet? Wie ging niet bltfgemoed met de 
zynen '86 in en zit op den Oudejaarsavond, zich herinnerend hoe achtereenvolgens de een na 
den ander uit ztfn huis werd opgeroepen Y Oudejaarsavond wat geeft ge veel te denken I Daar 
herinnert een klik dat de twaalf slagen van de klok zullen weerklinken, en statig melden zij 
zich aan. Veler zucht volgt hen. Het is gedaan met' '86. 

Toch had dit jaar zyn goede zyde. Er /.ijn ook gevallen waarin gezegd kan worden : ik heb vrede 
met het jaar gehad, 't was-my niet slecht, want ook de duisternis is niet bestendig. Wie zeker 

ia 
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het minste reden tot klagen hebben, het zijn onze werklieden, voor wier belangen dit jaar menig 

oog zich ontsloot, menig oor geopend werd. Daar valt heel wat in '87 te regelen, dat tot hun 

welzijn in '86 werd op 't touw gezet. Moge het jaar '87 bijdragen tot herstel der verhouding in ons 

maatschappelijk bestaan, slechts door rede en overleg te verkrijgen. Ook in het scheppen van 

plannen tot vorming van arbeid, was men onvermoeid bezig en zeker is er geen jaar in de ge

schiedenis te noemen, zoo rijk aan versterking der opvatting tot droogmaking der Zuiderzee als 

•86. Het zij '87 gegeven de kroon op het werk te zetten, dat een levensvraag voor de Noordelijke 

provinciën is en talrijke bronnen van welvaart, niet het minst voor ons bmwvak kan openen. 

Zooals het zich laat aanzien, zal dit jaar niet onvoordeelig'zijn. Wel niet zoo vol van overvloed 

'als een vijftal jaren terug, toen fabelachtige prijzen medewerkten om het speculatief gedeelte 

van het bouwvak eensklaps schrikbarend te vergrooten, waaruit niet zelden verplichte bouw 

moest volgen, een toestand gewoonlijk van geen krachtig langdurig bestaan. Dit jaar komt het 
kalme beraad aan het woord, en dat vermag veel. 

Ook rivier- en vaartverbeteringen, aanleg van tramsporen, zij eischen nog groote werkkrachten. 
En zoo kan het een met het ander een goed geheel vormen. 

Op kunstgebied was '86 verre van onvoordeelig. 

De Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst leverde het bewijs in haar nieuwe woning mach
tiger te zijn dan in de voormalige. De quaestie van het ambachtsonderwijs, de verschillende 
overige vraagstukken van den dag vonden bij haar degelijke hulp en bespreking. Evenzoo gaven 
de onderscheidene tentoonstellingen te kennen, dat die Maatschappij den zetel die haar toekomt 
eindelijk heeft verworven, en past een woord van dank aan het Bestuur, vooral aan den vol-
ijverigen Secretaris. Ook de beide vereenigingen, gelijk in naam, met anderen klank ArcMlecturd 

et Amicitiae te Amsterdam en Bouwhunsl en Vriendschap te Rotterdam gaven dit jaar gunstige 
teekenen van leven. 

De jubilaeum-tentoonstelling te Berlijn zag Holland's bouwmeesters waardiglijk vereend en 
vertegenwoordigd door de loffelijke zorg der vereeniging ArchiUclura et Amicitiae. Zelden te 
•oren was dergelijke samenwerking verkregen, en Holland, dat den laatsten tijd als een kunst-
loos oord stond aangeschreven, herkreeg op die wijze zijn ouden roem. Gunstig luidde het 
eenparig oordeel. 

Ook Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam werkte hard, en ontwikkelde zich sterk niet
tegenstaande haren nog jeugdigen leeftijd. Het laat zich aanzien, dat zij haar tweeling-zuster 
spoedig zal evenaren. Het is ons bekend, hoe ook de vereeniging Arti et Industrae te 's-Graven-
hage werkzaam was. 

De bouwkunst bevorderende vereenigingen in de Noordelijke provinciön bewezen eveneens 
door vergaderingen en tentoonstellingen dat de bloei der kunst en nijverheid haar nauw aan 
het harte ligt. 

Er kan dus met recht gezegd worden, dat Nederland zich meer en meer in kunstzin ver
heft en '86 daartoe ruimschoots het zijn heeft bijgebracht. 

De belangrijke bouwwerken, dit jaar voltooid, leggen dezelfde getuigenis af en zullen de 
herinnering danraan voor den nakomeling bewaren. 

Ware verdiensten zagen wij gehuldigd toen de Haag in V o g e l een onzer verdienstelijkste 

bouwmeesters moest verliezen, evenzoo toen Utrecht's Hoogeschool-viering den eersten doctorstitel 

verleende aan den bouwmeester C u y p e r a. Al mogen inzichten en kunstopvattingen verschillen : 

4e boste waarborg tot bloei der kunst is, dat men ware verdiensten huldigt. 
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Inderdaad '86, ook te dien opzichte zijn wij onder uwe regeering sterk vooruitgegaan. 
Zoo heeft het oude ook in veel zijn lief gehad. Wat zal het nieuwe zijn ? 

Verdiepen wij ons daarin niet. Hoe gewoon het plannen maken ons bouwkundigen ook is, 
«p een punt falen de krachten: daar waar het betreft een plan voor de toekomst te maken. Wat 
heden is, kan morgen niet meer zijn. Wat geven dan alle gemaakte berekeningen? , Daarom, 
wij" w l l l e n '8 7 i n n i e t s vooruitloopen. Wij koesteren slechts één wensch, namelijk dat het, zoo 
niet voor allen, dit gaat zoo moeielijk, dan toch voor velen goed en voordeelig moge zijn. 

Wij kunnen daartoe -veel bijdragen, door nieuwe bronnen van welvaart op te sporen, kunst
zin aan te kweeken, te trachten nationale nijverheid te bevorderen, door wat voor haar over te 
hebben. Dan keert misschien de tijd terug, dat onze kinderen als wij van het verledene zeggen, 
d a t was e e r s t een g o e d e oude tijd. 

HET NUT DER ANNONCE. 

Dikwyls vraagt men zich af: waartoe toch dat by herhaling ad verteeren ? Het iö onmogelijk 
dat de voordeden er door verkregen, kunnen opwegen tegen de enorme kosten, daarvoor vereischt. 
Dat dit toch niet zoo is, kan uit het volgende blijken. Het is echter ons voornemen niet een 
lofrede te houden over het bestaan der advertentiën. Dat zij verre. Wij willen echter alleen aan-
toonen hoe het adverteeren aanleiding gaf, dat in Engeland een der grootste studie-inrichtingen 
tot stand kwam. 

Had Nederland een tijd, waarvan de hofjes en andere instellingen ons nog heden ten dage 
herinneren, waarin de handelstand, bij nijveren zin, ook liefde tot den naaste wist te kweeken, de 
tijden zijn veranderd, en thans is het Engeland dat in dit opzicht aan den spits staat. Tal van 
schoolinrichtingen, academiën, stichtingen tot onderhoud enz. verrijzen daar bij den dag, en wij 
gelooven dat er weinig landen zijn die in deze eeuw zooveel te dien opzichte deden als juist 
Engeland. En door welke oorzaken soms. Beschouwen wij de door ons bedoelde, waaromtrent 
het bouwkundig tijdschrift, La Conirucdon moderne, ons enkele inlichtingen schenkt. Het betreft 
niemand anders dan Holloway, de man, die ter wille van zijn pillen elke courant noopte een 
plaats voor hem in te ruimen, en wat wij ons van onze jeugd af herinneren, zeker, dat couranten 
en Holloway's pillen als het ware niet buiten elkander konden. Het Maandblad tegen de kwak
zalverij had nog geen invloed toen Holloway begon, en zoo vestigde zich 's mans groote succes. — 
Hooren wij wat de geschiedenis zegt: 

Het is ongeveer veertig jaar geleden, dat in een klein Engelsch stadje een eenvoudig werkman 
woonde, schoenmaker van beroep. Zijn naam was Holloway. Hij was een liefhebber van lezen 
en hield zich ook bezig- met het onderzoeken der schei- en geneeskunde. Hij was, zooals men dat 
noemt, een dokter op eigen hand. Dit bracht hem op het denkbeeld pillen te fabriceereu, uit 
aloë en andere purgeerende middelen samengesteld. Op de bij ieder bekende wijze begon hij in 
kleine annonces zijn fabricaat als het heilzaamste redmiddel aan te bevelen. — De man had 
geluk, zijne annonces verwierven de aandacht, hij kreeg debiet van zijn pillen en de gemaakte 
winsten gebiuikte hij voortdurend om de annonces te vergrooton en in steeds grooter aantal 
bladen te verspreiden. 

Spoedig was de naam van Holloway algemeen bekend geworden en kon men overal lezen. 
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dat er • geen zekerder middel voor alle ziekten bestond, dan 's mans beroemde pillen. Steeds: 

groeide de omzet aan, en onze fabrikant werd spoedig een rijk man. 
Maar een middelmatige rijkdom kon Holloway niet voldoen. Hoe machtig zijn pillen ook 

waren, alles konden zij niet verhelpen en hij vond een drank uit die, waar de pillen in gebreke-
bleven, volkomen genezing zou brengen. 

Toen Engeland op de hoogte was gesteld van 's mans bestaan en werkkring, nam hij de 
hulp der buitenlandsche couranten te baat en spoedig las men in de voornaamste bladen van 
het vasteland, welke heilzame uitwerking Engeland's volk aan de pillen te danken had. Voor 
nu twintig jaar geleden kon men de advertentiön in de Grieksche, Romeinsche en Arabisch* 
taal lezen. Daardoor werd Holloway wereldberoemd, geen courant of hij kwam er in voor. En 
zeker zou de eerste courant die de Congostaat zal uitgeven, ook Holloway's naam vermelden. 
En wat bracht het den uitvinder aan? Een kapitaal van meer dan 60 millioen'gulden, en dat 
voor niets anders dan kwakzalverij. Het is zoo. Toch leerde Holloway's handeling de waarde 
kennen die het adverteeren aanbiedt. Hij heeft de macht er ten volle van genoten. Een enkele 
annonce dient tot niets; gedurig wederkeerende annonces vestigen den naam, niet zelden het 
fortuin. De Engelsche iudustrieelen zijn hiervan zoo doordrongen, dat zij op hunne jaarlijksche 
balansstaat evenals, de huur enz., ook een bedrag voor annonces stellen, overtuigd als zij zijn 
van de noodzakelijkheid op die wijze de herinnering levendig te houden. Staken van advertentiön 
staat bijna gelijk als onderdoen voor de macht van een der concurrenten, die op dat terrein 
de plaats inneemt. Dankbaar dat de fortuin' op die wijze hem genegen was, besteedde 
Holloway zijn geld tot nuttige doeleinden. Het een met het ander deed zijn naam in eere houden. 
Daartoe stichtte hij eene universiteit, Holloway College Egham, en zeker met de. overtuiging, dat 
zijn pillen bij de dames het meeste aftrek hadden gevonden, nog wel een universiteit voor meisjes. 
"Wij zijn aan het doel gekomen. De vermelding op welke groote schaal die stichting geschiedde. 
Het plan is rechthoekig gevormd. De lange zijde bedraagt 150 M., de andere 105 M. Het 
middenterrein is door een aansluiting die de beide voor- en achtervleugels vereenigd verdeeld, 
waardoor er twee groote binnenhoven zijn verkregen. De universiteit is voor 250 studesrenden 
ingericht. Op een heuvel, aangelegd te midden van talrijke bosschen, is de ligging bijzonder gunstig; 
ook maken de vele en reusachtige torens, waaraan de Engelsche architectuur zoo rijk is, de groote 
terrassen met de ruime en breed aangelegde trappen, de verschillende kleurige materialen dat het 
geheel, een afwisselend karakter verkrijgt, hoewel met onze Nederlandsche opvattingen niet over
eenstemmende. Het rustige ontbreekt en geeft aan het geheel iets lomps en zwaarmoedige. Ieder 
studente heeft een slaapkamer en eene salon voor hare godsdienstige overdenkingen, dit evenals bij 
een klooster is ingericht, doch met een weelde en gemak, die aan de huishouding van een vorstin 
doen denken. Bovendien heeft het gebouw gymnastiek- en balzalen, schilderij-galerijen, uitgebreide 
bibliotheken, in een woord alles, wat men alleen in de meest weelderige woning zou zoeken. 
Alles met elkander zijn er duizend zalen en vertrekken, zoo voor studeerenden, als onderwijzend 
personeel enz. In het jaar 1879 werd de bouw aangevangen en voltooid in 1884. De bouw
kosten bedroegen 7 en een half millioen gulden. Daarbij voegde Holloway een collectie schil
derijen ter waarde van een en een kwart millioen gulden, en vermaakte tot onderhoud der stichting 
en onderwijzend personeel een kapitaal van 2 en een half millioen. Het inwendige van het 
gebouw is met de grootste weelde uitgevoerd, beeldhouw- en schilderwerk nemen er den hoofdrang 
in. Bovendien is het gerief, alle Engelsche instellingen van onderwijs eigen, hier tot de beste 
volmaking gebracht. Verwarming, ventilatie, verlichting, waterverversching en aanvoer geschieden 
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er overeenkomstig de beste en laatste gegevens. De stoom bezorgt de verwarming. Daartoe is 
op 200 Meter afstand van het gebouw eene afzonderlijke inrichting gemaakt. Van daar brengen 
de verschillende buisgeleidingen deze naar het gebouw over. Een afzonderlijke geleiding brengt 
het verwarmde water voor de keuken aan. Dezelfde inrichting dient tevens tot vorming der 
electrische verlichting, evenzoo tot aanvoer der levensmiddelen enz. die door een onderaardschen 
gang van ongeveer 250 Meter per wagon werden aangevoerd. 

Het gas dat op 400 armen kan ontstoken worden, wordt evenzoo van daar verkregen. Het 
water dat tot een hoogte van 80 Eng. voeten wordt opgevoerd, loopt, naar elk der verschillende 
vertrekken. Voor brand is een bijzondere leiding aanwezig, die op verschillende punten van het 
gebouw in werking kan gesteld worden. 

Doch de ruime en geïsoleerde inrichting der deelen maken dit gevaar gering. Op deze wijze 
zag Engeland zich vermeerdert met eene instelling die weinig gelijken heeft, en toch uit zulk» 
eenvoudige oorzaken ontsproot. "Wanneer — en Holloway's pillen zullen dat wel niet gedaan heb
ben — die pillen bij weinig nut, wellicht ook geen kwaad hebben gesticht aan de menschheid, 
dan hebben zij ten minste de eer veel goeds voor haar te hebben nagelaten. De stichting van 
Holloway's college Egham id zeker een der merkwaardigste uit onzen tijd en heeft het Engelsch» 
bouwpersoneel gelegenheid gegeven te kunnen profiteeren van de goede uitwerking, die de pillen 
bewezen overal gehad te hebbeu. 

B O U W V E R O R D E N I N G E N . 

ONWEER AAN DE LUCHT. 

In de Amsterdamsche Gemeenteraadszitting van 22 December deelde de Voorzitter mede, dat 
een brief van Gedeputeerde Staten was ingekomen, naar aanleiding der verschillende ontvangen 
adressen, betreffende de verordeningen bij het bouwen. Het is een moeielijk geval, de wagen 
liep zoo flink en nu steken Gedeputeerden een spaak door de wielen die den voortgang stuit. 
Wij zijn er Hun dankbaar voor, en niet minder allen die zoo door request als door vergadering of 
uitgave medewerkten, om dien toestand te bevorderen. 

Het komt er nu op aan, dat ook de Kamer van Koophandel hare stem tegen de verordenin
gen verheffe, dan zou het nog wel eens kunnen gebeuren, dat het met zooveel vreugde inge
haalde paard weder buiten de poorten als onbruikbaar gezet werd. Al te groote lijdzaamheid, 
zou ons hebben doen zwijgen, daarom is het ernstige verzet, dat verkregen is, nuttig geweest, en 
«1 is er nog weinig gewonnen, — bouwers en bouwmoesters blijft stork, "waar het er op aankomt, 
de grieven die geopperd zijn te verdedigen. Het eind zal het gelijk geven, aan wie het toekomt. 
Want waarlijk, zoo was het toch al te kras. De nieuwe jaarkring stemme het Gemeentebestuur 
wat vrijgeviger en zoo lost zich de quaestie, die uit onnadenkendheid of door gemis aan kennis 
ontstond, zich op de beste wijze op. 

Baarlem, 15/18 Dec. 1886. 
Aan den Raad der Gemeente Amsterdam. 

Wij hebben de eer u bij dezen de ontvangst te berichten van de door uwe vergadering den 
len December jl. vastgestelde algemeene Policie-verordening. 

Wij verzoeken u echter uit dit berioht niet af te leiden, dat deze verordening onze onver-
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deelde goedkeuring wegdraagt. In verband met adressen van belanghebbenden, bij ons- ingeko
men en nog •waarschijnlyk in te brengen, zullen •wij dit hoogst gewichtig stuk in nadere over
weging houden, en mocht daaruit blyken, dat werkelijk voorschriften zyn gegeven die wit 
in strijd achten met de wet of met het algemeen belang, de vernietiging daarvan alsdan aan 
den Koning voorstellen. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland: 
SCHOKER, Voorzitter. •<* ' 

H. JACOBI, Griffier. 

X E 3 I T T 0 0 1 T S T E I J I J I 2 T 3 - E 1 I T . 

VOEDINGSTENTOONSTELLING. 

De werk/.aamlieden voor de tentoonstelling van voedingnmlddolen, enz. zijn reeds in vollen gang. Waar de 

dag niet toereikend Is, daar zal de (Irma MOnssen & Co. dezen verlengen door eleotrlsohe lampen, die 

hot geheele terroln zullen verlichten. — Het Is oonn eigenaardige bozigheid te midden onzer winterkoude, zooveel 

werklieden hunnen avond te zien passeeren. Wanneer nu die omgeving, die nog al eon ftintastisoh ulteriyk kan 

verkrijgen, tot stand komt, dan voorzeker hoeft de Tentoonstelling reeds spoedig aan hare roeping beantwoord, 

want vele voedingsmiddelen werdon door haar ontstaan, menig werkman mogelijk gemaakt te verkrijgen. 

A A N K O N D I G I N G 
VAN 

TIJDSCHRIFTEN, WEEKBLADEN ENZ. 

Onder den titel S o c i a a l W e e k b l a d verschoen op 1 Januari bij H. D.TJEENK WILLINK t e H a a r l e m 

het eerste nummer eener uitgave die wokoI(|ks, onder leiding van den Redacteur Mr. A. KKIt. 1)1.1 IC en anderen, 

zal herinneren aan het velo belangrijke dat het sociale leven te aanschouwen en te overdenken geeft. 

Daar z|jn stroomen, die,., hoe ook afgeleid en tegengehouden, toch eindigen met hun eigen weg te vinden. 

Daaronder kan men ook don stroom rekenen, welke in het maatschappelijk leven onder den naam Socialisme clcb 

doot kennon. Waar het afleiden en afdnmmen onmogelijk blijkt, daar Is het toe te Juichen wanneer kennis en 

wetenschap zich vereenlgon om hare macht ten nutte te maken en die ton voordeele dor maatschappelijke 

toestanden aan te wenden. Dnt Is niet ledor's werk Dan, w|j weten het, geschiedt het wel eens, dat het kwaad 

grooter is dan het goed dat b|j kalm overleg te verkrijgen was geweest. Onder dien Indruk maakten wij met genoe

gen konnis met dat 8 n o t a a l W e e k b l a d . Eiken dag geroepen om met tal van werklieden in onzon werkkring 

om te gaan, zijn wjl overtuigd dat er veel aan den toestand ontbreekt, doch evonzoo weten wjj het, dat door 

nauwere en gepaste aaneensluiting, door verstandige leiding dnt alles te veranderen Is. Daartoe kan dit Weekblad, voor 

f 8.— per jaar verkrijgbaar, een geschikt middel z|jn, en veroorzaken, dat hot minder geijkte eenmaal voor goed 

vmiwijni'. Wij herhalen wat de redactie over het Socialisme zegt en zien daarin een goeden waarborg voor de ^ i 
toekomst: 

„Die beweging, wij begroeten haar In beginsel met warme Ingenomenheid. Waarlijk niet In al haar uitingen. 

„Allerminst, waar %\], hunkerend naar revolutlonnalro daden, de openbare orde slechts ontzlot, omdat zij zich nog 

„niet krachtig gevoelt om haar te verbreken; terwijl zij Intussohen haat en tweodracht zaait, deboozehartstochten 

„der monschon prlkkolt, bij de menigte het geloof aan goode bedoelingen ondermijnt, don onkundige misleidt door 

„do voorsplegellng van niet to vorwezonlljkon hersenschimmen, en door dit alles het terrein tracht te bereiden voor 

„don bloedigen strijd, dien zij als aanstaande van de daken predikt." 



11 

Wanneer de redo aan het woord blUft en vele namen strekken daarvoor tot waarborg, dan kan het Weekblad 
0011 heUzame en nuttige strekking op onze maatsohappolUke toestanden uitoefenen. Wij stellen daar vertrouwen 
In en wekken leder op, die ssijn Hid begrijpt, de redaotie door deelnoming in haar pogen to «tounen. 

De een gaat, de ander komt. - Het weekblad D* 5MM «̂«r<, ten dienste van binnon-on buitonlnndschon stoom-
en zollvaart, waarin menig havenwerk, vinding enz. en andere voor den scheepvaart en scheepsbouw bolangrüke 
artikelen werden behandeld, getuigende van eene zeer goede redactie, brengt hot bericht, dat No. 209 hot nummer 
van haar hoogst te bereiken leeftfld Is - en dat do redactie haren werkkring eindigt. Hot was eene uitgave die 
veel goeds bezat on die men daarom noode ziet verdwijnen. — Daarertogen meldt zich aan /;,.- Locomoiitl. — Het 
vignet dat de eerste bladzijde Inneemt, eon ontwerp van den Heer A. Bauor, hooft velorlol verdiensten en doet ons 
denken aan de dikke hulsmoeders met hare kinderen, die de meesto Dultsche illustration eigen z|Jn. WH minnen 
dat volle en breede wel, 't geeft een gezonden Indruk. — Vt LooomobM behandelde verschillende zaken welke be
langrijk z|Jn voor den handel. Ook op het gebied van aanbestedingen sluit zJJ zich in de gelederen b|| ons aan, 
zoodat het talrijke gezelschap, door de reeds bestaande bladen gevormd, met haar opnieuw wordt vergroot. Moge 
De Locomobiel menige Industrie In beweging houden. 

P r J j B v r a g e n - M e m o r a n d u m . 
D« navolgend» Prijsvragen gijn ter beantwoording gesteld. 

Loulsa-Stlohtlng te 's-Gravenhage. Levering van plannen voor den bouw van een Gesticht, bestemd 
voor de verpleging van 16 jongens en 16 meisjes. Pr|Js / 600.- Premie f 800.—. 

Termün van inzending 16 Maart 1887. Adres: Regenten Louisa-Stichting, Bezuldenhout 14, 's-Qravenhage. 

Vereeniging tot bevordering der bouwkunst te Groningen. Ontwerp voor eene kleine Villa, 
gelegen op een vr|J terrein. Deelneming vr|j. Prijs: Diploma en/25.—. Premie: Diploma. 

Termün van Inzending 1 Maart 1887. Adres: Secretaris der Vereeniging J. P. HAZEU. 

Maatschappij tot bevordering der bouwkunst. Ie Prijsvraag. Het leveren van een plan voor oen 
Kerk voor den Protestantsohen Eeredlenst. Prfls: verguld zilveren Medaille en het getulgeehrlft der Maatschappij, 
benevens / S00. Mededinging natlonaal-vrü. 8e Prijsvraag. Het ontwerp voor een blnnenbetlmmering In blank 
eikenhout van het Blbllotheeklokaal In het gebouw dor Maatschappij. PrlJs: zilveren Medaille en het getulgsobrlK 
der Maatschappij, benevens / 100. Mededln'glng nationaal vrij. 8e Prijsvraag. Het ontwerp voor een lantaarnpaal 
op een plein. PrlJs i bronzen Medaille en het getuigschrift dor Maatschappij, benevens f 26. Mededinging leden dor 
Maatschappij. 

Inlevering van alle drie de prijsvragen vóór of op primo December 1887, aan het Bureau der Maatschappij, 
Marnixstraat 402, Amsterdam. 

PLUKSEL UIT VERSCHILLENDE DAG- EN WEEKBLADEN DER 
LAATSTE VEERTIEN DAGEN. 

Van de 68 Ingezonden plannen, waaronder zeer verdlensteiyke, voor het verbouwen van de Bulten-sooietelt te 
Deventer Is bekroond mot den Isten prUs, het ontwerp motto „ D e v e n t e r " van den Architect J. "ERHBUL 
Dzn. te R o t t e r d a m tevens tot uitvoering bestemden met den 2den prija motto„Caroo" dat van do Architecten 
WEGERIP en HUURMAN te Groningen. B i W t 2 6 D e 0 i 

De Heer L. VAN ESSEN t e B l o e m e n d a a l l s door den Raad te Groningen benoemd tot leoraar In het 
rechtlijnig en bouwkundig teekenen aan de burger-avondschool. o. 25 Deo 
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„.* *« fichcvculrgcn oen v.n NedfriBna's vercUeuBtelijke IngenieurB, do Hoer 
0P .on «Bten Dece^ev - e r t C f , e ^ ^ "f^.,, 0 l l d e r de groote werken .net zUne rnedewerU^ 

B. inBKS, H o o f ü i n g c M u . M i v ^ ü e • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l n (lovoorl>0-
tot Btind gebracht, rekenen wij het N o r d z ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g6Waavdeerde 

reldmg der werken van het ^ " ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ n betrof. Gedurende ver.che,dene Jaren vertegen, 
uenni. geraadpleegd, wanneer het den aanleg 7 " ^ ^ 7 ^ ^ ^ d e r l ngMl leur8 ondervond ln hem 
woord.gde hij ale afgevaardigde de hoofdatad ln de Tweede Kamer. Het 

•en groot verllea. ^ _ _ _ _ — 
„ 0 , Tfocomher over te gnan tol het iiilHchvijvci» 

J i Ö «er gerente Borenloo bealoot ln ^ ^ ^ 1 ^ ^ ™~™**-
van een Pri)tvraag voor de verbouwing van twee aangekochte peieeem w ^ ^ ^ 

, ' n. v im nB8elBtoln 01ïiangB ln velling geweeat, la nog niet ln kooptoegewezen. De 
Het algemeen bekende kaate 1 « 8 ^ ^ aan zleh te houden. Het Is den erfgenamen niet onverBchllllg 

ftmUle heeft heloten de aanbiedingen t o t 16 F e b r n a ; fla
 o p ^tauratle en bewomng genieten de 

- I k lot het kaateel verbeidt, die ^ ^ ^ Z X Z L L atadje kana heelt een barer merkwaar-
Toorkour. In UBBolateln verheugt men zien ovei au ^ ^ ^ N ^ o 2 0 ^ 

ilgheden te behouden. i 

H T ,.,,.; fnt «1 o e t o b o r Van baksteen, klinkers, 

E e n overzlehtvanden " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ / m ^ I ^ .ngevoerd In X886 684.675. ln 
pannen luidt ala volgt: aan UO KG. In 188B o. , ^ Nodorland ln 1880 246,087. Vuur-
1885 688,500. Naar Nederland altgevoerd ln 188 a ° 8 ' 8 7 ; ,

e a l n g e v o e r d ln 188C 393,286. Naar Nederland 
vaate ateen werd ln 1886 uitgevoerd *0«.0 ° ' ^ ^ O « h geheel valt hieruit te zien, dat de uitvoer den 
gevoerd ln 1880 21.552. ' ^ ^ 
Invoer overtreft, hetgeen men meent te moeten toesenru ^ ^ g 8 0 D e c 

, ^ „ u K D E BOER Hzn. te Lelden, thana buitengewoon hoofdopzichter, benoemdtot 
Kil mtalBterleele beaehlkklng la K. DE JJUUK, "*'• ^ 39 D0C. 

hoofdopzlehter b« de R«kB.UnlverBlteltB.gebouwen aldaar. 

^«.,.o.6« .v« „.«...«v»,», : r . - - - - tr ; a : . r . r . : z*z 
. ^ „A »„ sa December zMn de belde vakken ï.tn «• verauiocu, 

beatcmmlng gebraiht. 84 en S8 uecemoer « tewnwerkt. denkt men vóór hot alulten van 
door 12 peraonen zonder machine verricht werd. Zoo het weder niet tegenwerkt. ^ ^ ^ ^ 
bet Jaar nog éón vak te plaatsen. 

^ eommlBBle uit ^ - ^ e i r h t t \ : ; \ ^ 
f a b r l e k B - en ^ ^ ^ ^ l rbelderawlgen. waarvan de ..gendom, na bepaalden n,d, 
- cobperatleve vereen ln ™ ^ ™ l l l den m onmlddeUUk door hunne weduwen .f kinderen wordt 
door de leden, bewonera, doch b») overiuaen v " . ,„ K . H. BKUEN erkennen do wenache-

IDkheld van dergelpe vereonigirgi-u «.u B1-
beeld. Ten slotte stolt zfl do vraag: „„MmiHr en verheffend werken op don zedelüken 

De Staat kan dit doen door de overdrachtskosten minder bezwarend te maken v u 
verleenen. de Gemeente door rloleerlng. bestrating en verlichting op zich te nemen. ^ ^ ^ ^ 
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B O U W K U N S T . 

H E T B A G I J N H O F . 
(Bij de plaat.) 

jpen einde geene versnippering te veroorzaken, laten wij de tweede afbeelding der nieuw 
gebouwS perceelen van het Bagijnhof te Amsterdam dadelijk op de eerste volgen. Wat wy 
toen gezegd hebben blijft ook thans van toepassing. Ook dit ontwerp is van den Bouwmeester 
A C B Ie ijs en vormt een waardigen tegenhanger van dat waarmede wij dezen jaarkring aan-
vingen. Het is aan'de welwillende m e d e d i n g van den Heer I. G ossc h a l k te danken, 
dat wij bij de eerstvolgende aflevering een zeer fraaien lichtdruk kunnen geven van den water
toren aan de nieuwe Gasfabriek opgetrokken. Alhoewel deze lichtdrukken eene uitgave vormen 
welke gehesl buiten het bestek ligt, dat wij ons hebben voorgesteld, vertrouwen wij H.H. 
Intoekeaaren daarmee iets werkelijk goeds te kunnen overleggen, waarom wij in den loop van 
dit jaar dergelijke lichtdrukken van andere voorname gebouwen zullen herhalen. Op deze wijze 
vleien wij ons het tijdschrift meer en meer van olgemeener strekking te maken. 

ONS WKRKVOLK. 

B E T A A L D A G DER LOONEN. 

Omtrent den geschiktsten dag Waarop het loon dient uitbetaald, om defr werkman het 

minste gevaar te leveren, door hem verkeerd besteed ie worden, is men het nog -lang niet eene. 

Algemeen is de opvatting, dat de Zaterdag daartoe de geschiktste is, doch daartegenover staat, dat 

juist het beschikbaar komen van zooveel kapitaal op deneelfden tijd aanleiding geeft, dat het 

des te gemakkelijkor zija weg vindt, waar, in belaag van bezitter en zijn gezin, wensohelijk ware 



Keweest, dat het nooit terecht kwam. De bewijzen daarvan zijn ons te menigvuldig bekend. 
Om deze redenen zijn hier te lande reeds vele industrieelen, die den Maandag daarvoor hebben 
in de plaats gesteld, enkelen zelfs op een tijd, dat de werkman verplicht is, den arbeul, weder 
aan te vangen, en, waartoe de schafttijd hem gelegenheid biedt, voor zijne huishouding het 
noodige te regelen. Dat heeft zijn nuttige zijde. 

Wanneer echter de betaaldag verschoven wordt en de meerderheid krijgt daarvoor denzelfden 
dag in de plaats, dan zal dit de kwaal weinig genezen en slechts eene verplaatsing vormen, 
met des te grooter schade voor al de betrokkenen. Zooveel mogelijke verdeeling kan das m het 
bezwaar tegemoet komen. „ . 'a 

Toch houden wij ons sterk vast, niet uit behoudzucht, aan de regeling die den Zaterdag tot 
den meest geeigenden dag verklaarde en koesteren den wensch. dat het aan de werklieden-veree-
nigingen gegeven zij, voor hen die leiding behoeven, in hare liefst zooveel mogelijk verspreide 
lokalen een beter tehuis te geven, dan nu. bij gemis daaraan, nog gevonden wordt. 

Ook in naburige landen verwierf deze questie veler aandacht. De Duitsche regeering raad-
nleegde er verschillende fabrikanten over. Het daarop verkregen oordeel was zeer uiteenloopend. 
Velen waren reeds met de proef begonnen en hadden daartoe den Maandag, anderen weder 
den Vrijdag vastgesteld. Enkelen zelfs hadden veertiendaagsche uitbetaling, op de helft en 
bii het einde van iedere maand aangenomen, beperking van betaaldag, was naar hunne meening 
vereenvoudiging van de gebreken. Doch van al die proeven was het resultaat zeer verschillend, 
de een'had er zich goed, de andere slecht bij bevonden, zooals de tegenwoordige betaaldag even 

soed doet ervaren. ,, , , n- J ~ 
Een der grootste fabrikanten, die duizendtallen van werklieden bezig houdt, had Dinsdag 

tot betaaldag verkozen, doch de werklieden waren daartegen zoo heftig opgekomen, dat hij tot 

ziin oude gewoonte was teruggekeerd. „. , J , i , 
Anderen weder, die des Maandags betaalden, klaagden er over dat Dinsdag daaropvolgend 

een groot deel wegbleef. , t. 4i i 
Op eene groote fabriek aan den Beneden-Rijn weigerde men het werk te hervatten, als 

de betaaldag niet op Zaterdag bleef. 
Velen gaven als hunne meening te kennen, dat Vrijdag de meest geschikte dag was, uit

gaande van de onderstelling, dat het voor gehuwde werklieden waarde had, dien dag het loon 
te ontvangen, doch tot beperking van slechte gebruiken, zou de wijziging weinig baten, eer 
verslmmering dan verbetering brengen. Ook geloofde men de keuze in deze aan het werkvolk 

te moeten overlaten. , , , . . , , . 
Met deze laatste zienswijze kunnen wij ons volkomen vereenigen, doch het weinige nut dat 

verkregen wordt, om de goeden bevorderlijk te zijn, die ten allen tijde uit zichzelven toch het 
goede zochten, doet ons blijven bij het denkbeeld den Zaterdag te behouden, echter met m den 
zin, waarin wij dezen zoo dikwerf betreurd hebben. 

Daarom is het noodig, dat de werklieden zelven het initiatief nemen tot verbetering van den 

toestand om het ongezellige met het gezellige te wisselen. Gaat dat van hen uit, ongetwijfeld zal 

het succes zeker zijn. 
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HOE DB GEMEENTE AMSTERDAM HARE EIGEN BOUWVERORDENINGEN 

INTRODUCEERT. 

De bouwverordeningen blijven, zoowel te Rotterdam als te Amsterdam, voor elke gemeen
telijke opvatting ernstige, bestrijding ondervinden. 

Het .is echter merkwaardig eens een blik te slaan op de geschiedenis der laatste dagen en 
te zien, hoe te Amsterdam wetten worden gemaakt, welke door het Gemeentebestuur zelf, op 
dit oogenblik, alvorens deze van kracht zijn, geheel tegenstrijdig worden toegepast. 

Is dat soms om een vingerwijzing te geven, als wilde men daarmede zeggen: wij wenschen 
dfet wel, doch als wij elkander genegen zijn, trekken wij het net zoo sterk aan, dat ge door de 
mazen kunt kruipen om den weg in te slaan, dien ook wij nu bewandelen. In dat geval is het 
geraden maar niet teveel te vertrouwen op de toegevendheid; het net kon voor ons wel eens 
gesloten blijven en wij zouden het knellende er van ondervinden. 

Wat toch is het geval? Op den tienden Januari hield de gemeente eene aanbesteding tot 
verbouwing der voormalige Stads-bibliotheek in een openbare lagere school 3e klasse voor jongens. 

Voor de school, die door restauratie van het bestaande gebouw verkregen wordt, is meer 
ruimte noodig, ten behoeve van het gymuastiekgebouw. 

In aansluiting met wat in vroeger dagen in die omgeving voor het onderwijs werd gesticht, 
vindt het gymuastiekgebouw zijne plaats in den achter het gebouw gelegen tuin en een terrein 
thans nog ongeveer elf Meter dieper, dan het verst vooruitspringende gedeelte van het te wij
zigen perceel wordt als bebouwbaar oppervlak beschouwd. 

Herinneren wij ons wat art. 296, in aantocht, daaromtrent zegt: Ge zult uw erf niet 
verder (ian over drie vierden bebouwen. 

Die bepaling is gesteld met bet oog op het behoud van het scheon dat de binnenhof onzer 
stadsgrachten aanbiedt. 

Nu is het een onredelijke eisch, dat. wanneer eenraial het perceel bestaat en verbouwing 
noodzakelijk wordt, de eigenaar genoodzaakt zou kunnen worden om zijn perceel, dat meer 
dan drie vierden op dat oogenblik inneemt, in te korten. Zijne gedwongen verbouwing gaat 
dan gepaard met verlies van bebouwd oppervlak, vormt dan zijn nadeel en menigeen zal bij die 
wetenschap, zich een gebrekkigen toestand liever verkiezen, dan volslagen gemis. Daarom hadden 
wij gewenscht dat bij dit artikel de bepaling zou zijn opgenomen, dat met bestaande toestanden 
zou rekening gehouden worden. Maar waar niets was rnocht ook niets mogen komen in strijd 
met die bepalingen. Nu gaat de gemeente, op het laatste oogenblik, nog over om den achtergelegen 
grond op een der hoofdgrachten te ontsieren met een ontwerp dat niet aan den weg gelegen, 
ook in verhouding daarmede bedeeld is met eene eigenaardige opvatting. Is het niet zooals wij 
het afgeloopen jaar zeiden, 4e Gemeente zelve die het eigenaardige, waardoor zich zoo menig 
punt kenmerkte, vernietigt ? 

Wij zien het dan ook in de toekomst aankomen, dat die gewoonte wel een tweede natuvur 
zal worden, en de stadsadvocaat zijn grondige redenen zal weten aan te voeren, dat dergelijke 
bijzondere toepassing van gemeenteverordeningen toch eigenlijk de strikste handhaving der ver
ordening is, en wij daarvan niet op de hoogte zijn. Maar zoo velen, die niet voor rekening der 
gemeente kunnen pleiten, zullen moeten zwichten voor de kracht die de letter der wet voor hen 
heeft. Daarom zou het ons aangenaam geweest zijn, wanneer door het Gemeentebestuur het 
bewijs geleverd ware van zijne bewering: »wij willen die verordening, omdat zij nuttig en noodig is", 
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en ten bew\jze daarvan getroosten wij ons zelf veel ongerief, dat door aanwinst van een diep terrein 
zou weggenomen zijn. Daarom gaan wij niet tot bijlouw aan de voormalige Stads-bibliotheek over. 
Dan tenminste kan het voorbeeldjtot navolging stemmsn, terwijl het nu het tegendeel uitwerkt. 

Niet ieder is het gegeven zijn zomer buiten door te brengen. Voor hen hebben juist die 
plekjes achter het huis, het een aan het ander begrensd, zulke groote waarde; om die reden 
kunnen wij ons vereenigen met een artikel dat, vrijgeviger gesteld, inderdaad goed is. Maar 
daarom ook vinden wij de toepassing der verordeningen van het Gemeentebestuur, waarvan het 
thans een proefje geeft, werkelijk te betreuren. 

BRN BEZOEK AAN HET PANORAMA. 
De verwoesting van Pompeï. 

Een donkere lucht en een koude natuur zyn beide niet geschikt om tot een Panorama-
bezoek aan te moedigen. Toch zijn wij dezer dagen niet anders wachtende. Daarbij komt, dat 
ieder die op schaatsen weet vooruit te komen, na afloop van zijn bezigheden deze onderbindt, 
en den geheelen dag vol is van verhalen, die het genot van stevig ijs en flinke schaatsen doen 

geboren worden. 
De goede winters zijn dan ook zoo zeldzaam geworden, dat wij ons gaarne aansluiten bij de 

vreugde, die het ijsvermaak biedt. Maar krijgt het ijs een aschgrauwe tint, vertoont zich hier 
en daar een scheur, als het teeken der vergankelykheid, en krijgen de schaatsen zoo iets over 
zich, alsof zij met ijzermenie,geverfd zijn van roest die in aantocht is, dan wordt het tijd weder 
eens te denken aan wat in dien tijd om ons heen zich vestigde; dan is het plicht een bezoek te 
brengen aan het Panorama, waar de verwoesting van Pompeï in al haar kracht is afgeteekend. 

Dan ook zal de lucht wel gezuiverd zijn, haar heldere tint weder verkregen hebbeu, want 

de nevel die den vuurspuwenden Vesuvius achterlaat, geeft aan de voorstelling zelve iets duisters, 

dat by een sombere lucht tot nacht overgaat. 

Het was op een dezer dagen, dat wij een bezoek aan het Panorama brachten. Het onderwerp 

heeft voor den bouwkundige zoo bijzonder veel aantrekkelijks. 
Na de gewone plichtplegingen, die de toelating tot dergelijke inrichtingen vereischen, draaide 

de tourniquet met ons rond en klonken de voetstappen hol door den donkeren gang. Wij klommen 
de trap op, en op de zoogenaamde belvédère aangekomen was er niemand, die op dit uur had 
gedacht als wij. Ongestoord kon dus worden genoten van wat de omgeving aanbood. 

Nog stond het vroegere tafereel Haarlem's beleg ons levendig voor den geest; eerst die 
mannen uit het reuzentijdperk die, na een korte sluiting van het gebouw, ruim een kop kleinei 
weder de voorstelling haddon aangevangen, een tafereel, woelig en vol kleur, waardoor de eerste 
indruk, die ons plaatste tegenover een opeengestapelde huizenrij vreemd was. Men moest z'oh in 
het tafereel inwerken, en dan begon van lieverlede alles duidelijk te worden, gaven ons verschil
lende groepeeringen den indruk, dal wij voor een in veel opzichten meesterlijken arbeid stonden. 

Pompeï vormt een der eerste steden, dio Italiö zag verrijzen. Ongeveer anderhalf uur van 
den Vesuvius, was zij aan de golf van Napels gelegen. De ligging was bijzonder schoon: dat water, 
waarboven die azuren homel zich welfde, zooals alleen Italiö kentj die bergrug waartegen zoovel» 
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grootsche gebouwen zoo gunstig afstaken, die kunstzin, welke zich uit alles openbaart, vormen al 
te gader een geheel, waardig door den kunstenaar weer in het leven teruggeroepen te worden. 

"Wat wij hier zien is een ontzettend oogenblik. De macht van den Vesuvius heeft allen met 
schrik vervuld. Wat kracht heeft vlucht naar den haven, waar verschillende vaartuigen ge
ankerd liggen. 

De figuren zijn meesterlijk geteekend door de Heeren Van der W a a y en W i t k a m p . 
Op het oogenblik dat de uitbarsting aanving, bevond zich in het amphitheater, waar 20,000 
personen konden bijeenkomen, eene groote raenschenmassa ter bijwoning van de schouwspelen. 

Allen verdringen zich naar de voor zoovelen te kleine uitgangen. Waar het oog reikt, overal 
angst en ontzetting over de onverwachte werking die de krater vertoont. 

Met welgevallen ziet daarentegen ons oog de verschillende architectonische scheppingen. 
Wij vergeten voor een oogenblik de ellende die om ons heerscht, om enkel oog te hebben 

voor de kunst, zooals daarvan hier een denkbeeld is gegeven. 
Hot kwam ons voor, dat de overlevering hier en daar minder getrouw gevolgd was. Die 

gekruiste latten-balustrades met schijf, zoo veelvuldig teruggegeven, kwamen ona minder juiat 
voor, bovendien deden zij, zoo sterk op den voorgrond geplaatst, den achtergrond schade. DUJ 
achtergrond zelf gaf veel terug wat de overblijfselen ons hebben leeren kennen. 

Het was in het jaar 78 van onze tijdrekening dat Pompeï verwoest werd. Wanneer men 
met den tijd en de overblijfselen, of de voorstelling hier rekening houdt, waarlijk wat zijn wjj 
dan bedroevend achteruitgegaan. 

Spreekt niet zuiverheid van verhouding uit alles? Kenmerkt alles niet een en denzelfdeto 
geest, dat is samenwerking der kunsten tot een geheel vol harmonie en overeenstemming ? 

Bouw-, beeldhouw- en schilderkunst maken iedere woning tot een werkstuk door meester-
hand gewrocht. — Wij genoten bij den aanblik van zooveel schoons. 

Plaatst daar de straten uit onze steden eens naast. 
Rotterdam^ütrecht, Haarlem of Amsterdam, plaatst het panorama van uw wijken, zooals zij 

meerendeels zijn, naast dit, is dan het vergelijk, na zooveel eeuwen arbeid, niet beschamend, 
•ischt dan dat volk uit dien ouden tijd niet, dat wymet het grootst ontzag er tegen op zien. 

Hoe hoog was toen de kunst in aanzien gestegen. 

Al ware het alleen, om ons een denkbeeld te geven, dat al ons werk nog nietig is, bij 
wat het verledene biedt, dan heeft de beschouwing van het Panorama nut gehad. 

Gij die uwe kunst lief hebt, verzuimt niet die ervaring op te doen. 
Het is waar, dat wij een beter tijdperk zijn ingetreden ; maar het was ook noodig, want 

waar de kunst eenmaal zoo hoog getroond was, is zij ook sterk in rang gedaald. 
Daar herinnert de temperatuur ons, dat de vuurgloed weinig warmte geeft, en hoewel het 

scheiden moeielijk is, het moet gebeuren, en een »tot weerziens", wanneer in de zomermaan-
den alles liefelijk door de zon beschenen is, deed ons den weg terug gaan, dien wij gekomen 
waren. Het Panorama met Pompeï lag spoedig achter ons, maar bleef in gedachten voortbestaan. 

Het is niet onbelangrijk te vernemen hoe in den laatsten tijd vele ontdekkingen zijn ge
daan, betreffende de steden Pompeï en Herculanum, terwijl men steeds ijverig bezig is met het 
doen van verdere onderzoekingen. Uit Napels schreef men daaromtrent: voor een week of acht 
geboden, liet de eigenaar van een wijngaard, die op eenigen afstand ten Oosten van het ampki-
theater gelegen ia, een put maken. De werklieden vonden toen een straat die in rechte lijn 
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icopt van Pompeï naar Nocera, waarin verscheidene graftomben. Op zeer groote diepte onder den 
begnanbaren bodem werd die straat met Macadam gedekt aangetroffen. In het midden was de weg 
iiooger om het regenwater naar wederzijden te doen afloopen. De weg was tusschen een aarden dam 
ingesloten, waarop de graven waren opgesteld. Drie aan de eene, vier aan de andere zijde. 

Ongeveer duizend voet van het amphitheater was die opgraving geschied. Men denkt met 
fcet ontgraven te vervolgen en spoedig een der stadspoorten genaderd te zijn. 

De straat ligt zeer diep, eerst' moet 10 & 15 voet puimsteen ontruimd worden, waarna een 
daag ascli volgt, dan weder puimsteen en asch, waaronder vele voeten aarde. 

Na het ontruimen hiervan vond men zeven groote beelden, waarschijnlijk gediend hebbende 
roor de zeven tomben, daar aangetrofifen. De tomben, anderhalven voet van elkander geplaatst, 
waren van metselsteen opgetrokken, gedeeltelijk bepleisterd, overigens met kolommen en pilasters 
in Corinthische en Ionische stijl uit tufsteen gehouwen. 

Op verschillende opgegraven graftomben, heeft men beschrijvingen aangetroffen. Bij onder
zoek is gebleken, dat dit advertentiön zijn; zoo bevatte er een de omschrijving van een wegge-
loopen paard, dat terug bezorgd kon worden bij den eigenaar, een smid van Nocera aan de brug 
«ver de Sarno. 

De verschillende beelden getuigen alle van meesterlijke bewerking, en het is zeer te bejam-
«aeren, dat de aangevangen ontgravingen zoo belangrijk voor de kunst, slechts zeer langzaam 
kunnen vorderen, bij gemis aan fondsen hiervan door de regeering verstrekt. Ongetwijfeld zou 
tiet anders mogelijk zijn nog veel te kunnen redden uit dien verlaten toestand, alvorens de 
Vesuvius, die in 1872 nog bewijs van zijn werkkracht gaf, opnieuw een nieuwe laag over alles 
beenlegt, waardoor het terugvinden al moelelijker wordt. 

NIEUWE AANLEG VAN HOOFDSTRATEN. 

Op een der voornaamste verkeerspunten van Parijs, bij de Boulevards des Italiens en Haussmann, 
wenscht men een verbindingsweg te stichten, die, den laatste verlengende, op den eerste uitkomt. 
De weg heeft eene lengte van ongeveer 800 Meter, Het plan is, daarin eene groote rij van ma
gazijnen, zooals die omgeving er zoo velen aanbiedt, te doen plaats vinden. Elk perceel moet 
voorzien zijn van magazijn gelijkstraats, ruime entresol, eveneens tot magazijn ingericht, groote 
bergkelders, die onder het trottoir aanvangen en over het geheel een aantal verdiepingen, zooals 
bij de Parijsche gebouwen gebruikelijk is. — Do bergkelders ontvangen hun licht door in het 
trottoir aangebrachte sterke glasplaten. Ten einde den opslag van goederen voor het publiek weinig 
belemmerend te maken zijn op enkele punten sierlijke kiosken gedacht, die geen ander doel heb
ben, dan tot opslag te dienen. De goederen worden door een lift naar de benedenruimte afgela
den, van waar, over rails, deze per rol wagen naar de verschillende inrichtingen kunnen vervoerd 
worden. - - Zoo heeft het verkeer op den weg er weinig ongerief van. — Wat echter het plan 
geheel nieuw maakt, is de wijze waarop de openbare weg werd ingedeeld. - - D e trottoirs, breed 
7.80 M. zijn, aanvangende op eene hoogte van 4 M., met eene ijzeren bekapping overdekt, waar
van de helft ongeveer vlak, het overige in hellende richting is. Het vlakke gedeelte, van daartoe 
geschikte glasplaten voorzien en door een rijk versierde leuning afgesloten, dient tot wandelweg 
langs de entresolverdieping, waardoor deze tot betere verhuring geschikt is. Men verkrijgt op die 
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•wyze een overdekten wandelweg op de trottoir, een daarboven langs de entresols, waardoor-
het geheel gezellig en profijtelijk tegelijk is. — Zooals de schetsen doen zien, is het voor
nemen om aan de ijzerconstructie een hoogst sierlijken vorm te geven. — Eane overbrug
ging verbindt de beide bovenwegen, waarin in het midden eene trap met overdekking, die 
•de bovenboulevaard met de straat verbindt, — Het denkeeld, waarvoor de voornaamste architecten 
zullen worden uitgenoodigd een ontwerp in te leveren, is zeker nieuw, of echter zulk een boven-
wandeling wel veel levensvatbaarheid heeft, hoe aanlokkelijk ook voorgesteld, wij betwijfelen het. 
Als het op klimmen aankomt, blijven zoovelen liever waar zij zyn en dat zou ten nadeele van 
het plan werken, dat bedacht is om de meest mogelijke voordeden te hebben van perceelen, wier 
grondvlak met goud is betaald moeten worden. — Zeker is dergelijke wgze van wegaanleg nieuw 
in zijn soort en zal met de daarbij kwistig aangebrachte avondverlichting een geielligen indruk 
maken. 

R E C H T S P R A A K . 
HEEFT EEN PATROON HET RECHT EEN DOOR HEM AANGESTELD ARCHITECT 

ZIJN WERKKRING TE ONTZEGGEN. 

Het was in het jaar 1885. Een architect uit een onzer provinciesteden was met een niet 
onbelangrijken bouw aldaar belast. Tijdens het werk in vollen gang was, rees er verschil tusschen 
patroon en architect. ledere dag liep de quaestie ho ger en eindigde er mede, dat de patroon den 
laatste het terrein ontzegde. Wat nu te doen ? In deze geraadpleegd, was mijne zienswijze: dien 
de rekening in over alle werkzaamheden door u verricht, dat is de overeengekomen percentage 
over hetgeen reeds opgetrokken is, buiten wat tot afwerkiög daarvan nog vereischt wordt; verder 
over alles door u verstrekt om de geheele voltooiing ook zonder u toezicht te kunnen volbrengen. 
Ja, maar kan men mij dan maar zoo de deur wijzen ? 

Het is zeker niet aangenaam zulke ervaring op te doen, maar wie zal het den patroon be
letten ? Hij nam u aan, heeft dus ook het recht u te ontslaan. 

Onder die gegevens werd door beide partijen de strijd beëindigd. 
In een der Pransche vakbladen dezer week komt eenzelfde geval voor; waarvan de conclu

sie in nagenoeg gelijken zin genomen is. Het verloop is ongeveer als volgt : 
Op voordracht der deskundigen te Lyon, werd A. in 1883 benoemd tot gemeente-architect te 

B. met verder daaraan . verbonden waarnemingen op een jaarlijks tractement van zes 
-duizend francs. 

Op 4 December van het afgeloopen jaar vergaderde de Raad tot vaststelling der begrooting 
over 1887. Bij de behandeling der honoraria, maakte een der leden de opmerking, dat dit voor 
den gemeente-architect veel te hoog was aangenomen. Hij zou het béter achten, bij groote wer--
ken een architect aan te nemen op een salaris a 6 % van het bouwcijfer, en de thans vereischte 
werkzaamheden te doen waarnemen, door iemand, wiens eischen lager gesteld waren, die met 
2800 francs tevreden was, waardoor de gemeente een belangrijke uitgave bespaarde. 

Nu vraagt de gemeente-architect aan de Redactie hem te willen inlichten, of hij van de 
gemeente schadevergoeding kan eischen voor de willekeurige handeling. 

Zijne verdere mededeelingen zijn, dat verschillende leden, tengevolge van dit zonderlinge 
besluit, als protest daartegen hun ontslag hebben genomen. Verder dat op den loden December 
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hem werd aangezegd alle loopende werkzaamheden en regelingen in het beheer voor het ver-
strijkon van den 3Oston December te doen afloopen. 

Daarbij bleek hem uit de genomen besluiten dat het gemeentebestuur niet zou overgaan 
tot uitbetaling van zyn salaris, alvorens al hetgeen tot beheer over 1886 behoorde, in orde was 
overgelegd. 

Terwijl de betaling van het salaris, naar gewoonte maandelijks geschiedde, heeft men nu 
het recht dat in te houden tot de voltooiing van een arbeid waarvoorin plaats van veei tien dagen, 
een tijdsruimte tot einde Maart vereischt wordt. 

De vele bescheiden voor 81 December geveriflöerd, leveren het bewijs dat al het mogelijk» 
gedaan is, om aan het verlangen te gemoet to komen, en het kan toch niet vereischt worden 
om een deel van da maand Januari te besteden aan een werk waarvoor geene betaling geschiedt. 

Onder die omstandigheden is de vraag: 
1°. Heb ik recht op schadevergoeding, door het zoo plotseling ontzeggen van mijne betrekking ? 
2°. Hoe groot moet het bedrag dau zijn, in verhouding van het vastgestelde salaris? 
8°. Op welke wijze moet ik het best recht verkrygen ? 
4°. Kan ik onmiddellijk betaling eischen over de maand December. 

Ook kan ik er nog op wijzen hoe mijn voorganger, in tegenoverstelling van de mij aange
dane behandeling, bij zijn aftreden een ruime gratificatie ontving. 

Het antwoord d r̂ Redactie is ongeveer als volgt: 

Gemeentebesturen kunnen evenals particulieren, ieder ontslaan door hun tot uitoefening 
van werkzaambeden aangesteld en vervalt daardoor alle recht op die werkzaamheden na beöin-
diging van den werkkring of wanneer daarvoor geene betaling geschiedt. Ware de aanvaarding der 
betrekking tegen percentage overeengekomen, dan zouden de voorwaarden anders gesteld kunnen 
wordsn, met het oog op de voordeelen waarop hij had kunnen rekenen. Omtrent de velerlei 
werkzaamheden, waartoe veertien dagen te gering zijn, na zulk eensklaps opgekomen ontslag, 
gelooven wij, rekening houdende met salaris, en plaatselyke toestanden, dat daarvoor minstens 
een maand vergoeding moest worden uitgekeerd. 

Hot inhouden van salaris is eeue handeling die onverdedigbaar is, en door den rechter wel 
ten nudeele van het gemeentebestuur zal uitgesproken worden. 

Ook het geven van vergoeding aan den vroegeren ambtenaar beslist in deze niets, en kan 
even good buiten de quaestie blijven. Ten bewijze van een en ander dient een nagenoeg gelijk 
geval, 18 Januari 1883 uitgesproken door het ministerie van binnenlandsche zaken. In dat 
besluit werd het gemeentebestuur van Arcachon in het gelijk gesteld, waar het de gemeente
architect ontsloeg, en de eisch van den laatste tot schadevergoeding niet toegewezen. — De 
oproeping door het gemeentebestuur voor de betrekking gedaan, had de voorwaarden daartoe 
aangewezen en gaf, waar de betaling maandelijks was vastgesteld, nergens te kennen, dat de-
aangegane overeenkomst ten allen tijde verbindend was, waardoor het gemeentebestuur dan ook 
tot ontslag gerechtigd was. 

Hiermede sluit het oordul over eene quaestie die zich dikwerf kan voordoen. Het antwoord 
•p de vraag, in den aanvang gesteld, luidt dus bevestigend. 
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F A B R I C A T I E . 
IS WAALSTËEN IN IIKI' AMIKMKKN l'IO VK1{KIK/J;N BOVEN I'KIKSCIIKM S l'KKN ? 

Doz6 allca/.iiiH boI&ngr{)kc vrang hield volo loden on goïnti'oduooovdon boüig, dlo lor vorgadorlng tegonwoordlg 
wnron, op 14 Jauiurl 1.1. door ds afdocllng Leeuwarden v.ivii do M a a t s o h a p p U t o t b e v o r d e r i n g d o 1 

B o u w k u n s t gehouden. 
De vrang toch ter beantwoording gesteld in handen eenor oommissio, bostnando uit de Hoeren VBRUKULEN 

TEN DOESSCHATE en 8TOETT zou dien avond worden topgelloht, 
Moeiel|)k was volgens het rapport een dofinlttof qntwoord, wat tooh is de bedoeling van hot 'oerkietHJkil" 

In de vrang opgenomen. Botroft het den pr|)8, kwaliteit of alle deugden, waardoor het ondorsohold zloh kenmerkt f 
Dan is een absoluut antwoord bUna niet te geven. Maar daarmede past het der ooraralssio niet seioh van hare 
taak af te maken, de vraag was gesteld om een antwoord te verkr|)gon on vooral nu gebleken was dat sommige 
steenftibrlkanten dat antwoord mot belangstelling tegemoet zagen, moest daaraan zooveel mogelijk voldaan worden • 

Daartoe werd een overzicht der stoenfhbrluatto gegeven, eerstens de algomnonc eigoiuekappon dan de sameustitlUng 

der grondstoffen. De verontreiniging der grondstofton en vooral don' Invloed van kalkaarde on koolzure kalk werd 
Als «oor nadeelig aangetoond. Scheikundig genomen proeven haddon doon zien, dat de kalkaarde in geringe hoe
veelheid, bil beide soorten aanwezig was, doch do koolzure kalk daarentegen In vrO grooto mate. Do verhouding 
was b|| belde ongeveer geljjk. 

Hierna behandelde men de bmerltivy der grondttuflen, dlo elkander nagenoeg gel|jk <s, ovenzoo de vorming, het 
bakken enz. dan volgde de lortterinq, de afknetingen, do hoeveelheden por MS. en de prils. Omtrent het Inalsle 
kwam men door vergelijk tot de ervaring dat de Waalsteon voor do bette soorten goedkooper is dan de Friesoho 
nl. ongeveer 2 il 8 gulden per M8. berekend dat do aanvoer kan gesohtedon in plaatsen aan hot grooto vaarwater 
gelogen, voor do kleine vaart, waar gevlet moet worden, wordt het prUsversohtl b|)na weggenomen. 

Voor straatwegen is de beste soort Waalklinker te verkiezen boven do Friesoho. 

De aftchlllering van Waalsteen wordt minder Mi de Friesoho aangetroffen dit kan z|)n oorzaak vinden in hunne 
meerdere diohtheld en weerstandsvermogen. QolUkheld van kleur Is waar do Friesoho ovens slechts 10 ik 16,000 
stoenon van dezelfde soort levoren, moelel|)kor te vorki'IJgeu dan b(| don Waalsteon, waar tevens het formaat gnl|tk 
la, torw||l bil de Frloscho drioSrlol vorm bestaat. Om thans een groo't gebouw geheel van Frloscho steensoort op te 
trekken, zou men verplicht z|)n do hulp van allo fabrikanten ia te roepen, on daardoor In verschil van kleur «n 
bewerking vervullen. Ook zou dit op den pr|)B van Invloed nljn. 

Na oon on ander komt hot antwoord op de vraag: Is Waalsteen In het aigoineon te verkiezen boven Friesche 
steen. De commissie noemt daartoe als rosumö aan: „(/«/ dmronor in de geieone gevallen geen reden besluui, wanneer het 
allhuns geen -i'er groote hneveelheden sleen betreft; maar dal de ll'ualslmn in de betere soorten te verkieien is boven Frieschen 
steen bij de uitvoering van groote en belangrijke bouiowerkcn, inzonderheid van gebouwen, waarbij np eenheid van kleur dient 
gelet te worden, en vervolgens bij bestratingen van uitgebreider aard, behalve voor seeweringeii, waartoe geen eenheid van kleur 
of vorm wordt verlangd" 

Deze oopolusle, die tot verschillende besprekingen aanleiding gaf, waaronder do vraag: nZ|ja er fttbrteken van 
i'VioHflio steen, waar rood en geel In gol|)k formaat te verkrijgen is'/" waarop gowezon word naar hot ftibrlkaat 
van do Heeren van dor Me|| en Vermeulen to Borlikuin, die aan do vraag kunnen voldoen. Evonzoo over de vor-
houding der specie, de oommltslo had hiervoor aangonomcu 3 dooien klnl en 1 deel zand, waar tegonovergostold 
werd dat van de vetste kiel do dougdzaamito Friosobo stoon vorkrogon wordt, waarin gewoonlijk slechts 1/10 
dikwerf 1,'S0 zand voorkwam on waardoor do groote krimping van 84 op 20 cM. ondor het bakkon zloh laat 
verklaren. 

Juist dat bevordert, was weder andoror zienswljzo, hot volo sohouron. 
Door het aanwezig z|jii van groote hooveelbold zout in do klei, scheldt de gole steen zloh van do roede 

soorten af. 

Mot klozelzuur In den Waalsteon aanwezig, bevordsrt de deugdzaamheid. 
Dit zijn In hoofUznak de ponten der werkelijk belangrijke vrang waarover doov do oommissie en de vergnderlnf 

van gedachten word gewisseld. 
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Waren do bezwaren velen, die de vraag in zich sloot, liefde voor zijn omgeving toch is dikwerf van invloed 
op het oordeel; de commissie heeft die klip met echte stuurmanskunst weten te omzeilen, en daarbjj het antwoord 
zoo gesteld, dat het den een niet schaadt, den ander ten voordeel strekt. Bovenal zt) het gezegd, dat het rapport 
vele verdiensten heeft, en de afdeellng Leeuwarden, door dergelpe uitvoerige behandeling van het onderwerp, 
pen geheel samenstelde, dat niet alleen in Friesland, maar In het, gehcele land, bij allen die belang bJJ de vraag 
hebben, met belangstelling is vernomen» 

T E I T T O O I T S T H J I J I J I I T G I - E I I T . 

VOEDINGSTENTOONSTELLING. 
Voedingstentoonstellingen wisselen dje dor nüverheid af. Nu men te Amsterdam een grootsche tentoonstelling 

op dit gebied onderneemt, is het niet onbelangrijk te vernemen, hoe dergelijke tentoonstellingen worden gesteund 

en de inzending van staats- en stadswoge enz. wordt aangemoedigd b|j onze naburen. 

Voor de tegen 1 Januari te Leipzig aangevangen Internationale tentoonstelling voor volksvoeding en kook

kunst, heeft de Saksische regeering acht prijzen bestemd. — Bovendien geeft de stad Leipzig 8000 Mark (f 1800.) 

De Kamer van Koophandel 300 Mark (f 180), terwijl verschillende instellingen en particulieren wedijverden lot 

het beschikbaar stellen van gouden en zilveren medailles. Driehonderd prijzen kwamen op die wjjzo bijeen. Op den 

dag der opening werden, in tegenwoordigheid van het Koninklijke Echtpaar, twee bataljons infanterie en 1000 

schoolkinderen, op den tweeden en derden dag 1500 tot 2000 inwonenden uit Leipzig, op den vierden dag 8000 

personen uit de omstreken en op den vijfden dag weder 2000 schoolkinderen van voedingsmiddelen voorzien. 

Het denkbeeld lacht ons toe, ook op het programma der Amsterdamsche Voedingstentoonstelling opgenomen 
te zien. Den gever en ontvanger kan het belden nuttig z|Jn. 

Prijsvragen-Memorandum. 
De volgende Prijsvragen zyn ter beantwoording gesteld. 

Louisa-Stiohting te ' s-Gravenhage. Termijn van Inzending 16 Maart 1887. Zie all. 1, 1887. 

VereeniKing tot bevorder ing der bouwkuns t te Groningen. Termfln van inzending 1 Maart 1887, 
Zie afl. 1, 1887. 

Maatschappi j t o t bevorde r ing de r b o u w k u n s t . Termijn van inzending l December 1887. Zie 
aflever. 1, 188V. 

Vereeniging Archi teo tura e t Amici t ia . Ontwerp voor een Eden-theater. Mededinging alleen voor de 
leden van het genootschap. Inzending vóór of op 20 Februari, aan den Heer F. J. Bremmer Hzn., Isten Secretaris. 
Rogullersgracht 74, Amsterdam. 

PLUKSEL UIT VERSCHILLENDE DAG- EN WEEKBLADEN DER 
LAATSTE VEERTIEN DAGEN. 

De vacantic-kolonüin, zoo algemeen gewaardeerd, behoeven steun, vandaar dat een groot feest tot sty ving der 
kas is op 't getouw gezet. 

De A m s t e r d a m s c h e C o u r a n t van 14 Januari deelt hieromtrent mede: De-inrichting van de jaar
markt in het Palels voor Volksvlijt, ten voordeele van de Vacantle-Koionien zal onder leiding van de Architecten 
JAN SPKINGEll en SALM geschieden, terwijl, vele dames hare medewerking hebben toegezegd. Het feest 
belooft dus smaakvol en schitterend te worden, A.C. 14 Jan '87 
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Waar kunst- en weldad.gheidszin zleh donvüze vovoenigo.n. hebben w ü de overtai ,^ , dat terecht iets zaf 
verkregen worden, dat de belangstelling van velen zal doen vestigen op het feest en de beteokenis daarvan o t 
keuzo kon slechter gedaan zjln. 

Waartoe Prüsvragen ai geen aanleiding kunnen geven. De A ms t o l b o de van 9 Januari bevat het navol-
gende bericht: ««vui 

V e r l i c h t i n g v a n den A m s t e l v o e n s c h e n w e g 

Door de M a a t s c h a p p t l t o t B e v o r d e r i n g d e r B o u w k u n s t zün drb „^vragen uitgeschreven, 

waarvan een het ontwerp voor een lantaarnpaal betreft. Wy zün niet vreemd aan de gedachte dat de lantaarnpaj 

voor den Amsteiveenschen weg twee Jaar geleden besteld, zün afgekeurd, en nu met de bestelling van nieuwen zal 

gewacht worden tot een ontwerp waarvan hierboven sprake is. bekroond zal zün. Daar de prüsvraag voor 1 Dec 

1887 wordt ingewacht, zal de nieuwe bestelling door de gemeente wel den volgenden winter geschieden. 

, , , . , . , A, 9 Jan. '87. 
W ^ n i g z a l d e M a a t s c h a p p ü ^ t B e v o r d e r i n g do r Bo u w k u n s t hebbon kunnen vermoeden dat 

4e minste harer prüsvragen zulke veelomvattende strekking in zich sloot. 

De Heer A. VAN DELDEN, Architect te Amsterdam, verbonden aan de QueUlnusschool hee« de benoeming tot 

Directeur der A c a d e m i e van B e e l d e n d e K u n s t e n te'sGravenhage aangenomen. H C 18 Jan '8 
Wü wenschen den Haag geluk met deae keuzo. Do Heer VAN DELDEN wist te Amsterdam ZOD doorkenul 

als omgang veler achting en vriendschap te verwerven. 

Nog een reuzentoren In aantocht. 

Bü gelegenheid van het internationale concours, in het jaar 1888 in Belglö te houden, zoo bericht La Con 
B t r u o t i o n M o d e r n e , hebben de ingenieurs, Honnebiqne en Neve het plan gevormd een toren van hout on 
-te richten tot een hoogte van 800 Meter. 

De toren zal de pyramidale vorm hebben, en iedere züde aan den voet 60 Meter bedragen. Het middenruim 

heeft 400 Meter oppervlakte, het overige is verdeeld door 8 steunpunten van IB Meter sprong en 5 Meter breedte 
De bouwkosten zullen de twee millioon francs niet overschrltden. n « , . T 

. . . " ^- M. 15 Jan. 1887. 
Al. de hooge-toren-manie zich derwüze uitbreidt, zal spoedig leder land er het züne van wenschen en ligt 

ook onze beurt spoedig aan do orde. 

Van enkele steenfabrieken komen gunstige berichten in. 

Do N i e u w e R o 11 e r d a m m e r C o u r a n t zegt dienaangaande: Op de steenfabrieken, gelegen tusscheu 
Heteren, Renknm, Randwijk, Wageningeu en Opheusden zün over hot jaar 1886 moer dan 40 mlllloen cteenen 
vervaardigd. Bovendien zjjn op deze fabrieken ongeveer 860 s.hoepsladingou turf gelost, en werden 800 schepen 
met steenen en puin (beton) bevracht, die meest allen naar Noord- en Zuid-Holland, ook Utrecht zün verzonden 

Thans, nu ook in het buitenland de steenen iets in prüs gestegen zün, komt er sedert den laatsten tUd tegen 
verhoogde prijzen op de steenfabrieken ook meer vraag, en zün (behalve de oude steenen die langs den B(j,ü zün 
opgeru.md) van het nieuwe fabrikaat reeds hoogst aanzlenlUke partüen verkocht, waarvan de verzending weder 
een aanvang heeft genomen. »T „ „ 

N. R. C. 18 Jan. 1887. 
Dat is ten minste een bericht dat don moed varievendigt, het Is te wenschen dat de verbetering moge toe

nemen opdat de stoen.iudustrle. zulk een voornaam gedeelte va» onze nüverheld. weder tot een gunstiger tüdperk 
terugkeert. •«-1/01» 

Wü ontleenen aan het A 1 g 0 m e e n H a n d o 1 s b l a d, waarin voorkomt liet verslag van de vergadering der 
Kamer van Koophandel te Amsterdam, het navolgende betrefteude de verordeningen op het bouwen en de solidlteit 
dor spoorwegviaduot: 

De Voorzitter bericht van eenige architecten alhier ontvangen te hebben: medoaeellag van hunne bezwaren 
togen hoofdstuk IX der Politieverordening op het bouwen en sloepen, met verzoek dat de Kamer hierover luro 
meening uitspreke bü Gedeputeerde Staten van N.-H. 
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. d R t a 6 b e a o e i a e verovdening ^ a ^ e t ó n g ter visie had gelegen en daarna eerst 
„nc Voorzitter woes er op d R t a 6 b J0 ^ b r l o f v a n Q e a . g t a t e n ^gekomen, waarin die verordening 

Was aangonomen. Buitendien was reeds bü B. en . . om hare verwerping van den 

omdat I) inderdaad van belang voor de nüverheld Is. De Hee, n BEüKh. , 
. . u i •• wnt tweede niet onbelangrflk feit voljt: 

tot ieden d.er -n.miss.e benoemd. ^ ^ Z en Secretaris der Kamer een be.oek hadden gebmht bö de 
„Nog deoUlo de. Voorzitter mede. dat Voorzlttm en staatsspoorwcgcn, die helden 

Heeren S.1UUKMAN8. directonr dor « ~ ™ k O T J ^ ' f n ^ 'DS nood.gdo de leden der Kamer 
aen toe.and der viaduct hier ter stede " ^ Z o ^ ^ te nemen. A. H. « ^ n . 'BV. 

u l t zei. de viaduct en de w e « h e d e n aan het ^ - ^ n ^ ^ ^ K o o p l m i u l o l bouwverordeningen 
Omtrent het eerste punt verheugen wü ons er over d t o t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ d i t 

in onderzoek gesteld heeft. Bet is volkomen waar, dat er tüd geno g 

brengt daarom nog de onverm«deiüke « 0 e d k 7 ' i n 8 - ^ ^ a o h t e n d ! e k o men zullen, alvorens zich daartegen 
«er Hollandsche natuur is het e.gen, o e r 8 t d e f'"^ Rf ' W , t i8 0 0 n e ^ o o n t e , welker genezing wj) spoedig 

::—rr-r r.rri:::: r: : • — - — - - - °° * 

„a„. „ri. ...- « .^" •- «" , . t i l t . "1 — «' - •""•" ™ ""1—- "" 

wordt -. „o o h w a t b a a t h e t r is zu ..,»„ hBt de tlld zal hierin rechter z^n. 
WU hebben het reeds meermalen gezegd en h.rhalen het de ttfd 

Een Nederlandsch bouwmeester gehuldigd: ü l t . A i n h e m bericht men, dat aldaar sprake Is van 

Het N i e u w s van den Dag van 1 6 ^ f ƒ ^ ^ p l e g e r gemeente-architeet te Arnhen. naar 
het oprichten van een gedenkteeken voor wijlen H. J. HBUYEiaö*, 
wiens plan en onder wiens leiding de stad vergroot is. w(, (un, afgestaan. 

Op de boulevard aldaar zou alsdan wellicht een stuk grond ^ Z ^ herinnering aan de bouwkundigen 

0 P deze wl)zo wordt waar.chön.flk do rü geopend der monumentenreeks, ter 

die zoo vele kunstwerken achterlieten. . ^ ^ hunT101. k n n 6 t 
Het is zonderling, dat waar schilder- en dichtkunst .o dUwe f « ^ ^ ^ c n v o o r ^ d o e l zich, 

te eeiv, door hen op plein of ^ ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ e e n HENDRIK UK K É T « en zoo-
nimmer hebben aangesloten. Toch hebben een JACOB VAN CAMrt, 

vele anderen daarop ten volle aanspraak. wftl,fi,kflert tot de ril harer zusteren, waaruit 
Nu de kunstzin zich al meer en meer verheft en de ^ ™ \ ^ * 2 * Z waardeering van het werkelijk. 

.„ ,n het platgeiuste tüdperk werd verdreven, koesteren w« het ^ ^ ^ T 

goede. dat het verleden ons aanbiedt, moge büdragen. tot oen huld.gmg In gelüKen zin. 

W ü zouden het toejuichen Indien daartoe een plan ^ J ^ e r ^ H c l i e p p i„ g , het aloud 

M „,., „«,... * .*.« i««- — -—»»•" * t r , : " — n . »* —•- * 
oogst srmistig kan zijn. 
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Jti. 8. 2de Jaargang. 2 Februari 1887. 

B O U W K U N S T . 

DE WATER-, EN KLOKKENTOREN AAN DE GASFABRIEK TEAMSTERDAM. 

(•By de plaat.) 

e omschrijving van dit bouwwerk volgt in korte trekken, en geeft ons aanleiding, daarbij 
de geschiedenis onzer kunst raadplegend, een blik rugwaarts te werpen op het jaar 1867. 

De Volks-Almanak, uitgegeven door de M a a t s c h a p p i j t o t N u t van 't A l g e m e e n , 
is een te goede bekende, dan dat nadere toelichting daarover noodig is. 

Al zegt het spreekwoord: .Almanak, Leugenzak". dat is niet van toepassing op genoemde, 
waarin menige waarheid in populairen vorm voorkwam en ten nutte van het algemeen bleek 
te zijn. 

Voor nu twintig jaren geleden bevatte die almanak een artikel, met tal van graTures ter ver
duidelijking opgeluisterd. 

Het opschrift luidde: ilets over het bouwen met gebakken eteen." De inhoud behoorde tot de 
waarheden, waarop wij zooeven gewezen hebben. 

De bouwmeester I. G o s s c h a l k stond aan den vooravond van zyn werkkring. De loopbaan 
moest worden aangevangen. - In welke richting? Het artikel laat het antwoord op de vraag 
duidelijk doorschemeren. 

Toen waren er bouwmeesters in den lande, die zich beroemd maakten door de, volgens hun, 
edele pleisterkunst. 

Prullaria hier en ginder in de magazijnen bijeengeraapt, gepast of ongepast, men zag 
toen zoo scherp niet, maakte in het Portland-werk gedrukt de versiering van eenen gevel uit, die 
volgens de publieke opinie er keurig helder en net uitzag. 

Pleister, wanneer het niet anders kan; doe het spaarzaam, en verlaat den weg dien ge 
bewandelt, welke zoo doodend is voor elke kunstbevordering. 
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Sla het oog op het werk uwer voorvaderen. Ziet hoe zq wisten te tooveren met den eenvou-

digen metselsteen, waarvan nog zoovele overblijfselen getuigenis afleggen. 

En als bewijs daarvoor illustreerden vele schetsen het onderwerp. Dien weg moesten •wij, 

volgens den schrijver op, en wanneer, na jaren, wij ons nu nog herinneren, wat toen geestig werd 

ontvouwd, wij vinden het tevens zaak, het slot der bijdrage in zijn geheel te herhalen: >En als 

de architecten er zich door genoopt voelen, om de oude steden wat vlijtiger te bestudeeren, en eerbied te 

hebben voor 'tgeen zif verachtend ouderwetsch noemen, en hun voordeel te doen met het Vele voortreffelijke 

in den bouwtrant onzer voorouders, liever dan de zinledige flonherkraam der Franschen tot model te nemen, 

dan tal ik mijn doel voor bereikt houden. Om de oogleden der werkbazen op te heffen, daartoe vrees ik. 

behoort een hefboom, sterker dan mijn hand dien vermag te voeren." 

Twintig jaren zijn wij vooruitgeschoven. De hefboom, die vereischt werd, is verkregen door 

den velen arbeid dien de bouwmeester heeft gedaan en die zoo velerlei onderwerpen vormde, 

bij welker beschouwing de oogleden zich van zelven ophieven, om de indrukken te behouden, die 

het werkelijk goede van zulk metselwerk boven het pleisterwerk maakt. 

Bij het zien der vele en uitgebreide werken van de Amsterdamsche gasfabriek dachten wij 

daaraan. 

Eo al moeten wij eerlijk bekennen, dat ons nationaliteitsgevoel weemoedig wordt gestemd 

bij de gedachte, »jammer dat zooveel materiaal van elders kwam, voor onze nijverheid te loor 

gpng", dat is een wondenplek, die wij genezen en nimmer terug wenschen. 

Maar als uiting van onzen kunstzin, waarlijk dan verwijlen wij gaarne tusschen die vele 

denkbeelden, welke zich, door hunne verdiensten, als om strijd aanmelden. 

"Wat er met een steen kan uitgericht worden, de gasfabriek vertoont er een beeld van. De 

profetie van twintig jaar her heeft zich bewaarheid, en wanneer wij verleden en heden met elkan

der vergelijken, inderdaad dan past een woord van dank aan hen, die daartoe de baanbreker 

waren. 

Tot een der voornaamste gedeelten van de gasfabriek -kan men den water- en klokkentoren 

rekenen. — Onder die torens, waarvan de toepassing in onzen tijd meer algemeen is, vormt deze 

de minste niet. De opvatting is zeer eigenaardig. Ook de constructie van dergelijken toren is nog 

al veel omvattend. Om daarvan een denkbeeld te geven dient men te weten, dat op 21 M. boven 

A. P. een ijzeren waterreservoir is aangebracht, waarin 136 M3 kan geborgen worden, eveneens 

op de hoogte van 15 M. een gesloten ijzeren reservoir van 49 M3 inhoud, tot het opnemen van 

het ammoniakwater, verkregen uit de verschillende toestellen der fabriek. 

Water en ammoniakwater worden door pompen, in het machinegebouw aanwezig, tot die 

hoogte opgevoerd. 

Met het doel om bij brand het blusschen der cokes met succes te kunnen- verrichten, werd 

het waterreservoir op die hoogte geplaatst. Het ammoniakwater om des te gemakkelijker naar 

het hooger gelegen kleine reservoir in een achter op het terrein gelegen gebouw te kunnen wor 

den overgebracht, waar de bereiding van zwavelzuur-ammoniak uit voortvloeit. 

De constructie van den toren is, met het oog op het hier omschreven gewicht, zeer solide; 

216 palen van 12 k 13 Meter, 510 Ms metselwerk, 880 M» hout vormen de hoofzakelijke mate

rialen. De bouwkosten zijn ƒ40.000. De bovenbouw, die geheel met hout bekleed is, vormt eene 
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dubbele bekleeding, terwijl de drie klokken des avonds kunnen verlicht worden en door een elec-
trische leiding verbonden zijn met de normaalklok, geplaatst in de op 70 Meter afstand daarvan 
gelegene kantoorgebouwen van den Ingenieur. 

Hiermede is ket voornaamste van den toren gezegd, die, wanneer men hem beklommen beeft, 
een der schoonste panorama's over Amsterdam en omgeving aanbiedt, de kanaal en havenwerken 
in hun geheelen loop doen zien, tot zelfs uren ver over de waterplas, die, als de Noordzee, onze 
naaste buurman is. 

DE STAAT, ZIJNE SPOORWERKEN EN BEAMBTEN. 

Lief en leed wisselen elkaar overal. Dat zou men ook kunnen zeggen van de beambten, die 
noodig zijn geweest tot aanleg der staatssporen. 

Toen eenmaal een uitgebreid spoorwegnet in uitvoering werd genomen, was er natuurlijk 
vraag naar mannen, voorzien van de noodige kennis tot voltooiing van een en ander. Het was 
in die dagen voor velen een gelukkige tijd. 

Men zag echter vooruit in, dat wanneer aan de vraag voldaan was, op den duur de Staat 
aulk een sterk in getal zijnd personeel, niet in betrekking mocht houden; dat zou hare huishou
ding noodeloos ondermijnen. 

Met die wetenschap werd het woofd t i jde l i jk aan een groot deel der betrekkingen 
verbonden. 

Hoewel nu het wisselen van het tijdelijke met het eeuwige velen niet aanstaat, zoo zouden 
in dit geval allen, thans nog in betrekking zijnde personen, dat tijdelijk wel in eeuwig ge
wijzigd willen zien, nu de mare tot hen komt, dat op het Plein in den Haag er ernstig over 
gedacht wordt, het personeel aanmerkelijk in te krimpen. Wat heeft dat tijdelijke met zich ge
bracht? Qroote voordeelen, hooger salaris namelijk, dan bij doorgaande aanstelling zou ver-
leend zijn. 

Juist die tijdelijke aard vereischte, dat er goed betaald werd, want wanneer eenmaal het 
ontslag dreigde, de jaren geklommen waren, de kunde zich eenzijdig had gericht dan zou het 
vinden van nieuwen werkkring alles behalve gemakkelijk gaan, en door goede verdiensten 
alleen kon worden gespaard, indien die tijd mocht naderen. 

Zoo vlogen jaren achtereen voorbij, maar zooals het gaat met alles, ook het spoorwegnet 
bereikte zijn toppunt, er is vooreerst genoeg gedaan en het spook, dat als ontslag in het gehoor-
teregister staat geboekt, gluurt tot veler angst uit de verte. 

Er is in dat ontslag niets onredelyks. Het burgerlijke leven geeft veel meer wisselvalligheid 
by dikwerf slechte, soms geheel geen betaling. Toch geeft dit nog geen aanleiding, dat daarom 
ook anderen het verdrietige daarvan moeten leeren kennen. 

Het is buitendien eene waarheid, dat vele beambten zich voor den Staat verdienstelijk hebben 
gemaakt; dat de mogelijkheid bestaat, er te avond of morgen weder krachten noodig zijn om 
nieuwe plannen, door den Staat te ondernemen, te helpen voltooien, hetgeen noodig is, willen wij 
niet in eene ongelukkige malaise geraken. Een land dat vooruitgaat, vereischt altijd goede werk-
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krachten, en dat vindt de Staat in hen, wiens trouw zoovele jaren achtereen is gebleken. Met 

nieuwen moet de proef nog genomen worden, de ouderen hebben haar doorstaan. 

Daarom zouden wij dat ontslag tot het minder geschikten wenschen te bepalen, en het 

daarbij laten. Het kan eeue vingerwijzing voor velen zijn: voorziet u in tijds; de kans, ge ziet 

het, kan verkeerd loopen, want ook de huishouding van den Staat vraagt verantwoording. Tot regel 

echter aan te nomen, allen die zes dienstjaren achter den rug hebben, al is het op meer geëven-

redigd salaris, over te plaatsen naar betrekkingen bij bouw- of waterstaat opengevallen. Dan 

volgt daaruit van zelf dunning in de gelederen. Voegt men hierbij dat andejen weder oud wor

den, zich aan den dienst onttrekken, dat enkelen zich doen afschrijven omdat zij zekerder loop

baan kunnen vinden dan het wisselvallige van hun heden, dan breekt daardoor al spoedig de tijd 

aan, dat het ontslag zal blijken ounoodig en eene verkeerde vreesaanjaging te zijn geweest. 

Wij sluiten ons daarom met onze nog jeugdige stem gaarne aan bij de velen die zijn opge

gaan, en wel opdat langs redelijken weg worde tegemoet gekomen in den jammer welke door 

buiten werkkring te zijn, zoo vele hoofden van familiën zou treffen. 

Al heeft ook het tijdelijke als het zwaard van Damoclés hun altijd boven het hoofd ge

hangen, men gewent zich aan alle gevaar. 

Waar nu de Staat bezig is zoo menig patroon op te roepen voor de commissie van enquête 

en de vraag stelt: maar zorgt ge dan zelf ook niet voor de toekomst van hen, die met ijver 

voor uwe belangen werkzaam zijn (een vraag, zoo in alle deelen gepast), zou daar de Staat 

zelf als hij opgeroepen werd voor die commissie te verschijnen, moeten antwoorden: ik deed 

niet alzoo. Daar staat het volk achter hem, waarvan voorzeker het eenparig oordeel luidt : 

het is niet onze wil: in zulk eene groote huishouding kunnen de rollen van het bedrijf wel eens 

gewisseld worden om schade te voorkomen. "Waar ge het goede van ons verlangt, gelooven wij 

ook op uw voorbeeld te mogen rekenen. 

OVER GASLEIDINGEN. 

Zooals de titel van dit opstel reeds aanduidt, betreden wij- het gebied der technologie, 

waarop ook de bouwkundige meer of minder tehuis behoort te zijn. Wanneer hij ook in den regel 

met den aanleg van gasleidingbuizen niet direct te maken heeft, dan moet hij toch in staat zijn 

zulke geleidingen voor een meer of minder uitgestrekt gebouw te kunnen berekenen, of kunnen 

beoordeelen, dat bij de uitvoering van zulke werkzaamheden aan de gestelde eischen in alle 

opzichten worde voldaan. 

Wij geven daarom in het volgende eenige practische wenken, welke in zulke gevallen tot 

handleiding kunnen dienen. 

Een eerste vereischte is, dat de buizen der huisleidingen de noodige doorsnede hebben, die 

natuurlijk afhankelijk is van het aantal gasvlammen en van de geheele lengte der geleiding. 

Nemen wij aan, dat eene gasvlam per uur 150 Liter gas verbruikt (normale gasvlam), dan 

zijn de afmetingen der gasbuizen volgens de volgende tabel te berekenen: 
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AFMETINGEN VAN GASBUIZEN BIJ HÜISLBIDINGEN. 

Lengte der 

leiding in Meter. 

8 
5 
10 
15 
20 
80 
40 
50 
60 
80 
100 
120 
150 

18 

15 
10 
7 
6 
5 
4 
8 
3 
8 
2 
2 
2 
2 

16 

25 
15 
12 
10 
8 
7 
6 
6 
5 
4 
4 
4 
3 

20 

40 
25 
20 
16 
14 
12 
9 
8 
8 
7 
6 
5 
4 

Aantal gasvlammen. 

25 

85 
60 
45 
36 
30 
25 
22 
20 
18 
16 
14 
18 
10 

32 

160 
105 
85 
65 
60 
45 
40 
35 
38 
26 
24 
28 
20 

38 

240 
170 
130 
100 
90 
70 
60 
45 
43 
40 
38 
86 
32 

50 m.M. 

520 
370 
270 
220 
190 
150 
130 
120 
110 
90 
80 
75 
70 

diameter. 

Bij voorstaande tabel is aangenomen, dat slechts circa Vs gedeelte van de aanwezige gas

vlammen tegelijkertijd branden, op welke veronderstelling de diameter der gasbuizen berekend is. 

Moeten echter alle aanwezige vlammen tegelijkertijd branden, dan kan men hiervoor den diameter 

der gasbuis vinden, wanneer men het aanwezige aantal vlammen met •/, vergroot en naar dit 

verkregen getal — steeds de lengte der geleiding in aanmerking nemende — den diameter bepalen. 

De getallen gelden echter slechts voor horizontale geleidingen ; bij dalende buizen moet de diameter 

grooter en bij stijgende iets kleiner worden genomen. Komen vele bochten in de geleiding voor, 

waardoor de tegenstand vergroot wordt, dan is het wenschelijk ook den diameter der buis te~ 

vergrooten. Wanneer de geheele gasleiding gelegd is, moet ze onderzocht worden of misschien nog 

lekken aanwezig zijn. Hiertoe moet de geleiding onder eene drukking van 20 c.M. waterkolom 

gebracht worden, welke na '/-, uur niet onder 10 cM. gedaald mag zijn. 

Deze voorzichtigheidsmaatregel mag in geen geval worden nagelaten en de opzichters van 
een gebouw moeten er steeds op letten, dat de proef zorgvuldig uitgevoerd worde. 

Het aantal vlammen, 'twelk voor ruimten van verschillende afmetingen ter verlichting voldoende 
is, kan uit de volgende tabel worden berekend. 

Afmetingen van het vertrek in M. 

lengte. breedte. hoogte. 

4 - 5 
5 - 6 

7,5 
10,0 
12,5 
15,0 
19,0 
22,0 

4 - 5 
5—6 

7,5 
10,0 
12,5 
15.0 
19,0 
22,0 

3 - 4 
4,5 
5,0 
9,0 
7,0 

12,0 
14 
15 

Aantal vlammen. 

8—3 
5 - 6 
9—12 

15—20 
25—30 
40—45 
60-70 

100-120 

Hoogte der vlammen boven den 
vloer in M. 

2—2,10 
2—2,3 

2,3—2,5 
2,6—3,0 
3,5—3,8 
4,0-4,5 
4,5—5,2 
5,5-6,2 

De getallen dezer tabel zijn natuurlijk op ondervinding gebaseerd; men kan ze dus met 
vertrouwen raadplegen en toepassen. 

Drukregulatoren hebben het doel om den druk in de gasleiding steeds op constante hoogte 

te houden, onverschillig of er meer of minder gasvlammen branden. Die regulatoren worden dan 
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direct achter den gasmeter in de geleiding geplaatst; wenscht men dit niet, dan kan ook iedere 
brander direct met een drukregulator worden roorzien. Bij het gebruik van een gemeenschappelijken 
drukregulator moet, ten gevolge van den gereduceerden druk in de geleiding, deze laatste 
grootere doorsnede hebben. Met het oog hierop kunnen deze in reeds bestaande geleidingen 
meestal niet geplaatst worden. 

Ofschoon men met gasdrukregulatoren bij grootere gasleidingen eene aanzienlijke gasbesparing 
kan verkrijgen, zoo moet men met den aankoop er van toch zeer voorzichtig zijn, daar er veel 
namaak in dit fabricaat bestaat. 

AMEESFOOET. H HINKELMAN. 

U TT V F N D T N G E N. 

TECTORIUM. 

Als het niet vreemd klinkt, trekt het ook de aandacht niet; dat is nu eenmaal zoo de ge
woonte. Het eenvoudige gaat onder de massa verloren. Zeker om deze reden werd de dak-
bedekking, die wij wenschen te beschrijven, bestempeld met den naam T e c t o r i u m . - Over
eenkomstig onze roeping hebben wij getracht iets meer te weten te komen omtrent aard en nut 
van dit artikel. 

Het Technisch bureau de Vo og t te Amsterdam stelde ons daartoe met alle bereidwil-
ligheid in staat. 

Wij vernamen dan, dat dergelijke bedekking de voordeelen heeft: waterdicht, (doorschijnend, 
vrij van temperatuurverandering, elastisch en daardoor onbreekbaar, en lichter dan eenig 
ander soort te zijn, deugden welke de goedkoopte der constructie, waarover dekking noodig is, 
bevorderen en daardoor de beste aanbeveling voor het gebruik zijn. 

1°. Waterdicht. De samenstelling wordt verkregen door rechthoekig aaneengevlochten ijzerdraad, 
om-en-omgaand, daardoor vierkantjes vormende van pi. m. 0.0025 M. Het draad zelf is 0.001 M. 
Over dit vlechtwerk is ter wederzijden eene stof gegoten, die op het eerste gezicht doet denken 
aan de stukjes mondlijm, waarmede wij in vroeger jaren verplicht waren het papier aan het tee-
keabord te bevestigen. Deze verbinding verkrijgt daardoor eene dikte vfcn pi. m. 0.0025 M. De 
lijmige bestanddeelen, die een goed aaneengesloten geheel vormen, bevestigen het vertrouwen in 
de waterdichtheid. 

2o. Doorschijnend. De grootste deugd er van is zeker wel de doorschijnendheid. Het licht 
heeft gelegenheid in getemperde kracht er door heen te dringen j daarbij geeft het geelachtige, 
den grondstof eigen, daaraan tevens eene zachtere tint. 

Er is ook nog een andere kleur : het groen. 

Voor staande lichtramen is het goed te gebruiken. Het geel en groen vormen dan een middel 
om gekleurd glas na te bootsen. 

Doorschijnend en waterdicht, het laatste is dikwerf een zoo zeldzaam voorrecht bij lichtope
ningen in onze liggende kapvlakten, beide hoedanigheden vergrooten het voordeel dezer bedekking. 

Men is in staat, eene geheele kapvlakte, er mede dekkend, op alle punten gelijk licht te 
behouden. Dit is lichtbehoevende inrichtingen van groot gewicht. 
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8». Vrij van temperatuur-veranderiug, elastisch en daardoor onbreekbaar. De verandering van 

-temperatuur is van geen invloed. - Het komt ons ecttfer voor, dat bij hooge zomerhitte de stof 

zeer lenig moet zijn. Uitzetten en krimpen gaat echter niet, omdat het ijzerdraad den afstand 

bepaalt. Hierdoor is ook de hechtheid der constructie verzekerd, en waarborgt de elasticiteit. 

Brandgevaar weert het niet, de bestanddeelen zullen bij brand eerder welkome voeding 

geven dan niet. Maar dat is ook de bestemming dezer bedekking niet. Die het echter wenscht 

kan het brandvrije er gemakkelijk aan toevoegen, door toepassing van een der vele hulpmid

delen daarvoor verkrijgbaar, zonder dat de waarde of bestemming er bij verliest. 

4e. Lichter dan eenig ander soort dakbedekking. Ook dat onderschrijven wij gaarne. De 

lichtheid der bestanddeelen bij deze geringe dikte-afmeting maakt het gewicht luttel. 

De dekking kan geschieden van spant tot spant en met zinken nagels worden bevestigd. 
Het is noodig de aansluiting op het spant 0.02 of 0.03 M. over elkander aan te brengen. Hierop 
wordt een lat gehecht, ongeveer 0.08 M. breed, waarna al de aansluitingen met een vernis 
worden dichtgestreken. 

Ter voorkoming van het doorbuigen bij platte daken, waar vooral opeenhooping van sneeuw 

schade zou kunnen uitrichten, is de hierbij aangegeven constructie aan te bevelen. Daarbij zijn 

d. de rollen; 

d' de strooken; 

a. de spantbeenen; 

è, de schroten, zwaar 0.027 x 0.10 M.; 

o. de vullingen op de spantbeenen, die eene volkomen waterdichte aansluiting verzekeren 

De afmeting waarin de rollen verkrijgbaar zyn, is : 

8.00 M. x 1.20 M. en 

8.00 » x 0.60 M. 
De prijs is voor geel ƒ 8.65 j 

Q n n f per M». 
» » » > groen» 8.90 J r 

terwijl groote hoeveelheden aan reductie onderworpen zijn. 

De kosten kunnen dus geen aanleiding geven de toepassing na te laten. Monsters zijn op 
Aanvraag verkrijgbaar. 

Wij gelooven dat voor velerlei doeleinden, als overdekte gangen, lantaarnramen op binnen
plaatsen, serres, werkplaatsen en voor zoovele lichtvereischende ruimten het Tectorium wel een 
toekomst heeft. 

VENSTERSLUITINGEN". 

wij leven in een tijd, waarin de verandering van kleine tot groote ruiten medebrengt, dat 
de meerdere glasdikte, by velen daarop het vertrouwen doet ontstaan, van een volkomen waar
borg tot afsluiting. 
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Het as ons menigmaal voorgekomen, dat •wanneer een winkelpui was in teekening gebracht 
en de bouwkosten met den patroon besproken waren, de regel op de begrooting voorkomende,»en 
zooveel voor de luiken" een verbaasd gezicht verwekte. »Maar Mijnheer, was dan de vraag, hoe 
is het mogelijk nog luiken op uwe rekening te brengen, waar het glas bijna zoo dik als een 
plank is ?" 

Oogenschijnlijk is voor niet-deskundigen daarvoor wel iets te zeggen. Het begrip toch dat 
dikte en kracht, waaraan weerstand geboden moet worden, tot elkander in verhouding moeten 
staan, is voor ons gemakkelijk te begrijpen, die daarvan de dagelijksche ervaring hebben 
opgedaan. 

Men zag het dan ook in de laatste jaren bij vele verbouwingen, dat aan de winkelruit de zorg 
overbleef op zich zelve te moeten passen en een eenvoudige binnen-jalousie het bewijs gaf, dat 
de handel daarachter in ruste was. 

Meer en meer echter leerde men die opvatting wijzigen. De naar huis zwaaiende «nachtpit" 
viel .somwijlen met zijn rug tegen de ruit, de elasticiteit was onmachtig, en een sierlijke ster 
met een staart, als dien van een komeet, toonde den volgenden morgen de plek aan, als bewijs 
dat niet iedere^kennismaking even gewensehte gevolgen heeft. 

Dan weder waren het die ondeugende straatbengels, die met hunne kattenpult, de ruit in 
een landkaart veranderden, overal de grootste steden in poreusen vorm achterlatende. Soms zelfs 
waren het welopgevoede lui, die bij wijze van een grap, de glasoppervlakte voorzagen van sierlijke 
krullen of naamcijfers; kortom men zag in dat onbeschermd glas weinig waarborg voor besten
digheid aanbiedt. 

Bovendien was er nog een groote macht die voor bescherming pleitte. Ons zoo rustig landje 
krijgt zoo nu en dan den weergalm te hooren van wat voor jaren bij onze naburen werd verno
men. De Marseillaise weerklinkt verhollandiseerd soms door de straten, en evenals de komst van 
dat lied zich lang heeft doen wachten, evenzoo is het ook gesteld met de daaraan eigenaardig 
verbonden en af te keuren gevolgen: zoo'n steenworp bier en ginder en menig Metergroote ruit 
gaf den geest. 

Men begrijpt daaruit, dat beter moet voorzien worden in de bewaring van goed en eigendom, 
waartoe glas alleen weinig vermag. 

Ook alweder laat volgen nu de sluitingen, in den geest als wij die in vele groote naburige 
koopsteden hebben opgemerkt, vooral te Parijs en Brussel, waar elk magazijn voorzien is van 
eene totale afsluiting door plaatijzeren of houten rolblinden, die de glasruit geheel en al, 
dikwerf ook de deuringangen bedekken, bovendien voor geene spoedige vernieling vatbaar zijn. 
Eene kleine hoogte blijft des avonds geopend voor hen, waar binnenshuis nog op gewacht wordt 
en bet is dikwerf vermakelijk om te zien, hoe de heer des huizes, als een kat door de nauwe 
opening in het late avonduur naar binnen kruipt. 

De volksgeest is daar nog anders dan bij ons en eischt beteren tegenweer. 
Het is echter noodzakelijk dit aan de huissluitingen ook bij ons meer zorg besteed worde. 
In verband met doze beschouwing brachten wij dezer dagen een bezoek aan de jalousiënfabriek 

van den Heer J. L. Kroner *Ŝ . Ludënsteeg 4 Amsterdam. Wij zagen daar eene nieuwe venster
sluiting waarmede de winkelpui geheel werd, afgesloten van den publieken weg. Op een rol, 
aangebracht tusschen. vloer en plafond der volgende verdieping, of geborgen in eene kroonlijst, 
wanneer de verdiepinghoogte daartoe ruimte aanbiedt, bevindt zich de venstersluiting, bestaande 
it afzonderlijke strooken, ongeveer 0.05 M. breed en geprofileerd, die verbonden zijn met schar-
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nieren, welk geheel door een rad in beweging gebracht, met het meeste gemak op en neer loopt 
in den groef daarvoor in de kozijnstijleri aangebracht. 

Doordien iedere strook op zich zelve staat, kan bij hapering of andere storing zulk eene strook 
verwijderd worden, en door een andere vervangen, zonder vele kosten te veroorzaken, waardoor 
de eerste uitgave weinig onderhoudskosten na zich sleept. Wij zagen eene gelijkvormige con
structie aan de binnenzijde der ramen meermalen aangebracht en wel op stalen veeren, die 
echter de onhebbelijkheid hebben voortdurend te springen, waaruit immer reparatie volgt. Deze 
constructie sluit dat uit en is daardoor zeer aan te bevelen. 

Ten einde een goed oordeel te vestigen, begaven wij ons vandaar naar de effectenkantoren 
van de Heeren B r o e k m a n en B o n d e r s , Prinsengracht bij de Vijzelgracht Amsterdam,daar 
geschiedde de sluiting, op gelijke manier echter werden de beide ramen gelijktijdig door dezelfde 
beweging gesloten, hetgeen de fabrikant aanneemt tot grooter aantal te kunnen verlengen, waardoor de 
gelegenheid gevormd werd verschillende ramen, op een zelfde verdieping geplaatst, in een kort 
oogenblik van sluiting te voorzien. Inderdaad een groot gerief. Het hout, dat er voor gebezigd 
wordt, is Amerikaansch greenen, terwijl de bewerking met zorg geschiedt1 

Wij aarzelen dan ook niet, nu de venstersluitingen uit den aard der zaak en tijden weder 
meer op den voorgrond treden, de aandacht hierop te vestigen, vooral ook voor buitenverblijven, 
waardoor inbraak een sterken bestrijder vindt. In gevallen waar deze sluiting nog niet toereikend 
wordt geacht, bedekt men het hout der strookeu aan de achterzijde met band of staafijzer, waar
door de paneelzagers ook al hun stukje brood verliezen. 

Die eene gemakkelijke, goede en degelijke afsluiting voor zijn magazijn verlangt, raadplege 
deze fabricatie, evenals voor ons, is de fabrikant zeker gaarne bereid alle inlichtingen te schen
ken. De prijs, de grootste factor, tot ons besluit, is daarbij zeer aannemelijk. 

F A B R I K A T I E 
VOOR HET MAGAZIJN VAN H. F. JANSEN & ZONEN IN DE KAL VERSTRAAT 

te Amsterdam, 

Die Amsterdam kent, weet ook waar de gezellige Kalverstraat is. Die er leeft, komt er 
dagelijks even wandelen; dat is zoo de gewoonte en wel een goede. Veel dat nieuw is vindt men 
er het eerst tentoongesteld, en, meer dan wij zelven vermoeden, hebben wij onzen smaak zien 
ontwikkelen, door de schoone producten van kunst en nijverheid, achter zoo menig apiegelruit 
ter aanschouwing geplaatst. Is er iets nieuws, ge kunt zeker zijn, dat de stremming der wan
deling op het trottoir er u direct van op de hoogte brengt. Zoo gebeurde het ook dezer dagen. 
Voor het magazijn der meubelfabriek van de heoren H. F. J a n s e n & Zonen stond gedurig 
elk plaatsje bezet. Wat kon er zijn ? 

Wij drongen hoe langer hoe meer naar voren, ten spijt van hen, die in hun groei waren 
blijven steken, en zagen achter de groote spiegelruit oen eigenaardige eikenhouten betimmering 
met ebbenhout ingelegd, opgesteld. Streng en volkomen den Oud-Hollandschen geest opgevolgd en 
weer gegeven. Eenvoudig in versiering doch daarom juist zoo in overeenstemming. 
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Wij zouden misschien het hierbij hebben gelaten, zoo niet een bijzonder feit ons deed besluiten, 

onze lezers hiermede in kennis te brengen. Aan die fraaie betimmering is eene geschiedenis ver

bonden. 

De bestemming daarvan is namelijk de wandbekleeding in een depot dat de firma Erven 

L u c a s B o l s in de Friedrichstrasse te Berlijn gaat oprichten. 

De Heeren S a n d e r s en B e r l a g e , architecten, genieten de eer van het ontwerp. 

Toen besloten werd tot de vervaardiging, noodigden die Heeren eenige Nederlanders en twee 

Berlijnsche meubelfabriekanten uit tot prysopgave. 

Niettegenstaande de post, invoerrechten, transport, bestelloonen enz. waarmede onze industrie 

moest rekening houden, was de hier genoemde firma de laagste. Hoe het werk behartigd is ? 

Men zou gerust durven zeggen: het kan niet beter. Wij verheugen ons over dit feit. Het zal 

wellicht wat meer onze nationale eigenliefde gaan streelen, waarmede het bij velen nog bitter 

slecht gesteld is. Want als iets niet uit den vreemde komt, is het zelden naar wensch. In dagen 

als onze tegenwoordige, waar elke versnippering van arbeidskrachten te bejammeren is, omdat wij 

zelven zoo veel kunnen gebruiken, zqn feiten als dit weder om een riem onder het hart te 

steken, zooals het spreekwoord zegt. Moge de herinnering daaraan medewerken dat dit de 

voorbode van vele dergelijken zij. 

ONS GEREEDSCHAP. 

De hier novcnstaamlo gravure herinnert aan een waar woord. G o e d ge

r e e d s c h a p is het halve werk. Al is het mogelijk dat een knap werkman met 

slecht gereedschap toch nog wel iets goeds kan maken, zoo wordt dat alleen 

verkregen door zl)n Inspanning en geduld. Verschaf hem echter andere, betere 

werktuigen en honderdvoudig vermeerdert zyn arbeid in waarde. Was het In 

vroeger dagen de gewoonte, dat de baas een kykje nam in de gereedschapsmand, 

lag de stopverf om de fouten te stoppen niet vooraan en zag alles er goed 

onderhouden uit, dan besloot gewoonlflk de keuze ten gunste van den vrager. 

Zoo was men er van doordrongen, dat goed gereedschap noodig is. Onze 

tl)d eisoht echter nog meer. BU het goede, moet het gereedschap in de eerste 

plaats waarborg leveren voor spoed In de bewerking. Nu biedt daarvoor de 

stoomkracht, hare onschatbare hulp. Het is echter niet Iedereen mogelijk om 

zfln zaak zoo In te richten, dat dergelijke kracht met voordeel is aan te wen

den. Er is dikwerf niet genoeg noodig, om de kosten van aanleg te kunnen bestrijden. Dan blljve men bfl de 

hand kracht, die Is voor een Ieder bereikbaar. 

Met het oog daarop zagen wij In de Inrichting van de Heeren DE GREEF en VERSTEEGH, Kinkerstraat 43 

Amsterdam, enkele werktuigen die voor onze aannemers en timmerlieden werkelijk groote waarde hebben, bfl 

betrekkelijk geringe uitgaven. 

Daaronder rekenen wy de gaten- en pennen-, steek- en tevens Inpasbank. 

De machine wordt In beweging gebracht, een dourstijl moet van gaten voorzien. In een tijd, nagenoeg gelflk 

aan die om dit neer te schrijven, zit het gat op zijn plaats. Ge behoeft er het rijhoutjo niet tegen aan te houden, 

of den beitel uit het lood staat; ook kan deze niet, zooals hl) ons wel eens verschalkte, leuk van terzijde komen 

zien. Keen, alles gaat loodrecht en op maat. Twee beitels steken tegelijkertijd de pennen. Men kan gat en pen, 

zooals wü dit In onzen jongcnsiyd noemden, niet met zijn pet In elkander gooien, er moet ook geen half KG. verf 
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tuBschen ; het past juist daarin, en in een oogwenk it a'les gesteld, want 16 minuten is toch een klein poosje, 
is het geraamte voor een deur met drie pan celen ineen. 

Verder zagen wj} daar een aantal schaven, als ojiefen, kralen enz., zelfs zeer samengestelde, waarvan de 

beitels een groot gerief opleveren bU het slopen en aanzetten. Proflei on snede van den beitel z^n van dien aard, 

dat op eiken vlakken draal- of slüpstaen het scherpen mogelök is. Het eeuwigdurende gepouter om den beitel zün 

proflei te doen behouden, zooals wö immer op onze manier geleerd hebben, vervalt daardoor en men loopt geen 

gevaar verschil van vorm te verkrügen. Dit verloopt nimmer. Inderdaad een zeer groot gemak, zelfs de pas-

beginnende, kan het scherpen dezer beitels zich spoedig aanloeren. Wie dus zfln gereedschap wil verbeteren, hJJ 

vindt daartoe tegenwoordig wel de gelegenheid. Buitendien waren er vele zeer pfactische werktuigen aanwezig, 

juist geëigend tot bevordering van spoed, zonder dat de hulp dier groote macht, den stoom, noodig is in te roepen. 

Prijsvragen-Memorandum. 
De navolgende Pnjwragen zün ter beantwoording gesteld. 

Loulsa-Stiohting te 's-Gravonhage. Ontwerp Gesticht. Termijn van inzending 16 Maart 1887. 
Zie afl. 1, 1887. 

Vereeniglng tot bevorder ing der bouwkuns t Ie Groningen. Ontwerp Villa, Term(jn van Inzending 
1 Maart 1887. Zie afl. 1. 1887. 

Maatsohapplj t o t bevorde r ing de r b o u w k u n s t . Ontwerp Kerk P.O. Ontwerp Bibliotheek-
betimmering. Ontwerp Lantaarnpaal. Term(|n van inzending 1 December 1887. Zie afl. 1, 1887. 

Vereeniging Arohl tec tura et Amicltia. Ontwerp Eden-theater. Termfln van inzending vóór of op 
20 Februari. Zie afl. 2, 1887. 

PLUKSEL UIT VERSCHILLENDE DAG- EN WEEKBLADEN DER 
LAATSTE VEERTIEN DAGEN. 

De betrekking van directeur aan de Quellinussohool te Amsterdam zal niet wodor worden waargenomen. Ter 

vervanging van den Heer A. VAN DELDEN ztjn benoemd, voor het onderwijs in bet ornament en bouwkundig 

teekenen, de Hoer H. P.-BERLAOE Nz. en voor dat in kunstgeschiedenis de heer J. F. KLINKHAMER, belden 

Architecten te Amsterdam, terwijl het toezicht over de school is opgedragen aan den Heer STROO, leoraar reed» 

in functie aldaar. B. W. 29 Jan. '87. 

De Vereeniging „Artl et Industriae'', te 's-Qravenhago, hield 27 Januari 1.1. hare gewone Jaarlljksche bijeen

komst. De Heer J. J. VAN NIEUICERKEN, de aftredende Voorzitter, werd mot algemeeno stemmen herkozen, 

«venzoo de Heer G. H. BAUER Jr. als Penningmeester, terwijl voor de waarneming van het Secretarisambt, 

wegens bedanken voor deze betrekking, door den Heer J. MUTTERS Jr., gekozen werd de Heer C. NOOIJEN; 

O. 29 Jan. '87. 

Tot Directeur der gemeente-gastebriek te Almeloo Is benoemd de Heer O. S. KNOTTNBRUS, thans Opzichter 
aan de gemeente-gasfabriek te Leeuwarden. O. 29 Jan. '87. 

In het Prinsenhof te Delft wordt sedert de vorige week druk gearbeid aan de herstelling van de „Groote 

zaal." In de vestibule wordt eene voorstelling geschilderd van de verschillende bestemmingen dos gobouws. 
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Hot Sinte Agatha-Klooeter, omstreeke 1894 gesticht, was een der aanzicnljjUsto en ryksto Trouwenconventen 

•van Holland. Het prjjkte met talrijke schilderijen ran Maerten Van Heemskerk, alsmede met een sehilderatuk van 

Desiderius Erasmus. Tijdens het begin van den oorlog tegen Spanje werd het klooster gebezigd tot woning van 

Prins Willem 1 en voor de vergaderingen der Staten-Generaal van Holland. Later werd het ingericht tot court 

van de Engelsche lakens en tot saaihal, voorts tot een Caritaat-huis en tot woningen, o. a. voor de Prinsessen 

van Portugal, eindelijk tot kazerne; de kerk word cenigen tjjd door de Engelsche, vervolgens door de Waalsohe 

gemeente gebruikt. In de groote zaai vergaderde de Provinciale Synode van Holland. 

Louise de Colligny, Prinsesse van Oranje, schonk in dit gebouw den 29n Januari 1684 aan Prins Prederik 

Hendrik bet leven. 

Do zaal binnentredende, treft men daar eveneens twee dergelijke fonds aan, het eene aan het begin, het andere 

aan hot einde der zaal, naast den schoorsteen. Het muurvlak aan het achtereinde zal oen korte mededeeling be

vatten omtrent hot leven en den dood van den Groeten Zwijger en van den volgenden Inhoud zjjn: „Willem Prins 

van Orai^e vestigde omstreeks 1672 of 1678 in dit convent zijn woning. Den 10n Juli 1684 werd h|J bij het 

uittreden uit deze zaal, waar hü het middagmaal had gebruikt, door Balthazer Gerarts verraderlijk doorschoten. 

Doodclijk gewond werd hü op de trap neergelegd, terwijl hü de woorden uitsprak: „Men Dieu, ayez pltlé de men 

am e; mon Dieu, ayez pitié de ce pauvro penpie"; vervolgens in deze zaal teruggebracht, gaf hü den geest. 

Het andore genoemde fond, aan het begin der zaal, is gewüd aan de nagedachtenis van Cornelius Husius en 

bevat behalve zün portret de volgende herinnering! 

Cornelius Musius Van Spangen, geboren te Delft 18 Juni 1600, studeerde aldaar bü Johannes Vardenus en 

vervolgens in Brabant en Frankrijk. In 1688 volgde hij Johannes Caimannus als Prior van het Sinte Agatha-klooster 

op. HU verwierf zich groote vermaardheid door zijn godsvrucht, beminnelijkheid, geleerdheid, welsprekendheid en 

dichtkunst en was met Prins Willem van Oranje bevriend. In 1672 werd hij door den graaf Van der Mark, heer 

van Lumey opgelicht en den 10n December te Leiden gruwelijk vermoord. 

Van de zeven hooge nisvensters in de zaal, elk vier ruiten bevattende, is elke ruit met twee medaillons van 

gebrand glas voorzien. Op de bovenste vindt men de namen der zeven provinciën: Gelderland, Holland, Zeeland, 

Utrecht, Friesland, Overijsel, Groningen en Ommelanden, elk met drie wapens in medaillon. In de medaillon op 

de onderste ruiten bevinden zich de namen der vier gemalinnen van den Prins met de data van geboorte, 

huwelijk en overlijden. (''• £'•) 

D e g r o o t s t e s t o o m m a c h i n e d e r w e r e l d . Er wordt in den laatsten tüd dikwerf gesproken van 

reusachtige werktuigen. Een Amerikaansch tüdschrlft, deelt mede dat het grootste van allen, voorzeker dat is't welk 

in Friedensville, in den staat Pensylvanle zich bevindt. • 

Deze machine heeft vijl' ketels, de macht van 6000 paardenkraoht en kan, wanneer het aantal ketels verdubbeld 

wordt, evenzoa vele paardenkraoht meer uitoefenen. ledere omwenteling — de machine is voor waterverplaatsing 

ingericht — der raderen, verplaatst 17.600 gallons water, een klein meertje. Het kolenverbrutk per dag is 88 ton, 

de omwentelingen 7 per minuut, alhoewel het dubbele kan verkregen worden. De hoofdraderen hebben een 

diameter van 87 voet on ieder hunner weegt 40 ton. Gedurende de laatste 7 jaren was zy niet in gebruik, doch 

«edert Maart van het afgeloopen jaar, werkt zü dag en nacht onafgebroken door, 

20 Jan, '87. A. U. J. 
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• ^ 4- 2de Jaargang. 16 Februari 1887. 

B O U W K U N S T . 

DE WILHELMINA-GALERIJ TE 'S-GRAVENHAGE, 

{Bij de plaat.) 

r is een plekje in 's-Gravenhage, dat, TOOT het een andere gedaante verkreeg, heel wat 
moeite gekost heeft. De een wilde dit, de andere weder dat, en zoo als het gewoonlijk gaat, 
ging bet ook hier: het werkte ten nadeele van den toestand die wijziging Torderde en zonder 
hulpe bleef. 

Het was dan ook zoo getnakkelyk niet om te beslissen. Zag men de verandering liefst zoo 
ryk mogelyk opgevat, anderen daarentegen wezen op het groote contrast, dat dit tegen over de 
omgeving zou maken: het moest degelijk en soiled zijn, het geheel zou er bij winnen. 

Voor dit laatste was veel te zeggen. De plaats, waarover het verschil in meening Uep, 
was aan het Noordeinde gelegen. 

Het Gemeentebestuur kocht in bet jaar 1881 van Z. M. den Koning, de oude torens, af
sluitingen en terreinen hier bedoeld. 

Na de slooping werd aan bet plan, dat de teekening doet zien, de goedkeuring voor de 
uitvoering geschonken. 

Op den hoek der Heulttraat bleef een terreinbreedte van 40 bij 9 Meter bestemd tot vorming 
eener winkelgalerij. 

De overdekte trottoirbreedte van 2 Meter, benam weinig van het licht, dat de magazijnen 
vereischten en bood daardoor een tevens zeer geëigende wandelplaats. 

Het was in het jaar 1888, dat door de Nederlandsche Bank het terrein, grenzende aan de 
Galerij, werd aangekocht. Onder directie van de architecten Van L i t h en Van Dam te 
's-Gravenbage, werd ook dat gebouw evenals deze Galerij opgetrokken, en vormt een en ander 
een flinke aaneensluiting. 
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Het deftige karakter, dat de omgeving eischt, is, wanneer men den voltooiden bouw beschouwt, 

volkomen bewaard gebleven en de ontwerpers zijn niet ongelukkig in hunne zoo beperkte keuze 

geweest. 

Toen het Bankgebouw, dat met zijne verschillende annexen, als kantoren, woningen enz. een 

«root oppervlak beslaat, zijne voltooiing genaderd was, besloten voornoemde Architecten, de 

aangrenzende strook voor zich te nemen en daarop de Galerij op te trekken. Alles bleef dan 

in denzelfden geest aaneengesloten. 
De gevels van den Galerijbouw zijn opgetrokken op een benedendeel van Escozijnschen steen, 

dat het monumentale niet weinig verhoogt. 

De magazijnen hebben eene hoogte van 5 Meter. 
De bovenbouw doet ons aan de vormen der Italiaansohe Renaissance denken. 

De hoofdgedeelten zijn uitgevoerd in rooden zandsteen, uit de groeven van Mütenberg a/M., 

afcewisseld door witten zandsteen uit de groeven van Saint-Joire. 
De terugspringende gedeelten zijn gemetseld en met banden van deze steensoort eveneens 

" T r s t r e k s t u k k e n . boven de omlijstingen der ramen, zijn allen - t ^ . s w — 

de portretten van Z. M. d e n K o n i n g » H.M. de K o n i n g e n en H. K H. P o n s e 

W i l h e l m i n a voorkomen. Ook hebben de wapens der verschillende provmc.en daaronder 

I plaats ingenomen, welk een en ander een opgewekt aanz.n aan den ^ e e - ^ 

geeft Ter herinnering aan de nog jeugdige Prinses verkreeg de galenj den naam 

W i l h e l m i n a - G a l e r i j . 
De binnenbouw is eenvoudig samengesteld en zoodanig ingericht, dat de magazxjneu naar 

verkiezing met of zonder woningen kunnen worden verhuurd. 

De op 'deze wijze verkregen bebouwing, kan men beschouwen als een gunst.g antwoord op 

de vraag die bij den aanvang gesteld werd: >hoe moet in overeenstemming met de omgevmg 

gehandeld worden ?" 

DE R. K. K E R K AAN DE PRINS HENDRIKKADE TE AMSTERDAM. 

( D B S T . N I O O L A A S K E R K . ) 

Bouwmeester A. C BLEUS. 

Er is niets onaangenamer voor de redactie van eenig dag-, weekblad <>< f * * ^ ^ A * 

.., ," Tgln. »1- ^" ^ •»• to » ° " "'beelalne' ̂  ** ^ " ^ 
» .™. l « k»n .n g e , » . U . '** * ** " ' " " V * " ^ . . ^ . „ . f t , „ , „ . . bovengenoemd. 

In die positie borinden wij one, waar het de besolmjmg betreft v.c 

' T o t i . bet bnitan S ^ n i d . W, badden d. e , . * „ k n b M b * i.dieb wij . « b e -

genoeg waren geweest niet te voldoen aan een billijk verzoek. 
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Teneinde de redactiën gelegenheid te geven haar oordeel over het bouwwerk uit te spreken, 

"waren dezen daartoe bijeengenoodigd en werden haar alle inlichtingen verstrekt. 

Het was op een Dinsdagmorgen. Voor ieder zijns weeg« ging, klonk het verzoek van den 

bouwmeester, de omschrijving niet voor den daaropvolgenden Zaterdag te plaatsen, in verband 

met de wijding die Maandag daarop plaats had. 

Uaar was veel voor te zeggen, dat dit verzoek deed billeken en de ruimte, in aflevering 3, 

er voor gespaard, verkreeg hare bestemming niet. 

Zoo kwamen wij achteraan in de rij, doch ongetwijfeld zullen velen ook onze opmerkingen 

gaarne vernemen. 

Weinig kerkgebouwen hebben een voorrecht als dit, nl . : van zoovele kanten zichtbaar te 

zijn. Geplaatst aan de groote ruimte, gevormd door Centraal-station en Prins Hendrikkade, 

werkt dit zeer gunstig. Beide gegevens echter kunnen geen bouwwerk in waarde verhoogen, 

wanneer dat zelf daartoe machteloos is. 

Wie, die in de spoorcoupé aan de overzij gezeten is, werpt niet, alvorens het signaal tot 

vertrek klinkt, nog een afscheidsgroet toe aan hetgeen hij verlaat. 

En indien bij helderen maneschijn het oog op die schoone omtrekken valt, waarmede zich 

de St. Nicolaaskerk en hare omgeving tegen den verlichten hemel afteekent, dan ontlokt bewon

dering ons den uitroep: »Inderdaad, Amsterdam wat zijt gij schoon/" Want het nieuwe monument 

aan den buitenrand onzer stad, werkt daartoe krachtig mede. 

De bouwmeester wist iets grootsch en edels te scheppen. Hij greep uit de jaren zijner studio 

uit het rijk der Renaissance, der Gothiek, der Romaansohe en Grieksche stijl, ja van overal wat hem 

geschikt voorkwam, en verkreeg daardoor een samengestelde stijl, die hij zijne eigene kan noemen. 

Daar was moed toe noodig. Moed, omdat de critiek immer strijdlostig is, vooral op kerkelijk 

gebied,* waar elke vorm door den tijd zijne eigenaardige beteekenis heeft verkregen. Het was te 

voorzien, dat een man, die zoo met alle stijlen brak, door de strenge volgelingen van ieder dezer 

zou beloond worden met het zeggen, »dat zulk mengelmoes der kunst onwaardig was." Thans 

is het bouwwerk voltooid, en de critiek, die velen gereed hadden, glipt ongemerkt weder in den 

zak, getroffen door de verrassende overmacht die het bouwwerk op den schrijver uitoefent. 

»Ja maar, hoeren wij toch nog gewagen, de détails hadden wel wat beter bestudeerd mogen 

worden; zoo'n lijst had wel een geleding meer, zoo'n kapiteel wel een blad rijker mogen zijn." 

Wij stemmen daarmede niet overeen. Al zijn de détails ook nog zoo volkomen en goed 

gekozen, zij maken geen geheel. Zoo moet de bouwmeester er ook over gedacht hebben. Hij zocht 

zijn kracht in de hoofdzaak, want de plaatsing bood zoo weinig gelegenheid de détails tot hun 

recht te doen komen. Ook in de kleinigheden te veel te willen, kan oorzaak zijn dat het groote 

voor ons verloren gaat. 

Wel hebben wij een oogenblik aarzelend gestaan, toen de beide torens aan den voorgevel 

hunne spitsen verkregen, en hebben den bouwmeester wel willen toeroepen: >staak uw werk nog 

niet, gaat nog een vijftal Meters hooger, en de torens zullen meer tot hun recht komen, want 

het is ons alsof zij te laag zjjn. Jammer voor alles." Maar wij zouden te voorbarig geweest zijn. 

Juist die afmeting hield de bouwmeester voor noodipr, wilde hij de achterwaarts geplaatste koepel 

niet in 't gezicht belemmeren, en terecht was het begrip, dat geene wijziging kon geschieden, 

dan ten koste van het een of het ander. Toen dan ook het koepeldak zich welfde, werd ons 

oordeel anders gestemd en kwam de overeenstemming ons als de best geslaagde voor. 
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De voorgevel, waarvan het middendeel door de beide torens is ingesloten, volgt de rooilijn niet 

welke door de aangrenzende gebouwen, die eene verschrikkelijk nietige verhouding hebben aan

genomen, bepaald wordt. De eene toren springt eenige meters achter den andere. Dat geeft aan 

de ligging een voordeel, waardoor zich de indeeling van het plan op die wgze laat verklaren. 

Anders toch had van de voornaamste punten der omgeving een meer ontwijkend overzicht 

verkregen geweest; dat werd daardoor voorkomen. Het werken op effect, dat overal op te merken 

is, werd hierdoor sterk bevorderd. Plaatst men zich op de kade, juist over het front, dan ver

liest dit hierdoor. Bij elke verwijdering echter wint het, en juist op afstand, moet de beschou

wing het meest geschieden. 

Het metselwerk ziet er helderkleurig uit, aangenaam afgewisseld door den Beijerschen zand

steen, die in zijn warmeren tint en gedurige kleurschakeeringen aan alles leven bijzet. 

Het basement en portiek is van escozijnschen steen, breed van behandeling, waartusschen de 

granieten kolommen, groen van kleur, een monumentaal en tevens rijk aanzien geven. 

Ruime deuren vormen de toegangen in de portalen. Boven den middeningang, bevindt zich 

een groot roosvenster, waarvan het hart gevormd is, door een zittend Christusbeeld, en op de 

kruisarmen de zinnebeelden der vier Evangelisten, allen gebeiteld door de beeldhouwers V a n 

d e n B o s s c h e en C r e v e l s . Daarboven, gedragen door een console, verheft zich het 8t. 

Nikolaasbeeld door den beeldhouwer B a r t v a n H o v e . Beide voorstellingen zijn rijk met goud 

getooid, en vooral het roosvenster maakt een aangenamen indruk. 

De afdekking der torens is door den eigenaardigen vorm van het dak een meesterstuk van 

leidekkerswerk, waarbij nog komt dat maas- en schulpdak op dezelfde vlakte elkander afwisselen 

en daardoor, zoowel door verhouding als kleur der verschillende leisoorten, eene fraaie toekening 

vormen. "Wij hebben die torens van nabij beschouwd, en geven daarom gaarne de eer aan lei

dekker en loodgieter, die hiermede een werkstuk leverden, waarvan het alleen te betreuren is, 

dat de enorme hoogte weinigen de waarde er van zal doen beseffen. 

De leidekker was J. S c h o o f s te Rotterdam, de loodgieter J. M. Z u u r e te Amsterdam. 

Wij treden het kerkgebouw binnen. Gewoon aan het reusachtige der afmetingen die het 

uitwendige vertoont, zouden wij de diepte daaraan geëvenaard wenschen. 

Maar de achter gelegen gracht, een der oudste overblijfselen uit onze stad, bepaalde het: »tot 

hiertoe en niet verder." 

De toon, die inwendig heerscht, is, doordien de zacht grijze kleur van den kunstzandsteen 

uit de fabriek van P h. L i n d o te Vrijenban bij Delft, het geheele muurvlak beslaat, bijzonder 

aangenaam. Het geeft een heldere en toch gedempte kracht aan het licht, dat door de hoog

geplaatste vensterramen naarbinnen dringt. 

Evenzoo komen de pijlers van escozijnschen steen, zwart gepolijst, gunstig tegen die grijze 

steenmassa uit. Op die pijlers zijn bronskleurige kapiteelen geplaatst, waarop de hoofdspanten 

der kap de steunpunten vinden, en op eene hoogte van 22 M. het kerkruim afsluiten, met rijke 

verscheidenheid in kleur. 

Het kardinale punt in den binnenbouw wordt gevormd door den ongeveer 60 meter hoogen 

koepel. Het metselwerk reikt 40 meter hoog, waarbij het met geschilderd gebrand glas voorziene 

kapgedeelte zich aansluit. Het is een der schoonste deelen van den bouw, en vocfral bij 

avond, wanneer de vele gasvlammen, die den koepel rondom verlichten, zijn ontstoken, dan moet 

het effect ongemeen zijn. De constructie vereischte hier veel nadenken. Een enorm gewicht moest 

toch op de vier steunpunten worden overgebracht, leder dier steunpunten is dan ook onderheid 
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met 29 palen, tezamen alzoo 116 palen, die het fundatieplan uitmaken, onderling aaneengekop-

peld en met de zijmuren verbonden. 

Wij brachten ook nog een bezoek aan de kap, en: waren daardoor in de gelegenheid de 

samenstelling van den koepel nader op te nemen. 

Niets gaf eenig bewijs dat de verhouding tusschen kracht en macht ontoereikend was, hetgeen 

den bouwmeester, als constructeur, alle eer aandoet, vooral ook omdat juist dat gedeelte van den 

bodem, zijn moerassige natuur niet verloochend had. 

Het priesterkoor teit drie ramen, die, voorzien van geschilderd gebrand glas, het effect zeer 

bevorderen. 

Hiermede is de bouw in hoofdzaak beschreven. Wij hopen later in de gelegenheid te zijn, 

een lichtafdruk der photografische afbeelding onzen lezers te kunnen aanbieden. 

Voor dat echter het afscheid gegeven wordt, moet het gezegd worden; zelden zagen wij zoo 

onberispelijk een bouw voltooid als hier. 

Onder de genoodigden telden wij enkele vakmannen, en het gebeurde dikwerf, dat zij 

elkander als om strijd aanwijzing deden op de strakheid der lijnen, de goede sluiting van bogen 

en gewelven, waarmede alles was voltooid. 

Dat strekt den aannemer H. R. H e n d r i k s uit Osch niet weinig tot eer, en al zegt het 

spreekwoord, dat die uitgaat om kerken te bouwen, het niet moet doen om de winst, maar wel 

om zalig te worden; zijn werk verdient dat bij èn winst èn zaligheid verwerft. 

Maar ook de hoofdopzichter P. D. v a n R h ij n en de onderbaas R. v a n de B i g g e l a a r 

op wiens schouders niet het minste aandeel in de uitvoering van dat alles zal gerust hebben ; 

zij hebben hun sporen verdiend. 

Komt op welke hoogte ook, in kerk en kap, in portaal of toren, overal dezelfde geest, die 

goed werk eigen is, en voorzeker is dat te waardeeren bij een bouw, die door zijn enorme hoogte 

zoovele gevaren aanbiedt. Dan is het vooral aan de leiding van hen, die onder den bouwmeester 

staan, te danken, dat alles liep zonder dat zich groote ongevallen hebben voorgedaan, want waar

lijk het was een baantje, als storm en regen hun intocht van over het Y stadwaarts deden, en 

de wini zich voelde opgehouden door de hooge afmetingen, die de Sint-Nicolaaskerk aanbood 

Een waardeerend woord aan hen is hier dus zeker op zijn plaats. . 

ONDER DAK EN TOCH NIET ONDER DAK, 

OF DE IJZEREN BEKAPPING VAN HET CENTRAAL-STATION TE AMSTERDAM. 

Onder dak te zijn kan tweeërlei worden begrepen. Het dagelijksch leven wil er mede 

aanduiden, dat men binnen is en in ruste zijne uren kan doorbrengen. De vakman denkt aan 

zijn spanten, delen, pannen, zink of leien. Zijn die op hun bestemming aangeland, dan is het 

werk onder kap gekomen en gaat gewoonlijk vergezeld van de aangename gave een termijn 

van betaling met zich te' brengen. De bekapping van het Centraal-Station te Amsterdam, die een 

inderdaad fraaie constructie te zien geeft, is volgens den vakman geleeltelijk onder dak gekomen voor 

zooverre de voltooiing is geschied. De zalige rust, die het algemeen in de uitdrukking zoekt, is 

er echter niet in te vinden, zoodat men onder dak is, zonder onder dak te zijn. Het is niet onbe

langrijk, wat hieromtrent in andere bladen vermeld wordt, waarin een oordeel wordt uitgesproken 
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door de celebriteiten van het vak, nog wel indachtig aan het gezegde: »alle goede dingen 
bestaan in drieön", met een remedie, die op drieörlpi manier kan toegepast worden Wij laten 
hieromtrent het een en ander volgen : 

Op 8 dezer had in de vergadering van bet Instituut van Ingcnicura eene hoogst bclangrijko bespreking plaat» 

over de overkapping van het Centraal-Station te Amsterdam, naar aanleiding van eene zeer Interessante mededee-

llng van den heer N l e r s t i - a s z , chef van weg en werken en mouvement bü de Hollandsche IJzeren Spoorweg-

maaiBehappü, over station-Inrichtingen en overkappingen. 

Het eerste gedeelte, gewijd aan de bespreking van bet toekomstige station In Den Haag en eene vergelijking 

van de kosten van verschillende in Nederland gemaakte overkappingen, vormde als het ware den aanloop tot de 

bespreking van de nog steeds In de lucht hangende beslissing omtrent de voltooiing van de overkapping van het station 

te Amsterdam, en in verband biermede de In gebrulkstelling van het sinds lang voltooide sierlijke hoofdgebouw. 

Dank '/.{] den welwillenden aistand door den eerstaan wezenden Ingenieur, den heer Ley ds, van do resultaten 

der boringen op bet statlonseiland en van de gedane waarnemingen, omtrent de zettingen der steunpunten, was het 

den spreker mogelijk geworden in eene zeer aanschouwelijke dwarsdoorsnede de geaardheid van de verschillende 

grondslagen te doen zien. 

Uit eene aandachtige beschouwing bleek daarbij, dat tusschen|het zand van de opbooging en den vasteren 

grondslag, waarop te Amsterdam gewoonlijk wordt gefundeerd, zich eene laag slappe klei opgsloten bevond, die 

neiging had langs de naar het IJ afbellende vastere onderlaag af te glijden. Vermoedelijk heeft eene dergelijke 

afbcbulvlng door de beweging der treinen plaats gehad en zijn hierdoor de ondereinden der palen naar bulten en 

boveneinden, die tegen de zwaardere aardaanvulling tegenstand ondervonden, naar binnen gezet. 

Andore sprekers, o. a. de heer Michaolis, directeur der Staatsspoorwegen en de heer L e U d s <m anderen meenden, 

dat de zakkingen en verschuiving meer aan te geringen weerstand van den grond tegen zakken van de palen moest 

worden toegeschreven. Alle sprekers waren het er,echter over eens, dat de zakking een gevolg was, hoe dan ook, 

ran de slappe kleilaag hierboven bedoeld, maar tevens dat die verzakkingen- niet het minste nadeel voor de 

exploitatie opleveren. Uit de graphische voorstelling der verzettingen bleek, dat de grootste verschuivingen Juist in 

het midden van het gebouw by de onbelaste steunpunten bad plaats gehad. De grootste z|)dellngsche uitwijking 

bedioeg ruim 10 centimeter, verminderende tot enkele millimeters naar de uiteinden. De grootste zakking bedroeg 

36 centimeter in bet midden, verminderende tot 12 en 6 centimeter b(| de uiteinden. 

De Heer N i e r s t r a s z wees er In zijne rede verder op, dat de overkapping in de eerste plaats bestemd 

was om reizigers droog van en naar do treinen te brengen, en dat — al ware het natuurlijk wenscheiyker geweest 

dat dit resultaat op zeer geleidelijke wijze verkregen was, door afmaken van de kap zonder den minsten tegen

spoed - ' In het onderhavige geval gezocht moest worden, zoo spoedig en zoo goedkoop mogelijk het beoogde 

doel te bereiken. 

II ij ging daartoe de verschillende middelen na, en onderscheidde daarbij drie gevallen. 

Het eerste en eenvoudigste middel zou zjjn de ontworpen, gereed liggende kap zoo spoedig mogelijk op te 

stellen en door bet aanbrengen van sleden eene horizontale verplaatsing toe te laten en tegelijk door vijzels, voor 

zooveel noodlg een omhoog brengen raogeiyk to maken. De kosten van uitvoering met inbegrip van opstelling 

werden door hem geschat op /" 160,000. De spreker aarzelde eebter dit middel bepaald aan te bevelen. 

Een tweede zeer zeker kostbaar middel, waarvan de uitslag bovendien nog twijfelachtig zou zijn, ware het 

maken van pneumatische ot andere zeer diepe fundoerlngen tot ongeveer 80 M. — A. P. Daargelaten de velo 

jnooiilijkliedcn, zou dit middel wel niet, met Inbegrip van opstellen, op minder dan/600,000 mogen geschat worden. 

Een derde middel, dat Spr. ten zeerste meende te moeten aanraden, ware, zoo spoedig mogelijk de opgestelde 

kap aï te breken en voor de te maken overkappingen te Nijmegen en 's-Hertogenbosch te bestemmen. Verder 

zou voor Amsterdam eene zeer lichte overkapping met twee overspanningen moeten worden ontworpen, liefst 

samengesteld uit zich zelf dragend gcgolid gegalvaniseerd plaattjzer (Wellenblech). Deze overkapping zou gesteld 

moeten worden op betrekkelijk lichte penanten op een roosterwerk met korte palen, die niet dieper dan de boven-

zandlaag komen, zoo.lat die fundeering wel misschien zal zakken, maar onafhankelijk zal blijven van do verschuiving 

der slappe tuaschenlaag. 
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De eerstaanw. logen. L e jr d B bad toch In de laatste zomervergadering geconstateerd dat bet rasterwerk, dat 

nan de IJzijde op de zandlaag staat, geen sporen van verschuiving vertoont. Om tegemoet te komen aan even-

tueele zakking zonden reeds dadelijk Inrichtingen kunnen worden aangebracht. De kosten van dit derde middel 

werd op f 800,000 begroot. 

Het is te begrüpen, dat van de zijde van Staatsaanleg de hevigste protesten niet uitbleven tegen het denkbeeld, 

de schoone kap naar het Zuiden van het land te laten verhuizen; zy werden hierin ondersteund door prof. 

T e 1 d e r s uit Delft, die het schande zou vinden voor de Nederlandsche ingenieurswereld, indien b|) het eerste 

bezwaar dat zich voordoet, maar dadciyk werd teruggetrokken. Veeleer zou prof. Telders de voorkeur geven aan 

het eerste middel van den heer Nlerstrasz nl. aftnaken van de kap met aanbrengen van hulpmiddelen tot opvtyzelen 

en verschuiven, daar werkeiyk do geconstateerde werkingen niet zoo verontrustend zyn. Liever echter wilde prof. 

Telders afwachten of de zettingen ook van zelf ophielden en anders enkele zware pneumatische pQiers, of pyiers 

volgens de door den heer Leyds reeds ontworpen, aangestipte verryzingsmethode, maken. Op deze pyiers zou de 

kap dan door behulp van een zwaren tusscheniigger kunnen worden gesteund. 

Deze laatste bespiegeling gaf den heer N l e r s t r a s z aanleiding té constateeren, dat by de besprekingen twee 

richtingen zich openbaarden. De ntiliteltsrichting, door den spoorweg-ingenieur en zeer zeker ook door het publiek 

voorgestaan, om zoo spoedig mogeiyk een vaste parapluie te verkrygen voor het reizend publiek, dat naar het 

nieuwe station hunkert; de andere de nationaal Nederlandsoh-technlsche richting, die liever nog Jarenlang de 

interessantste en duurste proeftiemingen zou willen nemen, om de elementen eindeiyk te overwinnen, al moeten de 

reizigers zich dan ook nog langen tyd behelpen in bet voor den duur van vyi Jaar gebouwde en nu reeds 8 jaar 

gebruikte hulpstation. 

Als slotsom van de godachtonwisseling, zoo schryft de berichtgever van het Alg$meen Handelsblad, blijkt: 

„Noch prof. Telders, noch de heer Leyds vonden de rosnitaten van de verzettingen onrustbarend. Ook do 

heer Nlerstrasz was niet bepaald tegen zyn eerste middel, doch slechts huiverig er voor. Waarom dan dit middel 

niet beproefd, dat het maken van de veel duurdere fundeering, zoo die ooit noodig mocht zyn, niet mogeiyk 

maakt, doch hoogstens wat zou bemoeieiyken ? 

„Op deze wyze zou nog eonlgen tyd, vermoedeiyk wel voor immer, de renten van minstens f 600,000, die 

de heeren technici zoo gaarne aan proeven zouden uitgeven, worden bespaard, maar vooral, en daarop komt bet 

in de eerste plaats aan, zou op deze wyze het reizend publiek in Amsterdam, misschien nog wel in dit Jaar 

in het bezit van zyn definitief station kunnen komen." 

In deze zoo belangrijke quaestie vinden wy een oordeel uitgesproken, dat wy reeds 
vroeger hebben geuit: er is namelijk meer verschuiving dan verzakking. Dat is eene juiste 
en gezonde verklaring. Geen sterker macht tot verplaatsing van metselwerk, dan een daar
tegen opgehoogden zandberg, die iedere opening in beslag neemt en steeds mot des te meer aan
drang opzet tegen den dam, die haar moet terughouden. Dan treedt het recht van den sterkste 
op en achten wij het zand veel sterker, dan het aangelegde metselwerk, dat wel berekend is op 
draagkracht, doch niet op zulk een tegenweer. Maar ook dat nog zou zich schikken kunnen, 
indien niet elk oogenblik hortend en stootend de zwaarste vrachten er overheen snelden, die per
send op het zand den druk onnoemelijk vergrooten. Daar moet rekening mede gehouden worden. 
Hieromtrent is de verhouding uit het oog verloren. Wat zal het gevolg zijn? Zakte de kap, 
deze zou rust vinden, en dan was d« zaak spoedig tot een einde. Maar het is hier zetting en, 
de tijd zal het leeren, die wordt steeds grooter. Er moet dus gezocht worden naar tegenweer, 
machtiger dan die aanwezig is. Daartoe zou het zaak zijn aan de buitenzyde der spanten, de 
binneniijde is reeds gevormd door het station, het metselyerk te veriwaren, om alzoo de ver
schillende steunpunten het voortgaan te beletten. 

De grond schuift af naar de Uzijdo, zegt een ander, maar dat is in al de jaren, dat de on
gelukkige verkleining van het IJ plaats vond, al zeer gering geweest. Laat men den toestand 
nopals die nu is, dan zal het gevolg er van zijn, dat de druk zich langzamerhand verplaatst naar 
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de overige deelen van den bodem, en de gebouwde perceelen loopen dan inderdaad gevaar. Wij gelooven 

dat het in het belang is van allen, die aan de De Ruiterkade gebouwd hebben, dat zij aan de 

Regeering verzoeken, zoo spoedig mogelijk met dat drukken in hun rug op te houden, want nu 

reeds begint het pijnlijk te worden en morgen komt er wellichtopening. En waarlijk, dat is de 

tastbare toekomst. Er moet dus een dam opgeworpen worden tot bescherming van den een en tot 

bedwang van den ander. Dan kunnen de overige spanten gesteld, opgevijzeld worden of in hun 

toestand blijven. Want is het geheel voltooid, dan zal het verschil niet zoo in het oogloopend zgn, 

als dat van de naburige viaduct-leeuwtjes, die al aardig naar de plaats gaan zien waar zij aanvankelijk 

opgesteld zijn. Ook de kosten kunnen dan zoo enorm groot niet worden. Het zou toch wat al te 

belachelijk zijn, dat wij niet sterk genoeg zouden blijken, om de kwaal te bedwingen en nu de flinke 

spanten zouden moeten opgeruimd worden, om door andere van papier-machete worden vervangen. 

Zouden onze ingenieurs slechts dit kunnen doen, om den goeden klank, dien hun naam ten 

allen tijde gehad heeft, op te houden dan ziet het er bedroevend uit. Wij zijn van het tegen-

overtuigd; daarom drale de Regeering niet met het herstel. De grond is nu overal zoo uitgeboord, 

dat deze veel overeenkomst heeft met de cellen eener bijenkorf; alsof men niet wist hoe de Ubodem 

gevormd was, waarvan zooveel proefnemingen de resultaten achterlieten, 't Beteekent niets het recht 

van den sterkste moet hier gelden en de zaak is in orde. Heeft de rampzalige viaduct nog niet 

genoeg geleerd, dat druk doet kantelen en openingen maakt, zoo van zestig of zeventig duim, zonder 

dat het zorgelijk is? Het is dezelfde historie. Nog is men aan het begin. Het zou een schande 

zijn, wanneer de toestand nog langer bleef zooals hij thans is. 

AMBACHTS- EN TEEKENONDERWIJS. 

Algemeen wordt het erkend, dat het onderwijs in de ambachten en het teeken en niet vol

doende is voor de eischen die ons heden stelt. Wij hoeren de vraag van de enquête-commissie: 

»«n aohi het u niet wenschelijk dat er meer uitbreiding gegeven worde, aan het onderwijs in het teekenen t 

en zien daarin, evenals in het onderzoek door particuliere commission aangevangen, het bewijs der 

erkenning, dat men den toestand als onvoldoende beschouwt. Er is in de laatste jaren veel gedaan; 

echter nog niet genoeg. Evenals de wiskunst het verstand van den leerling scherpt, hem tot 

onderzoek noopt, den lust opwekt om volgens eigen studie tot resultaat te komen, evenzoo werkt 

het teekenen in anderen zin mede om den smaak te ontwikkelen. Een goed teekenaar zal zich 

nooit op zijne plaats gevoelen tusschen smakelooze vormen. Hij zal gedurig overhoop liggen met 

de meubelen, die zoo tegen zijn gedachte indruisschen ; voor degelijke bescherming zijn zij niet 

gewaarborgd, want er is geen waarde voor hem aan, dan alleen dat zij medewerken om zijne 

dagolijksche eischen te bevredigen. Dienovereenkomstig worden zij in eere gehouden, Hoe het 

vakonderwijs beschouwd wordt, men leze daarover het uitvoerig rapport, samengesteld door de 

commissie benoemd vanwegedeMaat s c h a p pij t o t be vo r d e r in g d e r bo u w k n n st . Ook 

het teekenonderwijs genoot thans gelijke eer en werd te 's-Gravenhage door de Heeren K o e l m a n , 

E e r e l m a n en B o e r s m a (rapporteur) een zaakrijk verslag gegeven, waaraan wij volgaarne 

ter meerdere verspreiding het een en ander ontleenen. Teekenen toch is een der grootste factoren 

onzer nijverheid. Al is de man nog zoo practisch, kan hij zijne gedachten niet voor anderen op 

papier ofteekenschot verstaanbaar maken, dan hij is slechts ten deele volleerd. Is de theorie machtiger 
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dan de praktijk, zoodat de laatste daarbij zoek geraakt, dan is het nog ongelukkiger, want 

praktische kennis baant zich, al is het ook moeielijk, bij gemis van behandeling van den teekenstift 

toch nog de weg, het gevoel wijst dien hamer en bijtel aan en men komt er. Niet akoo de 

laatste. Daarom blijve het verband in de gewenschte verhouding. 

De commissie zegt het navolgende: 

Dat alle reekenonderwijs moet berusten op meetkunsügen grondslag. Wie mocht meenen dat dit iets nieuws is gevolg 
van de zucht naar verandering en het ongewone in dezen tijd, die wete dat deze stelling reeds door de Grieken 
en Eomeinen, zoowel als in de beste kunst-tydperken van de middeneeuwen en de Renaissance werd gehuldigd 
Men kan, om dit te .taven, verwUzen naar hetgeen te dien opzichte door tel van kunstenaars in woord en beeld 
is geopenbaard; doch dit geeft zoo licht aanleiding dat men het teekenen, zooals zü het als kunst wisten te be
oefenen, verwart met de wüze. waarop het in den vorm eener wetenschap aan het algemeen dient te worden 
onderwezen; zoodat de Commissie zich liever beijvert om nader rekenschap te geven van wat hier onder Teeken-
onderwfls moet worden verstaan. 

„Hiervoor zfl in de eerste plaats opgemerkt dat niet alle teekenen even geschikt is voor onderwö3 In zHn 
geheel omvat dit vak twee zeer uiteenloopende deelen, nl. de kunst en de wetenschap van het teekenen. 

„De kunst van het leekenen is een aangeboren bekwaamheid, welke m staat stelt indrukken ongedwongen ineen 

karakteristieken vorm mede te deelen. Zü.vloeit hoofdzakeip voort uit het gevoel, de verbeelding, den smaak de 

opmerkensgave en natuurlUke bedrevenheid (in artistieken zin). Vandaar behoudt zü altjjd iets onbestemds hetwelk 

met toelaat haar te ontleden of te bewüzen. Ziedaar waarom de teeken W niet kan worden onderwezen (in den 

gewonen zin); men bezit die kunst of men be.it haar niet: zfl is het deel van slechts weinig bevoorrechten 

„De wetenschap van het Teekenen daarentegen is eene zaak, bestaande uit beginselen, die zich op redelijke en 

methodische wüze verbinden aan algemeene feiten, en die kunnen worden ontleed en bewezen. Zy heeft ten doel 

oog en hand te oefenon. den zin vo.r orde en netheid, het waarneznings-en voorstellingsvermogen te ontwikkelen en 

aan de gedachten op nog andere w^ze dan door woord en schrift een voor elk verstaanoare uitdrukking te geven 

„Het .s dit onderscheid tusscheu de kunst en do wetenschap van het Teekenen, dat niet in aanmerking wordt 

genomen door hen, die, waar sprake is van gewoon onderwüs in dat vak. uitsiuitend denken aan de vormlg van 

kunstenaars. Wel is waar hebben ook deze dat onderwüs noodig voor hun eerste opleiding, doch evenmin Let 

doen leeren eener taalwetenschap den dichter maakt, evenmin wordt door het onderricht der wetenschap van het 

leekenen de arfst gevormd. Daarentegen zooveel te eer en te beter de „artisan" d. i. de hand.^an. Want zz:::z"Mae van zön ̂ van het Teekenen te kennen ̂ i8 - *—> -— 
voj;: :„::,:: ; : : ^ a t a a t van zaken op de i a g e - e — i n ^ « - * -—«de 

„I" dat met enkele gunstige uitzonderingen, de onderwüzers zich nog een verkeerd denkbeeld vormen van 
het teekenonderwüs, zooals dit op de lagere school dient te worden Ingericht; 

2». dat in hun teekenonderwüs een noodzakelüke eenheid wordt gemist, t'erwül de gevolgde methoden gebrek-

I"' T* ^ V e , b e ; p r i n g h i e r v a n d e l o k ^ ^ i n s o m m i g e lokalen.de leermiddelen in alle scholenherziening behoeven-

te blü^n opdr J o " ^ ^ t e e k e n 0 n t l e r W Ü S 0 P ^ ^ ^ ** ^ ^ - vak-onderwüzers; 

o", dat alzoo in de eerste plaats aan die klasse-onderwüzers de gelegenheid moet worden gegeven, om zich 
snog zoodamg voor net van hen verlangde teekenonderwüs te bekwamen als bü nader onderzoek omtrent hun 

capaciteiten op dit gebied, zal blüken noodig te zün." 

Uit deze mededeellngen, met kennis van zaken gegroepeerd, blijken ons waarheden wier 

meerdere verspreking niet anders dan nut t ig kunnen zijn tot aanvulling der leemten die het 

eekenonderwp aaukleven. Die leemten zijn een gevolg van de zich steeds wijzigende richting 

die m alle zaken zich openbaart. Men verandert nu om over twint ig jaar te zeggen, dat er nog 

zeer onbeholpen is gehandeld. Echter volgt daaruit gedurig volmaking, van hetgeen bestaat, en 

http://be.it
http://lokalen.de
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al is het pijnlijk voor ben, die voor nu twintig jaren terug met inspanning hebben gearbeid om 

te maken wat het beden geeft, dat is niet anders, en zal ssich immer blijven voortdoen, wanneer 

wij het *hierdoor tot hooger" ons ten doel stellen. Voor dat leed, mag het lief niet wijken. 

Staat het werktuig van den vooruitgang in rust, dan is men met alles tevreden, maar zoover 

is bet nog niet. Aleer de oude roem, die ieder werkman in vroeger eeuwen eigen was, terug

gekeerd is, zal er nog heel wat moeten verstookt worden om dat werktuig aan den gang te 

houden. Maar dan ook zou het zaak zijn, dat de strijd om bet mijn en dijn, die tijd verspilt en 

kracht verlamt, gebannen worde, want waar alle goederen gemeen zijn, is ook die wetenschap 

voldoende, die voor een ieder bereikbaar is. Dan is gemak en dombeid het ideaal dat allen kan 

bevredigen. Zoo min als wij den mensch daartoe zullen zien komen, zoo min zal men er toe 

geraken, dien hemel van gelijkmatige gelukzaligheid op onze wereldbol te schoppon. Waar men 

kunst en nyverbeid bevorderen wil, berinoere men zich de waarheid daarvan. 

KEURING VAN PORTLAND-CEMENT 

De lieer A. E. Hiaat, Gottdsobe Singel 98 to Kottordam, vestigt er onze aandacht op, dat in den laatsten 
t(|d er vele klachten ztyn gerezen over het minder goedo gehalte der Fortiaad-ceraent. 

Dikwerf zal la zagen zich gunatig bekende firma's gedwongen, wilden zj) der concurrentie het hoofd bieden, het 
kaf onder het koren te verwerken, ten uadcole van het fabrikaat. 

Ton einde de overtuiging te hebbon, dat de cement, hem ter levering opgedragen, voldoet aan de oiBohen 
daarvoor gesteld, wordt iedere lading, na opslag In het pakhuis, aan een onderzoek onderworpen. 

De Heeren S e. li a l k w || l< en Penn lnk , van het Scheikundig Laboratorium aldaar, namen dat onderzoek 
voor hunne rekening en men beeft alle recht daaraan vertrouwen te schenken. Oeheol zelfstandig werd die bevinding 
genomen, van gemeen overleg kan dus geen sprake' ztfn. 

Hot resultaat daarvan kan wellicht nuttig z|jn te weten voor allen, die dikwerf hot cement als te verwerken 
specie behoeven. Wolllcbt geeft het aanleiding dat ook andere fabrikanten hunne proefnemingen, derwijze gewaar
borgd, doen volgen, dat werkt mede om het goede van het minder bruikbare te onderschelden. 

Tevens vergemakkelijkt bet eigen onderzoek, waartoe altyd geen gelegenheid bestaat. Ook op de tras van den 
fabrikant Herfeld te Andernaoh past de Heer Braa t gelijk onderzoek toe. W|j laten hieronder volgen de 
resultaten gedurende het afgeloopen Jaar door het merk JOSSOK Co. opgeleverd. 
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EEN WERKTUIG GESCHIKT TOT HET OMHOOG BRENGEN VA.N DEUREN, 

iRBI 

Als de timmerman ontboden wordt om aan de deur wat te verhelpen, daar het scharnier 
zulk een ondragelijk geknerp laat hooren, dan gaat de man ouder gewoonte zijn gang en zet zgn 
drevel onder het boutje, slaat het omhoog, haalt de vijl er een paar malen langs, of smeert bet 
scharnier een weinig in en de kranke is genezen. 

Ondertusschen loopt hjj de kans, dat de 
deur, waarvoor z{jn handen niet toereikend 
zijn, wanneer de laatste bout los is, voorover 
komt. Om dat tegen te gaan plaatst hy 
zjjn steekbeitel tasschen drempelstak en deur, 
en deze zit als in de sponning vastgewigt. 

Buiten deze soort van scharnieren zijn 
er anderen, waarvan het bovendeel op het 
benedendeel rust en levens daarmede wordt 
verbonden door de zich daarin bevindende 
stift, die zich in dat bovendeel verbergt. 
Hij deze kniereu gaat het uit- en inbaogen 

geriefelök, echter maakt de zwaarte van de deur zelf het werk menigmaal voor één persoon 
onmogelijk! 

Zjj hebben dat op de anderen voor, dat zjj minder kans geven tot verloopen, door hanne 
grootere sterkte der deelen, ook kan de stof moeielgk er tusschen vergaren, waardoor de gaug 
langduriger gelijkmatig blyft. 

Doch in al deze gevallen stelden wjj op den voorgrond, dat de werkman bij de hand was en 
daartoe is altijd geen gelegenheid. 

Om zich nu zelf te helpen en tevens als een hefboom, die onze werklieden zeer te stade kan 
komen, dacht zich de Ingenieur H. B u s s i n g te Bruaswjjk een eenvoudig doob zeer praktisch 
werktuig. De beide hierbjj gevoegde figuren geven diarvan een duidelyk begrip. 

Het werktuig heeft veel overeenkomst met een nijptang, de beide liggende deelen zjjn door 
een scharnier verbonden. Tusschen o en * bevindt zich het draaipunt van den handhevel o. Onder 
de deur geschoven doet het overhalen van den hevel de deur rijzen- en kan het smeren der 
scharnieren plaats vinden. In gevallen waar de scharnieren stevig zijn aaneengeroest, maakt derge
lijke hevel dezen onmiddellijk losser. Bij ijzeren deuren, die een groot gewicht hebben, kan dit 
werktuig de hulp van vele werklieden doen ontberen, terwijl het menig partlonlier van nut kan 
zyn. Het is mogelijk den hevel zoodanig vast te zetten, dat de deelen der scharnier niet geheel 
los van elkander behoeven te komen. Menige steekbijtel, die by het deuren ligten een breuk 
vertoonde, zou daardoor gespaard zjjn geworden. De kosten voor een dergeljjk werktuig berekent 
men op 2 Mark of ƒ 1,20. 
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BEVROREN GROND. 

N u de vorst weder opnieuw zijn macht doet gevoelen en het water zijn spiegelgladde 

«svlakte vertoont komen de bezwaren ook weder aan de orde, die het graven m den grond den 

werkman aanbiedt. Wij lezen daarover in de D e u t s c h e B f t U U ° t e r ^ T " T h ^ 

gevroren grond gemakkelyk te kunnen verwerken, wat in den winter dikwerf nood.g « v or h t 

aanleggen van gas en watergeleidlDgen, bedekt men de te ontgraven oppervlakte met ongebluscht» 

kalk Na de blussching, deelt de warmte, daardoor ontstaan, zich aan den grond mede en « het 

voorgekomen dat na 10-15 uur, zelfs b« eene koude van 20' R. de grond met het meeste gemak 

te verwerken was. Proefnemingen tot bevestiging der waarheid van een en ander leverden het 

gunstigst resultaat. 

NUTTIGE INSTELLINGEN. 

Het Sociaal WeMlad van 12 dezer geeft onder bovenstaand hoofd eenige beschouwingen 

over het ambachts-onderwijs. Daarbij wordt aan de oprichting der ambachtsscholen herinnerd 

en een bezoek aan eene dergelijke inrichting omschreven. 

De gunstige gedachte over de ambaohtssohool te Leeuwarden zou doen vermoeden, dat de 

Bchrüver zich in die omgeving te huis gevoelt. 

Onder de wyzigingen, wordt de opheffing der bijdrage tot instandhouding van het onderwas, 

door de ouders, die gewoonlijk niet bij machte zijn iets te kunnen missen, voorgesteld. Zoowel 

onderwijs als leermiddelen behooren kosteloos te worden verstrekt. Bovendien is de Staat, die 

zich tot heden tot geenerlei flnantieele hulp verbond, verplicht dat volksbelang te bevorderen. 

Op de vraag of de praktische ambachtsschool kan voldoen aan de eisohen van ons heden staat 

een ontkennend antwoord te wachten, waarover een volgend nummer meer licht zal verspreiden. 

Ook van dien kant dus sluit men zich aan bij het betoog, dat herziening gevorderd wordt. 

PrljsvraRen-Memorandum. 
De navolgende Prijsvragen zijn ter beantwoording gesteld. 

Louisa-Stlohtlng te 's-Qravenhage. Ontwerp Gesticht. Termün van Inzending 16 Maart 1887. 

Zie all. 1, 1887. 

Vereenlglng tot bevordering der bouwkunst te Groningen. Ontwerp VlUa. Termün van inzending 

1 Maart 1887. Zie all. 1, 1887. 
Maatschappij tot bevordering der bouwkunst. Ontwerp Kerk P. G. Ontwerp Bibliotheek-

betimmering. Ontwerp Lantaarnpaal. TermUn van Intending 1 December 1887. Zie all. 1, 1887. 

Vereeniging Archlteotuxa et Amioltia. Ontwerp Eden-theater. TermUn van Inzending vödr of o* 

20 Februari. Zie all. 2, 1887. 

Afdooiing Amsterdam van do Maatschappij tot bevordering der bouwkunst. Ie Ont-
werp IWont. Prl). Getnigschrl.t on vüftlg guld-n. 2e Vollore In het park van een bultenverblUf of diergaarde. 

' prfl, gctnlgschrllt en vflf en twintig gulden. Mededinging voor alle leden der afdeellngen van de Maat.ehapp«. 
Inzending 16 April 1887 bureau MBatschappl) (Marnixttraat 408), Amsterdam. 
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Het programma dozer prijsvragen luidt als volgt • 

Een ontwerp te leveren voor eene IJstont, welke gedurende de zomermaanden als sociëteit met restauratie en 

boothuis gebruikt kan worden, liggende in de bocht eener rivier of in de lengte-as van oen groeten v|tver buiten 

de waterboorden nltgebouwd. 

De voeting moet in steen worden uitgevoerd; de bovenbouw in bout als hoofdmateriaal. 

Het p a r t e r r e , 0.80 M. boven den waterspiegel, moet bevatten: 

1*. Een groote zaal, waarin 100 personen gemakkelijk aan tafeitles kunnen zitten en olrouleeren naar het plan

kier of Ds. — 2°. Eene bestuurskamer, 18 M*. — 3o- Een damessaion, 86 M*., met vr|| uitzicht en toegang over het 

plankier. — 4°. De noodlge garderobes, privaten en urinoirs. — 6°. Een bufietkamer met stookgelegenhnid en ber

ging, 8 M*. — 0°. Plankier, broed 8 M., langs de waterzyde. — 7°. Een boothuis, waarin 8 vierriems gieken kun

nen geborgen worden. — 8°. Kleedkamer en accessoires voor de roeiers. 

De v e r d i e p i n g moet bestaan uit een groot terras, waarheen gemakkeryke trappen van af het plankier voeren 

voor een deel met vast dak overdekt, overigens met zeilen aan houten stQlen af te dekken; in den winter moet 

een orchest van 80 muzikanten hier een gnschikte plaats vinden. 

De wt)ze van verlichting by winteravondfeesten op het |JH moet ten minste in hoofdzaak aangogovon worden -

en by de compositie Is er op te letten, dat de silhouette van het geheele gebouw by illuminatie een goeden In

druk maakt. 

Men verlangt 2 plattegrond-teekeningen, schaal 1 : 200. 

2 doorsnede „ „ 1 : 200. 

2 opstand „ „ i i 100. 

Alle toekenlngen in zwarte lynen uit te voeren, geschikt voor photolithograpische reproductie. 

Als prys wordt uitgeloofd aan het ter bekrooning waardig gokourde ontwerp het Q e t n i g s o h r i f t d e r 

A f d e e l i n g en v y i t i g g u l d e n . 

Als tweede prysvroag wordt uitgeschreven het ontwerp voor eene volière in het park van een groot imitcn-

verbiyf of eene diergaarde. 

Het gebouwtje staat naar alle richtingen vrij, grenst aan eene zyde aan een vyver (eendenhok) en wordt 

over een oppervlak van ongeveer SO Ms. verdeeld In vier hokken, die elk een afïonderiyken ren hebben, minstoni 

4 M. diep, voor kippen, falsanten en eenden. Boven moeten kleinere vogols binnen de afelulting van gevlochten 

tyzerdraad gehuisd worden. Als bekrooning vim 't gchcol staat hier boven eene duiventil met vryo vlucht. 

Verschillende materialen zijn met het oog op eene schilderachtige behandeling toognstaan. Hout, (bezaagd of 

ruw) riet, breuksteen, bepleisterde vakken enz. 

In 't by zonder moet de ontwerper trachten de yzeren afclnttingen, hare hoofdstyien en verdeeling z66 te behan

delen, dat mj oen Bohllderachtig effect maken. 

De hokken moeten voor bet reinigen enz., door deuren toegankeiyk zyn. 

Men verlangt 8 plattegrond-teekeningen, schaal t i 60. 

1 doorsnede „ „ 1 ; 60. 

t aanzichten „ „ 1 ; SO. 

De behandeling der teekenlng Ie vry. 

Als prys wordt uitgeloofd het Ge t u l g s oh r i f t d e r A f d e e l i n g en v y f e n t w i n t i g g u l d o n aan 

het ter bekrooning waardig gekeurde ontwerp. 

ALOEMEENE BEPALINGEN. 

Arti 1. De medewerking aan deze prijsvraag is opengesteld voor de leden van a l l e afdeellngen van de Maat

schappij tot bevordering der bouwkunst. 

Art. 2. Alle ontwerpen ter mededinging mocton vóör of op 16 April 1887 vraohtvrij worden Ingezonden aan 

het iiuiTiii dor Maatschappij (Mamixatraat 402.) 

Art. 8. Het gewone schrift op de toekenlngen en van de daarby te voegen toelichtende beschryvingen, mag 

niet door den ontwerper geschreven zyn. 
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Art. 4. Alle stukken moeten met een spreuk of motto geteekend zijn en vorgcueld gaan van een brief, bevat-

iencle den naam en de woonplaats van den ontwerper. Balten op dien brief moet hetzelfde motto en een kennelijk 

teeken tot terugvordering gesteld ztyn. 

Art. 5. De Ingezonden ontwerpen worden In banden gesteld van ecno Commissie, bestaande nlt de hoeren 

j . Gossohalk, C. T. J. Louis Rleber en Joseph Th. J. Cuypers. 
Art. 6. Hot verslag zal door de algemeene Mei-vergadering worden opgemaakt en daar ter kennisneming 

gelegd worden. 
Art. 7. De niet bekroonde ontwerpen moeten vóór of op den eersten Juli 1887 worden teruggehaald. De 

bekroonde ontwerpön worden eigendom der AMeeling, welke deze aan de Maatschappfl ter uitgave aanbieden kan. 

PRIJSVRAAG RAADHUIS BORKULOO. 

In No. 1 van dit jaar mochten wij er op wijzen, dat bij den Raad der gemeente Borkuloo het 

plan aanhangig -was tot het uitschrijven eener prijsvraag voor een gemeente- of raadhuis. Die 

prijsvraag zag het levenslicht, echter om in zeer beperkten kring haar rondgang te maken. Een 

vijftal bouwkundigen werden uitgenoodigd hunne plannen in te leveren. Wij zien in die han

deling niets onredelijke •, het is ieder geoorloofd, hetzij particulier of bestuur, zich van die 

medewerking te verzekeren, die daartoe het geschiktste voorkomt. Wat echter wel onredelijk 

is, dat is de armoedige wyze waarmede dat zaakje is opgeknapt. Het beste plan toch ontvangt 

een prijs ran tegge vijftig guldm t Dat is niet in •verhouding tot de vraag. Men zou gelooven 

een halve eeuw ten achteren te zijn, toen zulke aanvragen meermalen voorkwamen. Na al 

hetgeen over prijsvragen is gezegd en geschreven, zou men veronderstellen dat de weet klank 

daarvan ook doorgedrongen was tot Borkuloo's grondgebied, om te voorkomen dat een vijftig

guldens-concours werd uitgeschreven. Inderdaad het gemeentebestuur heeft ons leelijk verrast. 

PLUKSEL UIT VERSCHILLENDE DAG- EN WEEKBLADEN DER 
LAATSTE VEERTIEN DAGEN. 

Het bestuur der M a a t a c h a p p i ) t o t b e v o r d e r i n g d e r b o u w k u n s t heeft 6 bronzen medalUw 
toogeicend aan de navolgende inzenders op de Tentoonstelling van aardewerk in het Maatsohappelljk gebouw 

geboudeoi 
De ftibrlek „Rozenburg" te 's-Gravenhage, de Heeren Qebr. Tichelaar te Makkum, de Heeren Joost Thooft eu 

Laboucbére te Delft, de Heer J. van Hulst te Harllngen en de Heer J. Sohillemans te Utrecht. 
6 Febr, '87. ^ W ' 

Wö hebben Indertijd van deze tentoonstelling, die werkelUk gunstig geslaagd is, eene uitvoerige beschrijving 

gegeven, ongetwUfold zal by eene herhaling in lateren tfld, meer algemeene medewerking worden ondervonden, 

daar velen tot heden onbekend met het streven der Maatschappij, dit hebben leeren kennen on waardeeren. 

Ook het bezoek was bevredigend, en is het daaraan voorzeker toe te sohrjjven, dat bet leeuwendeel der 

inzendingen is verkocht, zoodat weinig de terugreis aanvaardt, voor den fabrikant de beste aanmoediging om wan

neer hy opnieuw geroepen wordt present te zOn. 



Vademecum der Bouwvakken 1887. 
2 - Jaargang. 
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JÜ. 5. 2de Jaargang. 2 Maart 1887. 

B O U W K U N S T . 

BUFFET /rERVEN-LUCAS BOLS" OP DE INTERNATIONALE TENTOON
STELLING TE ANTWERPEN IN 1885, 

(Jïy de plaat.) 

et tentoonstelliDgsgebonwtje, -waaryan de plaat opstand, plattegrond en details •weer. 
geeft is zoo eenvoudig mogelijk van indeeling en constructie, dat enkele woorden voldoende 
zijn tot nadere toelichting. Op de gemetselde voeting rusten de stijlen die het raamwerk 
vormen, opgesloten in het houten roosterwerk. Op de muurplaat is de kap gevormd uit vier 
hoofdspanten, die overstekend zijn gebouwd. 

Tot 1/8 barer hoogte is de ruimte vrij en niet op het beschot verbonden, alleen de twee 
middenspanten worden met gesierde ijzeren stangen tegen spatten aaneongehouden. Met het oog 
op de ligging was de deur op een hoek als dubbele toegang te verkleien en werd daardoor 
tegelijk van de zeer beperkte rnimte weinig nutteloos venpild. Door het hooge licht der dak-
vensters werd buffet met kasten en bergplaatsen goed verlicht. 

De inwendige betimmering is van Amerikaansch groenen hout, als lambriseeringen langs de 
wanden en in verschillende tinten, bruin gobijst, verder uit bronsgroen, rood en zwart in banden 
en bladen en niet te sprekend van toon. 

Het stemmige hierdoor verkregen is aangenaam voor de tentoonstellingbezoekers, die onder 
het genot van B o I's geestrijk vocht zich even komen verpozen, de langdurige galerijen en het 
zonnige terrein ontvliedend. 

Er is getracht naar een spelend effect en aanlokkend aanzien, door in de onderste vakken 
kleurigen baksteen te gebruiken, die hoogerop tusschen de vensters met terra-cotta tegels bekleed 
zijn waarop losse ranken en emblematische wapens geteekend, met zacht gele tint en zwarte 
omtrekken op den schemerend blaauw-groenen achtergrond. In de randen staan de bladen licht 

S 
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op Indisch rood. De zinken versieringen en bloetnspitsen op nokken en makelaars /.ijn zorgvuldig 
door de fabriek Braat uitgevoerd en eischen als bekroningen en oplossingsvormen, evenmin als 
wat constructie betreft, nadere toelichting. 

Het houtwerk, geheel met pen en gat in elkaar gezet is met bouten bevestigd en kan zeer 
gemakkelijk uit elkander genomen worden, daar bij alle hoekverbindingen naar eenvoud getracht 
is. De gebakken steen heeft betrekkelijk geringe waarde en wordt verwijderd. De tegels zijn in 
gips geplaatst en kunnen los genomen en bij herbouw opnieuw gebruikt worden. 

De uitvoering geschiedde door de firma D. Verbeek Jzn. te Amsterdam, die het gebouwtje 
op het terrein te Antwerpen gereed voor de Tentoonstelling opleverde. 

AMSTERDAM, Februari 1887. JOSEPH TH. J. CUYPERS, 
Architect. — Civiel-Ingenieur, 

DE STRIJD TUSSCHEN DEN GOEDEN SMAAK EN HET REUZBNGEVAARTE 
DER A. S. PARIJSCHE WERELDTENTOONSTELLING. 

Ieder die zijn courant, van welke stad of gemeente ook, leest, heeft daaruit kunnen vernemen, 
hoe de Parijzenaars hunne aanstaande wereldtentoonstelling door een meer reusachtigen dan fraaien 
toren trachten aantrekkelijk te maken. Want inderdaad, geen enkel orgaan, of het heeft er het 
zijne van gezegd. Zoo deed ook door geheel Frankrijk het bericht spoedig de rondte, toen het 
plan was opgevat. — Het zonderlinge, want dat is der onderneming eigen, velt gewoonlijk in den 
smaak, levert het meeste stof tot bespreking. Zoo trok de toren de wereldpers door, overal 
bewierookt als een schepping, waarvan de wederga niet te vinden is. En de nijverheid op 
reclame gebouwd, nam hem over om hare aanbiedingen aantrekkelijk te maken. Zoo werd het 
donkhoi ld met de openbare meeuing vereenzelvigd, tot zelfs de maker in den waan verkeerde, 
dat hij iets gedacht had, waaruit de volksgeest zou spreken; een beeld van het Frankrijk uit 
dezen tijd. 

De goedkeuring werd aan het werk geschonken; de spade in den grond gezet; spoedig daarop 
zou men kunnen aanschouwen, wat zulk een opeenstapeling van ijzer eigenaardigs bezit, 
een wetenschap, die millioenen vereischt, welke inderdaad nuttiger bestemibing hadden kunnen 
erlangen. Maar zie, heeft men eenmaal zijn roes uitgeslapen, dan keert de rede weder en doet 
de vraag stellen: Hoe is het mogelijk, dat het verkeerde der handeling niet eerder ingezien werd ? 
Zoo gaat het ook den Parijzenaars. Nu het eerste gejuich over het denkbeeld zwijgt, komt daar
voor in de plaats de vraag: *J[an xulk een denkbeeld medewerken, om een woont van lof uit te spreken 
over den goeden smaak, waarvan iuy toe terecht de toongevers tïjjn genaamd?" Bouwkundigen, schilders, 
beeldhouwers, dichters en geleerden, zij sluiten zich in sterke gelederen aaneen met het verzoek: 
Och behoed ons voor zulk een monster, dat de tentoonstelling, die het beeld moet vormen van onzen 
gedurige vooruitgang, zal overschaduwen en vernietigen, getaigenis afleggen, dat, waar wij tot 
zulke oprichting medewerkten, de smaak wel zeer in het ongereede moet geraakt zijn. 

Die deze meening uitspreken, denken er juist over. Jammer, dat dit oordeel zich gevestigd 
heeft, toen terugkeer even kwalykgezind was als het besluit tot de oprichting genomen. Vandaar 
de strijd tegen het reuzengevaarte aangevangen, dat inderdaad bij de geboorte met den wensch 
ontvangen wordt: Het ware beter dat het nooit het levenslicht aanschouwd hadde. 
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De inderdaad vordionstolijko oonstraoteur E i f f e l ziet zich daardoor in eene moeielijke ver» 
houding geplaatst. 

Zijn antwoord aan allen, die hun stem tegen zijn werk verheffen is in hoofdzaak: »mijn 
streven, met de oprichting bedoeld, is dat der ingenieurs; ik heb u willen doen zien, hoe machtig 
materiaal en constructie beide zijn, en al uw beklag is niet anders, dan julouzie der kunstenaars, 
die de ingenieurs het welslagen dezer opvatting misgunnen." 

»Hoe kunt gij zeggen, vraagt de ontwerper, dat de toren geene schoone vormen zal bezitten; 
hebt ge hem dan reeds in werkelijkheid gezien, om daarop uw oordeel te vestigen ? Immers 
neen. Wat gij er van weet, kent gij slechts van het papier, waarop de voorstelling slechts op 
een duizendste was terug gegeven. Sedert wanneer heeft een geometrische teekening u in staat 
gesteld een monument, dat van alle zijdon beschouwd moet worden, goed of af te keuren ? En 
wanneer na de voltooiing nu eens blijkt, dat ge verkeerd geoordeeld hebt, dat de toren in plaats 
van tot schande, tot eer verstrekt, zult ge het dan niet betreuren u zo» vijandig tegenover zijne 
oprichting gesteld te hebben. "Wacht daarom met het uitspreken van uw oordeel, tot ge hen 
hebt kunnen aanschouwen. 

Ik voor mij heb de overtuiging, dat de toren schoon zal zyn. — Al z\jn wü ingenieurs, 
gelooft daarom niet, dat de schoonheid door ons verwaarloosd wordt by de vorming onzer con
struction, duurzaamheid en doelmatigheid vereenigen wij mot eleganten vorm. Het hoofdbeginsel 
der kunst toch is, dat de hoofdlijnen van een monument bepaald zijn door het doel der bestem
ming. Daaraan ook had ik te beantwoorden — en wel, aan den voornaamsten eisoh, tegenstand 
der winddrukking. Ja ik verzeker u, dat de vorm, die mij door berekening is aangewezen, zal 
blaken eene schoone vorm te zijn, die zal getuigen van den ernst van mh'n onderzoek." 

Met dat antwoord onttrekt de ontwerper zich aan de grieven die zyn arbeid aanvallen. 
Ongetwijfeld is de constructie merkwaardig en als zoodanig te bewonderen. Maar zou dan een 
toren in model opgericht, niet gelyken eerbied hebben afgedwongen ï Voorzeker ja; thans echter, 
nu deze op zulk een reusachtige schaal wordt opgetrokken, nu hij zichtbaar wordt voor een 
wereld van toeschouwers, waarvan slechts weinigen constructeurs zijn, gaat zooveel van de waarde 
verloren. Is de toren dus werkelijk schoon: ongetwijfeld zal de bewondering algemeen zyn, het nut 
niet eenzijdig. Want schoonheidszin is ieder aangeboren. Of echter de bij zijne hoogte magere 
constructie die voldoening zal verwerven, wij betwijfelen het en scharen ons bij hen, die zeggen: 
Inderdaad, daar was schooner geheel te verkrijgen, dan het zonderlinge 't welk de toren aanbiedt. 

Het is merkwaardig het protest te lezen dat hierover is ingezonden aan den minister van 
openbare werken en' waaronder hy de talrijke handteekeningen de namen voorkomen van Prank-
rijks grootste mannen, Charles Gamier, Robert Fleury, Meissonnier, Sardou enz. 

»Wij ondergeteekenden, geleerden, schilders, beeldhouwers, bouwmeesters, kunstliefhebbers 
enz., ingenomen met het schoon, Parijs eigen, protesteeren met al onze kracht en waardigheid, 
in naam van den goeden smaak, waardoor Prankryk zich heeft doen leeren kennen, in naam onzer 
kunsten en geschiedenis, tegen de oprichting van den even nutteloozen als onoogelijkon Ei f fe l -
toren, dien de publieke opinie reeds spottender wijze »de toren van Babel" heeft gedoopt." 

• Zonder een bewijs onzer zelfzucht daardoor te geven, gelooven wy met recht te kunnen 
zeggen, dat Parys de stad zonder evenknie is. Te midden van hare prachtige wandelingen langs 
de straten en boulevards, langs hare merkwaardige kaden verheffen zloh de grootste monumenten • 
die het menschelijk vernuft vermocht te scheppen. Frankrijk, de bakermat der meester
werken, schittert door deze rijke verzameling. Italië, Duitschland, België, ïoo trotsoh op hun 
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ftrtiitieken roem, besitten niets in vorgolijk met den onze, en van alle natiSn verwerft daardoor 
J'nriJH de bewobderlng. Zullen wij dat opofieren ? Zal Parijn zich overgeven aan de barokke 
speculatieve denkbeelden van oen werktuigkundige, om daardoor de algemeene minachting 
te verwerven ? Zelfs Amerika wilde E l f f e 1 's toren niet. Er is dus guen tw\jfel meer, of hij 
zal Parijs ten schande zijn. Iedereen govoolt dit, iedereen zegt het en een ledereen heeft er zfjn 
oordeel over, waardoor wij slechts de zwakke echo vormen der algemeene zoo luid uitgesproken 
meening) Wanneer dan ook eenmaal de yreemdellngen de tentoonstelling zullen bozooken, zullen 
zij verwonderd uitroepen: > Wal; v Hebben de Fransohen dat opgurioht, om ons een denkbeeld van 
hun zoo veel geprezun smaak te geven V" En zij hebben gelijk zoo met ons den draak te steken, 
omdat het Par\]s der werken van Jean Goujon, Germain Pllon, Puget, Bude, Hnrljo enz. Is ge
worden het Parijs van den E i f f e l onzer dagen. 

liet is noodlg, dat wij ons een denkbeeld vormeo van bet dwaze, dat eene dergelijke reus-
. aohtlge zwarte schoorsteen aan Parijs zal geven, die door zijn ruwe massa verpletterend zal /.iju 

voor monumenten als de Ndtre-Dame, de Salnte-Ohapelle, den toren van Salnt-Jacc^ues, de Louvre 
de Dom der Invaliden, de Are de Trlomphe, allen meesterstukken onzer bouwkunst, die er 
bij in het niet zullen verzlnkeui 

Gedurende twintig Jaren zullen wij dat moeten gedoogen en zal de zwarte schaduw van 
dien arbeid, het genie van zooveel eeuwen verduisteren^ 

Het Is aan u, die Parijs zoo lief, die het zooveel verfraaid die het zoo dikwerf verdedigd 
hebt tegen het wandallsme van Industrleele ondernemingen, dat de eer gegund zij dit ook 
thans te doen. Wij dragen aan u den zurg op, Parijs voor dit gevaar te beschermen, overtuigd 
dat gij daartoe de energie en de wulsprekendheld bezit, den kunstenaar eigen, die weet wat 
schoon, groot en voor de kunst geschikt Is. En zoo onze stem niet gehoord, onze waarschuwing 
niet verstaan wordt, Parijs blij ft bij het besluit, zich In minachting te willen brengen, dan ten 
minste hebben wij niet verzuimd ons protest te doen booren. 

Dit protest, niet zonder de noodlge opgeschroefdheid, waar het Parijs verheft boven velen 
andere plaatsen in kunstsohoon, lokte het antwoord van den minister Ed. L o o k r o y uit, die 
er, om het zoo eens alt te drukken, een loopje mede nam en besloot, dat de Heeren het maar 
moesten bewaren, om In de vltrlnen der tentoonstelling aan het publiek te doen zien. Bene 
zoo schoone en waardige vereenlglng van alom beroemde namen, zou ongetwijfeld gedurig de 
aandacht trekken en het publiek In bewondering brengen. 

Daarmede sloot de strijd voorloopig; — een strijd, waarin constructie en schoonheidszin de 
belde maebton zijn, die togonover elkander staan. Jammer dat de klaagliederen kwamen toen 
het terugkeeren onmogelijk was. 

KUNSTT A FE RB ELEN. 
BIJDRAOB, OBHOUDEN 84 KHIUUJAIU, TSR VURQAOBRINQ UBR VBUICKNIOINO BOUWKUNST E N 

VBIBNDBOHAF, TB ROTTERDAM. 

Jlf '̂n* Meeren ! 

Daar gusohledt In ons leven niets zonder reden. Al ons handelen heeft een grondslag, zoowel 
In goeden als kwaden zin. Mij die zijn dagen In een enge kerkercel moet slijten, zag zich daartoe 



•yoroonloold, omdat gegrosde redenen bet geboden hem aan hot maatsohappelijk leven te ont
trekken. Zelfs de man, die zich onderwerpt aan de proef of hij in dertig dagen kan doodhongeren 
of nieti ook die had het oog gericht op zyn geldbeursi vandaar de reden /.ijnor marteling. Ge 
cult onwillekeurig denken: als ge dan zoo overtuigd zijt, dat voor alios reden bestaat, welnu dan 
hebt go zelf er ook voorzeker een gehad om de reis van Amsterdam naar hier te maken. Dat 
kan toch moeiel̂ 'k alleen uit liefde voor de kunst zijn, dat u deed besluiten hier een praatje 
over haar te houden. Volkomen waar. 

Toen in het afgeloopen jaar de vereerende uitnoódiging tot mij kwam om in uwe geachte 
Vereeniging Bouwkuntt tn Vriendschap eene bedrage te leveren, toon, ik moet het u gulweg 
bekennen, schemerde mij de letters voor de oogau; het antwoord bracht zorg. Vooreerst heb ik 
de zeggingskracht niet van hen, die als in het spreekgestoelte zijn geboren, daar was de oplei
ding te praktisch voor. Ten tweede is het licht, dat ik voor u kan ontsteken <«n naoMpüje in 
vergelijk van dat, waarin ge onderling gewoon zijt elkander de vraagstukken van den dag aan
schouwelijk te maken. 

Toen dan ook de brief naar Rotterdam ging, met de verklaring, dat Ik de vereerende uit
noódiging aanvaardde, zal het uwen geaohten Secretaris, wel gebleken zijn, hoe velerlei kringen 
op het papier getuigden, dat deie onder zweetdroppels was tot stand gekomen. 

Terwijl ik weifelend zat te denken, of het niet beter ware een uitvlucht te zoeken het 
leven biedt er zoovelen aan, toen was het mij of ik op de sohuuders getikt werd. Ik zie dan 
hier dan ginds wat het kan geweest zijn, maar geen enkel levend wezen is te onderkennen. 
Daar lees ik eensklaps met letters om van te beven Vadmtoum dor Bouwvakken. Die herinnering 
kwam ter rechter tyd. En zie: daar verschijnt Rotterdam in al zijn hodrijvighoid, daar zie ik 
iemand op weg naar den Rhijnspoor. 

Twee dagen achtereen had hij de functie van colporteur waargenomen, en het was hem aan 
te zien, dat dit baantje inspanning vereisoht had. Konden wij maar eens even het blaa^'e 
liohten, waarop de ervaringen van dien tijd zijn opgeteekend. 

Ik heb het gezien, 't was gunstig, zoo'n enkele tegenslag, maar aan het eind, daar 
stond; tgaarne kcrinmr ik mij, in mv/it nitmom wirkbing da groots mödmutrking dia ik Co lioüerdcm 
mooht ondatvindan" Do peperkoek, die voor de jeugdige huisgenooten, als eene plaatselijk wonder 
de terugreis mede aanvaardde, kreeg een druk als moest daaraan de erkenteiykheid bewezen 
worden, en voort ging het, tot de stootende beweging der coupé deed gevoelen, dat het tehuis 
hoe langer hoe meer naderde. 

Die colporteur, Mijno Heeren, was ik zelf, en kon het dan gebeuren waar van u, die mij 
zoo welwillend had ontvangen, de vraag uitging, dat eene weigering mijnorzijda mooht volgen ? 
Immers neen. 

Schiet de kracht te kort, bij voorbaat roep ik uwe toegevendheid in. Maar waarover u i ik 
het hebben? Daar moet toch een onderwerp zijn. Nieuwe zorgen. De boer, dat spreekt zoo van 
zelf, praat over zijn beesten en het gewas; het Kamerlid over de Grondwet. Zoo is ieder ge
woonlijk in het gesprek te herkennen betreffende den aard van zijn bedrijf. 

Ben bouwkundige moet het dus wel over bouwkunst hebben, ook daarin ligt gegronde 
reden, en zoo volgt van zelf dat, hoe de keuze van het onderwerp ook genomen wordt, bouwkunst 
da oement moet vormen, dat alles bijoon en in verband houdt. 

Veroorlooft mij, dat ik u geene juist opvolgende opsomming doe van de bouwkunst, in 
de dagen barer bloei en verval, van de machtigen der aarde, die hare bevordering zich tot 
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plicht hebben gemaakt van de tal van eiaohen, die de kunst ons stelt. Zoo ik daarmede wilde 
beginnen, zou ik zeker uwe vermanende stem vernemen, bewaar het renje maar tot later en de 
avond zou te kort bevonden worden. Daarom wil ik slechts hier en daar een greep uit enkele 
tijden doen, uit verleden en heden eenige tafereeien schetsen. Als van zelf is daardoor het hoofd 
voor het onderwerp gereed gekomen dat ik aanbied in den zin. 

Tafereeien uit de bovwiunet; of wilt ge liever: bowvkunetlafereelen. 

Het is nog niet lang geleden, dat ik met een mvjner kunstvrienden in gesprek kwam, over 
de waarde welk de bouwkunst bezit. 

Hij beweerde, hoe ik ook daar tegen op kwam, dat bouwkunst geen kunst is. 
Volgens hem, is het eenvoudig het voldoen aan de noodzakelijke eisohen, en al hetgeen uit 

dien bron ontstaat, is eenvoudig geen kunst. 
De man was onverbeterlijk in zijn bewering. Hij zag, in hetgeen wij kunst noemen, enkel 

het vak, zooals zoo menig vak, door noodzaak geboren, wordt beoefend. 
Wat moet bij zulke materieele oplossing, de arbeid wel prozaïsch geschieden. 
Het is waar dat de bouwkunst uit noodzaak het levenslicht zag, maar toen was het begin

sel nog geen kunst, waaraan de verfijning der vormen, alleen die benaming kan toevoegen. 
Het gevoel voor het schoon, ieder mensch aangeboren, trad als een genius op, die het ruwe 

en onbeholpens veredelde, smaakvoller uitdrukking gaf, Het heideveld werd bearbeid om voor de 
heerlijkste landouwen plaats te maken. Zoodra dit geschiedde was er meer dan aan de nood
zakelijkheid voldaan, trad de kunst in het leven. 

Wel degelijk is de bouwkunst een der zusters in der kunsten rij en zullen wij haar ali 
zoodanig blijven eeren. Meent echter niet, dat de meening zeldzaam is, waarby de bouwkunst 
wordt geacht niet onder de kunsten te behooren. Zij wordt door velen gedeeld, maar dan ook 
gaat de gloed, dat eigenaardige, wat ons boeit in het werk van den geestigen denker verloren, 
wordt alles zoo koud in opvatting, dat wij het een gruwel zouden vinden dergelijke beroepskeuze 
te hebben gedaan. Wij behooren tot hen, die de bouwkunst rekenen onder,de voornaamste der 
kunsten, omdat /.ij dikwerf de heerscheres over allen is, hen noodzaakt zich, in overeenstemming 
met hare hoofdgedachte, te schikken. 

Het leven, de daden, de geschiedenie van gebeele volkeren worden in hare sprakelooze vormen, 
door de meesterhand tot een taal gemaakt, leesbaar voor ieder die gevoel voor het schoons, 
liefde voor kunst bezit. Wat zou er wel van de bouwkunst geworden zijn, als de aarde niet in 
haren schoot zoovele rijkdommen bevatte, die door bearbeiding en voortdurende omzetting de 
middelen verschaffen om het denkbeeld van den kunstenaar in hecht materiaal te- vereeuwigen. 
Hoe konden wij ooit de geschiedenis der oude volkeren leeren kennen, wanneer die eeuwen-
trotseerende gedenkteekenen niet daar waren, om ons aan te toonen wat de mensch in staat is 
te scheppen, wanneer die overblijfselen er niet meer waren, waarop eene gebeele taal gegriffeld 
staat, die ons tot in het diepst van hunne gedachten doet doordringen en ons begrijpelijk wordt, 
omdat tijj en wij naar één ideaal: de volmaking der kunst streven. < 

De materialen vormen de machten, waardoor de bouwkunst weet te schitteren. Zij zijn de 
middelen die den bloei der bouwkunst bevordpren en daardoor eene geheele nijvere maatschappij, 
onder de liefderijke zorgen der kunst opnemen en aan zich verbinden. Daar zijn vele kunsten, 
als de schilderkunst, de muziek en anderen, maar geen enkele is van zulk een ingrijpen.Ion aard 
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in het maatsohappel^k leven, geen enkele heeft dien groeten omvang, dien de bouwkunst heeft 
omdat elke nieuwe gedachte, die de meester ontwerpt, duizenden aan het werk roept, om de 
kiem tot een plant, ja tot een weligen boom te vormen, onder wiens schaduw geheele nageslachten 
zich het leven kunnen veraangenamen. 

Maar daarom juist is het van zooveel gewicht, dat de schennende hand uit den bodem gehouden 
worde, opdat onverstand niet eenmaal oorzaak /.ij, dat ditzelfde nageslacht de schaduw van 
dien boom ontwykt, beraadslaagt, hoe het best hem met wortel en tak uit te roeien, omdat zijn 
bestaan voortdurend met den goeden smaak in opstand komt. Geen kunst vordert juist, doordat 
de materialen baar vereeuwigen, zulk eene zorgelijke opvoeding als de bouwkunst. Gesteld dat 
uw huis of werkkamer een schildery aan de wand draagt. »Niet onaardig" is de eerste indruk. 
Maar daar brengt nadere bestudeering u tot de wetenschap, dat er vele grove misvattingen op 
voorkomen, het *niet onaardig" verdwynt, de mislukte perspectief, die uw oog er op ontdekte, 
hindert u. Zoo kan de werkel\jkheid niet z\jn, zegt ge, en ge begrn'pt dat een prul de wand 
bedekt. Geen vier weken later draagt de schilderijkoord een beter product. Het prulwerk ging 
naar een veiling, om wellicht door het goede gesternte van deze of gene uitdraagster voor de 
koopers nog tot een Rembrandt verheven te worden. 

Een ander uwer heeft in /ijn huislyken kring iemand van het legio musici van onzen tijd. 
Er is een piano, bergen muziek, om als er gasten /ijn dienst te doen. 

Onder die stukken /.ijn er die zelfs den meest ontwikkelde met ingehouden adem doen 
luisteren, anderen, waarvan ge kippenvel krijgt, en ge weet te bewerken, dat de laatsten zoo 
langzamerhand kennis maken met de papiermand. 

Dat is alles goed en wel. 
Maar daartoe leent de bouwkunst zich niet. Zn schept niet om verloren te gaan niet 

snippers voor de papiermand geëigend; zij schept zich vormen, niet alleen voor het heden, maar 
voor onberekenbare tijden door de macht van het materiaal. 

Zoo vormen kunst en materiaal een onverbreekbaren baud, is.de een machteloos zonder 
het ander. Is het het materiaal dat de kunst in het leven riep; het is de kunst daarentegen die 
het maUirin, d brengt tot verhevener rang, den verwilderdsten natuurstaat den grootsten adeldom 
verleent 

Wij erkennen alzoo de bouwkunst al» kunst, wanneer zij optreedt in veredelenden zin en het 
werk is van hem, die na ernstige studie zich opwierp hare belangen te bevorderen. Is dat het 
geval niet, dan houdt het op bouwkunst te /.ijn. Men zou het dan kunnen noemen di kumt om 
te bouwen. Dan is eiken werkman, zooals onze t ijd er zoovelen kent, die heden aan de sohaafbank 
staat, morgen als eigenbouwer optreedt, bouwkundige van die kunstcategorie. Dan kan ieder 
kind, dat de blokken uit zijn bouwdoos opeenstapelt, gelijke verdiensten toegekend worden en 
behooren de straten van rechthoekige vinding die de meeste onzer groote steden in de laatste 
uitbreiding verkregen, tot dezelfde rubriek. Maar de kunst om te bouwen, is de bouwkunst niet. 
Voor geld is een huis te maken, zijn materialen en werkkrachten te verkregen, kan men rijp en 
groen, gepast en ongepast met hamer en draadhagels aaneenhechten, aan den materieelen zin 
van het leven voldoen, maar met al die kennis kan men der bouwkunst vreemd, de oorzaak van 
haar verval zijn. Die kunst, eigenlijk vak, zal wel altijd bleven. Waar wij echter kunnen, dienen 
wij de uitbreiding er van tegen te gaan. Treedt de bouwkunst zelve op, hoe gebeel anders is dan 
haar karakter. Wat geeft die kunst dan veel te genieten boven elke andere. Stelt u eens voor, 
een kunstbroeder uit de aanverwante vakken: den kunstschilder. Denken en wijzigen brachten 
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hem zoover, dat op zijn atelier het zielloos doek met een heerlijk landschap werd bedekt, waarvan 

slechts een roep is, en wel het is de natuur zehe. Gelukkige schepper 1 Ja hij gevoelt de waarheid 

van hetgeen zijn bewonderaars uitspreken. Hij mijmert in zichzelven: inderdaad die laan kronkelt, 

tieh gezellig, die zon brengt wonderlijk effect teweeg en in steeds klimmende verrukking gelooft hij 

ich geplaatst in die laan, wandelt hij door eigen schepping heen. Maar daar herinnert hem het 

trillen van het doek, dat hij al te sterk in gedachten was afgedwaald, dat hetgeen hij ziet, slechts 

de uitwerking is van eenige strepen dikte, geboren uit de tinten, die zijn palet aanbood. Dan 

geeft de bouwkunst den meester meer te genieten. Zij laat hem gaan door de verschillende , 

deelen van het geheel, die zijn vernuft heeft saamgesteld en doet hem daarvan het wónder-

volle ondervinden. 

Hoe moet de ontwerper van het operagebouw te Parijs genoten hebben, toen hij zijn tempel 

der kunst met duizenden toeschouwers gevuld zag, allen één in de spanning welke de goed op

gevoerde opera deed ontstaan, allen éen omtrent de opvatting, dat de geheele omgeving in onge

ëvenaarde harmonie is. Hoe moet de stoute constructeur tevreden op zijn arbeid hebben gezien, 

waar een afstand, als door de Maas gevormd, hem geen verhindering was, om het ijzeren yuur-

paard gelegenheid te geven zijn weg te kunnen vervolgen. Hoe moet de kerkenbouwer zich tot 

hooger opgevoerd zien, waar de tonen van zang en muziek zich vereenigen in dankbaren lof 

jegens hoogere machten. Dan verkrijgt iedere vorm, door hem toegepast, leven en beteekenis 

smelt alles ineen als het zinnebeeld der hoogste vereering. Die oogenblikken zijn heerlijk. 

Dan laat onze kunst zich van de dankbaarste zijde kennen. Wanneer ge ooit zoo gelukkig zijt, 

op die wijze te midden van uwen arbeid geplaatst te worden, geniet dan met volle teugen 

want. het genot is zoo kortstondig en zeldzaam. 

Om al die redenen is de bouwkunst inderdaad een moeielijke kunst. Juist omdat de werke

lijkheid moet bevredigen en niet datgene wat het papier vertoont, waartusschen een hemelsbreed 

verschil ligt, is de studie moeielijk, is meu verplicht zich den toestand voor oogen te stellen, alsof 

de oplevering nabij was. Zoo treedt de kunst in velerlei gedaanten op, wanneer zij het terrein 

der kille industrie verlaat. Slaan wij een blik op haar ontstaan en ontwikkeling, dan ziet men 

hoe de eischen der noodzakelijkheid haar deden geboren worden en gaandeweg dien rang 

innemen dien haar door ons wordt toegekend. • 

Wij willen ons niet in theologische vraagstukken verdiepen, vooral niet in een tijd, waarin 

de theologen zoo weinig blijken van harmonie geven. Wij zouden kans loopen voor dom uit-

gekreten te worden, waarom wij de wetenschap, wie de eerste mensch was maar liever bij 

hen laten berusten. Zooveel is zeker, dat de aardbodem vroeger niet die bevolking telde als 

tegenwoordig. 

Wij nemen aan dat de tuinman gelijk had, toen hij zijn crocussen voor de derde maal in 

den grond stopte en zei: »zie zoo, met het voorjaar zullen zij zich weer heel wat afgetakeld doen 

zien" en dan zal het wel voor de laatste maal geweest zijn, dat het evenzoo met de volkeren 

ging. De volkeren der oudheid moeten vrij wat sterker geweest zijn dan wij. Dat bewijzen de 

nog overig zijnde brokstukken hunner stoute bouwondernemingen. Evenals de crocussen van den 

tuinman, worden de geslachten minder, Dat is zoo de natuurlijke weg. Denken wij ons de 

eerste oogenblikken van den natuurstaat. Overal heerscht natuur in ongekenden luister, zooals zij 

slechts nog in vollen, ongebonden schoonheid is te aanschouwen in die landen, waar de mensch •, 

zijn intocht nog niet gehouden heeft. 

Daar treedt te midden van dat natuurtafereel de mensch in al zijn majesteit op. Vreemd aan 
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eenig kwaad, geheel hét kind der natuur, vormt hij het ideaal dat in onzen tijd slechts het 
penseel in staat is ons denkbeeldig voor te stellen. Hij kruist zijn weg dan hier, dan ginder, 
toen op eens zijn gang werd tegengehouden. 

Aan de andere «ijde van den stroom, die bruischend zich een weg door het natuurtafereel 

baant, bespeurt zijn oog een natuurgenoot. De zucht naar gezelligheid openbaarde zich al even 

sterk als heden. Er werden middelen bedacht om de klove, door den stroom gemankt, op te 

heffen. Daar ontwaart het oog een door den storm gevelden boomstam. Met groote krachts

inspanning en met het bewustzijn dat het «selfhelp" alleen in staat is, zijn wensch te bevredigen, 

wordt de boom gerold, tot de stroom medewerkte en den arbeid verlichtte. 

Weinig tijd later zijn de beide oevers vereenigd. 

Zoo vormde dit schijnbaar eenvoudig beginsel den grondslag waarop onze kunst zich vestigde, 
werd die boom de brug op -welker vinding nog heden onze denkbeelden berusten. Er was op 
praktische wijze in de noodzakelijkheid voorzien en, als met de brug, ging het met de woning 
die spoedig daarop verrees. 

Boomstammen werden in .den grond gezet, onderling gekoppeld, met bladeren en takken 
gedekt en vormden zoo de toevluchtsoorden waar de eerste aardbewoners zich voor de grimmige 
blikken der roofdieren terugtrokken, /mt eerde iehuie. 

De een stelde vier jeugdige ontwortelde boomeu op afstanden, onderling gelijk, in den grond, 

koppelde die van boven met een vijfde, in den vorm van onze oud-Hollandsche kappen, dekte de 

ruimte met takken, lag daarover wat de natuur geschikt aanbood; de ander stelde de zijvlakken 

rechtstandig en liet alleen het dakvlak hellend, verkreeg zoo meer lucht en licht; een derde 

snoeide het kaphout bij de wanden af; een vierde liet het hout er aan, verkreeg daardoor een 

overhangende kap, het vond navolging en al grooter en grooter nam men het overstek tot 

schoren noodzakelijk werden en de console ontstond. 

Beviel de grillige vorm, dien do boomtak als console bij den een aanbood, de ander zocht het 

na te volgen en er kwam eenstemmigheid onder de vele woningen, die opeonhooping van ver

schillende gezinnen noodzakelijk maakten. Dat eenvoudige beginsel /.ion wij nog onveranderd 

toegepast, waar de schaapherder zijn schuilplaats, de daglooner zijn woning in de heide opslaat. 

Bleek het dat roofdieren of overstroomingen het wonen op den bodem gevaarlijk maakten, dan 

werden de woningen op afgekapte boomstammen opgericht, hoog boven den grond verheven en 

zoo kwamen de paalwoningen tot stand, aan welk beginsel onze onderheide woningen haar ont

staan te danken hebben. Er was dan voorzien in de wijze van gemeenschap, men kon onder 

dak komen. De godsdienst deed zich toen gelden, en zij was een der oorzaken, waardoor onze 

kunst zich het meest den weg tot vooruitgang baande. 

Met een afgodische vereering voor alle machten die zich in de natuur deden gelden: zon
en maanlicht, storm en bliksem, gevoelden de oer-volken behoefte bewijzen van hun eerbied 
te brengen. 

Hiertoe werden plaatsen vereischt in vorm en aanzien verheven boven don eenvoudigen 
woonhuisbouw. i 

Die onzichtbare machten, die zoovele bewijzen gaven sterker te zijn dan de macht verkregen 

uit vereeniging van alle menschelijke krachten, hoe sterk ook in getal; da( loeien van den 

storm, zouder eenig wezen dat het voortbracht te zien; die flikkering, welke het donker aardrijk 

eensklaps in de schrilste verlichting plaatste j dat regelmatig wederkeeren van zon en maan, 

bezielde het volk met den diepsten eerbied voor die natuurkrachten, die leven en aanzien om 
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isich heen verspreidden. Bij zulk een macht stond eigen denkvermogen stil, verzonk eigeA arbeid 

in het niet. Men boog het hoofd met een gevoel der grootste ondergeschiktheid. Men offerde 

om Gode welbehagelijk te zijn, maar de eenvoudige offerande was te nietig tegenover de groot

heid waaraan zij gewijd was. Men zon steeds op middelen, welke moesten medewerken om te 

doen zien hoe groot het ontzag was, waarmede elke natuurkracht, die in hun oog een godheid 

was, werd beschouwd. Dat scherpte geest en verstand. Hiertoe was het gewone,leven ontoe

reikend ; was daar voldoen aan de eischen van het noodzakelijke, was het daar eenvoud, in 

tegenoverstelling kwam hier geen eenvoud te pas, hier moest alles instemmen met den grootsten 

luister en trad men in het strijdperk dat de kunst toebehoort. Men dacht, verbeterde, streefde 

immer voorwaarts, in de overtuiging, dat hoe ook het • resultaat was, dit nog te gering bleek 

om te kunnen voldoen aan de majesteit van Hem, die het volk zich met zooveel eerbied voor 

oogen stelde. 

Onder die omstandigheden werd onze bouwkunst geboren. Zij was de voorgangster van alle 

andere kunsten, omdat zij er de plaats voor bereidde. Zij riep haar allen aan haar troon om dat 

grootsche geheel te stichten, wat ons, beoefenaars dier kunst, nog heden treft, als de vereeniging 

daarvan ons in eenig bouwwerk boeit. Toen was de weg gebaand. 

(Wordt vervolgd). 

BOUWVERORDENINGEN. 

Daar is in vele steden van Europa een en dezelfde neiging. Zij is deze. De verschillend» 

gemeenteraden gaan over tot herziening der verordeningen, vereischt tot het bouwen. Berlijn 

heeft in de maand Januari die gereed gekregen en daarmede veel grooter vrijgevigheid getoond 

dan onze Hollandsche steden mogen genieten. 

Was Amsterdam het eerst aan de beurt, toen volgde Rotterdam hare zuster in de stedenrij 

spoedig op. Het euvel is bij beide gelijk. Ook Utrecht is in dit opzLht aan het werk. De 

verordeningen leveren dikwerf het bewijs van gemis aan zaakkennis, aan ervaring, die alleen 

bekend is aan hen, geroepen dagelijks in het bouwvak op te treden. 

Evenals het ontleedmes van den geneesheer, of de toga van den rechter in de hand of aan 

den persoon van den bouwkundige een verkeerden indruk maakt, is het met de wetten, vast

gesteld door hen, die eigenlijk geheel buiten het bouwvak staan en door het hooren zeggen of 

ontvangen van mededeelingen, hun oordeel moeten maken. Dan geschiedt er veel, dat niet juist 

is. In die positie bevinden zich onze hoofdsteden, en geen wonder wanneer daartegen een ern

stige en waarschuwende stem zich verheft. Hoe te Rotterdam de opvatting is, bleek menigmaal 

uit de discussie daaromtrent gevoerd in de vereeniging B o u w k u n s t en V r i e n d s c h a p . 

Het is ook van haar dat het onderstaand adres aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 

uitgaat. Mol belangstelling zien we den uitslag tegemoet, juist omdat vele bezwaren, daarbij 

opgenoemd, zoo volkomen overeenstemmen in ieder dezer gemeenten. 

Het verkregen recht voor den een, kan den ander nuttig zijn, en de zaak zelve, waarvan 
het belang helaas nog te weinig eensgezind begrepen wordt, is zoowel door mannen van het 
vak, als die daar buiten staan, waard meer gekend te worden. 

Eenmaal opgelegde verplichtingen vinden gewoonlijk moeielijk verandering in toepassing. 
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Daarom is het noodig, dat ieder wake, voor het te laat is. Het zij den mannen die de samen

stelling vormden der verschillende artikelen, niet tot grief gemaakt, dat zij hun oordeel verkeerd 

hebben gegrondvest, >waar men niet te huis is verdwaalt men gemakkelijk," doch op den 

goeden weg geholpen, waardeere men hen, die zich daartoe hebben aangeboden. 

Wij ontvingen hieromtrent het volgende: 

Rotterdam. Met de hoofdstad heeft de tweede stad des Rijks in het vorige jaar het voorrecht 

gehad, eene nieuwe verordening op het bouwen in het vooruitzicht te krijgen. In het volgend* 

geven wij een overzicht van den loop welke deze zaak te Rotterdam heeft gehad. Wij gelooven 

dat het zijn nuttige zijde heeft, die meer algemeen te doen kennen. 

Is in Amsterdam in de eerste maand van dit jaar de nieuwe verordening afgekondigd, in 

Rotterdam is zij wel reeds door den Gemeenteraad aangenomen, doch is daaraan nog geen kracht 

van wet verleend. Voor het, met beide echter zoover was gekomen, hebben zij echter nog al tot 

bemerkingen van de er bij betrokkenen aanleiding gegeven, met dit verschil dat, bleef men 

in Amsterdam afwachten wat komen zou, men in Rotterdam zich meer of minder spoedig ten 

strijde gordde, om te trachten, dat wat naar hunne zienswijze niet goed of geoorloofd was, ver

beterd of verwijderd te krijgen. 

Door de bestuurders van de vereeniging Bouwkunst en Vriendschap, de Afdeeling van d« 

Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, het College van brandmeesters, de I. C. Gas-Asso-

ciation, de Schout van de Muizenpolders en eigenaars van huizen in dien polder, werden bij den 

Raad adressen ingezonden, waarvan het gevolg was, eene nadere overweging door de Oommissw 

voor de strafverordeningen. 

Die smeltkroes bracht echter zoo goed als geen wijziging. Aan zeer weinige en dan nog 

zeer ondergeschikte klachten werd tegemoet gekomen, waarvan het gevolg was dat de vereeniging 

B. en V. en de Afdeeling andermaal, met nader aandrang, hunne opmerkingen aaa den 

Gemeenteraad mededeelden, die na een driedaagschen veldslag de conceptverordening aannam, op 

enkele punten met eenige tegemoetkoming aan de uitgesproken grieven. 

Deze grieven waren van velerlei aard; zij betroffen niet alleen constructie, veiligheid en 

dergelijken, een veel gewichtiger was .dat de verordening voorschriften bevatte, die niet maar 

de bij de Wet toegestane beperking van eigendomsrecht ten grondslag hadden, doch dat eenvoudig 

weg, alles wat naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders, ter bereiking van het een of 

ander doel, zooals het verbreeden van bestaande straten, hindernissen aan of op voetpaden, in 

den weg stond, moest opgeruimd worden, zonder de minste schadeloosstelling aan de eigenaars 

daarvan. De bestuurders van B. en V. bonden niet het minst tegen die voorschriften den stryd aan. 

Dat die strijd reden van bestaan had, zal blijken uit de lager voorkomende aangenomen 

bepalingen en het is daarom ook dat de bestuurders van B. en V. besloten zich met hunnv 

bezwaren tot Gedeputeerde Staten te wenden met het volgende adres. 

Aan Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid-Holland, geeft, met verscliuldigden eerbied te kennen, J. C. van 
W ü k A z. Architect, wonende te Rotterdam, Voorzitter van de vereeniging Bouwkunst en Vr i endschap 
aldaar gevestigd, ten deze handelende In gemeenschap met de medebestuurders van de bovengenoemde vereeniging. 

De ondergeteekende, in de groep van bouwkun digen, waarvoor hy optreedt, heelt, uit den aard der zaak, met 
levendige belangstelling de wording gade geslagen van het ontwerp Bouwverordening, aangenomen in de zitting 
van den Gemeenteraad van Rotterdam van 16 Januari 1887. 

Geroepen onder die verordening te werken, hun vak uit te oefenen, hunne clientele bO te staan, moeten zU 
wel in de eerste plaats als belanghebbenden daarbij worden aangemerkt, zU hebben dan door middel van twee adressen 
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tan beswaren tegen verschillende bepalingen van hot ontwerp aan don Baad medegedeeld, desen werden hlerb|f 
al. bfllagen overgelegd, uw oollege sal daaruit .ion. dat maar aan seer enkele grieven ten deele 1. te gemoet 
gekomen, dat b|)na In allo gevallen bü de loden van den Gemeenteraad, over technische strJldpunten, het gevoelen 
van den bouwkundige der gemeente swaarder gold. dan dat van de vereenlgde bouwkundigen der Ingesetenen. 

BI) de bezwaren. In die adressen nedergolegd, moeten de ondergeteekenden blflven volharden, kortheidshalve 
bepalen t\i er sloh toe, wel daarnaar te verwijzen, In dit adres meenen z\S meer bepaalde'ök te moeten aandringen 
op bun hoofdbezwaar: het te sterk Ingrüpen der verordening m de eigendomsrechten der ingezetenen 

Dit geldt hoomzakelük de uitdrukking, „het is verboden te hebben", welke telkens In de verordening voorkomt 
Waar ook dit in de verordening gezegd wordt. Is dit verbod misplaatst, omdat het niet regelt wat de inneze 

tenen voor de toekomst sullen mogen doen of moeten laten, mwr in de uitdrukking zelf een. terugwerkende 
kracht Igt, daar geboden wordt ongedaan te maken, wat destüds, onder gezag van de toenmalige verordeningen 
op wettige wüze is tot stand gebracht. 

Meor epeolaal wordt de aandacht gevestigd oP do artt. 12, 18 en ï l , in verband met artikel 85. 
Deze arllkelen lulden: 

Art. 12 Het is verboden, tenzy met vergunning van Burg. en Weth. openbare straten aan te leggen ofte 
nebben, welke niet aan de voorschriften van dit art. voldoen. 

Zö moeten aan eene bestaande openbare straat aansluiten, minstens 10 Meter breedte hebben en voorzien .«n 
van een riool, enz. »"w™on •qi" 

Art. 18. Het is verboden eene openbare straat aan te leggen of te hebben op minderen nfttand dan 20 meter 
van eene daarme e evenwpig of nagenoeg evenwüdlgo bestaande straat, ten,,, met vergunning van Burg. en Weth. 

k ! ,1 . , 7 en bU,t0n ^ r00|,i,IK PaleD' banken' '0M*'m' """^ bekken of rasterwerk, bulten-
o kelderrappcn, kei eriulkcn, kelder-of luchtgaten, propputten. Inzinkingen, pothuizen, luifels en schtbo^ en, 

ve ; T T f treden te hebb0n• ^ Ste,l0n' t e maUen' te V e - d e - «'• ^ vernieuwen, tenzü m" vergunning van Burg. en Weth. ' " 

Dit verbod geldt niet voor den grond die, ten gevolge van de toepassing van Art. 16. niet voor de stlehtlng 
«f herbouw van een gebouw kan worden gebezigd. •wuuimg 

Art T l ï V r J * T^ ^ 'trBten, bed0eld " de A r t 1S 0" " - - n de voorwerpen bedoeld In de 
B 1 en W 1 0 'T V 0 0 ' ÏOOVCr '" ^ de i"WOrkinStr0(li,,ff d M e r W M d e n h " «"-ezig .„,., geacht door 
Burg. en ^oth. vergunning te zUn verleend totdat de alWuiting of wegrulmin» door hen wordt gelasl 

« nZZ'0™ V00r ^ " h6 t '" W,,rkinK treden d02er VOr0,,<lü,,i,,K " ^ ' " " ^W™ van hit bü Art. 8* 

wlidiriooTr.r6'1 ' ^ ,,0rh,,IV0 m00t0n bebben eene breo"to v " ml-tens 10 meter (art. 12) en even 
w«dlg loopende niet op een onderllngon afttand mogen zün aangelegd van minder dan 20 M. (art 12) 

^ . i
V0O,""l0HW m ^ l e W a n H,m,e" ee"e bre8dte van a , M t e " 10 ">«« is voorgeschreven is redelllk en 

goed, dat cehter de onderlinge afttand der straten minstens 20 M. moet zün Is nau,- do m J Z T * 
verkeerd inin>zl»n Wn „„„i. , , .. vn• '* "aftr ll<l «neening van adroosanten 

ab Z U r zU ^ ^ ^ ^ blUken8 ded,80UMle ' ^ V00rk0m,n(r - ^ ^ " t bouwen der 

huizon voldoende ruimte voor lucht « 1 1 0 1 . 1 ; ' ^ .b0ÜWen' " n d " "* ^ ^ de achter-

Kaar nllglirord Ig. h^^^^^ TZ^' 7 ™ "" " ̂ ^ ** " ̂  - ^ • 
van minder dan «0 M. te hebben. " " ^ ^ , 0 M- "rcC"to of' "Ponderllngenafttand. 

Wat - - e t die welke bestaan ? Z„ moeten volgens art. 68 worden opgeruimd of afgesloten. 

men nraraantl^^^^^^ T" ^ " ̂  ™'^™, en kan niet voorgeschreven worden, omdat 
- aan ^ r : ^ ^ ^ ^ ^ * ̂ ' - 18 der o n t w e r p _ g 
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Men «U du. moeten aftlnlten. dat I. van den behoorlJlk geaurveHJeerden en .ohoon gehouden .traat een Biel» 
maken, niet meer aan het toeaioht dor atraatpolltle onderworpen. 

Maar hoe nu. al. de eigenaar van de .traat In bot.lng komt met de rechten van dorden ? Wanneer het i. een 
huurtweg (on büna al.e .traten van bl)ïondore o.gonaHr. z(J„ dat geworden) dan „ag d.e n.ot wo a L oton 
De eigenaar van de «traat zal dan voortdurend ge.l.ngerd worden .u..ohen de verordening on do r^ntoi 

huren S.u.t hü n.ot af dan wordt hü bekeurd en .lult hü af dan wordt hü door do huren go 'woTgon e f et 
weg te nomen. Of «al de verordening aan alle huren het reeht van buurtweg ontnemen ? ^ e n .na, vragen d t 

dan niet 1. een ongeoorloofd Ingrüpen In de elgendom.reohten der:i„RoZotonen, dit wordt: bö verordemng ootnomon 
van een recht dat men in eigendom heeft. "roruening ontnemen 

Art. 81 .trekt om een einde te maken aan een . t r i p l e lang tu..chen het bo.tnur der gemeente en vele 
Ingezetenen hoeft be.taan. Br zün In Rotterdam verkillende pothuizen, een aantal .toepen met hokken omgeven 
keldertrappen bulten do gevel, uitkomende enz. Deze zU" .teed. een doom geweeet In het oog van het bctuur' 
der gebeente. De weg om die op te ruimen ligt voor de hand. Waar het publiek belang wegruiming vordert kan 
men onteigening aanvragen. De eigenaar krügt dan vergoeding voor hetgeen ht, ten behoeve van hot publiek belang 
afttant. Die weg echter vindt het he.tuur der gemeente te duur. Zeker t. hot goodkooper om die hl) verordening 
.choon te maken. Maar I. dit ook blllük? on ia dit wettig v Men zegge niet dat reed. bU de vroegere verordening 
de bepaling be.tond (dit I. trouwen, een zwak argument voor do wettigheid). De verordening beperkte er zlohtoo 
te verbieden belemmeringen te maken o„r ton óp^am vcg .„ *„,«.„„,. of op „m^rnd. De nieuw ontworpen 
verordening ta.t den eigendom aan, ook waar do belemmering niet op den openbaren weg of op gemeentegrond 
1. aangebracht, De ontwerp-verordonlng I. zoo weinig goiyk aan de vroegere, dat die Jul.t wel aantaat datgene 
waartegen men hü de vroegere verordening .teed. het hoofd .tootto. omdat de rechter bü elke vervolging overwoog 
dat do beiemmerlng niet op den openbaren weg wim goplaatat. 

Bü de ontwerp-verordonlng .telt men zich voor te vernietigen, wat ml..ehlen eenwon hoeft bctaan, onder 
het gezag er toen van kracht zünde keuren en verordeningen op wettige wüze i. tot .tand gekomen, door koop 
van hand tot hand 1. gogimn, en dikwerf voor den eigenaar helanirrllke whWin w » r - i.-* 

,„,„„ ,,„ „ . „ . „ . . ^ . . , ' ooiangruKo wimrdo heeft. En het argument, waarmede 
•men dit verdedigt 1.: dat men niet den eigendom ontneemt, maar .leoht. beperkt. 

Het argument vindt alleen daarin grond, dat men zlaii »/>»« . . i , . . . . u . 
atuuii, u»i men /ion godn reken.chnp gooft wat hier het voorwerp van 

«igondom la. 
De eigenaar van een pothui. 1. „let .lecht. eigenaar van grond, van .teenen en van kalk. die worden hem 

niet ontnomen dat i. waar, maar hü 1. eigenaar van een pothui., en dit wordt vernietigd. Na de toepaa.ing der 
verordening zai hü geen eigenaar van een pothui. meer zün. Bvenzoo de eigenaar van een .toep. die 1. niet .lecht. 
eigenaar van grond, zerken en üzer, maar hü i. eigenaar van een .toep, en die eigendom wordt hom agnomen 
Bü verordeningen, al. tot hoden bekend waren, bleef men binnen de grenzen van beperken van eigendom, omdat 
men .locht. verbood op gronden te bouwen. Men wa. dan. voor men bofcon te bonwen. .lecht. eigenaar nn „,.,. 
^ en daarvan werd het gebruik beperkt, maar wanneer de.grond eenmaal op wettige wüze bebouwd I , dan 1. 
men eigenaar van don bauwden grond van een hul., een pothui.. een .toep enz 

Dezelfde bevoegdheid die de gemeenteraad zich toekent om hoden hot wegbreken van pothuizen te hevelen, 
veroorlooft om morgen hü verordening te bepalen, dat alle huLon op minder dan 6 Meter van het midden van 
de .traat zullen worden adrobrokon. immer, dat het niet geoorloofd 1. hulzen op minderen ahtand van het midden 
dor .traat te hebben. Zou men meenen dat dit .lecht. I. beperken van eigepdom ï Adrcanten zullen zich 
nu niet verdiepen In de vraag of vernietiging van eigendom onteigening 1., want ook tot vernietiging van op 
wettige wüze verkregen eigendom I. hot he.tuur der gemeente niet gerechtigd. Blgendom.rocht mag .lecht. worden 
beperkt maar niet ontnomen, ai. i. dit ter vernietiging, tenzü In de gevallen bü de wet uitdrukkelük aangegeven. 

Op deze gronden meenen adroManten, dat de gemeenteraad bü het va.t.tolien der ontwerp-verordonlng. die. 
blükon. de door adreanten bü don Baad Ingediende adro..en. op vele punten niet .trookt met het algemeen 
belang. 1, getreden bulten zü^e bevoegdheid, door op ongeoorloofde wüze In te grüpen In de elgendom.reohten 
der lugezetoneu. Weahalve zü eerbiedig verzoeken dat het uw college moge behagen het be.ialt van don gemeen, 
teraad, waarbü die verordening werd va.tge.teld, tor vernietiging aan Z. M. den Koning voor te dragen 

http://va.tge.teld
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In dit adres wordt niet gesproken over een artikel der verordening, -waartegen bestuurders 
•van B. en V. in hun beide adressen aan den Gemeenteraad hebben ontwikkeld. Dit art. luidt: 

Art. 16. Het is verboden een gebouw te stichten, te herbouwen of te verbouwen, op een 
minderen afstand dan 5 Meter uit hot midden van de openbare straat tenzij met vergunning 
van Burgemeester en "Weihouders, die daarbij tevens, de hoogte bepalen tot welke het gebouw 

mag opgetrokken worden. 
Onder verbouwing zijn in dit art. niet begrepen herstellingen of vernieuwingen, waarbij de 

bestaande hoogte van het gebouw niet wordt overschreden. 
Bij weigering der vergunning, in het eerste lid bedoeld, staat het den belanghebbenden vrij, 

binnen 14 dagen na die weigering, bij den Gemeenteraad in beroep te komen. 
De reden waarom dit Art. in het adres aan Gedeputeerde Staten buiten beschouwing is 

gebleven, ligt in een zeker Art. van de Gemeentewet, waaruit kan gedistilleerd worden, dat 
dat Burgemeester en Wethouders het recht hebben, wanneer een gebouw geheel is afgebroken en 
er dus, al is het maar éóa oogenblik, niets anders dan een stuk open grond is, de grens te 
bepalen tot waar die grond weder bebouwd mag worden. Onteigening of schadeloosstelling is 
daarby niet noodig, want men laat aan den eigenaar den open gekomen grond. 

De verdedigers van het Art. waren dus met de wet gewapend, in hun volle recht ? te betoo-
gen dat Ifl die handeling geen ontneming van eigendom plaats heeft, slechts beperking van het 
eigendomsrecht. 

Welke zullen de gevolgen voor den gelukkigen eigenaar van dat stuk grond zijn ? Stellen 
wij een concreet geval. 

In de wel bekende, geen 10 Meter breede, Hoogstraat te Rotterdam, byna uitsluitend met 
winkelhuizen bebouwd, wil men een huis herbouwen. De eigenaar kan beginnen den gevel, b.v, 
1 Meter achteruit te stellen. Wat zullen voor hem daarvan de gevolgen zyn ï 

1°. Zal de huurwaarde van het nieuwe huis niet onbelangrijk minder zjjn dan die van het 
oude. De bezitting is alzoo veel in waarde verminderd. 

2°. Zal die waurde-vermindering niet eerst intreden als herbouwd wordt, doch reeds van het 
oogenblik af, waarop de verordening kracht van wet heeft, want van dien tyd af hangt een, by 
allen bekend Damocles zwaard boven de bezitting. 

8o. Grenst de onbebouwd gebleven grond aan de openbare straat. De verordening staat toe 
dat de eigenaar die grond door een hek of iets anders van die straat afscheidt, doch 4 priori is 
vast te stellen dat voor geen enkel wihkelhuis zulk een staketsel gemaakt zal worden en dat 
wel om zich niet nog meer schade te berokkenen. Geen winkelier toch zal zoo dwaas ẑ jn de 
voorbijgangers meer of minder ver van zyn uitstalling verwijderd te houden. 

4o. Zal door gemis van afscheiding de grond van dien aard worden dat hy, volgens art. 1 
der verordening, .« den regel dient tot openbare straat en dat nog wel tegen de bedoeling van 
de veioidening, zooals meermalen in de discussion van den Gemeenteraad is gezegd. 

Bo. Zal de eigenaar der grond, die feitelyk openbare straat is geworden, mogen[onderhouden, 
hetgeen waarschynlyk voor hem met niet geringe kosten gepaard zal gaan. De grond is hem 

•en lastpost waarvan hij zich zoo spoedig mogelijk zal trachten te ontdoen. 
6o. Zal de gemeente, medelijden als z\j heeft met dfm gelukkigen eigenaar, missohi,» zoo 

vrygevig z\jn hem voor enkele guldens van die lastpost af te helpen, of wat nog goedkooper is. 
hem onder behoorlijke dankzegging als geschenk aanvaarden. 
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7o. Verkrijgt de gemeente voor niets, of zoo goed als niets, een broedere straat, dat echter 
Tolstrekt niet in de bedoeling lag. 

80. Zal deze bepaling, het bouwen in alle straten van minder dan 10 Meter breedte, krachtig 
tegenwerken. Niet dan in don uitersten nood zal er toe worden overgegaan. Wie zal de eerste 
ẑ jn, die het front van zijn winkel achter dat van zijn buurman zal stellen ? 

9o. Hoe sierlijk zal een straat er uitzien, als op de eene plaats de operatie is geschiedt en 
op de andere niet ? 

Zou het niet hoog tijd zijn te trachten het bedoelde Art. van de gemeentewet veranderd te 
kry'gen in dien zin dat niet onder den schijn van beperking van eigendomsrecht, feitelijke ont
neming van eigendom plaat& heeft ? 

EEN DEUGDZAME TRAP. 

Daar zijn in de huishouding noodige stukken, waarvoor echter zelden eene geschikte berg
plaats te vinden is. Woont men in een huia,: het kan er nog door; is een bovenhuis echter tot 
verblijf gekozen, dan gebeurt het wel eens, dat de dienstbode klaagt: Aè, dit trap, nergens weet ik 

er een hoekje voor, en zoo sukkelt hij heden van 
de kamer naar de keurken, morgen van de keuken 
naar de gang, altijd veroordeeld om een zwer
vend leven te leiden. Ook niet alleen in de 
huishouding, maar menige werkplaats .biedt, niet 
altijd gelegenheid tot berging der vele trappen 
die de arbeid vereischt. In dergelyke gevallen 
is een trap, zooals de begaande afbeelding aan
wijst, goud waard. Men klept ze ineen, schuift 
de beide trapboomen en steunspijIon tot elkander 
waardoor de lengte vermeerdert, doch de breedte 
tot geringe afmeting wordt teruggebracht; men 
neemt ze onder den arm, eu ieder hoekje, hoe 
klein ook, is dikwerf groot genoeg. De bewer
king is zeer eenvoudig: door het naar elkander 

brengen der boomen gaanJ| de treden in schuine richting omhoog, en zyn de boomen 
aaneengesloten, dan vormen die treden als het ware een geheel. Ook de kruisschoren in het 
aohterjuk volgen diezelfde beweging en komen op dat juk gelijk te rusten. Ter voorkoming 
van het uiteenvallen by gebruik zou het wenschelijk zijn door een paar ijzeren geledingen, 
die dezelfde bewegingen zouden kunnen volgen, het verband te vormen. Het dunkt ons een 
welkome oplossing voor menig werkman, die de trap nu alléén voor zijne rekening kan nemen 
om te vervoeren, evenzoo voor menige huismoeder een uitkomst, die zich in niet te groote ruimt» 
moet leeren behelnen. 
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CORRESPONDENTIE. 

Den Heer H. to H. Ter volclbsnüig nan de ons gevrangde Inlichtingen, laten wy hieronder volgen, hetgeen 

ons daarover van waardeerbare zydo is voralrokt. 

ANTWOORD OP DE VRAA.G: 

WELKE ZIJN DE BESTE METHODEN EN DE GESCHIKTSTE HANDLEIDINGEN VOOR HET 

ONDERWIJS IN RECHTL. EN BOUWK. TEEKENEN; EVENEENS VOOR HET HANDTEE-

KENEN (EN DE PERSPECTIEF), TEN DIENSTE VAN HET AMBACHTSONDERWIJS ? 

Splitsen wU de vraag In vim- gedeelten, als: a de methode, b de handleidingen, 1°. het Reohtl. on Bouvrk. 

teekenen, 2°. het Handteekenen betreffende. 

Voor het leeren kennen van goede, redegevende methoden K(I» aan te bevelen: 

1. Het Ambachis-icckcmnikrn'ijs. Verslag en advies aan de Amsterdamsche afdeellng der V e r e e n i g l n g to 

b e v o r d e r i n g v a n F a b r i e k s - e n H a n d w e r k s n ö v e r h e l d , door een Commissie van onderzoek na 

den toestand en de middelen tot reorganisatie van de Teekenscbool van den Amsterdamschen Werkmansbond. 

Rapporteur J. R. d e K r u y f f (Amsterdam, 1879.) 

2. Toegelicht leerplan van het Reehtlijnif teekenon aan AvibachtS' en Tetkenscholen, door F. L z. B e r g h u i s 

(Arnhem, 1880). 

8. Ret bniimhiindig nmlenrijs in het liiniini- on liniiviiliiiHl, door H. L. B o e r s m a, (v, Qendt on Brinkman'i 

„Technische bibliotheek" No. III, Amsterdam, 1874). 

De twee eerstgenoemden zijn beknopte, duidelijk en zakel(|k gestelde geschriften, waarvan het eerste vooral de 

grondslagen, het tweede tovons de uitvoering van het beoogde onderwijs behandelt. Het laatste van deze drla 

bevat uitvoeriger gegevens, maar meer bijzonder het Bouwkundig onderwijs betreffende. 

Als iandloiiingen z(jn te noemen: 

1. Die van H. S p r i n g e r voor Rechllijnuj, Bouwkundig en Werktuigkundig toekenen {Amstotünm, 1618), versohenen 

In rfn> gedeelten of cursussen, bevattende tekst en een atlas roet platen. Ofkohoon niet opgesteld overeenkomstig 

de tegenwoordig heersohende begrippen omtrent vakteekenondcrwljs, mag het 't eerst genoemd worden, als zijnde 

het eenlge omvangrijke werk, speciaal voor dit onderwijs In Nederland uitgegeven. Sommigen gebruiken de platen 

als teekenvoorbeelden, doch hiertegen dient gewaarschuwd, gelijk In 't algemeen bet bouw- en werktuigkundig 

teekenon naar plaatvoorbeelden dient ontraden te worden. 

t. Begintelen van 't Lijnleekonen, door F. L z . B e r g h u i s ('s-Gravenhage, 1878.) 

8. Inleiding tot kot Reehtlijnig teekenen, door H. L. B o e r s m a (Harlingon, 1872, Zwolle, 1878). 

Dozo twee werkjes kunnen met vrucht als handleidingen bt) het onderwas in de eerste beginselen van dat 

tenkenon gebruikt worden. Voor voortgozet Lljnteekenonderwljs zijn verder aan te bevelen; 

4. Bel I'rnjeclieleckonen als grondslag van hel Technitoh teekenen in 'I algemeen en van het Bouw- en Werktuigkundig 

leekenen in 't bijzonder, door H. L. B o e r s m a (Leeuwarden, 1878, 's-Gravenhage, 1888). 

6. Leerboekje der Beschrijvende Meetkunst voor ambaehtslieden, door B. F. P l a s s c h a e r t (Delft, 1882.) 

Om met methoden en handleidingen bekend te worden, het Teekenen In 't algemeen en het Handteekenen in 

't bijzonder geldende, raadplege men vooral: 

6. Het Maandblad der Btderl, Vereeniglng van Trekenoiiderieijzors en daarvan met name: No. 8, 8 on 4 en No. 6 

van den Jaargang 1884, No. 1, 6 en 7 van 188IS en No. 8, 4, 6 en 7 van 1886. 

Wat elndeiyk nog het Vakonderwijs in 't algemeen, zoowel als In bijzonderheden aangaat, daarover kan men 

In T. het Bouwkundig Weekblad en 8. /)(.• Opmerktr nog menige bijdrage vinden. Men zoeke die met behulp van de 

aan deze t||diohrlfton toegevoegde Registers. 
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B O U W K U N S T . 

MEUBELEERING ONZER WONING. 
Ontwerp van den Heer BVBRT BBBMAN, AroMteot te Amsterdam. 

{Bij de plaat.) 

gewoonlijk wordt, wanneer het huis Toltooid is, de taak ran den bouwmeester als geëin
digd beschouwd. De patroon zal het overige, wel naar eigen goedvinden in orde brengen. Dat is 
«chter een zeer onjuiste opvatting. 

Wat is het gevolg er van ? Dat door den bouwmeester getracht is volkomen overeenstem
ming te behouden tusschen de onderlinge deelen, die het huis vormen. Hij koos zijn kleuren, 
in harmonie tot elkander, vandaar dat er een aangename toon, een zeker geheim in alles ver
borgen ligt, dat doet zien, dat hij die zulks dacht bezitter van een gezond oordeel en goeden 
smaak is. 

Daar zit in alles iets gezelligs. 

Met de erkenning daarvan tëtuigt de patroon zijn dank .en gaat op z\jn manier aan den gang. 
ongelak^igo eigenaar heeft echter in zijn jeugd verzuimd zijn gevoel voor het schoon 

aan t5 kweeken. 

Hij vindt zelf het een beter dan het ander wat tot meubeleering van zijn woning verkrijg
baar is, maar kan zich geen rekenschap geven, waarom dat eigenlijk zoo is, en, geplaatst in een 
magazijn, tusschen zoo velerlei keuze, begint het hem te schemeren voor de oogen en raakt hij 
de kluts geheel en al kwijt. 

De magaziJQhouder, die er flink op afgericht is om Duitsohe en Belgische meubeltjes aan te 
praten (daar zit meer aan dan aan dat Hollandsche goed), «iet dit en zegt met veel kracht, «fo 
tiêdm hitr kennen dat niet, geen begrip van stijl, dat kan men alleen elders vinden, zie zulk een 
buffet eens aan, het leeft van het bloemwerk. Dikbuikige kolommeiges met kapiteelen. onder en 
boven, dat is volgens 's mans koopmans wijsheid eerst goed begrepen. Vindt u 't niet een pracht-
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stuk? en ineengetimmerd als yzer, mynheer (is de kamer te veel verwarmd; het regent knoppen 
en bladeren als in den herfst.) 

Men spreekt van meubeltentoonstellingen van goed hier gemaakt, maar 't haalt niets bij ons 
werk en dan de prijzen: twee voor een hij mij. 

Och kom ? klinkt het verwonderlijk. Hoe zou men ook kunnen denken met zulk een aarts
leugenaar te doen te hebben en mijnheer verlaat het magazijn met een Babylonysohe spraakver
warring in de keuze zijner meubelen. 

Het duurt niet lang of alles heeft per as de woning bereikt. Met een beweging als van tien 

anderen draagt de magazijnhouder sleutels en laadjes achteraan. Wat zou hij ook anders kunnen 

doen ? Op zijn twee en twintigste jaar bezat hij niets meer dan wat geld en kennis van niets, 

thans drie jaar later is hij reeds bevorderd tot leverancier van complete ameublementen. Kan hij 

spreken van ons werk, onze meubelen, zonder te weten wat een verstek en wat stijl in zijn 

meubelen is. En vraagt men hem: is dat nu renaissance, dan voelt hij zenuwachtig aan het hout, 

alsof dit het hem zeggen moet, dan is het antwoord altijd: jawel. Zoo verandert een meubelstuk 

dikwerf tienmaal in de week van geloof. Van daag is het gothiek, morgen Louis XVI, over

morgen fantaisie, een deugd die weinig meubelen eigen is uit de fabrieken waar strenge stijlleer 

de bakermat voor het goede was. 

Eindelijk is alles op zijn plaats, de huiskamer, de eetkamer, de salon, allen zijn voorzien van 

het noodige en terwijl al plichtplegende de koopman Eet huis verlaat, wrijft de patroon zich 

vergenoegd in de handen, zoo gelukkig te zijn geweest zulk een ervaren raadsman te hebben 

aangetroffen. 

Ook Mevrouw sluit zich bij den lofzang aan. Een lief mensch, die P. en wat een kennis van 

stjjl I Daar hebben wij nu toch maar geen begrip van. Gelukkig dat wij zoo iemand mochten 

treffen. 

Waarom moest dat genoegen zoo kortstondig zijn I Ongelukkige rustverstoorder, die ook 

hier het sloopingswerk begint. Nauwelijks is alles in orde of de vrienden worden ter 

bezichtiging der woning genoodigd. Daar zijn er onder als de gastheer zelf, maar ook anderen 

die meer weten, mannen van smaak en daaronder bevindt zich ook de bouwmeester. Met gulle 

tevredenheid wordt de huis- en andere kamers in al de hoekjes en gaatjes bekeken, en bij 

herhaling klinkt het: »praehtige meubels, niet waar ?" Tot Mevrouw tot den bouwmeester zegt: U 

geeft er niet veel antwoord op; ia het niet naar uw smaak, hebben wij soms verkeerde keuze gedaan ? 

Ja, Mevrouw, gulweg gezegd: wat ik getracht heb in iedere kamer te maken, overeen

stemming, heeft u met de meubelen er juist uit verdreven, en het tegendeel is verkregen, 't Is 

jammer, waarom mij niet eens geraadpleegd; wat is de keuze ongelukkig geweest. 

En het koor der verstandige vrienden valt in: het is zoo. Zie nu toch eens zulk een buffet, 

en dan die stoelen en die spiegels, niets behoort bij elkander. Hoe smakeloos, geen harmonie. 

Het een verdringt het ander. Jammer van het geld. Waart u liever bij een degelijk werkman 

gegaan, die had u zulke prullaria niet durven aanraden. En in steeds klimmenden ijver voor hun 

kunstsmaak, wordt achtereenvolgens alles veroordeeld. Uw bouwmeester heeft gelijk, als hij zegt 

dat de harmonie verbroken is, want dat is zoo, en het gevolg er van is, dat gastheer en gast

vrouw de vrienden wel weg zouden willen kijken. Mevrouw voelde zich zoo wonderlijk, alles 

draaide zoo om haar heen, alsof zij in onmacht met de lederen zittingen der stoelen zou kennis 

moeten maken. 

De gasten zien den moeielijken toestand en men weet het op een ander èpropos te brengen. 
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Er is afleiding om morgen door de grootste verzuchtingen te worden opgevolgd. 
Hoe groot zou de lijst der op die manier bedrogenen wel niet zijn, die door verkeerde eigen

dunk gedreven, slecht ter markt gingen. 
Men late het daarom aan den bouwmeester over, advies te geven ook in de keuze der meubelen. 

Maar, hooren wij dan weder, niet alle bouwmeesters hebben eok omtrent meubelen de opvatting 
die vereischt wordt om gegronde bemerkingen te voorkomen. Dat is zoo, maar dat begint al 
meer en meer tot de zeldzaamheden te behooren. De bouwmeester heeft het terrein van zijn 
arbeid zich zoo ruim gekozen, dat hij geen vreemdeling is daar waar het er op aankomt, een 
woord in het meubelvak mede te spreken. Wanneer wij de plaat raadplegen, dan zien wij 
daarvan het bewijs. Een onzer nog jeugdige bouwmeesters, die echter den lauwer der verdienste 
bij concoursen uit den laatsten tijd zich zag toegekend, den heer E v e r t Brem an te Amsterdam 
is de ontwerper ervan. Wat echter de waarde er aanmerkelijk van verhoogt en onzen nationalen 
trots prikkelt is dit, dat een zeventigtal schetsen op deze wijze begrepen, door den verdienstelijken 
ontwerper zijn gedacht en in photographic weergegeven om in het buitenland te dienen als voorbeeld, 
tot inrichting der woonvertrekken voor de industrie van een der grootste meubelfabrikanten. Dat 
feit getuigt voor de verdienste en is zeker aangenaam te vernemen. Die een Kimbel en zoovele 
anderen in Duitschland een schat van denkbeelden zag in het licht geven, moest daarbij be
wonderen den rijkdom van opvatting die de ontwerper bij alles aan den dag legde; het was 
echter mogelijk omdat de groote vraag en de uitgebreidere opvatting der inrichtingen daartoe 
in Duitschland gelegenheid bieden. 

Hoeveel te meer verdient het waardeering, waar wij dat in allen eenvoud onder ons verborgen 
zien. Wij namen kennis van eenige dier schetsen. Allen behandelt op een losse en artistiek* 
wijze die zoowel de uitvoering der teekening, als conceptie van het geheel, als om strijd doen 
prijzen. Een drietal mochten wij voor onze opname in het tijdschrift bestemmen. Maar met dat 
al zagen wij het beginsel gehuldigd, dat de bouwmeester de man is die, tot zelfs in de versiering 
der woning, waar het de meubelen betreft, den scepter moet blijven zwaaien, dan blijft de smaak 
eenerlei, is het geheel onverstoord in harmonie. 

Brengen wij daarom onze patroons er heen, dat zij afzien van al die winkels, waar geïmpor
teerde meubelen smaak en markt bederven. Dat zij gaan daar waar de werkman zelf meester, 
waar stijl gehuisvest 'is, en kan het zijn, dan vooral aan de hand van hem die geroepen was de 
nieuwe woning volgens zijne opvatting saam te stellen. Gebeurt zulks, dan is het eigenaardige 
dat ons verleden kenmerkt, weder op weg tot ons terug, want ook toen bezielde één geest de 
geheele inrichting van menige woning. 

Dat wij er niet voor in de wieg gelegd zijn, deze plaat spreekt het tegen, evenals zoo 
menig kunstbroeder het bewijs daarvan hierbij zou kunnen nederleggen. 

KUNSTTAFEREELEN. 
BIJDKAGE. GEHOUDEN 24, FEBRUARI, TER VERGADERING DER VEREENIGING BOUWKUNST E N 

VRIENDSCHAP, TE ROTTERDAM. 

(Vervolg.) 

Om van de vroegere volken, waarvan de geschiedenis gewaagt, niet te spreken, zien wij het 
eerst de Egyptenaren ons een stijl nalaten, waarvan elk fragment dadelijk de herkomst doet 
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erkennen. Uit hunne pyramiden en sphynxen begrijpen •wij hoe ontzaggelijk groot hunne werk
kracht moet geweest zijn, hoe het begrip omtrent het schoon zich reeds bij hun ontwikkeld had. 

In onzen tijd, waarin de stoom zulk een groote omwenteling brengt, waarbij de menschelijke 
kracht een niet genoeg te waardeeren hulp rond, nu roepen wij nog wel eens uit, staande voor 
de grootsche bouwwerken van ons heden, hoe is het mogelijk, dat dergelijke stoute slichting tot stand 
kwam. Welk ontzag wordt ons dan niet afgevorderd, als wij dat verleden in vergelijk brengen met 
het heden. Hoe moet het dan wel den Egyptenaren gegaan zijn, die zonder stoom, met de pri
mitiefste middelen in oorden, waar wy zouden aarzelen het werk te beginnen, hunne gewrochten 
opwierpen van materialen welke die omgeving volkomen vreemd waren. Moeielijk toch is het aan 
te nemen, dat de aardbodem zich daar in natuurstaat geheel gewijzigd heeft. Dan staat ons 
denkvermogen stil, wanneer wij dat vergelijk treffen. Dooh het werd verkregen omdat men één 
in beginsel was. De verdeeldheid, die onder ons rond sluipt, was hun wel niet geheel vreemd, 
doch zoo machteloos, dat het onkruidplantje niet werd opgemerkt in den lusthof van hun 
samenwerking. Waar duizenden ee» denkbeeld, één tin, één godsdienst hadden, waar geheele vol
keren slechts één richting kenden, daar was een natuurlijk gevolg, dat de uitkomst van zulk 
streven daarmede in verhouding was, daar was eene harmonie, die zich afstraalde op iedere 
handeling en Haardoor den hechtsten grondslag voor het kunstbestaan vormde. 

In het heiligdom sloten de kunsten hun verbond en kon het niet anders, dan onder zulke 
gegevens moest dat verbond ontzaggelijk veel ten goeie uitwerken. Zoo zag Europa, de Grieken 
boven nan de rij geplaatst van hen, die dat leven en streven op hun terrein overbrachten. Die 
Grieken, die als meesters in de kunst zoo ongeëvenaard hebben weten te scheppen, die neg in 
onzen tijd mannen als den Duitscben • geleerde Ebers gelegenheid geven te kunnen herinneren, 
hoe genotvol het in dien tijd voor den kunstenaar geweest moet zijn, omdat volk en kunst een 
geheel vormden. Vertoeven wij een oogenblik bij de herinnering daaraan. 

Wanneer wij het oog laten gaan over de kunstwerken die onze negentiende eeuw vooral bij 
onze zuidelijke naburen stichtte, welk eene overeenkomst vinden wij dan in den vorm, die aan de 
dagen van het oude Griekenland herinnert, waaruit blijkt, dat de verhoudingen toen zijn samen
gesteld in nooit te verwaarloozen overeenstemmingen. 

Onze oud-Hollandsche bouwstijl, hoe bijzonder en eigenaardig ook van karakter, draagt zij 
niet alle kenmerken met zich om aan de Orieksche bouwkunst te doen denken ? Zijn de kroon
lijst, de pilasters, de kolomschaft, die medewerken om het typische aan onze kunst te schenken, 
niet allen gevormd in de school waar de Grieken onderwezen werden ? 

Land en volk mogen doen zien, dat zeden en klimaat andere toepassing vereischen, het hoofd
beginsel is niettemin gebleven. Men kan den kroon niet ontnemen aan de groote verdiensten, die 
aan de Orieksche kunst eigen is, omdat haar beoefenaars zich er meester in gevoelden. Is er wel 
ooit een tijdperk geweest, dat zulke blijvende waarde achterliet ? — Wij mogen denken aan de 
dagen der gothiek, maar beeft die, hoe oorspronkelijk ook, ooit zooveel kunnen stichten, waar 
dat algemeen monumentale karakter in weggelegd is. 

Hebben die ragfijne beeldhouwwerken, die pinakels en kruisbloemen, die een Dom te Keulen 
sieren en eenerlei bearbeid, zich tot in de wolken verheffen, wel dienzelfden indruk kunnen 
teweeg brengen ? 

(rij stondt verbaasd over de vindingrijkheid van den denker, die" zoovele gedachten te over 
had voor zijne schepping, maar brengen juist die velerlei denkbeelden geen verdeeldheid in het geheel, 
nam dat ragfijne niet hot karakter en de natuur van het materiaal weg, is het niet alsof zich 
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een gevoel aan u opdringt, dat al te veel aan de onderdeelen is geofferd, dat het schoon zich 

meer doet huldigen door de grootheid in opvatting v&n het denkbeeld zelf dan wel door die 

opeenstapeling van vormen, waarvan de een den ander verdringt, en in waarde doet verminderen. 

Hoe grillig de topgevel van heden het woonhuis ook piert, een groot gebouw met tal 

van topgevels vormt het niet een tegenovergestelde uitwerking. Is M grillige van den een niet 

den ander tot schade, waar die grilligheid in woestheid ontaardt ten koste van het geheel. Hoe uit

gebreider het terrein van onze scheppingen is, des te voorzichtiger moet men zijn om door niet 

te veel, ja door alles te willen zijn, niets te worden. De kunst spreekt in hare lijnen, xijn du lynen niet 

meer zichtbaar, lossen zij zich op onder het amalgama der deelen, ge guit te vergeefs blijven wachten dat 

het ontwikkeld publiek zich eenstemmig buigt, getroffen door den indruk van het geheel, want het is verdwenen 

onder uw bejag om te veel op eens te willen tijn. Dat begrepen de Grieken zoo meesterlijk en al 

zou ik Nederland niet gaarne als Griekenland bebouwd willen zien, al zou Rotterdam, op Grieksche 

leest geschoeid, een wonderslecht Athene zijn, toch valt er veel in dat streven van toen te 

leeren en te waardeeren. De leer dal een vorm rein en goed begrepen meer .voldoet, al is zij eenzaam 

opgesteld, dan honderd anderen die tintelen van rijkdom in opvatting en geest, maar zonder onderling» 

harmonie, die leer is nog even waar en dient meer rekenschap mede gehouden te worden, dan wel 

geschiedt. De kunst onzer dagen, die onder hooge protectie staat, vergeet dat wel eens. Wat is 

daarvan het gevolg ? De feiten spreken: gemis aan eenheid, men kan van het geheel verschillende 

brokstukken afnemen, zonder dat de overgebleven deelen weder vereeniging eischen, omdat het 

incompleet er op te lezen staat, en dat moest onmogelijk zijn. Het bouwwerk zij gelijk aan den 

mensoh, volledig schoon in zijn geheel, ie een deel daarvan geschonden, het lichaam is verminkt en de 

storing valt u dadelijk op, zoo ook de gedachte die de bouwkunst doet ontstaan, geen deel van het 

geheel kan gemist worden, of het is waardeloos geworden, de harmonie verbroken. Kan dat wel ge

schieden, dan blijkt daardoor dat het kunstwerk niet volledig was. Het wordt tijd dat wij 

daarvoor een open oog hebben. 

Ik zal mij vooraan stellen bij hen,- die hulde brengen aan het vele verdienstelijke dat uit 
de onderdeelen spreekt. 

Wij vonnissen niet, omdat wij geleerd hebben eerlijk te zijn in or\te denkwijze, omdat wij, al 
is de opvatting verschillend met de onee, toch de vele verdiensten daarin vervat weten te 
waardeeren. 

Maar de kunst der onderdeelen wenschen wij niet; — wij zoeken die van het geheel, overtuigd 
dat, dat de kunst is die het algemeen moet bevredigen. 

Het monumentale zit niet in een hoekje verborgen, het zit in de hoofdgedachte, en daarom 
achten wij de Grieken hoog, omdat elk onderdeel door hen werd beschouwd als een natuurlijk 
gevolg van het geheel, zoodat dit er cijnsbaar aan was. 

Vandaar die eenstemmige uitdrukking, die zelfs den strengsten beoordeelaar den lof doet 
tnderachrijven.- ledere vorm neme tijn plaats in, omdat die plaats er voor aangewezen is; iedere versiering 
«j gerechtvaardigd, zoodat het vergeten er van een ledig zou overlaten. 

Zoo moet het ook zijn, anders zouden die onderdeelen een stalenkaart vormen, een museum van 
denkbeelden, dat de hoofdlijnen niet machtig genoeg doet zijn om in behoorlijke overeenstemming te 
brengen. 

Rede zij vóór alles dus ook hier, en wanneer wij het oog in de geschiedenis slaan, dan moet 

het erkend worden dat Griekenland ons veel te leeren gaf. Al raakt het ordenboek in het ongerede, 

al zijn parten en modullen het tegenwoordig onderwijs vreemd, zij keeren uit andere samenstel-
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Ungen ons op lateren leeftijd geleerd toch weder ongemerkt tot ons terug, omdat de schoonheid 

hunner verhoudingen onvergankelijk is, omdat die verhoudingen zijn verkregen niet door de 

luimen van het oogenblik, maar door gedurig onderzoek en verbetering. 

Wij zijn tegenwoordig in zeer vele zaken die de bouwkunst aanverwant zijn op den goeden 

weg, maar het werd ook meer dan tijd. 

Toch zijn wij nog kinderen in vergelijk met het verledene. 

Toen Rotterdam zijn Hogendorp-, Haarlem z\jn Koster-, Amsterdam zjjn Rembrandt-monument 

deed verryzen, toen was heel het land in rep en roer over het grootsche van die stichtingen. 

Welk speelgoed echter vormen die weinige beelden, waarvan onze grachten en straten helaas 

zoo zeldzaam bedeeld zijn, in vergelijk van den arbeid die een Phidias onder de Grieken durfde 

bestaan. 

Het is U toch bekend hoe zijn Minervabeeld, in den tempel van dien naam opgericht, 

12 Meter hoogte telde en geheel uit goud was saamgestelJ, eene waarde vertegenwoordigende 

van 1.440.000 gulden, hoe daarna een Jupiter door hem gewrocht werd 17 Meter hoog, eveneens 

van goud en ivoor. 

Hoe zouden wij, wanneer morgen de berichten door de dagbladen vermeld werden, dat onder 

ons een dergelijk plan tot uitvoering was ondernomen verbaasd staan. Wij zouden het onder de 

wonderen rekenen, als om zoo te zeggen: zoo iets onder one vertoond werd. Het zou aan het onge-

loofelijke grenzen — wellicht tot eene socialistische samenzwering aanleiding geven. 

In die dagen echter verrichtte een Phidias dat op zijne wijze, zonder daarom nog de grootste 

onder de kunstenaars van zijn tijd te zijn. 

Zoo is het met alles gesteld. Wij hebben geen woorden genoeg als duizend werklieden tot 

Mn bouw noodig worden geacht. En mogen wij-den ouden heer Flavius Josephus, den beroemden 

Joodschen geschiedschrijver, gelooven, hoe deed dan wel de wqze koning Salomo ? Hij schrijft 

daarvan, dat voor den bouw van den tempel 80.000 werklieden van verschillende vakken, 70.000 

houthakkers en q'ouwerlieden tot aanvoer van het hout uit de bosschen van den Libanon, bO.000 

metselaars en volgens ons opperlieden bezig waren, totaal een leger van 180.000 man, bestuurd 

door 8200 onderbazen. Het is bijna de geheele Nederlandsche legermacht. Is het niet om van 

te duiz len ? 

Al hebt' ge onder u ook timmerwinkels, zooals ik ze in geen stad van ons land heb weer

gevonden, hoog, ruim en flink, waarvan u allen lof toekomt, zooveel mannetjes kunt ge moeielijk 

aan de schaaf bank bergen. Zijn wij dan werkelijk niet ontzettend teruggeloopen? 

Brengt de ijzeren vierpoot, die der Parijsche wereldtentoonstelling als waker wordt vereerd, 

niet alle landen in beweging, wil niet ieder het zijne er van hebben, en staat Brussel niet aan 

den vooravond der stichting van een dergelijk houten reusengevaarte ? 

Roepen de ouden van dagen niet angstig uit: het is den Heer verzoeken, too na tot zijn troon op 

ie klimmen, maar is het waarlijk zoo ongemeen ? 

Hoe leerde Babels' toren ons niet veel ontzagwekkender arbeid kennen. Ge kent die ge

schiedenis allen. Reeds op Moeder schoot, als de eene dominosteen op den ander werd gezet, en zij 

al hooger en hooger klommen, tot een wankelende beweging het hiertoe en niet verder gebood, 

dan klonk het wel eens zoo ging het ook met den toren van Babel, 

Zijn al die ondernemingen van ons heden zooveel belangrijker, wat constructie betreft: ja ; wat 

stoutheid aangaat, voorzeker neen, en had het ijzer in die dagen meerdere bekendheid gehad, wie 

weet waartoe het geroepen zou geweest zijn. De torenbouw werd gestaakt en toen reeds be-
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droeg deze eone hoogte van 183 Meter. Maar wat vooral van belang is, is de groote oppervlakte 

door hem ingenomen. ledere zijde wan 868 Meter lang, zoodat het binnenoppervlak een wereld 

op zich zelve vormde, •waarin massief koperen poorten den toegang verleende. Wie weet, wanneer 

de verdeeldheid niet uitgebroken ware of 300 Meter niet slechts een gedeelte had gebleken te 

zijn. De aanleg toch deed vermoeden, dat een ontzaggelijk hoogtr vorm werd beoogd. 

En bij dat al bakte men zijn eigen tegels, evenals nu nog onze Nederlandsche steenbak

kers doen. Ook daarvoor dus hebben de eeuwen nog weinig merkbare verandering verschaft. 

Als de ijzeren kap van het Centraal-Station te Amsterdam aan bet wandelen gaat, komt de 

Ingenieur Nierstrasz met een andere aandragen van papier-maché, die niet drukt en niet weegt, 

om zoodoende den verstoorden bodem weder in goede luim te brengen. 

Zoo handelen wij heden. Maar de schrijver Herodotus zegt, wanneer bij den bouw der stad 

Babel bespreekt, dat de muren die de stad omringden 26 Meter dik en 100 Meter hoog waren, 

en dat de gezamenlijke lengte dier muren 20 uren gaans was. 

Och wat zijn daarbij onze huizen uit de »revolutiebouw", met hun éénsteensch scheidingsmnurtje' 

en hun tufsteensch binnenwandje ? 

Zoo was het in den ouden tijd. Zouden de Ingenieurs toen ook zoo in angst gezeten hebben 

voor zakken of vers :huiven ? En wanneer wij daarmede rekening houden, inderdaad dan moet 

er nog veel geschieden, indien met de hulp van de wetenschap die ons deel is, de stoutheid in 

opvatting daaraan evenaart. 

Daarom het oog op dat verledene gevestigd I Het moet ons aansporen naar meer te trachten 

dan wij thans beproeven, het moet ons doen inzien dat al ons werken, nog gering is in verhou

ding tot die ondernemingen. Een droogmaken van de Zuiderzee, het is grootsch. Maar wat is 

moeielijker, het water te verdrijven dan wel den weinigen moed die onder ons is te doen plaats 

maken voor meer geharde natuur. 

Wij zijn kleingeestig geworden en dat moet er weder uit. M:nder gelet op de voorbereiding 

tot den arbeid, dan op den arbeid zelf en wij komen verder. De menschelijke kracht is, waar zij 

zich nuttig vereend, machtig en die kracht door vereeniging missen wij. Ieder zoekt zijn eigen ik 

en dat verzwakt de macht, noodig voor elke grootsche onderneming. 

Vandaar dat de oude volkeren meer konden tot stand brengen, dan voor ons is weggelegd. 

De reden van het ontstaan van zooveel machtige scheppingen lag alleen in de aaneensluiting 

van zoovelerlei krachten. Wij verlaten de oudheid om tot ons heden terug te keeren. Slechts 

een enkel tafereel was noodig om de macht van die dagen ons in herinnering te brengen. 

Mijne Heeren, wij staan gepakt en gezakt aan het spoorstation. Spoedt u, nog eenige oogenbhkken 

en het sein luidt: wij zijn onderweg. Daar hebt ge 't al. Vooruii en wij stuwen elkander in de 

doos, die onze tijdelijke bewaring op zich neemt. Jammer, dat de dwarssohotten ons van elkander 

verdeelen, doch 't is slechts kortstondig, het doel onzer reis is een<<rlei. Wij zijn op weg naar 

Parijs. Toen wij jong waren, onze eerzucht voelden geprikkeld door de bekrooningen die wij 

slag op slag mochten verwerven, toen rees er zoo'n stille wensch bij ons op: ook eenmaal dat 

Purijs, dat ons als uit de droomen der duigend en een naoht tegenlachte, te mogen bereiken. Het 

kwam er toe, en met Parijs aanschouwden wij de stad, die zich aan het hoofd der beschaving 

gesteld had. Ons bezoek duurt slechts eenige oogenbiikken om een vergelijk te treffen met het 

hier m ginder, dat onze reis te aanschouwen geeft. 

Evenals Hildebrand zijn Oude Juffrouw door de onderaardsche schietblaasbalg deed heen-
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«nellen, gaat het ons. Wij zijn gezeten, roef daar is de beweging aangevangen, en terwijl wij 

geloofden ons gemakkelijk te kunnen neervielen, is het uitstappen reeds geboden. Hoe zouden 

wij ook anders op weg hebben kunnen gaan ? 

Welk vreeselijk gewoel/ de vraag ligt ons op de lippen: het ia alsof alles hier rijdt! Rijtuigen, 

karren, omnibussen, alles volgt elkander in onafgebroken rij op, zoodat er bijna geen kans is dat 

ge heelhuids op het woeligst uur van den dag de overzij bereikt. 

Hoe geheel anders dan bij ons, waar zoo velerlei grachten het vervoer per as minder nood

zakelijk maken. Maar Parijs heeft geene grachten dan alleen zijn rivier de Seine. Het is boulevard 

overal, en dat veroorzaakt, dat de beweging langs den weg enorm veel grooter is. 

Het is inderdaad eigenaardig. Maar wat biedt dat waterachtige Holland dan bij vergelijking in 

zijn waterpartijen niet veel schoons aan. Die kronkelende gracht, die uwe stadswegen doorsnijdt, 

wat geeft zij aan het geheel een schilderachtiger aanzien dan 'al die wegen, die het bewijs leveren 

dat de rechte lijn de kortste afstand tusschen twee punten is. Een axioma dat spoedig ver

velend wordt. 

Welk een ongelukkig kunstenaar die de rechte lijn als zijn eldorado beschouwt, en moet, door 
den drang van den tijd, zijn hand medewerken om dfe lijn in vorm te buigen, hoe staat dan het 
angstzweet hem op het voorhoofd, omdat gemis aan smaak het oordeel zal zijn op het brevet hem 
uitgereikt door de algemeene opvatting neergeschreven. Wij Hollanders lieven die wisseling wel. 
Het is hier alles wat ons oog aanschouwt, recht en ruim, waarvan het laatste ons meer dan het 
eerste kan bevredigen. 

Nauwe straten, «oo'n enkele woelige, het kan er nog door; maar tot stelregel: wy wenschen 

$e niet, want zij sluiten de natuur, zoo dikwerf onze eenige troost, wanneer het leed de woning 

is binnengedrongen, daar buiten af. Zoo'n zonnestraal verkwikt en brengt verademing tusschen 

de somberheid, welke de elkanders licht verteerende gebouwen, op zulke enge ruimte, aankleeft. 

Dat moest bij ons veranderd: het leven als in een sohuühoek, evenals het roofdier in zijn spelonk, 

straten van 4 Meter, sloppen van nog geen Meter breedte, zij behooren geschrapt van de lijst, 

waarop wij dikwerf geroepen zijn te arbeiden. 

Nu het oog van de straat naar de gebouwen om u heen. Wij moeten het gul weg bekennen, 
dat die aanblik sterk tegenvalt. Wij hadden ons Parijs gedacht, iedere gevel tintelende van 
geest, het beeld van den Franschman, zooala wij hom hebben leeren kennen. Want dat is 
toch het streven onzer kunst, dat iedere woning het afschijnsel moet tijn van de bestemming waartoe tij 
gesticht is. 

Wij stelden ons ieder huis voor, vol van rijke en artistieke denkbeelden; waar toch zooveel 

goede smaak huist, moet bouw-, schilder- en beeldhouwkunst zich wel waardiglijk vereenigen. 

Hoe tegenovergesteld. De huizen zijn magazijnen tot berging van levende wezens. De 

platte lijst die wij, Gode zij dank, meer en meer afzwereo, heerscht er in al haar macht. Het is 

of ieder huis een stukje vormt van een groot geheel, dat gelijktijdig gefabriekt is ; allesn een 

ijzeren hekwerk, in anderen vorm, brengt ons daarbij op het dwaalspoor, ramen met omlijstingen, 

portieken met gebeeldhouwd sluitstuk in de boog, goed georueerde consoles onder de beide 

kroonlijsten, want de meeste huizen hebben er twee, waartusschen de bovenste verdieping is 

opgesloten, talrijke balcons en raamhekken vormen de hoofddeelen der architectuur en zelfs 

wanneer uw weg zich naar het Bois de Boulogne uitstrekt, dan nog is dit oordeel gelijk. 

Wat was van zulke omgeving meer te verkrijgen geweest. Vooral ook het nuteriaal werkt 

niet ter schakeering mede. De witte fransche steensoort neemt spoedig een vaalgrijze kleur 
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aan, en gaat daardoor nog meer het weinige goede verloren. Daar zijn enkele halzen, waarbij 

men gevoelt, dat er een grutcelijke eentonigheid het stempel op drukt. Ziet daar is de schilder 

bezig den witten steen te decoreeren en daar komt iets gemoedelijks zich tusschen de 

lijnen vestigen. Een ongelukkige remedie echter. Het rijke magazijn van Jaluzot, het ontwerp 

van den bouwmeester Paul Sedille, maakt onder die allen een der weinige uitzonderingen, 

maar ook daar nog gevoelde de talentvolle ontwerper, dat de macht van het materiaal niet sterk 

•genoeg was om zijn denkbeeld die kracht te schenken, die hij er in wenschte weggelegd te 

zien. Rijkelijk slingert het verguld langs gietwerk en gehouwen steen zich naar boven, maakt 

daardoor het effect, dat gezocht werd, verkregen. Daaruit ziet men dat het mogelijk is, wanneer 

de kunst aan het woord is, zij werkelijk veel goeds kan scheppen. Daar ginder verrijst het 

operagebouw. Het ontwerp van den man die eenmaal het ijzer verliet om de kunst in al haar. 

waarde te leeren kennen. Dat hij in vele opzichten geslaagd is, het werk geeft er het bewijs van 

Soms doet de vorm de schraalheid van het ijzer ons herinneren. Dan heeft het een wel wat ai te 

scherp karakter aangenomen, maar het leeuwendeel dier vormen getuigt niettemin van rijks 

geestkracht en zelfstandigheid. 

Het trappenruim is inderdaad een meesterstuk van inrichting en rijkdom. Maar met het werk 

van dien ontwerper sluit ook de rij der voornaamste bouwwerken zich af en kan men gerust onder

schrijven dat het burgerlijke der achitectuur, dat is die voor de gewone huis- en magazijnbouw, 

zich door weinig aantrekkelijks kenmerkt, dat de groote bouwwerken alle het karakter hebben, 

alsof zij in sombere dagen gedacht zijn. Hoe geheel daartegenover gesteld zijn de Louvre en 

zoovele andere bouwwerken uit' de dagen van weleer. 

Er welt ons een traan in het oog bij de beschouwing van al de jammeren die verdeeld

heid in eigen boezem er toe brachten om de schennende hand te slaan aan zooveel schoons, 

waardoor het rijke middendeel verloren ging, dat Tuilerien en Louvre onderling aaneensloot. 

Inderdaad dat is de kunst, zooals zij zijn moet, monumentaal in al haar deelen. Dat doet ons 

denken aan de, dagen van de Grieksche kunst, die ik u heb herinnerd, want alles smelt ineen 

tot een grootsch geheel. 

I'iui ook zwijgt het materiaal. Het is hier de vorm die het al beheerscht, die alleen aan het 

woord is. Dat voor- en achterwaarts, dat laag en hoog, die zich ten hemel verheffende kap vlakten 

zoo rijk getooid, al die onderdeden zijn kunststukken ieder op eioh zelf, die een wonderbaarlijk 

huwelijk gesloten hebben. Ja, ook Frankrijks kun-it heeft beter dagen gekend. Men keert 

thans meer en meer terug tot het verledene, dat is de eenige uitredding. 

Eerst de afgebroken draad weder hersteld aan de eischen van ons heden, het zoo meesterlijk 

werk vervolgd en men zal de volmaking der kunst meer en meer bereiken. 

Dan ook zal iedere zelfstandige gedachte meer tot waardeering geraken. Is bij ons de huis-

bouw een beter stadium ingetreden, men zie slechts uwe nieuwe wegen bij het Station aan, ook 

dat is het gevolg dat wij ons spiegelen aan de werken onzer voorvaderen. Wat een Hendrik de 

Keyser en een Vredeman Vriese dacht, is noodig dat wij ons voor den geest terugroepen. 

Bun denken is voor ons de basis waarop de arbeid moet worden vervolgd. Geen copie, want hij 

die copiöert mankeert zijn roeping, hij lost zichzelven op, maar gedurige omzetting en verbete

ring brenge ons daar waar wij behooren te zijn, en, ontbreekt de macht, dan is goede copie altijd 

nog leerzamer dan slechte eigen vinding. «5?^ ~'3$ '""'ÏISS» 

Dat mogen de Franschen zich eveneens gedurig herraneren wanneer hun arbeid voreisoht 

wordt, tot vorming van degelijke kunstgewrochten. Een Frankrijk zal nooit één Nederland in 
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touwkunst zijn, de grondstoffen zullen de kunst immer een ander karaktet, het materiaal een 
hreedere behandeling aan iedere gedachte, elke lyn geven. Ook|dat zal het eigenaardige derFransche 
kunst vormen, evenals der onze. 

Maar wat Parjjs aantrekkelijk maakt is de wyze waarop de'openbare weg is getooid met 
beeld en voorstellingen die medewerken tot bevordering van den goeden smaak. Zoo leert het 
velk de kunet liefhebben. Dat is een leerschool beter dan menig onderwijzer in staat is zijn leer
lingen te doen doorloopen, dat leert de harmonie der schoone vormen, die natuur en kunst ale om 
etrijd aanbieden, liefhebben en legt de kiem voor het gevoel tot het schoone en ale van telf ook tot het goede. 
Daarin mogen wij ook wel naar verbetering trachten. Wel hebben wij onze wandelwegen, maar 
ziJ zÜn onvolledig. Brengen wij den geest daarheen, dat zij de verzamelplaats'worden der denk
beelden, die, uit het reine geboren, ook dat alleen levendig houden. 

De kunst langs straat en gracht, in schoonheid onderwezen, 
Aan 't volk is nuttiger dan menig boek te lezen; 
De wansmaak die verdwijnt, en, als in d' ouden tijd, 
Keert Eunsizin tot ons weer, wordt 't volk haar toegewijd. 

(Wordt vervolgd). 

VERDEELING DER WERKUREN. 

Nu de commissie van Enquête het bewijs levert een degelijk onderzoek te willen instellen-
tot opheffing van het minder goede, dat onze werklieden in hun bestaan drukt, zal daarvan een 
natuurlijk gevolg zijn: verbetering var. den tegenwoordigen toestand. 

Het laat zich reeds uit enkele gevallen zien, dat dergelijk onderzoek zijne nuttige zijde heeft. 
Hoe moeielijk het echter is gevolgtrekkingen te maken uit de verschillende ingewonnen adviezen 
blijkt uit het volgende. In de staat Massachusetts is de arbeidstijd vastgesteld op tien uur per dag. 
Ben zestal inspecteurs, geplaatst onder het bestuur van den chef der politie, zijn aangesteld om 
controle te oefenen. Teneinde een overzicht te verkrijgen, hoe de arbeidsverdeeling werkte, werd 
door eene commissie van onderzoek de navolgende vragen gesteld: Voldoet de nieuwe regeling 
aan de werklieden, en wat is het oordeel er over? 64 Personen gaven te kennen, dat de wet van 
tien uur gunstig op het lot van den werkman uitwerkte, 80 beweerden het tegendeel en 168 
hielden vol, dat de wet gerust achterwege had kunnen blijven, want dat zij er geen nut 
in zagen. Op een andere vraag of het werken van 60 uur per week hunne onkosten verhoogd 
had, was het antwoord van 161 ja, van 10 neen en hielden 31 zich terug het antwoord te geven. 
Heeft het eene goede uitwerking gehad voor de gezondheid der werklieden ? waarop weder 88 deze 
vraag bevestigden, 81 haar ontkenden en 61 het niet konden zeggen. Waar zulk eene verdeeldheid 
in opvatting heerscht, wordt het moeielijk een beslist oordeel vast te stellen. In die moeielijkheid 
zal ook onze Enquête-commissie zich menigmaal geplaatst zien. 

EEN ONDERAARDSOHE WANDELING. 

Onder de talrijke vereenigingen, welke te Parijs bestaan, is er ook eene, genaamd: la Société 
des amis des monuments parisiens. Het doel is oude gedenkteekenen te bezoeken en hunne 
instandhouding te bevorderen. 
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Uit het aantal dat op 28 Februari 1.1. byeen was gekomen tot het brengen van een bezoek 

aan de catacomben, valt op te maken dat die Vereeniging een groot ledental bezit. Twee honderd 

toch hadden zich aangesloten. Met een kaars of lantaarn in de hand ving de zonderlinge tocht 

aan, die geene andere afwisseling bood, dan de eigenaardige opmerkingen, welke de Pranschman 

zoo geestig weet te maken, waardoor het gezelschap in aangename stemming bleef. Ten 8 ure 

in den namiddag ging men op weg; dit duurde zoo ongeveer twee uur, op een lang niet 

gemakkelijk gebaanden weg, waarby menig spinrag zich om de bezoekers slingerde. De algemeen» 

indruk was, dat de tocht meer als zeldzaam dan leerrijk kon beschouwd worden. Het geeft 

echter een denkbeeld hoe groot van omvang die catacomben zyn, waarvan zoo menige geschiedenis 

uit de dagen der revolutie gewaagt, die, aanvangende op eene diepte van 80 Meter onder den 

beganen grond het grootste deel van Parys onderkraisen. Zeker mag deze vredelievonde tocht 

eenig in zijn soort tot heden, als merkwaardig en als de eerste van dien aard worden beschouwd. 

EEN VRAAGSTUK VAN DEN DAG: HOE HOOG ZULLEN WIJ BOUWENP 

Wij leven in een tyd, dat het denkbeeld, wie het hoogst klimt overwinnaar is, volkomen 
kan worden toegepast op den zucht in het bouwvak, dat wie het hoogst bouwt, zeker kan zyn 
van algemeene vermaardheid aan zyn naam te hebben gegeven. Drie honderd meter hoog wil 
heel wat zeggen, om daarvan een denkbeeld te krygen is de herinnering aan enkele monumenten 
wellicht niet ondienstig. 

Het hoogste punt van den Dom te Keulen is: . . . 160 M. 

» » » 8t. Pieter te Rome . . . 148 > 

» » > Pyramide van Oheops . . 187 » 

» » » Kathedraal te Antwerpen . 124 » 

» » » » St. Paul te Londen . . . 112 » 

» » » > Dom te Milaan 109 » 

» » > Westerkerk te Amsterdam. 85 > 
Wie die met een dezer bouwwerken heeft kennis gemaakt, zelfs met het eerste in de ry, den 

Dom te Keulen, kan zich voorstellen dat eene hoogte van 800 Meter inderdaad niet gering te 
schatten is. 

Prijsvragen-Memorandum. 
De navolgende Pnjevragen eijn ter beantwoording getteld. 

Vereeniging tot bevordering der bouwkunst Ie Groningen. Ontwerp Villa, Termün van Inzending 
26 Maart. Zie sfl. 1, 1887. 

Maatsohappij tot bevordering der bouwkunst. Ontwerp Kerk P. Q. Ontwerp Bibliotheek-
betimmering. Ontwerp Lantaarnpaal. Termijn van Inzending 1 Deoember 1887. Zie ad. l, 1887. 

Afdeeling Amsterdam van do Maatschappij tot bevordering der bouwkunst, ie Ont
werp IJstent. Prüs: Getuigschrift en vüftig gulden. 2e Volière in het park van een buitonvorblljf of diergaarde. 
Pros: gotuigBohrift en vüf en twintig gulden. Mededinging voor alle leden'der afdeelingen van de Maatschappij. 
Inzending 16 April 1887 bureau Mnatsohappl) (Marnixstraat 408), Amsterdam. Zie afl. 8. 

Gemeente Hulssen. Voor hot beste plan, volgens hetwelk, zooveel mogelök met gebruikmaking van het 
bestaande, lu Hulssen een goed rioleeriügstolsei kan gemaakt worden. IM plan moet bl) gedeelten uitvoerbaar «Un. 
Eene nauwkeurige berekening der kosten moet aan hot plan toegevoegd worden. Plannen worden ingewaoht voor 
den len April 1887. Pr|Js /' 60. 
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Tun eindo het meinorondum volledig to doen blUven, Is de laatste dezer ook daarby opgonomen. Oal'iiUovoring 
4 roods te kennen, hoe weinig Ingenomen w|) zt)n met v|)nig gulden-eanoouraen, weinig vermoedden w|) toen dat 
reeds zoo apoodlg een volgeling In aantocht was. Hot Is daarom noodlg, dat wl) blQven protesteeren tegen derge
lijke aanvragen. Wanneer wl) het zoover brengen, dat een gntdensbazar voor pr|)s-proJeoten mogeiyk wordt, dan 
hebben wl) daaraan zelven sohnld, omdat op elke aanvrage, hoe gering ook gesteld, de antwoorden niet achterwege 
bleven. Onthouding is daarom het beste middel om zulk een bazar In de toekomst onmogelijk te maken. Boven
dien ia de. kunst, waar het prijsvragen betreft, op baar terrein daar ook niet van gediend. 

G E D E E L T E L I J K GKBSLAAGKD. 
In verband mot hot bovenstaand Is hot óns aangnnaam te kunnen berichten, dat in de Raadsvergadering der 

stad Borkuloo do Voorzitter mededeellng heelt gedaan, dat een pril» van ƒ fiO voor het* best gekeurde plan 
Oomeentehuls algemeen als te gering wordt beschouwd. Hierdoor besloot de Raad het bedrag te verdubbelen en 
tot op / 100 te brengen, Oedoeltel|)k Is dit dus geslaagd, Euno bedenking echter nog en wel die de bekroonde 
«loet /Ijn ontwerp voor dlo ƒ 100 afetaan, zonder op eenige verdere voordeelen te kunnen aanspraak maken, W|| 
vertrouwen, dat waar de Raad bew|js geeft niet volkomen bekend te z|jn met de gebruiken in ons bouwvak, en de 
daaraan verbonden rechtmatige eischen, ook hierop zal teruggekomen worden en die bouw onder leiding van den 
ontwerper doen ultvoeron, dan geeft Borkuloo daardoor menig grootere gemeente een voorbeeld, en is de zaak, die 
•leebt zl)iio Intrede, deed, met erkenning aan do eindpaal begroet. Dan kan Amsterdam leeren, dat be^ig Is uit 
Cordonnler's plan voor een beuiBgobouw een ftansoh-hollandsch geheel te distllleeren, buiten den ontwerper om, dat 
bet hart b|j kleine lieden dikwerf beter op zijn plaats zit don b|j grootere. Want niets is voor den ontwerper 
van een bouwplan grlevender, dan de uitvoering aan een ander te zien overgelaten, Sltohts de maker alleen 
kent het geheim zt)ner schepping. 

PLUKSEL UIT VERSCHILLENDE DAG- EN WEEKBLADEN DER 
LAATSTE VEERTIEN DAGEN. 

Het teekenonderwljs geeft in den laatsten t|jd veel stof tot bespreking. De 7de algomeene vergadering der 
N e d e r l a n d s o h e V e r e e n i g l n g v o o r T e e k e n o n d e r w U s , te houden 18 April, des roormlddags ten 
10 uur, in het gebouw der M a a t s c h a p p i j v o o r d e n W e r k e n d e n S t a n d te Amsterdam, zal ongetwijfeld 
daartoe medewerken, daar drie belangrijke onderworpen ter behandeling aan de orde zijn gesteld, als: 

Ie. Hondlljnteekenen begint ztoh meer en meer duidelijk te onderscheiden van het handteekenen en van het 
rechtlijnig toekenen. Is het wonschol Ijk aan dat teekenen als vak van onderwijs aan burger-, ambaohts- en 
teekonsoholen eene afteonderlljke plaats In te ruimen ? Zoo Ja, op welke w|jze dient het dan te worden ingericht ? 
In te leiden door den heer J. B. J a g e r (Groningen). 

9e. Bespreking van bet rapport der commissie, benoemd door het bestuur der M a a t s c h a p p i j t o t b e v o r 
d e r i n g d e r ii o ii w k u ii H t, tor beantwoording der vraag: „Welke eischen dient men te stellen aan een goede 
regeling van vakonderwijs voor de handwerkslieden In de bouwambaohten ?" In te leiden door den heer F. L e. 
B e r g h u i s (Arnhem), 

8e. Is het noodlg, dat aan kweek- en normaalsoholen voor onderwijzers en onderwijzerossen, door den leeraar 
in het teekenen ook onderricht worde gegeven in de methodiek van het teekenonderwljs ? In te lelden door den 
heer D. L a k o (Zwolle). 

Men leest in de „Schoonhovensche Courant" van 18 Maart de navolgende annonce: 

B o u w k u n d e , Ondergeteekende, bouwkundige, beveelt zich voortdurend aan tot bot maken van bestekken 
van olko» aard, het vervaardigen van teekeningen oii belast zich met de uitvoering van alle werken. Voordeellge, 
•onditióii en solide behandeling wordt verzekerd 

J, VAN VLIET, Kofflehulslioudor In het Oafó „do Landbouw" te Schoonhoven. 
Inderdaad, waar moet het heen, als de concurrentie zulk terrein betreedt, 

üe bouwmeester, In de eene hand gewapend met een passer, In do andere met een glaasje klare, vormt een 
•oorstelling te machtig voor hom. die met een Delftsoh Diploma hot land Inttrök. Moge het echter tot de zold-
7/aamhoden bebooren. 
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Vademecum der Bouwvakken 1887, 
2de Jaargang. Aflev. 6. Fig. 6. 

Phototyfie Roohffzen $• Hübner, Amst, 



M 7. 2do Jaargang. 30 Maart 1887. 

B O U W K U N S T . 

IN BUURMANS TUIN. 

{Bij da Plaat.) 

| l | e t i a ^ 1 1 et is een gruwelijk sombere dag, zooals alleen November en Maart kunnen schenken! 
•wind, hagel en regen wisselen elkander gedurig af. Het werkt onwillekeurig op het gestel van 
den mensoh; daar komt iets gedrukte in al de handelingen en men eindigt met even bar als het 
weer te worden. Indien het kloppen op de deur nog tal van bezoekers meldt, zoo mymert een 
nog jeugdig bouwmeester in zichzelven, dan zou het wel eens kunnen gebeuren, dat ik niet te 
huis gaf, want het werk vlot toch al zoo slecht en dan is oponthoud een onwelkome gast. Als 
het ware verborgen tusschen boek- en plaatwerken, een legio van teekeningen, gaat onze vriend 
na dan hier dan daar even het oog op geslagen te hebben, weder aan den arbeid. Al weder 
klinkt het storende geluid; men tikt op de deur en een »Wn««," doet de goedmoedige huisjuffer in 
de deuropening versohynen. «Mynheer, het is vandaag om u te doen, daar is nu weer iemand met 
een groote tasch bij zich. die u zoo gaarne zou wenschen te spreken j het komt my voor nog al 
dringend te zijn, want de man verheugde er zich over, dat u juist te huis waart. 

»Het zal wel niet veel beteekenen, juffer, een groote tasch, dringend spreken, ik ben niemand 
meer te wachten. Weet u wat, zegt den man, dat hij maar eens op een anderen tijd moet terug 
komen." 

En het geklep van de pantoffel klinkt door den gang, al doffer en doffer, als bewys dat de 
boodschap op weg naar de voordeur U. Ziezoq, dat is weer geweest. Maar daar keert het geluid 
terug, wat zal het nu zyn ? En vast wordt het besluit genome»: er kome wat wil, maar voor 
heden ben ik niet meer te huis. 

De deur ontvangt het bekende tikje, en onze juffer heeft hare vroegere standplaats weder 
ingenomen in de poort van de ruimte, die zy nis een heiligdom vereert; want och, die by haar 
inwonende heer 0. is tooh zulk een kunstig man. 
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«Mijnheer, ik kom weer terug van mjju geval: de man verzoekt zoo met aandrang, dat hij u 
even moge spreken, al ware het slechts vijf minuten, dat ik er waarlijk verlegen onder raak; ik 
kon hem dan ook tot geen heengaan bewegen, waarom ik maar weder eens naar boven ben 
geklommen, om u te vragen hoe u er over denkt. Hè, die trappen zijn verschrikkelijke dingen 
in een huis; ik zou geen nieuw huis met een trap willen hebben. 

>Ja juffer, men is vandaag bijzonder lastig. Laat u den man dan maar boven komen ; maar 
wie er ook naar mij moge vragen, ik ben voor niemand meer te spreken en niet te huis." 

Benige oogenblikken daarna klinkt een zware manstred in den gang. Men klopt, binnen en 
mot de hoed in de hand treedt de bezoeker onderdanig het vertrek in. «Mijnheer, vergeef mij, 
wanneer ik wat sterk heb aangedrongen om u te spreken, maar ik zou geen vrede met mijzelven 
gehad hebben, indien ik niet geslaagd was. Mijn reis naar hier is voornamelijk om u, met het 
doel om u in kennis to stellen met een werkje over de bouwkunst, goedkoop en eenig in zijn 
soort. Ik weet vooruit, dat wanneer u het eens even doorloopt, dat ik van uwe deelneming 
verzekerd ben." 

>Hoor eens, vrind, die rekening zou wel eens kunnen falen. Het spijt mij voor al de moeite 
die ge in het werk gesteld hebt, maar de bezigheden zijn gering, er is dus weinig kooplust 
meer en bovendien ge hebt een zeer slecht oogenblik gekozen. Spaar dus alle moeite, voor het 
oogenblik heb ik geen lijd. 

Onderwijl was de tasch geopend en lagen tal van platen op de tafel uitgespreid. De grijze 
omslagen vermeldden de titels: Aróhitékioniaoht Rundsclum, Skizzenblritter aus allen Qebieten der 
Bauhmst, von Ludwig Eisenlohr and Carl Weigh, Architekten, Stuttgart, 

Reeds had onze bouwmeester potlood en teekenhaak ter hand genomen, toen een zijdo-
lingsohe blik aan de platen werd geschonken. 

Dat was goud op den akker van den aanbieder. »Ja, Mijnheer, ziet u het maar eens goed 
in" en uit liefde voor zijne broodwinning wordt de man zoo enthousiast, dat hij reeds weet te 
vertellen, dat alle stijlen er in worden aangetroffen, »Lowie Syze," «Renaissans," »Roco," wat u 
maar verlangt, ik geef u de verzekering, daar is tot heden nog geen beter en goedkooper werk 
uitgegeven." 

De platen trekken al meer en meer de aandacht, en zij vorderen de erkenning, dat er veel 
waarheid ligt in het gesprokene. Nog een wijl, en de koop is gesloten, de bibliotheek een nummer 
rijker geworden, en, zonderling: de dag was nog zoo somber niet, of de Rundschau maakte twee 
tevreden, voorzeker een bewijs, dat pleit ten gunste van de uitgave. 

Dat tafereel keerde in onze herinnering terug, toen heden de heer H. E i s e n d r a t h , boek
handelaar te Amsterdam, eenige afleveringen ter beoordeeling zond, met verzoek, wanneer het 
werk het verdiende, dat dan tevens aan te bevelen. Die vraag, in onzen werkkring mooiolijk 
gesteld, omdat dan wel het begin doch nimmer het einde te overzien zou zijn, maakt in dit 
geval eene gunstige onderscheiding. De »Architektonische Rundschau" is inderdaad eene serie van 
platen en omschrijving tot nog toe nagenoeg de eenige in haar soort. Twaalf afleveringen, ieder 
met acht platen, alzoo zes en negentig stuks, vormen een album, waarvan de prijs M. 1.50 of 
ƒ0.90 per aflevering, maakt ƒ 10.80 per jaar, nog niet geëvenaard. Wij kennen het »Zkizzenbuch," 
doch geeft daarvan iedere aflevering een zestal platen voor ƒ 1.80, hier heeft de prijs de helft 
bereikt met grootere verscheidenheid. Het geeft een overzicht der oude en nieuwere bouwwerken 
en komen daaronder ook vele kennissen voor, die wij als de schoonste gedenkteekenen van ons land 
op prijs stellen, als het raadhuis te Leiden, de hal te Haarlem enz., die allen op zeer verdienstelijker 
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wyze zyn teruggegeven. W\j hebben een kykje In buurmans tuin genomen en geven nu zelf een 
plaat, waarop eene villa voor een docter in Mannheim, ontwerp van den architect L. Scht t fer 
Aldaar; wy hebben dat gedaan met het hoofddoel om een denkbeeld te geven van de platen, 
voorkomende in de Rundschau en waarvan deze op de helft verkleind is. Dit geeft gelegenheid 
om zich een juister denkbeeld te vormen, en waar nu de keuze voor goede boek- en plaatwerken 
niet altijd even gemakkelijk is, daar geven wij gaarne den raad: wilt ge voor weinig geld een 
goed werk hebben, laat dan de Rundschau onder uwe verzameling niet ontbreken. De opvatting 
is zoo ruim mogelijk genomen, kerken, kasteelen, raad-, stad- en landhuizen, monumenten, be
timmeringen, kortom de meeste verscheidenheid wordt er in aangetroffen, daarbij voorgesteld op 
eene wijze, die getuigt dat de uitvoering in bijzonder goede handen berust. Wanneer deze 
omschryving mocht kunnen bijdragen tot grootere bekendheid, wij zouden niet aarzelen te onder-
•sohryven, dat, even tevreden als die twee van zoo even, ook wy zouden kunnen zijn van een 
goede koop gesloten en een goeden raad gegeven te hebben. 

KÜNSTTAPEREELEN. 
BIJDRAGE!, GKllOUDKN B4 FEBRUARI, TER VEROAUERING DER VEREENIOINO BOUWKUNST EN 

VRIENDSCHAP, TE ROTTERDAM. 

(Slot.) 

Ware het niet, dat het avonduur ons dwong tot spoed, wij zouden onze oppervlakkige be« 
schouwing nog verder uitstrekken, maar daartoe is voor heden geen tyd, willen wij niet als 
echte naohtpitjes 9ns onderkomen bereiken. 

De trein staat voor en wij gaan zooals wij gekomen zijn; echter houden wij halte in 
Brussel, om ook daar de meer en meer zich met onzen kunstsmaak vereenzelvigende denkbeelden 
te beschouwen. Wanneer in kunstzin eene keuze moest gedain worden tusschen Parys of 
Brussel, wij gaven de eerepalm aan de laatste stad. Dat steeds zichzelf herhalende motief, waaraan 
de l'urijaclie architectuur ons herinnerde, zien wij nog wel hier en daar terug, maar in enorm 
kleinere verhouding. De Ylaamsche kunst, waardoor onze zuidelijke afgedwaalde broeders zich 
zoo onvergetelijk hebben gemaakt, doet zich hier overal gelden, en met welk een gelukkigen 
uitslag. De topgevel, in zijn velerlei vorm en rijkdom van verslering, breekt echt schilderachtig 
tusschen de vlak afgedekte muurvlakten heen. Maar ook het materiaal doet hier zijn Invloed 
gelden. België, zoo ryk aan natuurlijken steen, vond In de vereeniging daarvan met den rooden 
steen eene afwisseling, die het oog aangenaam aandoet. Daar hebben wy het bewijs, dat 
kleur leven met zich brengt; etn hlewlooze toestand, een treurige ie. Hoe eigenaardig scheldt 
zich dat materiaal geheel van dezelfde soort af, tegen dat van weder geheel anderen 
toon, en brengt daardoor in de omgeving een gloed, dat korakterietiehe, waardoor tioh onte 
kuntt too bijzonder kan onderscüieiden. Brussel kan men In vele opzichten, In vergelijking tot onze 
kunst, boven Parijs stellen. Dat kazernachtlge groepeeren der woningen Is er vermeden, en 
men keert er naar die van de noordelijke provinciën terug. Dat baart gedurige verandering van 
vorm. Als een der grootste merkwaardigheden doet zich het Gerechtshof kennen. Geplaatst op 
een der hoogste stadsgedeelten, die zloh hier en daar verheffen, doet de stichting on» 



4 

denken aan het Parthenon dat te Athene evenzoo opgericht werd, «oodat het van verre te 
aanschouwen was. 

Er ligt veel poëzie in het denkbeeld, dat zich als van dien hoogen troon het recht over het 
geheele stads- en landgedeelte verspreidt, en waarlijk de bouwmeester J. Poelaert schiep er een 
meesterstuk door. Wanneer het oog op de monumentale massa rust, dan is het of ge in strijd 
met u zelven geraakt, wat het oordeel zal zijn. Hier zijngpartijen wonderschoon, daar weder 
afdwalingen, die aan het barokke herinneren, maar in het geheel ligt een geheim, dat den kun-
stenaar er in doet herkennen. Daar ligt in alles het beginsel: *Aan u, volhéren der oudheid, de 
eer, die u toebehoort. Uwe leerschool is de mijne, al wat gij hebt gettioht, ik wil er naar streven ; want 
daar ligt een edele verhouding in al uwe lijnen, daar is een stabiliteit in uwe vormen, die mij doei 
zeggen: niet voor het heden maar voor de geschiedenis zijt gij geboren" Dat streven heeft den 
ontwerper . bezield; en al is er hier en daar weinige onderlinge aaneensluiting, al heeft ons oog 
geleerd scherp toe te zien, reeds in de dagen toen de eerste krul uit onze rijschaaf vloog, wij 
moeten één ding erkennen, een groot man is hier aan denkarbeid geweest. Zoo waren Poelaert's 
werken meer. De kerk te Laeken staat nog in geheel ruwe steenvormen, als ware het omdat de 
bouwmeester geen vorm geheiligd genoeg achtte om zijn denkbeeld te volmaken. Maar de hoofd
lijnen wijzen het aan dat de meester hier bezig was. Zoo ook in het Paleis van Justitie. Het 
zal een werk blijven, evenals van Van Oampen's Raadhuis, om te getuigen, hoe de kunst in 
onzen tijd er naar streefde, uit al 't onde, 't nieuwe te doen geboren worden. Het is een 
zeldzame gedachte. 

Hebt ge u wel eens rekenschap gegeven van de groote verhoudingen. Op een der hoogste 
stadspunten geplaatst, rijst het statig ten hemel. Zes en twintig duizend vierkante Meters vormen 
het oppervlak, waarin zich acht binnenplaatsen verdeden. Om uit de rue des Minimes tot de 
zaal des Pas Perdus te komen, moet men 97.60 Meter klimmen. Dan verdeelen zich van daar 
de verschillende afdeelingen voor den werkkring. Belgische kunstbroeders, ge .hebt u een monu* 
ment gesticht, dat wij aan den spits der groote bouwwerken dezer eeuw stellen. 

Zoo vindt ge in Brussel het groote weergegeven. Ook de huisbouw, die toch ons meestal 
het grootste werk verschaft treedt er op in typische afwisseling. Het grillige is dikwerf oorzaak, 
dat al te groote losheid bandeloosheid schept, die even gevaarlijk is, als gemis aan goeden smaak. 
Maar over het geheel geeft alles veel te leeren. Dat degelijke van het materiaal, die slag daarop door 
den werkman weergegeven, het tintelt door alles heen. Ook dat hebben wij gelukkig bereikt. 
De steenhouwer met z^n schuren en peuterige Hollandsche frijnslag, met zijn rouwrandje ge
vormd door zijn zwart gelijste proflei, die man heeft ook bij ons afgedaan. Ook het materiaal kan 
flood geklopt worden. Dat doet België ons zien, waar juist de werkman het schoonste aanzijn 
geeft aan het materiaal en daaruit weet te doen voorkomen wat er zoo geheimnisvol in verborgen 
ligt. Het is weder hetzelfde feit: vraagt van de kleinigheden niet te veel. Zoo is het ook met 
het smidsvak, het meubelvak en zoovele anderen, allen ademen zij denzelfden geest. Hoe rijkelijk 
zijn de smeedwerken niet bedeeld'i wie bracht niet een bezoek in S c h r i j v e r s werkplaats en 
leerde daar de ijzeren bloem werken kennen, waar het ijzer als een levendige bloemenkrans zich los en 
welig dooreenstrengelt, waardoor het materiaal verloren gaat. Ja waarlijk, wij noordelijke broeders, 
wij mogen de kunst onzer zuidelijke wel waardeeren, want in menig opzicht is zij ons nog vooruit. 
Het dagelijksch leven heeft zich daar meer met de kunst vereenzelvigd, menige woning heeft karakter» 
menig huisraad een kunstzin, die den goede ouden tijd herinnert. "Wij zouden dagen daaronder 
kunnen verwijlen, en wie scheidt gaarne van wat hem lief is, doch het noodlot is overal, oot 
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mtt ons. Daarom, wij moeten terug, om de-opening te vinden der schietblaasbalg, waardoor wij 

onze reis aanvaardden, naar de plek waar efgm haard toch zooveel liefde heeft gesticht, waar 

het onmogelijk is, al was daar ginder nog zooveel goeds, voor immer van (e kunnen weggaan. Wij 

zijn in Nederland terug, waar onze werkkring ligt, wellicht heeft ons oog zich zoodanig ont

wikkeld, dat wij het goede van daar ginder onder ons weten over te planten. Wij zijn terug in 

het land, waar 10 X 23 de vorm is waarmede wij moeten tooveren. Dat is ons geheim, dat is 

het geheim dat een hal te Haarlem en stadhuis te Alkmaar helpt brengen boven aan de ry der 

stukken, die onze kunstverzameling «penen. 

Wij zijn in het land waar geveltjes van vier en vijf Meter breedte ons heel wat hoofdbreken 

kunnen veroorzaken, maar juist die moeielijke opvatting is dikwerf de beste oefening. Het 

groote imponeert van zelf, de massa is machtig, maar om het kleine kracht en klem bij te zetten, 

is alleen mogelijk door het eigenaardige van het denkbeeld. Stelt u een redenaar 10 turven hoog 

voor. A.1 is zijn taal nog zoo gekuischt, het wil toch niet, en een zeldzaamheid is het, dat een 

Demosthenes daaronder wordt weergevonden. ledere gedachte op zulk klein terrein moet een Demos

thenes in de bouwkunst zijn, anders is zij onder de menigte verloren. Dat maakt, dat onze oefen-

school niet gemakkelijk is. Ook de wijze om onze steden in te richten en aan te leggen, ia zij niet mees

terlijk van opvatting. Hoe gij uw weg ook draait, altijd vormt die sierlijke toren het middenpunt; 

welk een schilderachtige groepeering. Zoo was het ten minste in 't verleden. Thans volgt men 

die steden na, die wij een bezoek hebben gebracht, en wat is er het gevolg van ? Men dempt, 

men plempt en daaronder wordt veel schoons begraven. Waar wij kunnen, strijden wij zooveel 

mogelijk voor afwisseling op onzen weg. Wat is het leven zonder een enkele kreukel, immers 

nog moeielijker en eentoniger te dragen, dan een berg van zorgelijke tijden. Daar moet wisseling 

•zijn, want bet geeft stof tot nadenken. Behouden wij daarom het geheim, dat in iedere stad 

onzer geschiedenis zich 'bevindt, want vernietigen wij ook dat, het slot zal zijn, dat wij zeer 

ongelukkige copiën overhouden. De bouwkunst is niet alleen de gedachte van een bouwwerk, 

zjj strekt zich verder uit, het plan onzer steden is de basis van haar uitgang. Dan volgt de 

kunst en met haar de ambachten welke die kunst moeten steunen en omhoog brengen. De 

timmerman zij kunstenaar, de praktijk moge van hem degelijken arbeid eischen, flink ineengezette 

construction, kappen, ramen, deuren, trappen, hij moet ze kunnen afschrijven en opwinkeien, 

alsof het spelen is, dan bewijst hij daardoor een ervaren werkman te zijn, maar ook de kunst 

neme hij onder de vleugelen der praktijk op. Een deur zij geprofileerd met proflllen die van 

zynfgoeden smaak getuigen, proflllen in verhouding tot den vorm en de bestemming: zijn trapleuning 

zij elegant, opdat de hand met welgevallen er op ruste, en niet de nabootsing van vormen die 

de natuur zelf nimmer aanbood; zijne betimmering leere dat hij bij kundigtn arbeid ook gevoel 

heeft voor het schoons, dat het begrip der stijlkennis, die de bouwkunst onderscheidt, tot hem is 

doorgedrongen. Een Renaissance paneelvak in een Gothisohe bibliotheek moet tegen zijn gevoel 

indruisschen, hij moet den strijd zien die bestaat tusschen die zonderlinge vereeniging en dat 

is mogelijk, wanneer hij slechts zich de moeite wil geven een blik te slaan in de vele lectuur, die 

ook voor hem verkrijgbaar is, en is dat nog te machtig, dan biedt de Itostelooze toegang van zoo 

menig Museum hem gelegenheid te meer om te leere» wat tifn plieht is. De stucadoor bewijze 

dat het beste plafond niet dat is, waarin de meeste planten en vruchten zich vereenigen. Die van 

zijm toldering een boomgaard maakt it met het doel in de war. Men brenge de edele plakkünst daar 

henen, dat overeenstemming tusschen de onderlinge deelen besta. Een bloem, wjj zullen haar 

toejuichen, wanneer zij in al haar geuren is weergegeven, en de kracht die de natuur zoo liefelijk 
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doet zijn er in is weergespiegeld; maar daar ook blijvo het liij. Geen manden vol versieringen, 
opgesloten tussohen lysten, die in disharmonie zijn met den overigen*Inhoud. Geen wanden ge
tooid uit zucht om den gietvorm- work te geven. Neen, met de wetenschap alleen, dat de plaats 
die opvatting vereisoht en gij zult geslaagd in uw arbeid zijn. 

De schilder brenge zijn kleur in gelukkige vereeniging jjaan met al wat daarom zich-
bevindt. Hout dat in de natuur nooit groeit, hij hebbe er een afkeer van. Dan is het beter de 
kwasten er niet over heen te strijken maar het vlak te laten voor wat het is. Nabootsingen 
van marmer, ceder-, palissander-, ja soms zelfs van ebbenhout menyrekene ze hoe langer hoe 
meer tot het vergetene en in de plaats daarvan treede het decoratieve element in al zijn 
êdtoonhtid op. Een graauwtje van De Wit, dat in zijn tijd motKschamel loon betaald werd, heeft 
nog diezelfde schoonheid, die de maker er voor eeuwen in neerlag. Wat leert het ons meer 
dan al die witte schoorsteenboezems, waarvoor het ^npiegelvlak ons gedurig ons eigen bestaan 
doet herinneren. 

Maak elk hoekje van de woning, icfiilder, tot een leerschool van hen die in die omgeving 
zich moeten bewegen. Sier de lasten met spreuken, want iedere spreuk bevat zooveel levens-
wysheid, dat zij ons dikwerf weerhoudt van het kwade. Hij die het » Fertint eer gij begint" daar 
liefelijk voor zijn oog ziet voorgesteld, hij zal tot nadenken worden aangespoord, en het zal 
hem van onberaden stappen terughouden. Die macht hebt gij in uwe handen, die geroepen zijt 
al de kleurschakeringen van den regenboog, afwisselend dooreen te werken. Schep geschiedenissen 
op de zolderingen en het mijmerend hoofd van hem die daaronder gezeten het oog omhoog doet 
gaan zal in die denkbeelden afleiding vinden, wellicht een andere vorming van zichzelven be
groeten. Hij zal zijne liefde voor het bestaan, dat hem drukt voelen vermeerderen, hij zal in dat 
onmotoiijko verschiet, dat gij daar gepenseeld hebt, zijne nieuwe toekomst zien. O de kunst ia too 
mnohtig waar tij haar etem verheft. De kladschilder verdwyne en gij die in de woning gloed 
en leven door uwe kleuren moet brengen, zorg dat gij aan die roeping beantwoordt. Die kleuren 
In de school der kunst U onderwezen ontsluiten menig dankbaar harte. Dat wiet men vroeger ook 
too. Die tijd keere weldra en dan is uw vak een vak van grenzelooze studie, dan zyt ge 
naast den ontwerper een even waardige steunpilaar der kunst, dat zijt gij voor haar onmisbaar 
geworden. 

De smid smeodo zijn anker omdat de plaats het vroeg, omdat steun en kracht er door 
verkregen moeten worden. 

Maar waar de maat voor beide voldoet, make hij zijne afwijkingen, en zelfs het een» 
voudigo anker heeft de macht het: tie mif aan te vragen. De dagen der geplakte rosetten, de 
imar éón vorm gegoten paneelen oneer deuren, die even goed de kachel als de woning dienen, 
moeten vermeden worden. ledere deur heeft een ander huis tot eigenaar, en ieder huis een 
anderen bewoner, en gees twee bewoners zijn gelijk. 

De natuur geeft tot zelfs in den öehvoudigstöü bladvorm verschil van lijnon te zien. Welnur 
ook in die woning, waar iedere bewoner andere eischen stelt, zij dat verschil volgehouden. Ieder 
onderdeel beantwoorde daaraan. Elke deur, elk raam levere het bewijs, dat de maker zocht naar 
het nieuwe, en dat hij dankbaar werkzaam was. Zoo moet het zijn. Geen «toepleuning of hek, 
dat aan ieder huis terug te vinden is, want de slaohter of de kapper hebben ieder een geheel 
anderen werkkring. Dat blïjke overal. Elke gedachte zij nieuw en wat geeft dat voor bezwaar, 
als handenarbeid de verschillende deelen ineen zet; of de kromming dan zus of zoo gelegd wordt 
't is volkomen gelijk; de vraag is maar of denken etaaraan ten grondslag lag. Zoo zijt gij, smid,. 



met al uw oonvoud een groot man in uw •werkkring. Kunst huist overal, waar aij geliefd 
is. Denk dat de zwarte vormen van uw ijzer, zulk een maugdolijk sohoon kunnen soheppen, 
denk dat hei ijeer, dat door uw hand wordt gekneed en gewrongen, ook door uw macht tot het 
gebied der kunst kan behooren. 

Koning van de stij/selpot, hoe gering uw werkkring ook sohyne, ge zyt even onmisbaar als al 
de anderen. Ge zijt de man die het gemoedelijke, dat wollige wat ons onze kamer doet liefhebben 
met u brengt. Uw gordynen en tapijten, uw behangsels, gij hangt ze in plooien, bevallig en beha-
gölijk- Ben gordijn zij meer dan een afsluiting, sierlijk hange het langs raam en portieken heen 
en wanneer ge zoo doet, dan zal de huismoeder zoggen: Ooh wat braakt die behanger took een huise
lijkheid met zich. 

Kies uw stoffen in verhouding. Geen Grieksch tapijt met Egyptisch wandpapier en Renaissance 
droperiön, neen hei een in overleg met het ander, en daar komt ety'l in het al, dan kunt ge u aan
sluiten by de mannen die voor iederen bouw noodig zijn en de machten vormen. 

Qy, Beeldhouwer, sier, waar uw hand werk yindt. Uw weg klom langs den ladder der kunst 
omhoog, het zal niet noodig zyn u veel te herinneren. Maak geen draken en meerminnen, waar 
betere onderwerpen voor de hand liggen. Kies uw vormen in het edele wat te denken is, houd 
uw versiering binnen de lynen die het begrenzen anders zult ge storing veroorzaken. Uw kunst 
in daar waar zij ingesloten is slechts een onderdeel houd daar rekening mede. 

Zoo zij ieder in zijn vak een meester. Wat zal dan ons Nederland een toekomst hebben. En 
dten weg moeten wy $p, Hoe goed het ambachtsonderwys ook zij, het is te kunstloos noir. De 
werkman leere het goede van het kwade ondereoheiden en het zal zich in zijn arbeid afspiegelen. 
Daar moeten wy meer op werken. Het begrip der sohoone vormen kan niet genoeg onder
wezen, wani schoonheid it grenzeloos. Praktisch te zyn is een groote deugd, maar praktisch en tevens 
en oen begrip te hebben van het edele dat in elk werkstuk kan weggelegd zijn, is nog veel ver-
dienstelyker. Wy moeten dus het onderwya den weg opbrengen, dat de wansmaak vereeten rake. 
Evenals wy onze kinderen geleerd hebben, gij suit niet stelen, omdat het een ondeugd is, evenzoo 
moeten wij hun leeren, gy zult niet liefhebben wat der natuur een gruwel is. Zelfs de 
zaadkorrel wisselt van gedaante, geen haar van uw hoofd is elkander gely'k, goon veer van den 
vogel of er zijn andere schakeringen in terug te vinden. Geen enkele wolk aan het firmament 
of er is eon onderscheid in, dat zelfs de minst ontwikkelde bespeurt. Zoo is alles wat tot de 
natuur bohoorti 

Moet tussohen zooveel rijkdom van gedachte, door ons getuigenis worden afgelegd, dat wij 
die het volmnaktsto der natuur, die haar meester zyn, haar toch niet begrijpen, den 
groeten schat der vormen niet vermoeden. Daarom zij ook ons doel een rustloos jagen naar het 
nieuwe. Ons werk van heden zij morgen onvoftoottf door ons zelven beoordeeld, dan zyn wij op 
den gooden weg. De zucht tot winst mag ons zoo niet altyd in beslag nemen, dat daaronder 
al het andere gebukt gaat, *et materieele teven ie geen leven meer. De zoo korte tijd dien wy hier 
werkzimm zyn late de indrukken van ons verbluf achter; onze nalatenschap zy de getuigenis: A? 
hetfl niet voor niet tijn loopbaan hier gemaakt, want zie, nog leeft hij voort In iederen vorm dia u aan 
hem herinnert. Het is oene moeielyke eisoh maar hij moet gestold. Evenals uw godsdienst 
met alles wat in u is wordt geöerd, evenzoo zij de godsdienst der kunst door u gehuldigd. 

Wanneer wy zoo leven, dan moet het nageslacht op ons terugzien als op een volk, dat 
waardig is het nnnzijn genoten te hebben. 
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Wij dwalen zoo langzamerhand terug tot het punt, waarvan wij uitgingen, d&t ia er tij reden, 
voor iedere handeUng die door ons ondernomen wordt. Ook dat gaf aanleiding, dat uwe Vereeniging 
ontstond. De Maatschappij tot bevordering der bouwkunst moge zich als de oudste in jaren, en als de 
krachtigste in aaneensluiting boven aan den spits stellen om onze kunst meer en meer te verheffen, 
dat is noodzakelijk, en wenschen wij immer zoo te blijven. Maar buitendien vordert elke plaat-
selijke gelegenheid nieuwe eischen en omstandigheden, gaat jeugd en ouderdom zoo moeielijk 
gepaard, dat is bij u, dat is overal zoo, waardoor de oprichting van Vereenigingen als de uwe etn 
nuttig werk is. 

Dit schaadt elkanders werkkring niet. Integendeel, het bevordert het streven naar het 

grootsche doel, waarvan al ons werken getuigt. Blijve er onder u jaren achtereen reden van 

bestaan; het veld biedt hier zoo ruime bearbeiding aan. Uw stad is werkelijk schoon in haar 

type van de bedrijvigheid die den handel kenmerkt; en al moge de tjjden eens gekneld hebben, 

de goede tijd zal terug komen. Rotterdam heeft een schoone toekomst voor zich. Reeds begint 

de bouwlust weder wat te herleven, het is de voorbode van wat die herleving nog verder kan 

doen ontstaan. Blijve de kunst onder dat al haar troon in uw midden vestigen, ook gesteund 

door uwe Vereeniging daar waar zich de gelegenheid aanbiedt. 

Dan zegt geschiedenis van uw streven. 
Van 't geen uw kunstkring heeft gesticht: 

»Der bouwkunst werd dien bloei gegeven. 
Omdat 't in vriendschap werd verricht." 

DE AMBACHTSSCHOLEN. 

Opnieuw hebben de ambachtsscholen een heftigen bestrijder gevonden. De Heer L M 
Moolenaar, adjunct-directeur der gemeentewerken te Gromngen, treedt als zoodanig op en geeft 
z«ne denkbeelden in eene zeer beknopte brochure, die tot titel heeft: .Geen Ambachtsscholen maar 

Ambacht-werkplaatsen," in het licht. Het geheel is eene voorlezing, gehouden inde V e r e e n i g i n g 
t o t b e v o r d e r i n g d e r B o u w k u n s t aldaar. De schrijver geeft met praktische duide-
lykheid te kennen, dat ambachtsscholen haar tijd gehad hebben. 

Haar ontstaan dagteekent van een tijdperk, waarin het grootste verval alles kenmerkte. 
Ten eerste liet het onderwijs in het algemeen, en vooral voor den aankomenden werkman, veel te wenschen 
over; ten tweede stond de algemeene kunstzin nagenoeg op den laagsten trap van ontwikkeling, waardoor 
de kunstvaardige beoefening van het ambacht verwaarloosd werd. 

. Het besef dat die toestand moest verdwijnen, werkte de stichting der ambachtsscholen in 
de hand. 

Dat in die dagen de opleiding tot een goed werkman veel te wenschen overliet, herinneren 
m ons nog levendig, als wij slechts terugdenken aan de verhalen, waarbij de haren ten berge 
rijzen, hoe tal van jongens, in plaats van in de werkplaats voer hun vak, in de keuken voor de 
huishouding werden onderwezen. 

Schoenpoetsen, kleeden kloppen, kinderen brengen en halen van school, vleesch, groenten, 
kortom alle levensmiddelen voor de juffer van de baas inkoopen, hout hakken, turfkist vullen, 
messen slijpen, straat vegen, ja wat niet al vormde eene serie van werkzaamheden, die alles 
van het knaapje maakte, behalve spoedig een knap werkman. 
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De aandoenlijke tafereelen daarover opgehangen, trokken de aandacht; men oordeelde derge-

lyken toestand onhoudbaar, en uit de keuken werd de jongen naar de school gestuurd, om een 

voor hem geschikte lotwisseling te krijgen. 

Schrille voorbeelden stemmen gewoonlijk ten gunste van den tegenhanger. 

Daarbij kwam nog dat men in die dagen ontzaglijk achterlijk was. Het was of het zintuig 

gevoel bij velen verloren was geraakt, want letten wij eens op de producten van voor nu vijf 

en twintig jaar, dan moeten wij erkennen, dat het er bij onze oudjes op punt van goeden smaak 

echt dunnetjes aangezeten heeft. 

Doch zooals overal had de medaille ook een goede keerzijde. De werkman moge met al die 

zonderlingheden wat laat begonnen zijn, dat is zoo; maar juist dat samenzijn in het gezin van 

den patroon, hechtte den jongen reeds vroegtijdig aan hem; daar vlechtte zich onwillekeurig een 

band, die op lateren leeftijd bleek zeer ten gunste te werken op de verhouding tusschen 

meester en werkman. Men mocht een slecht begrip gehad hebben van wat waarlijk mooi of 

leelijk van vorm was, dat is niet tegen te spreken, maar hoe gewerkt moest worden om den 

arbeid degelijk en solide af te leveren, wist men maar al to goed. 

"Want achter dat schootsvel, dat bij de geboorte zoo zacht als fluweel was, eindelijk zoo 
hard als een plank werd, door het afdrogen van den aangezetten bijtel, achter dat voorhang 
was dikwerf een werkman verborgen, met zooveel ambitie, als onze tijd in verhouding weinigen 
kan aanwijzen. 

Denken wij daarbij slechts even aan die onmogelijke trapjes, echte meesterstukken in bewer
king, houtverbindingen, lasschen, kettingen uit één stuk gestoken, ja wat niet al, waarin men 
het tot onovertrefbare hoogte had gebracht. 

Kunstloos waren de tijden en de menschen, maar werken dat verstond men ontegenzeggelijk. 

De wenteling is volbracht, en nu hebben wij de kunst, maar de werklieden niet meer. 

Het zou tegenwoordig moeielijk gaan den jongen tot lakei van de keukenprinses te maken, 

dat is niet mogelijk meer, te dien opzichte is genezing verkregen, maar eene andere ziekte keerde 

er voor terug: de trotsch die aan het keukenwerk billijk den rug toekeerde, wendt zich ook tot 

den werkkring, die nimmer veronachtzaamd moest worden, en de meeste krullen worden door 

de jongelui met de tong in plaats van met de hand gefabriekt. De ladder moet beklommen worden 

op de wijze van die der clowns, een sprong en bovenaan moet men zich bevinden, daardoor 

vallen velen bij die ijdele poging als echte stumpers neer, waarbij zij toch konden begrijpen hoe 

alleen gedurige oefening den clown die vaardigheid gaf. 

Dat is de schaduwzijde van ons heden. 

Ten opzichte van het tegenwoordig onderwijs zegt de schrijver: »t«v leven in een tijd, waarin 

voonien ia voor meer en beter onderwijs, toodat voor iedtren werkman op eiken leeftijd gelegenheid bestaat, 

indien hij teil nijne kennis te vermeerderen. 

Dat bracht de ambaóhtssoholen op den achtergrond. 

Foor wetenschappelijke vorming tyn er scholen fenoeg, dat wordt dus niet meer vereisoht aan de 
ambachtsschool, die alleen daardoor het kunstvaardig beoefenen van het ambacht behoudt. 

Kunnen zij aan die roeping beantwoorden ? en het antwoord i« vrij positief: onmogelyk. 
Ben amiacht op de school is niet op het terrein waar het tehuis behoort, het moet blyjven in het 

practische leven." 

Die waarheid is eenvoudig en duidelijk. De school bepaalt zich tot het enkele, het leven tot 

alles en voor ieder die goede oogen heeft om te zien, lust om te onderzoeken, vormt dat leven 
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een leerschool van velerlei en verschillende ervaringen, het verruimt den blik, anders opgesloten 
tusschen de schoolmuren, leert van den aanvang af den knaap gewennen geen vreemdeling te 
zijn op het terrein waarop hij geroepen is te arbeiden. 

Dat erkennen wij gaarne met het oog op ons heden. Maar hebben juist de ambachtsscholen 
dat met mogelijk gemaakt? 

Die steun noodig heeft, verschaffe zich hulp, en is eenmaal steun overbodig, dan kan de 
hulp verdwijnen. 

De ambachtsscholen zijn inderdaad de steun geweest, dien wij noodig hadden, om uit den 

eenen toestand tot den andere te geraken, om ons te brengen tot het vraagstuk, thans aan de orde. 

^ y n de scholen, nu zij als overgang gediend hebben, nog wel vereischt in stand te houden?" 

De stemmen die allerwege opgaan leveren het bewijs, dat, hoe eigenaardig de inrichting 
dier scholen ook zij, het nut thans in twijfel wordt getrokken. 

Nu moge de geschiedenis wijzen op de pedanterie van enkele jongelui, zooals de schrijver 
aantoont; dat zijn van die slechte voorbeelden onder vele goeden, voorbeelden die ook het praktische 
leven m legio aanbiedt. Geen koren wordt zonder kaf verkregen. 

Van de ambachtsscholen moet geeegd dat zij veel ten goede hebben uitgewerkt. 
Wy pleiten volstrekt niet voor hare bestendiging, docb verschillen van zienswijze waar 

het er op aan komt, als zou een slecht beginsel van daar gekweekt zijn. 

Ook veler ervaring kan dat beamen. Men vergelijke de toestanden zuiver. Den alpha en 

omega, beide toetse men aan den werkkring der ambachtsscholen, en dan voorzeker zal de 

grafsteen, die dat onderwijs in de toekomst wacht, een meer verdiende hulde vermelden 

Evenals de mensch, bij het klimmen zijner jaren, gevoelt een vreemdeling te worden in den 

kring, waar hij altijd geroepen was bezig te zijn, gaat het dit onderwijs. Toch zal men dien 

mensch de eer nageven, dat hij eenmaal een sieraad van dien kring heeft uitgemaakt. 

Zoo ook de ambachtsscholen, en juichen wij het denkbeeld van opleiding in de werkplaatsen, 
toe, dan is dat alleen met de overtuiging, dat een anderen geest zich heeft opgeworpen, om over 
de werkplaatsen te waken, die eenmaal de stichting van ambachtsscholen heeft noodzakelijk 
gemaakt. 

Nu treedt de kapitale vraag op den voorgrond, waarop het antwoord zich nog wel eenigen 
tijd zal doen wachten en waarover meer van gedachten moet gewisseld worden, om tot een een-
stemmig en beredeneerd leerplan te geraken. 

Hoe moeten die werkplaatsen worden ingericht, willen zij voldoen aan de belangrijke eischen 
daarvoor gesteld, willen wij niet terugkeeren tot het kwaad, dat de knaap veronachtzaamd wordt ? 

De weg dien de heer Moo i e n a a r daartoe opgaat, is niet de onze, wegens de volslagen 
duisternis waarin hij gehuld is. Hier verschillen onze gezichtspunten hemelsbreed. 

Vatten wij in korte trekken het denkbeeld samen. Patroons der verschillende vakken, aan
nemers en architecten, mannen van erkende bekwaamheden sluiten zich aaneen, tot oprichting 
»eener werkplaats, tot veredeling der bouwvakken. 

Tot die ambachten zouden gerekend kunnen worden te behooren: a. aannemen, b. timmeren, 
C. meUelén, d. smeden, e. verven, f. Hucadooren, g. loodgieten en leidekken, h. behangen, i. steenhouwen 
en houtsnijden. 

Hoe wij de rij der ambachten moeten aanvangen met het aannemen tot hoofd, is ons riet 
begrijpelijk en levert het bewijs, dat van hier af onze opvattingen' verschillen. 

Tot de ambachten rekenen wij over het algemeen toch te behooren die werkkringen, waarbij 
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handenarbeid hoofdzaak is, waar de handen de machten vormen, die door hare gedurige pro

ductie in eenerlei materiaal, verschillende voorwerpen tot ons gebruik doen bestemmen. 

Zoo is de timmerman in het hout, de metselaar in den metselsteen, de smid in het ijzer ieder 

op zijne wijze de werkkracht die voortbrengt, aanschouwelijk voor elkeen. 

Het aannemen echter is geen ambacht, dat is meer wetenschap; daar komt het er op aan 

goed rekenaar, flink bestierder te zijn, want fouten brengen schade, slecht doorzicht, late ople

vering en de gewone misère mede. 

Hoe wakkerder een aannemer is, hoe helderder zijn blik over bet geheel gaat, dat alles 

geregeld loopt en volkomen ineensluit, des te beter zal zijn werkkring hem voordeel opleveren. 

Moeielijk zou het zijn die werkkracht in zijn geheel of gedeeltelijk aanschouwelijk terug te geven 

zooals dit met het ambacht het geval is, waarom wij er toe komen, om de a van dit ambacht 

alphabet te schrappen. 

En juist die a bezigt de heer M o o i en a a r tot bazis zijner operation. 

»Hij wenecht de werkplaats gevormd als controleerende macht voor alle openbare werken» 

«Daartoe zou een beöedigde raad van controle, waarin elk vak vertegenwoordigd moest zijn, zich 

«constitueeren. Over ieder werk zou hij het algemeen toezicht hebben. Dat zou een waarborg z\jn 

>voor den bouwpatroon, ook zou bij geschillen die raad uitspraak kunnen doen, deugdzaamheid 

»der te bezigen materialen kunnen bepalen voor de geövenredigde loonsverdeeling kunnen 

»zorgen. 

In een woord, die raad zou naar onze meening spoedig ten einde raad zijn, want goed op
gevat, zou dat een werkkring vormen, verre van benijdbaar, voor ieder der leden een bestaan 
op zich zelven. 

Het is een denkbeeld uit het rijk der idealen. 

»Om verder kracht aan de zaak bij te zetten, moeten staat en gemeente die combinatie 
»steunen, en wel door hunne werken aan geene andere aannemers op te dragen, dan aan hen 
»die deel daarvan uitmaken, en geschiedt de toetreding, geheel naar het oordeel van den raad 
»van controle. Zoo keert het vertrouwen terug. 

Hoe geheel in strijd met de eischen van ons heden. Het is of de gilden weder hunne 
intreden hebben gedaan. Dan gaan wij toch vreeselijk terug en kunnen over vijftig jaar wellicht 
weder met de ambachtsscholen beginnen. 

Op die wijze wordt de concurrentie verbroken, die juist den weg tot zoo menig onderzoek 
baant; zoo wordt een club gevormd, die toch nimmer homogeen kan blijven, want eigen en 
algemeen gevoelen raakt daarbij spoedig slaags. 

Een brevet van bekwaamheid, verleend door een jury, het zou opnieuw den weg tot tal 
van kuiperijen openen. 

Want zoolang de menschen de aardbodem zullen bevolken zal eenstemmige eerlijkheid in 
zaken, wel een onbereikbare hersenschim blijken te zijn. 

Het is ons begrijpelijk, dat duizenden één van zin zijn, waar het er op aan komt, onzen 
grijzen vorst zijn zeventig-jarig jubileum te herdenken, omdat allen in dat denkbeeld hetzelfde, 
zien, hunne persoonlijke belangen daarbij ongemoeid blijven. 

Breng dat over op het terrein der bedrijven, en het ik van een ieder dringt om den voor
rang, er is even zooveel verdeeldheid te wachten, als er stemmen aanwezig zijn. 

Juist die verdeeldheid brengt ons in dit opzicht vooruit omdat de individueele kracht de 
concurrentie bevordert die niet beperkt mag worden dan in hoogst noodzakelijken zin. 
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Wanneer wij inlandschen metselsteen kunnen gebruiken, dan is aanvoer van buitenlandsch 
fabrikaat onbillijk, maar wordt de inlandsche gekozen, dat dan de concurrentie den weg wijze voor 
den beste in zijn soort en den minste in prijs. 

Nog verder gaat de schrijyer. Hij wil ieder lid cijnsbaar maken aan de werkplaats, een deel 
van zijne winst daarvoor doen afzonderen. 

Hoe zal het dan gaan, wanneer de rekening te laag genomen en een tekort het einde is ? 
Dan moeten de braven het voor de slechten misgelden en is er storing in de gelederen. 

Of zal de raad ook voor de juistheid der aannemingscijfers waken? Daar zal menige gemeente
raad voor bedanken en wie waarborgt dan nog, dat zelfs een goed cijfer behoorlijk besteed wordt? 
Hoe moeten de kleinere plaatsen, die toch ook recht hebben, dat de opleiding der knapen daar 
op goede leest geschoeid zij, het dan wel maken? Zoo zijn er tal van vragen die doen zien, dat 
zulk een raad of zulk eene vereeniging onder den naam van werkplaats onmogelijk is. 

Wij hebben gezegd, dat de weg ons duister was. Wij hebben niettemin getracht hem in te 
slaan, maar het dwalen is ons te machtig geworden. Wat zou dan de werkelijkheid wel zijn? 
Een werkplaats, op die wijze samengesteld, zal zich nimmer vestigen. -Dat kan alleen een maatschap 
rijn van mannen die op verdiensten uitgaan, maar voor het beginsel: verheffing der ambachten, 
kunnen wij het nut daarvan niet beseffen. 

Dat verschillende mannen van naam en bekwaamheid zich vereenigen tot een goed doel, 
juichen wij toe. Het denkbeeld: vorming eener vereeniging toi opleiding van den knaap tot degelijk 
werkman achten wij hoogst wenschelijk. 

Die vereeniging zou onder het toezicht van den Staat moeten werkzaam zijn. 
De werkkring der leden moet zijn, knapen die des avonds het teeken- of ander onderwijs 

volgen, na te gaan in hunne studiön, en overdag op te nemen in hunne werkplaatsen of op hunne 
werken, die de beste leerschool vormen. 

Zij moeten dat doen, overtuigd van den ernst, die in de aanvaarding van hun mandaat ligt, 
dat zij namelijk tot elkander ' kwamen, tot verheffing der ambachten, zoowel in practische als 
aesthetischen zin. Bestaat dat besef, dan kan geen ander genootschap betere genezing brengen. 

Als leerlingen kunnen tot de vereeniging toetreden alle knapen van bepaalden leeftijd, die 
zich daartoe doen inschrijven, en waarvan, na gedaan onderzoek, zal blijken, dat het geen ver
loren moeite is, aan hen zorg te besteden. 

De leden der vereeniging verdeelen zich in verschillende afdeelingen ; eenigen tot onderzoek naar 
de op te nemen leerlingen, anderen tot controle op de scholen, werkplaatsen of werken, waar 
zij opgenomen zijn, derden weder, die uit de rapporten hen loonen die het verdieneu, met daar
aan geövenredigde belooningen, waardoor de leerlingen in ieder vak in drie graden kunnen klimmen. 
Zoo wordt in het vrije leven de lust tot het werk aangekweekt. Hij die den hoogsten graad 
bereikt heeft kan beschouwd worden een werkman te zijn. Zijn loopbaan is de beste aanbeveling; 
en hij die stumpert zal zich zelf wel van den leerlinggraad ontheffen, want controle zal hem 
meer lastig dan lief zijn. 

Wanneer dan af en toe de leerlingen de proeven van hun werk eens kunnen bijeenbrengen, 
onder de bescherming der vereeniging, en daarvoor, naar verdienste gekroond worden, dan zal 
het blijken, dat waar aldus patroon en aankomende werkman een band vormen, de nijverheid er 
door gebaat wordt en den werkman tot heil is. Dan zullen de inrichtingen, waar smaak nog kennis 
wordt ontwikkeld, worden vermeden, en de vereeniging de baak vormen op den weg die moet 
gevolgd worden; dan zal de kennis van de meerderen afstralen op de minderen en deze laatsten 
tot een sieraad onzer maatschappij vormen. 

Wanneer zulk een macht zich mocht opwerpen, dan gelooven wij dat de ambachtscholen 
haar tijd gehad zouden hebben, omdat zij zijn overgebracht tot het werkelijk leven. 

Al moge het slot verschil hebben geleverd in zienswijze, de Heer M o o l e n a a r bood daartoe 
gelegenheid, waarvoor hij op veler erkenning aanspraak heeft. Het opende den weg tot nieuwe 
gezichtspunten, en al is het laatste woord nog niet gesproken, toch gelooven wij dat in de niet 
verre toekomst, eene wijziging van het onderwijs in dien zin te wachten is. 
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B O U W K U N S T . 

PRIJSVRAAG VOOR EEN1 ZOMER-CONCERTZAAL OP HET TERREIN DER 
BÜITEN-SOCIËTEIT TE DEVENTER. 

{Bij de Plaat.) 

'rijsvrageu blijken in den laatsten tijd meer en meer te winnen in het aantal deelne-

mersren in verhouding daarmede natuurlijk ook in gehalte. Was een tiental jaren geleden het 

aantal der mededingers tot een acht en dertig of veertigtal te hepalen, nu stijgt dat cijfer met 

een honderdtal daar boven. Waarin vindt dat zijn oorsprong ? De een geeft op: het komt door

dien er weinig te houwen is, men heeft veel tijd over en die moet besteed worden, de ander 

•weder zegt: het is een gevolg van de betere studie die de toekomstige bouwmeesters maken, het 

onderwijs is enorm vooruitgegaan, wat vroeger voor slechts enkelen begrijpelijk werd gemaakt, 

voor velen echter een geheim bleef, is nu te verkrijgen voor een ieder die lust en ijver bezit 

iets meer wil weten dan het alledaagsche. Met die laatste redeneering kunnen wij ons het 

best vereenigen. 

Het onderwijs is ontzaggelijk verbeterd. Het is een waarheid, dat waar de kunst vroeger 

slechts schoorvoetend haren tempel ontsloot, deze nu wijd de [deuren .heeft opengezet voor 

een elk die lust heeft naar het goede en schoone te trachten. Vandaar dan ook, dat van die 

vrijgevigheid ruimschoots wordt gebruik gemaakt en het gehalte der tempelgangers steeds 

grooter en van betere gehalte wordt. Onze jongere bouwkundigen belooven veel, jammer 

echter is dat reien hunner te eenzijdig zijn en de theorie, 5/6 deel, de praktijk 1/6 deel van hun 

studietijd gunnen, terwijl het zaak is de verhouding gelijk te nemen, dan wordt het overwicht 

van de een de ander niet tot schade. Want als wij het tipje eens lieten lichten, van den sluijer 

die den werkkring dekt van hen, die 6 tot 1 in hun studietijd aannamen, hoe zouden wij hon

derden praktische fouten kunnen optellen en het algemeene oordeel kunnen vernemen hij is 

een aangenaam man, zijne teekening is fraai, maar voor de uitvoering is hij niets waard, geen 
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praktische kennis en daardoor zijn er allerlei gebreken; dan heb ik liever met iemand te doen, 
die minder schildert, maar meer natuur geeft. Zoo luidt het vonnis en het atelier raakt zonder 
bestelling. In tegenstelling hiermede vestigen wy gaarne de aandacht op Rotterdam. Velen der 
bouwkundigen aldaar zijn, om het zoo eens uit te drukken, tusschen de krullen opgegroeid. De 
timmerwinkel was de speelplaats en reeds vroeg leerde het gedurig daar zyn, vertrouwd worden 
met de gereedschappen en constructiën, vestigde de praktyk zich bij hem die later als bouw
meester zijn loopbaan eervol zou doorloopen. Velen van die bouwkundigen hebben dus een 
streepje vóór bij hen, die in het praktisch leven alleen op de school werden onderwezen en 
daardoor hunne bevelen geven even als hy die een Franschman zou te woord staan en bij ieder 
woord eerst in zijn woordenboek moet zoeken om een volzin gereed te krygen. 

Onder de namen van hen die in den laatsten tijd, vele prijsvragen beantwoord hebben en zich 
het Nummer één zagen toegekend, die als gevolg daarvan verschillende werken tot volkomenen 
tevredenheid ten einde brachten, vonden wij uit Rotterdam dikwerf velen vertegenwoordigd met 
den lauwer weggaan •) en met de zekerheid een goede uitvoering te kunnen waarborgen. Hetgeen 
eigen ervaring ons deed kennen maakt twijfel overbodig. De prysvraag die aan het hoofd vermeld 
is, nam opnieuw een dergelijken loop. 

De prys viel ten deel aan de Heeren van de Sandt en Verheul, terwijl onder de daarop vol
gende ontwerpen zich velen uit Rotterdam verdienstelyk aanslooten. Dit heft het bezwaar op 
door ons in aflevering 8 van 17 November 1886 omschreven, dat niet altyd de bekroonde juist 
de man voor de uitvoering is, waarom een voorbehoud bij programma gesteld, tot waarborg, 
dikwerf zeer wijselijk gehandeld is. Toen wij dat oordeel omschreven, was het niet te voorzien 
naar welken kant de wind een gunstige richting zou aannemen. 

De Heeren W. Molenbroek en J. P. Stok Wz. te Rotterdam stelden ons welwillend in staat, 
de plans en hoofdgevel van hun ontwerp te reproduceeren. Het plan, zeer symetrisch ineen-
gezet, wijst den weg van zelf, en geeft den gevelopstand met de eigenaardige stoffeering het 
overige te zien. Ter verduidelijking herinneren wij nog, dat de prijsvraag ten doel had de levering 
van een ontwerp, dat weinig moest kosten, en geëigend, tot het geven van concerten in den zomer. 

De kapconstructie kon zichtbaar blijven. Het gebouw moest bevatten: Ie. Eene zaal van 
pi. m. 700 M*. met orkest pi. m. 100 M». en gaanderijen. 2e. Minstens een stemkamer. Se. Buffet 
groot ongeveer 100 M .̂ met onmiddellijke toegangen tot zaal en tuin. 4e. Keuken, bier-, wijn-en 
provisiekelders tezamen ongeveer 150 M2. 5e. Woning, kastelein, bestaande uit 2 è 8 kamers en 
keuken. 6e. Groote veranda's aan den voorgevel ten dienste der -bijwoning van concerten in de 
open lucht, ongeveer 400 Ms. 7e. Vestibule enz. 

AMSTERDAM IN FEESTGEWAAD. 

Leve Willem III1 - Als het hoofd zich ter ruste had gelegd, gonsde het maar steeds door : 
Leve Willem III! één minuut leven voor eiken uitroep, wat zon onze Vorst een ouderdom kun
nen bereiken - want hoevele millioenen malen zou het niet uitgebazuind zijn t 

Het was een waar feest in de Amstelstad, en zij heeft het zich waardig betoond, want eene 
goede stemming beheerschte het al. 

1) Ook de eerste pros Lonisa-Stiehling 's Grarenhage, vlei Rotterdam ten deel en wel aan den Heer J. P. Stok Wt*. 
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De wijze waarop ieder trachtte zyn plein, straat of gracht te tooien, was verschillend en tal
ly ker dan ooit te voren. 

Niet minder dan twee honderd drie en twintig commission hadden zich gevormd. 
Moeielijk gaat het een vergelijk tusschen de verschillende versieringen onderling te maken, 

want daartoe zou men rekening moeten houden met de som, die voor ieder beschikbaar was gesteld. 
Die voor veel geld iets goeds maakt, heeft gemakkelijker taak, dan die met weinig veel moet 
vertoonen, en zoo waren er velen die gedrongen zich aan te sluiten bij het goede, door groote 
krachtsinspanning dat doel alleen konden bereiken. 

Wij hadden ons voorgesteld eens echt op den besem te rijden, en het zwaard der critiek eens 
duchtig te hanteeren. Die timmert aan den weg, lijdt immers altijd veel gezeg, is bet oude spreek-
woord. Dat moest maar weer op nieuw blijken, — anders hadden die timmerlui maar liever niet 
op karrewei moeten gaan. — Maar daar kwam dat bezwaar zich aanmelden, dat een onderling 
vergelijk moeielijk was, en wij dachten dan maar: geen vergelijk dan maar stuksgewijze beoor
deeld wat ons oog te zien krijgt. Er zullen wel zijn, die dat minder aangenaam vinden en ons 
als spelbrekers in de feestviering beschouwen, maar wij willen ons daaraan niet storen, het is 
ter wille van de kunst, en dan is geen offer te groot. Wat zullen zy er van langs hebben, die 
wij zoo gaarne wat rottingolie hadden toegedacht. 

Zoo vol spijtigheid zaten wij onze plannen te beramen, het V a d e m e c u m kon zeker zijn 
Tan een vinnig stukje, waarin den vrienden wierook, den vijanden een karwats tot gebruik zou 
geleverd worden. 

Daar brengt echter een toeval wijziging in onze plannen. Die zich aan een ander spiegelt, 
spiegelt zich zacht, en zulk een ander trad juist op onzen weg. Wij zagen het verfoei olijke Tan 
dergelijke handeling in en vonden de critiek een monster met twee aangezichten, waarbij men 
zijn eerlijk hart moet aan den kapstok hangen om haar te dienen. Wij waren nog bijtijds genezen. 

Het gaf ons het bewijs hoe weinig waarde er dikwerf gehecht moet worden aan het oordeel 
van hen, die de meeste huizen bouwen in de inktpot. Het was Zaterdag voor Paschen. — Onder 
de zeer eigenaardige beleefdheidsbetuigingen complimenteerde een reporter ons die bezig zijn aan 
de versiering van een der wegen. — Jammer, dat ik niet wist, dat u hier aan het werk waart, 
dan had ik hiervan melding gemaakt, 't spijt mij. Weet u, wat mij tóó aangenaam is, 't ie alles too 
gent.il, ik moet teggen, 'i i« goed gedacht, ent. en daarmede liep de visite af. Paaschmorgen deed het 
rapport kennen, waarin opgenomen was: de bouw is in moorschen stijl met massieve torens. Het 
eerste waaraan gedacht werd, was: wanneer zou de feestviering den reporter bevangen hebben ? 
Vrijdag of Zaterdag ? want zoo iets moet het zijn. 't Zou toch wat al te bar zijn, met zulke 
pluimstrijkerijen nuchter voor den dag te komen en bij de mooren te rangschikken, wat de blanken 
toebehoort. Maar de schrik sloeg ons om het hart en geen critiek, hoor, was het wachtwoord, men 
mocht ons ook eens gaan tellen onder het gilde en op de wijze van de socialen in de harington, 
hoorden wij reeds de ketelmuziek voor onze deur, dat ons lot in een ton van veel mindere 
bestemming zou doen eindigen. — De moed zonk weg. — 

Een woord van lof dus aan de inderdaad goeden smaak, die by vele ontwerpen den boTen-
toon had. 

Daaronder rangschikken wij de Galjoot in de eerste plaats. De bouwmeester Gosschalk heeft 
daarmede een echt juweeltje geleverd, en vooral tooverachtig was by avond de talryke verlioh» 
tipg, zoo duizendvoudig van mast en steven in het water weerspiegeld. Ook het Damplein was 
meesterlijk, vooral wat het decoratieve gedeelte betrof, herschapen, de achitectuur der monument-

http://gent.il
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bekleeding bood in sokkel en bovenbouw eenige storing, de verhoudingen sloten niet volkomen bij 
elkander aan, niettemin was het ontwerp een gedachte die niet genoeg beschouwd kan worden 
en vol van verdienste. De verschillende eerepoorten en straatoverwelvingen, hier geheel nieuw, 
daar het oude nagevolgd, slooten zich daarbij aangenaam aan, waar de meesterhand van velen 
in te herkennen was. — Zelfs vernamen wij den uitroep van vreemdelingen, dat Holland de 
kunst tot versieren begrijpt, zeker een dankbare voldoening voor hen, die daartoe hun aandeel 
leverden. 

Ook in de decoratieve kunst zijn wij zeer in kennis toegenomen. — Het was eigenaardig op te 
merken, hoe de man, die immer op meesterlijke wijze het tooneel weet te deeoreeren, waardoor 
hij menigmaal den dank van het publiek voor het voetlicht moet komen ontvangen, hoe dezelfde 
man, geroepen den weg te verfraaien, dat doet op eene wijze die den kermistijd ons weder voor 
den geest roept. Wel een bewijs, dat tooneel en werkelijkheid, hoe getrouw ook gevolgd, toch 
altijd nog hemelsbreed verschillen. 

Die Amsterdam bezocht, en zij zijn velen geweest, zullen zich herinneren, dat er veel schoons 
te waardeeren viel. 

Eigenaardig waren die versieringen, waar eigen kracht en handenarbeid in de mindere buur
ten het groen hemelhoog deed opstapelen. Toch was er veel beterschap, in vergelijk bij vroegere 
feesten, het was alsof de smaak het bewijs wilde leveren, ook tot daar doorgedrongen te zijn, 
dat het begrip tusschen goed en kwaad ook daar verstaan wordt. Dat is ook zoo, want 
menig stem uit het volk gaf bewijs het onderscheid te zien hetgeen de goede voorbeelden, die 
onzen tijd . langs den weg sticht, de nijverheid in winkelkast ten toon stelt, het meer ver
spreide onderwas alles te zamen doen ontstaan, en het vertrouwen geven, dat zoo voortgaande 
eenmaal het kunstloos volk herboren worde in een volk, dat ter barer eere leeft; ook om daar
toe te geraken, had het feestgetij zijn goede zijde: blijve de leuze: leve Willem III, onder wiens 
regeering wij op den goeden weg weer zijn terug gebracht. 

RECHTSPRAAK. 

AANBESTEDING. — GUNNING. — BORGSTELLING. 

Dat tusschen architect en aannemer verschil van opvatting bestaat is geen zeldzaamheid» 
Er zijn dan ook vele werken te noemen, die, in feestvreugde aangevangen, met een zuur 
gezicht verlaten werden ; de afrekening toch bleek zoovele moeielijkhoden met zich te brengen, 
dat het terrein in een oorlogsveld herschapen werd en beide partyen vol spijt baars weegs gingen, 
om aan den rechter de beslissing over te laten, die in het bezit van een onvolledig wetboek tot 
de zonderlingste conclusion zijn toevlucht neemt. 

Maar een werk dat begint met dispuut is een zeldzaamheid. 
Zulk een is in de laatste maanden in Utrecht aan de orde geweest. Zien wij in 't kort wat 

het geval is. De architect L. van der Tas Dzn. bepaalde 17 September 1886 als de dag der 
aanbesteding voor den bouw van zes heerenhuizen aan de Maliebaan te utrecht, op een terrein 
afkomstig van de vroegere buitenplaats »de Oorsprong." Aanwijzing werd gehouden op 18 Sep
tember, terwijl inlichtingen te bekomen waren ten kantore van den besteder. Hiermede zou men 
onderstellen, bestek en teekeningen waren bovendien gereed, dat de zaak zijn gewonen loop 
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had genomen. Vijf dagen 'waren de inschrijvers verplicht hunne aanbieding gestand te doen 
blijven, in welk tijdbeatek de beslissing zou geschieden. Ten overvloede deelde de architect-
besteder op de aanwijzing de bepalingen 'van het bestek nog eens mede, ook het (inantieole 
gedeelte en stelde de vraag, of men nadere inlichtingen verlangde. Ook op den dag der besteding 
werd geenerlei bezwaar geopperd. Zoo liep alles en was de aannemer K. Keers de gelukkige, 
die den bouw zou|ondernemen. Maar nu blijkt de geheele geschiedenis eene comedie te zijn. 
Daags vódr de besteding waren namelijk de meest bekende aannemers te Utrecht bijeengekomen 
en kwam ter sprake of de besteder voldoenden waarborg kon geven, tot volkomen afbetaling der 
aannemingsaom. Wat nu had billijker geweest dan die vraag daar te brengen, waar zij behoort, 
zooals de gewone vorm voorschrift; die de inlichtingen dan niet bevielen, konden zich terug
trekken ; het bleef altyd een vrije zaak. Maar men wilde nu eenmaal een loopje met den 
architect nemen, een handeling welke zeer is af te keuren en die niet nagelaten heeft de scha
delijke zijde aan dezen te doen gevoelen. Om dat mogelijk te maken werd het inschrijvings-
billet niet zooals behoorde, door de borgen mede onderteekend, maar hunne namen door den 
aannemer persoonlijk ingevuld. Hierdoor was het billet onwaardig en liep men het gevaar 
voor het nabootsen der handteekeningen in ongelegenheid te komen. Die strikken spant wordt 
dikwerf zelf gevangen. 

Onder die omstandigheden liep de besteding af. Er volgde gunning, maar daarmede trad de 
zaak in rust. Minnelijke aanmaningen, verzoek tot wederzijdsch ontslag, door den architect 
aangeboden, niets mocht baten; integendeel eisohte de aannemer vergoeding, waar hij overigens 
zijn wantrouwen in de soliditeit opgaf, als reden zijner in gebreke blijving met de werkzaam
heden. Waartoe dan onnoodig de zaak opgehouden ? Neemt deze den vorm niet aan van het 
zoeken naar eene gelegenheid, om wellicht oude vete te doen gelden, want moeielijk denkbaar 
is het, dat enkel lust tot plagerij de zaak zoo tot het uiterste deed opdrijven. Zoo ging de zaak 
uit de handen en kwam bij den rechter. 

Het is wellicht niet onbelangrijk hieromtrent de conclusion te vernemen, die het gevolg der 
vertooning zijn geworden en op de zitting van 10 December 1886 en 19 Januari 1887 aan de 
orde kwamen voor de arrondissementsrechtbank te Utrecht. Het kan zijn nut hebben in gevallen 
waar de billetten meermalen niet overeenkomstig de bepalingen door de borgen eigenhandig zijn 
ingevuld, met het uitzicht, dat bij het opmaken van het proces-verbaal van aanneming te doen, 
bovendien voor de bouwmeesters, om toe te zien dat alles volkomen naar eisch is geregeld. 

V a l s o h h e l d . Ltvert it machliging tot het sttllen van sijiic haniteekening als borg op cc» inschrijoinqs-HIJet. door 

dtn stilldr als aannemer in Ie koeren, tn sulks met het gemeenschappelijk doel, om dat inschrijnings-NIJct too doende 

voor ongeldig te verklaren, en den voortgang der aanbesteding onmogelijk te maken, zoolang de aanbesfeder zijnerzijds 

niet twee borgen had gesteld, mededaderschap of medephehligheid en strafbare valsehheid op f — Noon. 
De ofdcior van justitie, r. o. efsoher, tegen v. Vl. en K., beklaagden. 
Do Beohtbank enz.. 

Gezien het requisitoir van den officier van Justitie; 
G oiozon de stukken; 

Overwegende dat die voldoenden grond opleveren om te kunnen aannemen, dat J. J. v. L., toen in de eerste 

helft van Sept. 1886 te Utrooht. L. v. d. T. ten zijnen behoeve eene inschrijving had geopend tot de aanneming 

van den bouw van 6 hulzen aan de Maliebaan te Utrecht, en tot wolko InsohrUving goono andere biljetten souden 

worden aangenomen dan de zoodanige, welke behalve door den aannemer ook door 8 borgen bleken onderteekend 

te zijn, na mot P. W. v. V. en K. IC. hieromtrent aApraak te hebben gemaakt, en met de bedoeling om v. d. T. 

te misleiden, op of omstreeks 17 Sept. Jl. te Utrecht, v. V. voornoemd heeft gemachtigd om op het insohrQvings-
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bUjet, door voornoemden K. als aannemer In te leveren, zt|ne (verdachte's) handteekenlng als borg te stellen, sulln 
met het gemeenschappeHjk doel, dat InsohrtJvlngs-bUJet ongeldig te verklaren, en don voortgang der aanbesteding, 
en mitsdien van het werk, onmogelük te maken, «oolang v. d. T. niet 2 borgen zUneKlJds had gesteld, tengevolge 
waarvan genoemde v. V. dan ook op het door K. Ingeleverd bUjet eigenhandig, dooh, even als ware sulks door 
verdachte geschied, valsohelJIk de handteekenlng „Gebr. v. L. Wam.", (verdachte's flrma) als 2n borg gesteld heeft; 

0. ten aanzien der vraag of de verdashte zloh hierdoor aan een bl) de wet strafbaar gesteld feit heeft schuldig 
gemaakt: dat volgens de wet al* daders voor een strafbaar feit alleen kunnen worden gestraft: 

lo. zy die het feit plegen, doen plegen of medeplegen; 

2o. zU die door giften, beloften, misbruik ran gezag, geweld, bedreiging of misleiding het feit opzettelijk 
uitlokken; 

0. dat de verdachte het strafbare feit - het valsohelUk met bovengenoemd oogmerk stellen van eens anders 

handteekenlng op het voormelde inschrövingsblljet en het opzettelijk daarvan gebruik maken — zelf niet heeft 

gepleegd; dat hij ook niet kan gezegd worden dat feit voor genoemden v. V. te hebben doen plegen, omdat tot 

het doen plegen van een strafbaar feit het een verelsohte is, dat de persoon, door middel van wien het misdrijf 

dan is gepleegd, wegens de onwetendheid, waarin hu verkeert, de dwaling, waarin hl) is gebracht of het geweld, 

Waarvoor hl) zwicht, bloot handelt als werktuig (manus manistra) zonder opzet, schuld of toerekenbaarheid, terwjjl 

in easu, voornoemde v. V., daartoe door verdachte gemachtigd, diens handteekenlng op het inschrlJvlngsbiyet heeft 

gesteld, m\ daaromtrent met verdachte en genoemden K. aftpraak te hebben gemaakt, waaruit volgt, dat genoemde 

v. V. met het dool der handeling volkomen bekend was, en deze het strafbaar feit geheel vrijwillig en opzettelijk 

heeft gepleegd; dat de verdachte evenmin kan gezegd worden het strafbaar feit te hebben medegepleigd, omdat hü 

niet, zooals daartoe een verelschte Is, - een deel, zjj het ook slechts een zeer gering deel der materieele daad 

heeft verricht; 

0. dat de verdachte evenmin kan gezegd worden het strafbare feit te hebben uitgelokt, omdat hij, ofschoon 
b|J hem wel het opzet tot dat feit heeft bestaan, daartoe niet een der voornoemde bij de wet daarvoor aangewezene 
nitlokkingsmiddelen heeft gebezigd; 

O. dat de verdachte eindelijk niet als medepllohtlge aan dat feit kon worden vervolgd, omdat daartoe wordt 
vereischt hetzij hulp, die met het misdrijf gepaard gaat (art. 48, lo. Strafrecht) • hetzij hulp, die aan het misdrijf 
voorafgaat (art. 48. 2o. ibidem) en de verdachte niet kan gezegd worden een zoodanige hulp aan genoemden v. V.-
te hebben verleend; 

O, dat mitsdien ter zake van bovengenoemd feit geen recht tot rechtsvervolging aanwezig is; 
Gezien artt. 226, 47 on 48 Strafrecht, en art. 83 Strafvord.: 

Weigert den rechtsingang en stelt den verdachte buiten vervolging. 

Z i t t i n g van don 19 J a n u a r i 188 7. 

Levak hel op een iiuehHjvings-biljet voor eme te houden aanbesteding als borg stellen van den naam tan een derde, doch' 
met diens toestemming, strafbare valsehheid op? Ja. 

Do Rechtbank enz., 

Gezien het requisitoir van den officier van Justitie, strekkende dat de Rechtbank deze zaak zou verwijzen naai
de terechtzitting: 

Gezien de stukken der in deze zaak gevoerde instructie; 

Overwegende dat deze instructie voldoende aanwijzing heeft geleverd dat de eerste bekl. in een insohrövings-
bUJot tot do aanneming voor het bouwen van 6 hulzen aan de Maliebaan te Utrecht, ten behoeve van L. v. d. T., 
door hem eigenhandig goschreven en als len borg onderteekend, zoomede door IC als aannemer onderteekend', 
tevens valscheiyk de handteekenlng van de flrma „Gebr. v. L. Wzn.' als 2en borg geplaatst heeft met het oogmerk' 
om bedoeld InsohrüvlngsblUet door IC. vermeld als echt te doen gebruiken; de 2e bekl. opzottelljk gebruik heeft 
gemaakt van dat valsche geschrift door het aan v. d. T. als echt ter hand te stelle^ uit welk gebruik roor v. d; 
T. nadeel kon ontstaan; 

0. ten aanzien der vraag of de beklaagden zich hierdoor aan eenig bij de wet strafbaar gesteld feit hebben 
schuldig gemaakt; 
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O; dat de beklaagden gebruik makende van de hnn bg de wet verleende bevoegdheid tempore uttll ter griffie 
dezer Beohtbank hebben ingeleverd eene memorie; 

0. dat de Beohtbank zlob met de memorie veroenigt, waar z.y als wettelüke verelschten voor strafbare 
valschheid stelt: 

1. Bene geschrift, waarnit eenlg recht, eenlge verbintenis of eenigo bevrijding van schuld kan ontstaan, of dat 
bestemd is om tot bewijs voor eenlg feit te dienen; 

II. Het valschelök opmaken of vervalschen daarvan: ; ,i' 

III. Het oogmerk om het als echt en onvervalscht te gebruiken of door anderen te doen gebruiken; 
IV. De mogelükheld dat uit dat gebruik eenlg nadeel kon ontstaan ; 

0. ten aanzien der vraag of de bovenvermelde feiten aan deze vereisohten voldoen: Ad lum: 
dat de beklaagden dat veroischto niet aanwezig achten op grond, dat het proccs-vorbaal van aanbesteding nog 

niet door hen was onderteekend en derhalve, ingevolge § 438 der Algemeene voorschriften voor de uitvoering en 
het onderhoud van werken onder beheer van het Dep. van Waterstaat, Handel en Nflverheid, vafitgesteld 12 Sept 
1882. de borgtocht en de aanbesteding nog niet wettig waren tot stand gekomen, maar beklaagden nog het recht 
hadden terug te treden; 

0. dat het bestek, ingevolge waarvan de meerbedoelde aanbesteding heeft plaats gehad, o. a. de navolgende 
voorwaarde bevat. art. 26, 8o. mt..- „De inschrijvers doen hun Inschrüvlngen gedurende 5 dagen gestand- binnen 
dien tüd beslist de besteder of hü het werk aan een der Inschrijvers gunt of niet, zonder eenige rekenschap van 
zün keus verschuldigd te z p en dat bü het Ie lid van dat artikel o. a. Is bepaald dat de besteding geschiedt vol-
gens het bepaalde bü de § § 484—486 der genoemde A. V.;" 

0. dat ingevolge § 484 A. V. de openbare aanbesteding geschiedt bü enkele inschrüving volgens de bepalingen 

van het bestek, en § 486 A. V. voor de biljetten van inschrüving o. a. omsohrüfti „dat zü vraohtvrü moeten wor-

den bezorgd aan het lokaal der besteding, dat elk biljet door den inschrüver en door 2 borgen wordt onderteekend 

volgens een daarbü gevoegd model, waarbü de aannemer zich bü onderteekenlag dier akte verbindt tot de aanneming 

voor de daarbü vermelde som en bü onderteekening zich 2 personen tot borgen stollen;" dat § 486 A V inhoudt 

dat: ,alle geldige InsohrüvlngsbUletten. bedoeld in de 2 voorgaande paragrafen, van kracht blüven tot de gunning van 

het werk; doch ulterlük gedurende 80 dagen, te rekenen van den dag waarop de besteding heeft plaats gehad' dat 

eerst na dat tijdstip de insohrüvers en hunne borgen niet meer tot de vervulling der bü de besteding op zich 

genomen verplichtingen zün gehouden"; dat § 438 A. V. ten opzichte der borgen bepaalt, dat zü, door ondertee

kening van het proces-verbaal van besteding, verklaren de door den aannemer aangegane verbintenis wel te ken-

nen. en zich vrüwllllg te stellen tot züno borgen, zich leder afzonderlük en voor het geheel te verbinden tot het 

behoorlük on volledig vervullen van al de verplichtingen, die do aannemer op zich heeft genomen, en dit te zullen 

doen, zoodra zü te zamen of afconderlük daartoe uit eenigen hoofde, door of van wege den aannemer, zullen zHn 

opgevorderd", en dat elndelük, volgens § 440 A. V. „het proces-verbaal van besteding het bestek, de daarin ge

brachte wüzlglngen. en de teekenlngen door den minsten Inschrüver en züne borgen na de besteding worden onder

teekend. en dat: zoo de minste Inschrüver of de borgen niet bü de besteding tegenwoordig zün, zü zich op de 

eerste nltnoodlglng, binnen den bü die ultnoodlglng te bepalen termün. vervoegen ter plaatse, waar zulks wordt 

verlangd, ten einde de voren bedoelde onderteekening te doen: 

0. dat uit het verband dezer bepalingen volgt, dat de onderteekening van het proces-verbaal van besteding, 
oftchoon voor de volledige tot stand koming der borgtocht noodzakolük, slechts eene nadere bekrachtiging is van' 
de door den Inschrüver on züne borgen door de onderteekening van het insehrijvingsbiljot reeds op zich genomen 
verplichtingen, dat de onderteekening van genoemd proces-verbaal onmiddeip na de besteding plaats heeft, ten zfl 
de minste inschrüver of de borgen daarbü niet tegenwoordig zjjn, als wanneer zü op de eerste ultnoodlglng binnen 
den daarbü bepaalden termijn daartoe gehouden zün. en dat alleen, wanneer de besteder den voor de gunning be
paalden termün heeft laten voorbügaan, de Insohrüvers en de borgen zün ontslagen; 

0. dat, volgons de verklaring van den besteder en het door hem overgelegde proces-verbaal van besteding. n& 
de besteding het werk oogenblikkelük is gegund aan den 2en bekl., als zünde de laagste inschrüver. en mitsdien 
wan dat ooganbllk zoowel de inschrüver als de borgen waren verbonden, en de besteder bevoegd om van do 
beklaagden de onderteekening van meergenoemd proces-verbaal zelfe ia «chten te vorderen; 
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0. dat derhalvo het door de beklaagden onderteekende insclirUvlngHbilJot niet alleen bestemd was om tot bowUs 

te dienen, dat de 2e bokl. zloh daarbij als aannemer en het eenlg lid der firma rQebr. v. L. Wzn." zloh daarbU 

als borg stelde, maar dat nlt dat geschrift ook eenig recht aan da ztjde des besteders, en eenlge verbintenis nan 

nljdü der gestelde borgen ontstond; 

O. ad Hum: 

dat de beklaagden ontkennen dat meerbedoeld InsdhrUvIngsbllJet valschelllk is opgemaakt, op grond, dat het 

daarop door den len bekl. plaatsen der handteekenlng van den get. v. L. met diens volkomen goedkeuring heeft 

plaats gehad, en deze daardoor evenzeer verbonden Is, als wanneer hy eigenhandig geteekend had, te meer nu hier 

niet gesteld Is de handteekenlng van een persoon, maar een voor den persoon afgescheiden firma; 

0. dienaangaande, dat een onderteekend gosohrlft ten aanzien van den onderteekenaar alleen d:'m bewijs op

levert, wanneer de persoon tegen wlen men zloh daarop beroept, erlumt dat geschrift te hebben onderteekend, dat 

datzelfde geldt van de onderteekenlng door elk lid eéner firma, dat van de teekenlng niet is uitgesloten en dit des 

te meer moet gelden van het eenlg lid eener firma, dat dus alleen bevoegd Is zloh door onderteekenlng met den 

naam dier firma te verbinden; 

0. dat daaruit volgt, dat de onderteekenlng eener akte Is eone handeling, die persoonlek moet worden verricht 

door hem die zich daarby verbindt, en die handeling met rechtsgeldig gevolg niet aan een ander kan worden 

overgedragen; dat al/.oo do persoon van J. J. v. L. als eenlg lid der firma Gebr. v. L. Wz., alleeiud&n door de 

onderteekenlng op het InschrlJvlngsbiUet met den naam dier firma zou zl)n verbonden geweest, wanneer h|) die 

handteekenlng, waartoe hij alleen gerechtigd was, telf daarop had geplaatst; 

0. dat dit te meer uitkomt in eatu, omdat volgens de mededeellng der feiten in de memorie, zooals die uit de 

instructie der zaak voortvloeit. Juist de btdoeling met die onderteekenlng was, om het biljet voor ongeldig te ver

klaren. Indien de aanbetteder weigerde na de inschrijving de noodlge waarborgen te stellen voor de nakoming 

r.yner verplichtingen; 

O. -dat derhalve do Ie bekl., door op meergenoemd InschrOvlngsbllJet als een der borgen te stellen den naam 

der firma Gebr. v. L. Wz. en het daardoor In strijd met de waarheid, oftchoon daartoe gemachtigd, te doen voor

komen, alsof hot eenlg lid dier firma zich daarby werkelijk als borg had gesteld, en alsof zoodoende aan de voor

schriften voor eone Inschrijving was voldaan, dat geschrift, voor zooveel betreft de borgstelling, valsoheiyk heeft 

opgemaakt; 

0. ad lllum: 

dat het aanwezig zfln van dat verelschte ook door de bekl. wordt betwist op grond, dat de aanbesteder door 

de valsohe onderteekenlng tot niets werd gebonden, daar hy het werk kon — maar niet behoefde te gunnen; dat 

buitendien. Indien de aanbesteder aan het verlangen der insohryvers had voldaan, de Ie ondergeteekende en v. L., 

die zloh als borgen hadden aangeboden, zich werkeiyk als zoodanig aan hem zouden hebben verbonden en dat 

alleen voor het geval de besteder de gewonschte cautie niet stelde het oogmerk der bekl. was zich op de onechtheid 

der handteekenlng te beroepen; 

0, dienaangaande dat uit die opgaven der beklaagden zelve bet door do wet verelschte oogmerk voortvloeit; 

dat toch wilde men hot laatstgenoemde doel bereiken daaraan noodwendig de besteding en gunning van het werk 

moesten voorafgaan, en dat daartoe werd veretsoht een insohryvingsblljet, dat, althans uitwendig, aan de verelschte 

voorwaarden voldeed, dat wel Is waar de aanbesteder daardoor niet verplicht werd het werk te gunnen, maar 

daardoor toch alleen de mogelykheid ontstond, dat die gunning zou plaats hebben; 

0. dat dus by de beklaagden als eerste oogmerk heeft bestaan de hoop dat de aanbesteder het insohryvings

blljet als geldig zou aannemen en daarop het werk gunnen, zooals dan ook heeft plaats gehad, maar het 2e meer 

verwyderde oogmerk door hunne weigering om het proces-verbaal van besteding te onderteekenen, tonzy zekerheid 

werd gesteld voor de betaling der aannemingssom, en do weigering van den aanbesteder om aan dit hun verlangen 

te voldoen. Is verijdeld; dat alzoo het verelschte oogmerk moet geacht worden tydens het plegen der handeling 

by de beklaagden aanwezig geweest te zyn; 

0. ad IVum: 

dat elndeiyk ook het bestaan van dit wetteiyk verelschte wordt ontkend op grond, dat de get. v. L., ofschoon 

de beklaagden er destyds anders over dachten, als lastgevor verpliobt was de verbintenissen door den lasthebber 
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overeenkomstig de macht, welke hU hem heeft verleend, aangegaan, na te komen, on buitendien nis voorzegd door 
da nlet-onderteekenlng van het prooeB-verbaal aan het InBChrUvingBbtyjet geen rechtakraoht kan worden toegekend; 

0. dat door de bekl. volkomen Juist was Ingezien en ook reeds door de Rechtbank hierboven Is overwogen 
dat do get. v. L. door meergenoemde valsche onderteekenlng met kan ztyn verbonden; 

dat wel do lastgever verplicht is na te komen de verbintenis door den lasthebber, overeenkomstig do hem 
verleende macht in naam des lastgevers aangegaan, na te komen, maar de lastgever niet bevoegd is om den last
hebber te machtigen verMnteniisen mei t\jn naam aan te gaan, en do lastgever daardoor alzoo niet kan worden 
verbonden; 

0. dat hierboven reeds is overwogen, dat door de onderteekenlng van het inschrljvingsbiljet de daarb|) gestelde 
borg wettelijk was verbonden om het proces>verbaal van besteding te onderteekenen, en dat door de indiening van 
dat valsche inschr()vingflbiljet de mogelUkheld ontstond, dat de aanbesteder óf daardoor sou worden genoopt van 
zt)n kant cautie te stellea, M dat hfl de geheele aanbesteding vernietigd zou aien, en tot eene nieuwe wellicht 
minder voordeellge aanbesteding zou /.jjii gedwongen; 

0. dat mitsdien in de telastgelegde feiten al de verelschten voor strafbare valschheld aanwezig z||n en die 
feiten derhalve vallen onder toepassing van artt. 226 j 0 . 286 Strafrecht; 

Oezien genoemde artikelen en artt. 1918, 1829, 1844 B. W., art. 17 W. v. K., art. 176, 1». R., artt. 119 19B, 
127 Strafvordering: 

Verwyst deze zaak naar de terechtzitting. 

Wy komen op den afloop dezer nog nader terug. 

DE VERBENIGING VAN NEDERLANDSCHE STEENPABRIKANTEN. 

Het verslag over 1886 heeft het licht gezien. De aanvang bericht hel verbiedend verschynsel 

dat de invoer van Duitsche steenen onbeduidend is geweest. Men zou wenschen ook hetzelfde te 

kunnen zeggen over de Belgische die nog steed» met groote hoeveelheden worden ingevoerd opdat 

daardoor eigen industrie zich meer en meer kan herstellen. Brabant en Zeeland, ook Noord- en 

Zuid-Holland zijn de provinciën alwaar die steen, vooral by particuliere gebouwen, dikwerf wordt 

aangewend. IJsel, Rijn en Vecht ondervinden daarvan de nadeelen. De bemoeiingen van het 

Bestuur om bij den sluisbouw gebakken steen in plaats bazalt aan te wenden, werden gunstig 

bekroond bij de aanleg van het Merwede-kanaal. De statistiek wijst volgens onderstaande ge

gevens eene mindere productie aan. 

Getal 

Opgaven. 

182 

28 

29 

86 

26 

6 

265 

8 0 0 B T. 

Waalsteenen 

Holl. IJsel 

Ryn en Vecht 

Friesland en Groningen 

Brabant en Limburg 

Zeeland 

1885. 

467.000.000 

82.000.000 

64.000.000 

51.000.000 

19.000.000 

2.000.000 

666.000.000 

1886. 

427.000 000 

84.000.000 

47.000.000 

52.000.000 

17.000.000 

2.000.000 

629.000.000 
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Nog te groote productie in verhouding tot de aanvrage moet beschouwd worden als de 
oorzaak, dat de prijzen, zoo gedrukt blijven. Daarom sluit het verslag met het verzoek aan de 
fabrikanten: produceer niet meer dan noodig ia, dan keeren •wij langzaam weder terug tot een 
gunstiger tijdperk. De bouw is niet zoo omvangrijk meer als voor enkele jaren, hetgeen vordert, 
dat daarmede rekening moet worden gehouden. 

De aansluiting bij de Vereeniging is niet toegenomen. Dat is zeker een te betreuren feit. Er 
is geen nationaler nijverheid dan die onzer gebakken steenen. Wil men de waarde dier nijverheid 
niet zien verminderen of verdringen door anderen, dan ia het noodig dat juist de fabrikanten een 
sterken ringmuur vormen, tot tegenweer steeds er op uit zqn door onderling overleg naar de 
middelen te zoeken, om omzet en gehalte voortdurend te verbeteren. Geschiedt dat niet en laat 
de een alles op den ander aankomen, is de kracht der belanghebbenden reeds zwak en moede
loos, hoe kan men dan verwachten dat anderen de taak der bescherming dier nijverheid zullen 
opvatten ? 

Dat begrijpen de Duitschers beter. Hebben wij liever dat hun materiaal ginder blijft, het 
moet gezegd, men streeft er voortdurend naar verbetering, en wat is het gevolg daarvan? dat zij 
eenmaal ons vooruit zullen komen en blijven, en dan baant het beste materiaal zich «elf den 
weg en helpt al onze bestrijding [niet meer. Het is dus zaak dat er meer gewerkt wordt, 
een tentoonstelling der materialen en werktuigen, die het publiek niet, de nijverheid wel zal 
voldoen, zal zeker een geschikt hulpmiddel "zijn, enkele punten op eene groote samenkomst ter 
behandeling gesteld, zy zullen medewerken, opdat gehoor verleend wordt aan den wensch die 
algemeen bestaat, dat wij voor onze steenindustie de eerste in rang mogen blijven. 

METSELWERKEN IN BEWEGING. 

Dikwerf ondervindt men het bezwaar, dat metselwerken van schoorsteenen en muren in 
beweging worden gebracht, door de zich in de nabijheid bevindende werktuigen, wier voort
durende werking zich overplant op de omgeving, daardoor gevaar doet ontstaan en het verband 
verbreekt. Daaromtrent geeft het »Zeitschrift des Deutschen Ingenieur-Vereins" een middel aan 
de hand om die beweging te verminderen. — Een gemetselde schoorsteen, hoog 18 Meter, ver
toonde na zijne voltooiing onrustbaro gebreken, ontstaan door storm en de dreuning der in de 
aangrenzende gebouwen geplaatste werktuigen. De bouwmeester liet toen den top belasten met 
een ijzeren bekrooning van een gewicht groot 130 Kilo en dat gaf zeer bevredigende uitkomsten. 
Zestien jaren achtereen is geen verdere wijziging gebleken. 

Een gelijk geval heeft zich voorgedaan in een fabrieksgebouw, waar de muren een zorg-
wekkenden toestand aannamen en de herstelling niet gedoogde door vernieuwing de in werking 
zijnde inrichting te doen stilstaan. Men belastte de muren toen met spoorrails, en de zware 
bovenlast benam alle verdere trilling en deed de reeds wankelende houding voor verval be
hoeden. Het middel dat zeer eenvoudig en proefondervindelijk goed is, kan wellicht voor velen 
van nut zijn die dergelijke onvoorziene tegenspoeden ondervinden. 
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HET H E I D E L B E R a S C H E VAT OVERTROFFEN. 

De roem van het Heidelbergsche Vat is algemeen en zoolang geen van grooter afmeting dat 
overschaduwd blijft het eenig in zijn soort. Men meldt echter uit Amerika, dat in den Staat 
St. Louis "de kuiper Rudolph Stecker een vat vervaardigd heeft, waarbij het Heidelbergsche wordt 
overtroffen. — De inhoud toch van het laatste is gerekend op 46,000 Gallons, die van dat te 
St. Louis op 50,000, alzoo 1/9 deel grooter. De duigen hebben eene lengte van 25 voet en eene 
dikte van 4 duim. terwijl de diameter 23 en de hoogte 73 voet bedraagt. De ijzeren banden 
alleen hebben eene zwaarte van 12000 pond. De kosten bedroegen 5000 Dollars, ongeveer 
ƒ 12,450. De kuiper Stecker, van Duitsche afkomst, heeft in Arkansas een duigenfabriek, waarop 
ruim 500 werklieden voortdurend werk vinden, hetgeen een denkbeeld geeft van de inderdaad 
uitgebreide wijze, waarop in Amerika vele inrichtingen worden gedreven. 

O U D IJ Z E R. 

Dat het ijzer reeds vroeg een der metalen was, dat bij de samenstelling van groote bouw
werken gewichtige diensten bewees, kan blijken uit een gesmeed stuk, dat zich onder de ver
zameling van het Britsche Museum te Londen bevindt. De lengte er van is 0,24, de breedte 
0,10 M. De roest heeft alle kanten sterk aangetast, waardoor de oorspronkelijke afmeting wel in 
vorm zal gewijzigd zijn. De Engelschman Hill vond dit stuk bij de ontgraving der groote 
pyramide te Cheops, waar dit bij den bouw onder de materialen was verloren geraakt. Hieruit kan 
de ouderdom van 4900 jaren met zekerheid worden afgeleid. — Blijkt de reeds vroege toepassing 
van het gesmeed ijzer hierdoor opnieuw, ook de duurzaamheid, wanneer de invloeden van weer 
en wind zijn afgesloten, wordt er uit bevestigd. 

PLUKSEL UIT VERSCHILLENDE DAG- EN WEEKBLADEN DER 

LAATSTE VEERTIEN DAGEN. 

In N0. 8 mochten wy onder den titel: de staat, zijne spooneerken en beambten, er op wijzen hoevelen t||del(|k 

aangestelde beambten der staatsspoorwegworken het ontslag als het zwaard van Damocles boven het hoofd hing. 

Wjj toonden daarby aan het onbiliyko van zulk ontslag, al was het ook te verwachten, en het komt ons voor, 

wanneer wy den inhoud raadplegen van het onderstaand bericht, dat aan de geopperde bezwaren tegemoet ge

komen zal worden. De bescherming van den een mag echter den ander niet drukken, en heeft die bescherming 

den vorm aangenomen, ssooals het bericht meldt, dan zou het wcnscliciyk ztyn, dat daarin zoodanige wijziging ge

schiedde, dat voor beide partyen bevredigende oplossing werd verkregen. Dat zou kannen, wanneer tegen verhoogd 

tractement de overgeplaatsten de rangiyst achtereenvolgens doorliepen, zoodoende zouden zy de oudsten in rang 

niet in hunne bevordering belemmeren, de laatste aangekomenen daarentegen in tractement geene merkbare wtlziging 

ondervinden, en de staat merkeltyk gebaat zyn. 
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Het A l g e m e a n H a n d e l s b l a d lohttyfthleroTOr; 

Wanneer hot gerucht zich bevestigt, hangt, naar „Hot Vad." weet modo te deelen, hot vaste corps opzlobten 
van den Waterstaat een donderbul boven het hoofd, die velen In hun bevordering zeer zal aohtoruitzetton. Genoemd 
corps, waarvan allen bfl vergelUkend examen worden aangesteld, is verdeeld In 4 klassen, welke thans een bezol
diging genieten van / 1 0 0 0 , ƒ 1200. / 1500 en ƒ 1800. Z() zfln belast met de uitvoering van Epswaterstaatswerken 
en staan den heeren Ingenieurs ter zUde in het opmaken van bestekken, begrootingen en verflagen. Nu de aanleg 
van de Stoatssporen nagenoeg geölndlgd is komen er vele opzichters, die allen een t|)delpe aanstelling hebben, 
bulten betrekking en doet het gerucht de ronde dat velen van dezen In het voste korps opgenomen Kullen worden; 
dit zou evenwel niet plaats hebben onderaan de ranglüst, maar tosolien anderen in, zoodat. de bevordering van 
velen daardoor geschaad zal worden. j ^ jj. 18 April 1881 

De Jury, te Amsterdam, benoemd om aan de verschillende versieringen, aangebracht bj) gelegenheid der feeste-
HJke herdenking van 's Eonings zeventigston Jaardag, onderscheidingen toe te kennen, heeft hare taak ten einde 
gebracht. De rangsohikklng bestond Ie. voor de smaakvolste versleringen, ïe. voor de toalste versleringen, 
nur verhodlug van middelen en krachten. De onderscheidingen, bestaande uit getuigschriften eersten graad met 
een prfls van / 60, tweeden grosd met een premie van / 26, derden graad met een of meer premlSn van 
/ 10, /.Uu b|) loting toegewezen. 

Onder de voor loting aangewezenen behooren: 
Eerste rubriek. Getulgsohrlft Eersten Graad: Dam en Onljoot. 

Getuigschrift Tweeden Graad: Kolverstraat, Helligenweg, VJIzelstraat, Buiten-Amstel, Prederlkspleln, Oost- en 
Westeinde, Plantage, Regullersbreestroat, Damrak. 

Getuigschrift Derden Graad: Nleuwendp; NieuwendUk; Gasthulsmolensteeg; Hartenstroot; Heerenstraat; 
Weteringplantsoen; Haarlemmerstraat; Swammerdamitraat. 

BIJ V E R D E E L I N G . 

Tweede rubriek. Getuigschrift Eersten Graad i Oude on Nieuwe Willemstraat / 60, te verdeden over de 

oomité's in die straat; Ridderstraat / 60, ld.; Valkenburgerstraat / 25) Grooteen Kleine Kattenburgerstraat/86 ld. 
Getuigschrift Tweeden Graad. Dapperstraat; Oostenburgergracht; K a d U k / 2 6 ; Zwanenburgerstraat; Biokers-

plein; Jonkerstraat; Westerstraat; Van Lonn^pstraat. 

Getulgsohrlft Derden Graad: Lange Leidschedwarsstraat met premie van / 10; Kerkstraat; Oetgenspad; 
Utreohtschedwarsstroat; Kerkstraat; Land van Beloftesteeg; Sophla-Park; Weesperstroat; Weesperstraat; Korte 
Leidschedwarsstraat; Regullersdwarsstraat; Sint Anthonles Breestraat; Joden Breestraat; Dirk van Hasseltsteeg; 
Nieuwe Nieuwstraat; Sint Nicoiaasstroat; Dolle BegOnsteeg en Sint Annadwarsstreat; Achterburgwal; L»ng^ 
Keizerstraat; Korte Keizerstraat; Rsjtenburgerstraat; Bussohensohut-hofje; Kattenburgerbrug; WIttenburgergraoht; 
Kleine Wlttenburgerstraat; Groote Wlttenburgerstrsat; Galgenbrug; Palmstraat; Baanbrugsteeg; Goudsbloemstraat,' 
ld.; TweedeAnlellersdwarsstraat; Eorstoi.l; Ameliorsstimt; Tuinstraat; DordeTulnstraat; Egelantiersdwarsstraat; 
Egelantiersstraat; Tweede Loolersdworsstroat; Nieuwe Leliestraat; Raampoortsbrug; Brug over de Prinsengracht 
bö de Lauriergr.; Elandstraat on Hazenstraat; Rozenstraat; Bloemstraat. 
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M 9. 2de Jaargang. 27 April 1887. 

ÜiiNÜSiT̂ "" ^Ü ^e omsofaryviBg der plaat in de vorige aflevering, is geljjkluidendheid van naam 
ï l ' ^ oorzaak geweest, dat wij den een gaven wat den ander toekomt. Wij noemden de 
Heeren van de Sandt en Verheul als bekroonden, dit is niet juist en moest zyn J. Verheul Dzn. 
Architect te Rotterdam, de beide eerste Heeren sloten zich aan in de volgorde der verdienste-
lijksto ontwerpen. Gaarne herstellen wij dit te goeder trouw ontstaan verzuim. 

B O U W K U N S T . 

VILLA'S TE LOCHBM. 

(Bij de plaat.) 

et op de plaat afgebeelde Buitenhuis stelt voor het midden van eeu groep van drie 
villa's, gebouwd voor rekening van den WolKd. Heer W. 0. K e r k h o v e n te Lochem, in het 
jaar 1884. Zij zijn gelegen aan den nieuwen weg van het station, doch aan den hoogen kant 
van de genoemde gemeente, met prachtig uitzicbt op den Lochemschen berg en den zoogenaamden 
Paaschberg. 

Zooals op de situatie-teekening zichtbaar is, springt de middenste villa vooruit. Dit en de 
hoekige aanleg der gebouwen! maakt inkijken van de eene in de andere villa moeilijk, wat 
nog meer wordt belet door boomgroepen, geplant op de scheiding der erven, welke evenwel nu 
nog laag zijn, evenals de rest van het nog jonge plantsoen. Eveneens moeten kllmplanteu. langs 
do stalen dor waranden, gelegen op bet Zuiden, Oosten en Westen en daardoor steeds wiudvrijo 
plekjes aanbiedende, nog weelderiger worden, en vormen dan met klimop en wingerd tsgen de 
muurvlakken eene steeds schoone en natuurlijke decoratie. 

De indeeling der plattegronden ia uit de teekeningen voldoende zichtbaar. De beide uiterste 
gebouwen zijn elkanders spiegelbeeld en verschillen slechts met het middenste, doordat de toren 
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aldaar nog een portaaltje voor de vestibule vormt. Deze gelijkvormigheid der drie gebouwen 
maakt de bouwkosten kleiner, terwijl toch de verschillende groepeering daarvan alle eenvormig
heid buiten sluit. 

Het muurwerk is van rooden baksteen, verlevendigd door witte banden, terwijl hèt houtwerk 
bruin en met kleuren afgezet is. De beplanking der topgevels onder de ver vooruitspringende, 
veel schaduw gevende daken, is echter van blank geolied Amerikaansch grenen hout, evenals de 
zoldering der waranden. 

In Augustus 1884 werden deze drie villa's aanbesteed en aangenomen voor ƒ 24,984.— te 
zamen, door J. Z a n d v o o r t te Deventer, die hen opleverde in April van het volgende jaar. 

AMSTBBDAM. JAOOB F. KLINKHAMER, 
jtrohiteot'Ingenieur, 

HET CENTRAAL PERSONENSTATION TE AMSTERDAM OPNIEUW IN 

CONSULT GENOMEN. 

De laatste dagen, toen de Jfeestweek een groot aantal personen van heinde en verre bijeen 
riep binnen het gebied der hoofdstad, bleek op nieuw welke de geyolgen zyn van eene armzalige 
regeling in het spoorwegbeheer. De houten loods dreigde onder haar buitengewoon gewicht weg te 
zakken, deuren en ramen bleken niet bestand tegen de afsluiting, die het zeer onherbergzame oord 
aanbood aan duizenden, die van de viering voldaan, hartelijk naar het te huis verlangden. Even 
gebrekkig als het één bleek het ander, en men was verplicht voor zijn lieve geld als haring in 
een ton opeengepakt te biyven, of zich eene verkoudheid op den hals te halen op het »voor
beeldige" emplacement, dat zelfs by zomerweder nog een schaduw van den winter vertoont. 
"Waarlijk Amsterdam, ge kunt aan Delft, Den Haag, Rotterdam, ja zelfs aan de kleinste platte
lands gemeente u spiegelen, hoe ge moet handelen, om niet opnieuw dergelijken toestand te 
scheppen, wanneer in de zomermaanden de Voedings-Tentoonstelling het personenvervoer merk
baar zal vergrooten. En dat alleen, omdat men voor een vraagstuk staat, dat niemand schijnt 
te kunnen oplossen. De kap zakt, de viaduct zakt, morgen ligt misschien alles in brokken bijeen. 
Met zulk vooruitzicht is er niemand die het waagt de handen aan den ploeg te slaan om het 
kwaad te verbeteren, en toch zal het moeten gebeuren. Wanneer vergaderen de zaak kan ge
nezen, dan verheugen wij ons ten minste daarover, dat de profewsoren in de kunst weder eens 
consult hebben gehouden. De zieke roept echter uit: och, wat martel jelui my voortdurend af, 
op die manier zal ik nooit weder op de been komen, helpt mij stennen en het zal wel weer gaan 
aan het eind wij machtiger blijken, dan de bodem, die onzen wil moet opvolgen. 19 April was 
het Koninklijk Instituut van Ingenieurs vergaderd en het is merkwaardig het volgende aan de 
discussion te ontleenen, die wij het uitvoerigst in het «Bouwkundig Weekblad" vonden op-
geteekend. 

De heer Michaelis gaf eenige inlichtingen omtrent afwijking en zakking der verschillende 
steunpunten, en beantwoordde een vraag van den heer v. Diesen omtrent vermoedelijke werking 
van den ondergrond. 

Hierna trad de beer Leijds als spreker op. Naar aanleiding van de gedrukte notulen meende 
spr. eenige punten uit de vorige discussie over de overkapping van het Centraal station te Am
sterdam nog nader toe te moeten lichten. 
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De prys per Ma. van de kap te Amsterdam stemde niet met de formule van den heer Nier-
strasz. Het ontwerp met 2 kappen van dien ingenieur werd beoordeeld, met aanhaling van 
No. 7 van het »Bouwkundig Weekblad" 1887, en van het Weekblad »de Ingenieur," in welke 
bladen tamelijk wel sprekers meening wordt uitgedrukt. Hij deelde mede, dat het op de bestek-
teekeningen aangegeven kap-ontwerp der architecten, meer als illustratie der teekeningen dan 
wel als ontwerp bedoeld is, en dat ook aan deze heeren geen ontwerp van de kap was opge* 
dragep. Een hoofdbezwaar is, dat buiten- en middenperron door de kolommen onbruikbaar 
gemaakt worden. Verschil in stroomingen tusschen de meening der ingenieurs over dit onderwerp 
kon hij niet inzien, maar meende in de richting, door den heer Nierstrasz aanbevolen, te veel 
het après nous Ie déluge te zien doorschemeren. 

De heer Nierstrasz weersprak enkele punten en wees op de dringende noodzakelijkheid eoner 
oplossing, hoe ook, desnoods met een houten kap en asphaltpapier. 

De heer Oonrad vroeg den heer Leijde of de meening, in het Bouwkundig Weekblad uitge
drukt, dus ook zijne meening is, waarop de heer Leijds bevredigend antwoordde. De heer Asser 
stelde voor de kap verder te stellen op de bestaande steunpunten, met wijziging van dezen in 
zooverre, dat zij onder de spanten zich kunnen voortbewegen, indien zij ter zijde uitwijken. 
Vervolgens kon het station, met uitzondering van het buitenste perron, geëxploiteerd worden. 
De zakking der spanten op het buiten perron kon met heftoestellen tegengegaan —, en alsdan 
met den definitieven onderbouw aangevangen worden. Voor de 10 daartoe te bouwen pijlers kon 
plaats worden gemaakt {door ondervanging van de daar aanwezige spanten, waardoor een ruimte 
zou verkregen worden ter breedte van ^het buitenperron en met een lengte gelijk aan 2 malen 
den afstand van twee steunpunten. Na den bouw der pijlers konden de spanten worden gesteld 
op ijzeren dragers, die op de nieuwe steunpunten moeten worden aangebracht. 

De heer Eijmer deelde mede, dat ook hij, evenals de heer Asser, bij deze handelwijze een 
voorziening der oplegging van de spanten tegen zijdelingsche uitwijking noodig acht, dat dit 
echter door de daarbij noodige trekstangen, die de uiteinden van een spant vereenigen moeten, 
tot een uitgave van circa ƒ 100.000 aanleiding zou geven, blijkens een daartoe reeds opgemaakt 
ontwerp. Hiermede kan de zijdelingsche uitwijking, maar niet de zakking der spanten onscha
delijk worden gemaakt. Daar deze te groot is om met heftoestellen b\j te kunnen houden en by 
eventueele berijding dichter by de steunpunten en vermoedelijk nog sterker worden kan, achtte 
hij het opstellen op de bestaande steunpunten gevaarlijk. Aangezien de slappe klei onder de 
steunpunten niet verwyderd kan worden, en, blijkens door hem genomen proeven, die klei door 
geen kracht samen te persen is en geheel het karakter eener vloeistof heeft, geloofde hij niet dat 
de zakking vooreerst op zal houden. 

De ruimte, door den heer Asser aangegeven voor den bouw van nieuwe steunpunten, achtte 
hij zoowel voor de pneumatische als voor de bevriezings fundeermethode onvoldoende. 

De heer Asser betwijfelde de noodzakelijkheid der trekstangen, die do beide ondereinden van 
een spant verbinden en tot de hooge som van ƒ 100.000 aanleiding geven. 

De heer Eijmer verklaarde deze voor onmisbaar, wegens de groote zijdelingsche drukking 
der kap op de steunpunten die circa 10 ton permanent en 8 ton mobiel is. 

De heer Leijds meende, dat de heer Asser de zaak te optimistisch en de heer Eijmer haar te 
pessimistisch beschouwde en geloofde nog aan de mogelijkheid van eenvoudiger middelen. 

De heeren v. Hasselt en Nierstrasz stelden de vraag, wanneer vermoedelijk het werk voltooid 
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kan zijn; het is mooi, zegt de heer Nierstrasz, eon mooie kap te hebben, maar mooier nog, 
spoedig een kap. 

De heer Michaëlis merkte na op, dat de beantwoording dezer vraag niet in de vorgndoring 
te huis behoort; hetgeen ook het gevoelen van den Voorzitter, den heer Conrad, bleek te ziinr 
Nadat deze dit niet onduidelijk had te kennen gogeven, wees de heer Nierstrasz er nog op, dat 
het den Ingenieur niet alleen te doen moet zijn, om een werk gereed te maken, maar ook om 
het af te leveren in den kortst mogelijken tijd en met de minst mogolijke kosten; en daaraan 
denkende was de vraag geoorloofd. 

Uit al het bovenstaande blijkt: »de Heeren dronken een glas en lieten de zaak zoo als zy 
was," toch eischt het pubiek, dat er spoedig en afdoend gehandeld worde. Men stelt de zaak zich 
te ernstig voor, de verzakking der viaduct is inderdaad gevaarlijker dan die der kap, van de eerste 
kan mooijolijk voorspeld worden wanneer haar einde nabij is ; de ander is dagelijks te contröleeren, 
gesteund en gewaarborgd om weder opgevijzeld te kannen worden zal het immer een zieke 
nooit een doodelijke zijn dat is de viaduct wel, daar is de ondergrond weg. 

Men neme daarom spoedig maatregelen, door het aanbrengen van trekstangen. Liever nog 
zouden wij zware steunpunten zien die verdere uitzetting voorkomen. Dan plaatse men de 
spantbeenen zoo, dat gedurige opwinding mogelijk is, men vormt een ijzeren geheel daartoe in 
staat en het slot zal de overwinning brengen aan den volhardenden moed van ben die door 
geduld het klei-element tot rust bracht. 

Zoo iets kan met de viaduct niet gebeuren, opwinding doet de massa uiteenspatten. Zakkm 
is dus daar het wachtwoord, en dat lot is veel onzekerder, dan dat wat ooit de kap kan aan
bieden. Wq hebben bij herhaling gewezen op het gevaar. Het blijft dus onze plicht vol te houden 
waar de oogen zoo volkomen gesloten blijven bij de'kundigste mannen onder onze ingenieurs. 
De toestand is onverantwoordelijk. 

H O U T W O L. 

In den laatsten tyd hebben zich in Nederland verschillende fahrieken gevestigd, waarfan de 
hoofdfabrioatie is de vervaardiging van houtwol. Zelden heeft een artikel zich zoo spoedig den 
weg gebaand als dit. Het zoo aan vindingen rijko Amerika is ook daarvan het geboorteland. 
Hooi en stroo, zoo langen tijd het eenige verpakkings-materiaal, wenschte men vervangen te 
zien door een ander, even goedkoop, zelfs beter van gehalte. Toen viel de gedachte op de veel
vuldige waardelooze houtspanen, doch zij leverden dikwerf moeielijkheden doordien de verpakking 
veel te wenschen overliet, ontstaan door het kantige dat spanen eigen is. Vooral voor fijne 
artikelen bleken zij onbruikbaar. Tot opheffing van dit ongerief dacht men zich machines, die 
het hout in dunnen en smallen vorm verdeelden, daardoor strookjes of krullen deden ontstaan, die 
bij elkander gevoegd, een bijzonder buigzame en goed aangesloten verpakking vormden, waardoor 
zij de naam van houtwol ontving en spoedig oen geheel nieuwe industrie, niet alleen in Amerika 
maar in verschillende landen van Europa, deed in het leven roepen. 

Doch niet alleen als pakmateriaal, maar ook tot vulling van matrassen, bedden, kussens en 
meubelen werd het spoedig aangewend, en zooals de laaste correspondentiön, hierover in de dag-
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bladen gevoerd, doen zien, tot volkomen tevredenheid van h.h. doctoren, die in de aanwezigheid 
der hartsdeelèn eene de gezondheid bevorderende kracht opmerken. 

Ook de watten, die bij verbanden tot heden het meest gebruikt werden, worden door de 
houtwol verdrongen, die gedrenkt met vloeistoffen, welke de genezing bevorderen, deze langen 
tijd in zich opneemt en daardoor een tweeledig doel heeft. 

Het filtreeren van vloeistoffen wordt zelfs door houtwol verkregen, dat een bijzonder goed 
zuiveringsmiddel blijkt] te zijn. Ook voor werktuigen, wimrbij de poetswol een groote hoofdrol 
speelt, is de houtwol van groot nut; het vet wordt er niet zoo gemakkelijk in opgenomen, en 
laat zich er beter uit verwijderen, terwijl de prijs merkelijk verschilt. 

Ter vervanging van stroo in de stallingen zou het ook gebezigd kunnen worden, doordien 
het l,,l.1 maal meer vocht opneemt dan stroo. 

In welken vorm het hout ter bewerking zich ook bevindt is onverschillig, de machines be
werken het alles gelijk. Al naar den aard der bestemming kan men de houtsoorten nemen, daar 
de eigenaardige reuk van ieder dezer de keuze daarvan bepaalt. 

Voor de vele fabrieken, die tot vervaardiging der houtwol zijn opgericht, koesteren wij den 
wensch, dat het gebruik meer en meer moge toenemen, waar de erkenning van het goede zoo 
algemeen is. 

R E C H T S P R A A K . 

BOUWEN ZONDER VERGUNNING. 

Al meermalen is het te Amsterdam voorgekomen, dat, in strijd met vergunning door Burge
meester en Wethouders verleend, men met bouwen aanving, uitgaande van het denkbeeld dat 
de macht der autoriteit zich niet zooverre kon uitstrekken. 

Eindelijk echter heeft dit aanleiding gegeven tot rechterlijke beslissing die voor velen tot 
het bouwvak in betrekking niet onbelangrijk is te vernemen. 

De heer G. vroeg verlof op een hem toebehoorend terrein aan de Nassaukade te mogen 
bouwen. Niet voldoende aan de voorwaarden door B. en W. gesteld, werd de vergunning inge
houden. De Heer G. ging echter zijn gang, bouwde door, waarop het eene proces-verbaal het 
andere opvolgde. 

Tot slot kreeg de kantonrechter het zaakje onder zijn beheer. De raadsman van den Heer G. 
betoogde nu dat de weigering tot vergunning onrechtmatig was, omdat die alleen mag 
gegrond zijn op redenen openbare orde, veiligheid of gezondheid betreffend, zooals bij art. 295 
der politieverordening is vastgesteld en geen der drie redenen was bij dit geval ter sprake 
gebracht. 

De kantonrechter besliste bij zeer uitvoerig vonnis, dat B. en W. geene vergunning en dus 
ook geene weigering mogen geven, maar dat overeenkomstig de Gemeentewet dit recht berust 
bij- den Gemeenteraad, zoodat genoemd artikel, als in strijd met de algemeene wet, den rechter 
niet bindt, en alzoo het bouwen zonder vergunning geen strafbaar feit oplevert. 

Beklaagde werd mitsdien van alle kosten ontslagen, en de Staat daarin veroordeeld. 
Het O. M. heeft op deze beslissing hooger beroep aangeteekend, terwijl de Heer G. in geval 
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van ongelijk, de zaak aan den Hoogon Baad ter beoordeeling zal onderwerpen. Bevestigt dit 
ooilego, het besluit door den kantonrechter genomen, dan is herziening der verordeningen op het 
bouwen, «Is gevolg daarvan, noodzakelijk, is het tevens eene vingerwijzing voor hen die in het 
afgeloopen jaar de dupe van willekeurige vergunningen waren, zich dit besluit ten nutte te 
maken. 

De overwegingen van den kantonrechter luiden als volgt: 
»0. dat volgens het imperatief voorschrift der Grondwet (art. 140) aan den Baad de regeling 

en het bestuur van de huishouding der Gemrente wordt overgelaten, met bevoegdheid ton dien 
aanzien verordeningen te maken; 

»dat dit voorschrift nader wordt uitgewerkt bij de wet van 29 Juni 1861 {St. 86) regelende 
de samenstelling enz. der gemeentebesturen, zooals die nader is gewijzigd, en met name by 
art. 186 met even zoovele woorden aan den Baad is opgedragen: het maken van de verordenin
gen, die in het belang der Optnbare Orde, Zedelijlcheid en Gezondheid worden vereischt. 

»0. dat nu wel de Baad bij art. 296 eene verordening op het bouwen enz. heeft gemaakt 
maar door tevens als integreerend deel het al of niet geven van vergunning daartoe afhankelijk 
te stellen van hetgeen in het belang der openbare orde, veiligheid of gezondheid wordt vereischt 
en dit over te dragen op B. en "W. en hierdoor dus het D. B. in ieder voorkomend geval zelf
standig te laten beslissen, aan dit college, hoewel niet met ronde woorden, toch werkelijk bij 
•ene speciale wet, reglomenteerende macht wordt verleend wat naar artikel 186 der algomeene 
wet van 1861 alleen en bij uitsluiting bij den Baad zelven behoort en hiermede in strijd alzoo 
de uitvoerende macht als regel aan B. en "W. toegekend, zich op het gebied van den wetgever 
bewogen heeft; 

»dat dus zonder in eene .beoordeeling te treden over de innerlijke waarde van bedoeld art. 296, 
dit als in strijd met de algemeene wet den rechter niet bindt, terwijl de ten laste gelegde en 
bewezen feiten niet voorzien zijn by andere wetten of verordeningen, zoodat de beklaagde behoort 
te worden ontslagen van rechtsvervolging." 

EEN WERKMAN IN ZUN OORDEEL OVER DE AMBACHT8SOHOLEN GEVOLGD. 

Het Sooiaal WeeUlad van 28 April levert onder de Ingezonden stukken een schryven van 
J. S tof fe l te Deventer, die erkent van naby bekend te zijn met het ambachtswezen aldaar. Wij 
ontleenen daaraan, verkort, het volgende: > Toestand is er slecht, laatste tien jaren zeer verergerd, 
ambachtsscholen kunnen hierin geen verbetering brengen. Als voorbeeld wordt een timmerman 
gesteld. Zijn jeugd komt ten laste zijner ouders; by gemi» aan verdiensten, is hij knecht, dan 
geeft de zomer bij twaalf werkuren, van 6 tot T uur, met twee rastpoozen van een half .en een 
middaguur, tegen een loon van 18 cent per uur, ƒ1.56 per dag of ƒ9.86 per week. Is de winter 
in aantocht, dan mindert de werktijd tot 8 uur of ƒ 1.04 per dag, is ƒ 6.21 per week, daarvan 
mpet eigen gereedschap onderhouden worden en wordt de kans op werk hoe langer hoe geringer, 
doordien de fabriekmatige levering handenarbeid overbodig doet zijn. De ouderwetsche gezelligheid 
tusschen patroon en werkman, waarvan wij meermalen gesproken hebben, verdwijnt, en het 
aannemen doet een drijven en jagen ontstaan waarbij de band ziah oplost, de een tot den ander 
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zich slechts gebonden acht, zoolang er werk aan den winkel is. De aankomende werkman verdient 
tot zijn 16de jaar per week ƒ 1.—, tot zijn 18de jaar ƒ 2,50 en komt dan tot 7 & 8 gulden per 
week. Onder'zulke omstandigheden kan er mooiolijk lust bestaan bij jongs gezellen tot toetreding. 
Steenhouwers, metselaars, meubelmakers en smeden deelen allen hetzelfde lot. Zal een ambachts-
school hier iets tegen vermogen ï Immers neen. Niemand toch zal in dien toestand nog geld kun* 
nen missen ter opleiding zijner kinderen, en daardoor zal de school een opleidings-inriohting worden 
voor opzichters en aannemers. Aannemers komen wel vanzelf, zegt schrijver, en opzichters zijn 
er meer dan genoeg; is het werk overvloedig, flinke ambachtslieden zullen zich zei ven wel vormen 
zonder scholen. Werkgebrek doet loonen dalen, het ambacht vervallen, waartegen ambachta-
soholen niets vermogen. 

De toestand in Deventer moet, wanneer dit het ware beeld ia, wel zeer treurig zijn, en,' 
waar het Sociaal Weekblad onder de oogen van velen komt, over het algeheel den werkman doen 
beklagen, die in zoo'n ongelukkige verhouding is geplaatst. 

Wij moeten over het algeheel een gunstiger oordeel uitspreken. Dat de toestand gedrukt is, 
is het geval in iedere gemeente. Maar vergeleken bij eenige jaren terug, dan zijn wij ontzaggelijk 
vooruitgegaan, zoowel in loon als gehalte onzer werklieden. Er zijn er veel meer nu dan vroeger, 
dat maakt natuurlijk het aantal brekebeenen naar verhouding grooter; maar dat 'kunnen de 
meeste groote aannemers getuigen: de kern van het volk is goed. Wij willen voor een oogen-
blik stilstaan bij de steenhouwers. Voor ongeveer een veertiental jaren geleden was het moeie-
l|jk een goed georganiseerd getal werklieden te vorken. Wij hebben zei ven de ondervinding 
daarvan opgedaan. Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht en vele kleinere plaatsen leverden haar 
oontigent. Den meesten eerbied genoot het »kind in de wieg", dat gedurig aangestooten werd, 
want zulke kinderen zijn gewoonlijk lastig. En het gebeurde wel eens, dat in een handkar 
een van het personeel des avonds naar zijn woning in triumph werd terugbezorgd. Het was 
een tijd om den moed te verliezen. Maar zie, de betere loonen deden betere eischen stellen, 
en toen, na ongereer twaalf jaren, niet dan noode een werkkring verlaten werd, waarin 
het werkvolk lief was geworden, toen, de gulle bekentenis moet er uit, was de woeste bende 
gewijzigd in een keurbende, waarop wij menigmaal trotsch waren. En was er gebrek ï verre van 
dat, 18, 20 en 24 gulden per week was een gewoon loon in vele omstandigheden. Zomer en 
winter de hamer in beweging, in den zomer de werkman voor den patroon, in den winter de 
zorg omgekeerd. 

Wij herinneren ons daarbij een aardig staaUge. De voorgevel van Teylers Museum te Haarlem 
moest gesteld worden. Het was kermis, en dan heeft Haarlem een dag waarop niets aan het werk 
blijft, alles moet op den weg om kermis te vieren. In die omstandigheden is doorwerken onmo-
gelijk, de directie maakte er op attent. — Wij waren echter ondeugend, «• zou gewerkt worden 
en ziet zonder controle liep alles zijn gang tot het vier uur klokje onder dankbare erkenning 
het volk deed afluiden. — Zoo had de band tusschen patroon en werkman het overwicht boven 
de gebruikelijke gewoonte. Wij hebben de overtuiging, dat het werkvolk in onzen tijd goed is j 
dat er nood is, is zeker, maar voor velen is de tijd verre van slecht, en een loon, zooals Deventer 
aanbied, kan als een bijzondere merkwaardigheid aangemerkt worden. De loonen zijn in verhou-
ding tot vroeger merkbaar verbeterd en wij zeggen dit zonder het den werkman te misgunnen,, 
want wij hebben het werkvolk, waaronder wij onze jeugd aanvingen, lief. Die een kijkjo nam met 
de feestdagen in Amsterdam, kon menig open rijtuig zien, waarin de werkman met gezin een 
overzicht ging nemen hoe alles overal getooid was. Datjuiohen wij toe, want het is beter, dan troost 
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gezocht op plaatsen waar voor de deur moest staan: hier liggen voetangels en klemmen. Maar 
het geeft tevens een bowijn, dat de t,ijd nog zoo bar sleoht niet voor allen is, als wel de roep 
gaat. Daar zijn er velen, en wij kennen er zelven die knappe werklieden zijn, en niet aan den 
gang kunnen komen; die onder zware zorgen voor Bioh en hun gezin voortleven, maar dat volgt 
uit de groote overproductie die wij in de voorspoedige jaren van werklieden kregen, te groot in 
verhouding tot de voortdurende vraag. 

Die kwaal is niet alleen onder de werklieden, maar onder alle standen. Den moeielijken tijd 
moeten wij doorleven; andere vakken moeten worden opgezocht; de verdeeling gelijkmatiger 
wordeu en wanneer dat door den tijd is geschied, wordt de toestand weer beter. Maar een 
tafereel op te hangen, als zouden wij achter het verledene staan, gaat mooiolijk.' De toestand is 
feitelijk, zoo al niet voor allen, voor de meesten beter dan vroeger. Wie zijn in de laatste jaren 
onder de burgerklassen >de mannen" geworden v meerendeels zij, die door handenarbeid hun werk
kring aanvingen. Dat was vroeger niet zoo gemakkelijk, en nog is onze tijd zM, dat ware 
verdienste zichzelve den weg baant en voor algeheele armoede behoedt. Uitzonderingen zUn 
overal, zelfs in de gmnstigste tijdperken. Wanneer de ambaohtssohool moet vallen doordien den 
werkman een klein offer moeielljk is, dan is die val nog niet ophanden,' want het is velen nog 
mogelijk. Wel zouden wij die scholen ingericht willen zien ook voor vakken die niet alleen de 
bouwambaehten betroften, want gedurige aanvoer maakt den toestand steeds haohel^ker, schoen-, 
kleeder-, manden-, horloge-, instrumentmaken, boekbinden en zoovele andere vakken die het in 
voorraad werken nooit verloren doen zijn, zij moesten daaronder opgenomen worden, dan komt 
vanzelf gunstiger verhouding, wat alleen de armoede van velen kan doen verkeeren. 

Regelmatiger verdeeling is thans het eenige, wat den geschokte maatsolidppolijken toestand 
kan herstellen. Daarom zii het onderwijs dier scholen, dat blijkt voor den bouw alléén minder 
noodig te tljn, hierheen geleld, en er zal verbetering volgen i 

P R I J S V R A G E N . 

tn venohil met de loatate Inron, wannoor de uitslag omtrent de pr[)svi'agönl uitgeschreven door de M n n t-
Hnli api)II t o t b e v o r d e r i n g der b o u w k u n s t oorot ter alRomoono vorgadorlng hokond word, li htorvnn 
reedt nu imulodonllng gedaan, — en wel ali volgt: 

Ie Prijsvraag. Tumgebouw. Premie van f 160, ontwerp Heraolos van F. W. M. P o g g o n b e e k, Arobt. te 

AmHtordam. 
Se Prllivraag. Blnnenbetlmmerlng voor oon eetcsal. 
Bekroond met illveren medaille en/100, ontwerp (geteekend) leeuwankop In olrkel, van Joseph Th. J. Ouy-

p e r a arohltect-lngenleur te /Lmsterdam. 
8do PrUivraag, wachthulsle m een wandelpark. 
Bokroond met bronien modaille en /"RO, ontwerp: «Niet uitverkoren geen moed verloren" van N. Kel t s , 

bouwkundige te Amaterdsm. 
Waar de elidhen die de MaatsohappU aloh stelt b)) de beoordeeling, overeenkomstig hare roeping, niet gering 

•Hn itUgt (innrdoor de waarde aan dergoltlke bekroning verbonden. 
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V E N T I L A T I E . 

De navolgende vraag werd ons door den Heer P. K. gesteld: 
»Dezer dagen las ik in een Duitsoh tijdaehrlft het een en ander over badplaatsen en ook 

over hotels, waarby gewezen werd op verschillende gebreken onder anderen de benauwdheid in 
eetzalen. 

»Tot verbetering werd daarto* aanbevolen de Kosmos-Ventilator van Schftfier en Walcker, 
die de meest doeltreffende oplossing vormt, de eetzaal vyf maal per uur van lucht vernieuwt «n 
afkoelt." 

Gaarne zou omtrent deze ventilatie eenige toelichting gewenscht i|jn, vooral ook of dezelve 
voor woonhuizen, in het bijzonder ook voor keukens, van beteekenis is. 

Hieromtrent zijn wij in de gelegenheid^ de navolgende mededeeling te kunnen doen. 

DE K O S M O S - V E N T I L A T O R . 

»Wy kunnen u over den bedoelden »Kosmos-Ventilator" berichten dat deze zoowel voor 
ventilatie van w o o n k a m e r s alsook voor k e u k e n s zeer geschikt en in 8 grootten ver-
krygbaar is. De ventilatoren werken door den druk der waterleiding en verbruikt No. 1 — 
hy een gemiddelden druk in de waterleiding van pl.m. 8 atmosph. — per uur 80 liter water, 
No. 8 daarentegen 600 liter. De luohtaan» of afvoer bedraagt in dit geval pl.m. 100 M8,, resp. 
pl.m. 7500 M8,, daarby kan men naar willekeur den ventilator zoo laten werken, dat 6f versche 
lucht aangevoerd, öf verontreinigde afgevoerd wordt. 

De ventilator behoeft niet in het te ventileeren vertrek zelf te worden opgesteld, wanneer 
hiervoor geen plaats mocht aanwezig zijn, daar de werking er van zoo krachtig is, dat de lucht 
zelfs van verwyderde plaatsen kan worden opgenomen. In dit geval moet dan echter de ventilator 
door middel van een kanaal of koker met het te ventileeren vertrek in verbinding worden ge
bracht. Men houde hierhtf echter la het oog, dat men by aanvoer van versche lucht ook voor 
goeden afvoer der bedorven lucht moet sorg dragen, omdat anders het effect der ventilatie-inrlohting 
zeer klein wordt. 

Het hierby verbruikte water wordt door niets verontreinigd, zoodat men het zelfs nog als 
drinkwater zou kunnen gebruiken. Elke ventilator bezit eene inrichting om de lucht, welke men 
in het te ventileeren vertrek wil voeren, te kunnen afkoelen. Om dit te bereiken, wordt de lucht 
door eeu fijne waterregen heengevoerd, waarby dan door het verdampen van water, warmte 
gebonden en aan de ventilatlelucht onttrokken wordt. De grootere of kleinere afkoeling der 
lucht is afhankeiyk van de temperatuur van het water der leiding en van de temperatuur der 
ventilatie-lucht. Hoe grooter het verschil tussohen deie twee factoren is, des te grooter is de 
afkoeling van die lucht. Wel wordt hierdoor het vochtlgheidsgehalte daarvan iets vergroot, 
echter niet in die mate, dat de lucht te vochtig zou worden, vooral niet, wanneer men in 
aanmerking neemt, dat het relatieve vochtlgheidsgehalte van den atmospheer 's zomers meestal 
klein is. 

Opmerking verdient het nog, dat het water, wat voor afkoeling der ventilatlelucht gebruikt 
wordt, reeds gediend heeft om den ventilator in beweging te brengen. In bijzondere gevallen 
kan men zelfs die lucht tot op pl.m. 5° Gels. afkoelen, waarby dan de aanleg — wat ook 
natuurlijk is — duurder wordt. 
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Met het oog er op, dat deze ventilatoren geen toezicht en geen onderhoud eischen, zijn zij 
in alle gevallen geschikt, waar men zuivere ademhalingslucht, vrij van stof, wenscht te ver
krijgen. Door het eenvoudig openen van een afsluitkraan der waterleiding zet zich de ventilator 
in beweging en blijft in werking tot deze kraan weder wordt gesloten, voordeelen die door geen 
anderen ventilator bereikt worden. 

Deze ventilatoren worden door de Actiëngesellschaft Schaffer en Walker vervaardigd en door 
den Heer H. J. W o 11 e r te Amersfoort hier te lande in den handel gebracht. 

In Duitschland zijn reeds duizenden dezer ventilatoren in gebruik, wij noemen hier slechts: 
Universitftts Frauenklinik, Berlin; Victoriabad, Berlin; General-Postkasse, Berlin; Lungen-

Heilanstalt in Göbersdorf; Gebouw van het Königl. Pinanzministerium, Dresden enz., waar ge
noemde ventilatoren in toepassing gebracht zijn. 

Voor zoover wij uit de ons verstrekte prijscouranten, en bij een in het Gebouw der 
MaatBchappij tot Bevordering der Bouwiunst, Mamixslraat 402, Ameterdam, dagelijks in werking 
zijnden ventilator konden beoordeelen, gelooven wy, dat deze ventilatoren alle aanbeveling 
verdienen. 

Dit en andere systemen van ventileeren, hopen wij binnen korten tijd, met bijvoeging van 
duidelijke figuren nader te behandelen. 

GEPERFOREERD GLAS. 

Bovengenoemd artikel, eene vinding van den Heer E mi l T r e l a t te Parijs, heeft inkorten 
tjjd een vrij algemeene bekendheid verkregen. Gebezigd voor bovenramen, is het eene glassoort, 
waarin trechtervormige openingen, waardoor in- en uitstraling der lucht mogelyk is zonder tocht 
te veroorzaken. Deze glazen zijn in verschillende tint verkrijgbaar, hetgeen tegelijkertijd eene 
niet onaangename lichttempering met zich brengt. "Wanneer de aanvoer van .versche lucht te 
groot blijkt, dan kan door het voorschuiven van gewoon glas volkomen afsluiting worden ver
kregen. Dit stelsel, heeft blykens de groote toepassing in Frankrijk, alsook uit het feit dat het 
de aandacht getrokken heeft van verschillende doctoren, geleerden enz., bewezen van praktisdi 
nut te zijn. Het is ons bij herhaling voorgekomen, dat inlichtingen werden gevraagd waar het 
glas hier te lande verkrijgbaar is. De laatste aanvragen waren van onze inteekenaren, de heerea 
P. F. M. te A. en C. P. P. K. te G.; als antwoord daarop dient de mededeeling, dat de fabrikant 
J. J. B. J. Bouvy in venster- en spiegelglas enz. te Dordrecht het gevraagde artikel levert. "Wij 
ontvingen daarvan drie monsters die bij ons ter kennisname gedeponeerd zijn: wit, geel en 
blauw van toon. De grondstof verschilt van bet gewone glas, noodig voor de velerlei door
boringen en komt veel overeen met het Hartley-glas. De fabrikant, die met betrekking tot de 
glasindustrie zoo velerlei bewijzen heeft gegeven, ons land daarin in vele opzichten den voorrang 
te doen behouden, zal volgaarne ieder, die meer hieromtrent wenscht te weten, inlichten, vooral 
wat prijs in verhouding tot levering betreft enz. 
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O N D E R W IJ S. 

Den Heer A. van H. Wij ontvingen van u de navolgende vraag: Op welke wijze en tegen 
welken prijs zijn de Antographiön van den Heer Morre, leeraar aan de Polytechnische School, in 
gebruik aldaar, te verkrijgen? 

De Heer G. J. Morre was zoo beleefd ons hierover het volgende te berichten: De door u 
bedoelde Autographiën zijn niet in den handel. Zij zijn onder mijne leiding vervaardigd om als 
hulpmiddel te dienen voor mijn onderwijs. Van tyd tot tyd komt het voor dat inrichtingen van 
onderwijs, op aanvrage, na goedkeuring van den Heer Directeur der P. S. en mijn advies deze 
erlangen. In den regel wordt aan oud-leerlingen der School vergund de ontbrekende exemplaren 
aan te vullen. 

Aan E.H. Inteekenaren. 
Aflevering 8 verscheen niet op den bepaalden tijd. Dit vond zy'n oorzaak doordien verplaat

sing van het Eedactiebureau samenviel met de feestweek te Amsterdam. Het op tijd gereed ẑ jü 
met den druk en de plaat ondervond belemmering daardoor en om nu niet half werk te moeten 
afleveren, werd de uitgave acht dagen verschoven. N0. 9 verscheen weder op tqd eü wij zyn 
thans weder in het gelijke. Een woord van dank brengen wij daarvoor gaarne aan allen voor de 
hierdoor betoonde welwillendheid. 

Dat in de nieuwe pleisterplaats de uitgave moge toenemen is onzen wensch. 
Daartoe doen wij een beroep op allen. Zend zooreel mogelijk uwe voor het vak belangrijke 

mededeelingen in. De kennis van den een komt den ander ten stade en op die wijze is het 
V a d e m e c u m een gewaardeerde middelaar. 

Wij danken veel aan hen die medewerkten onzen werkkring door woord of teekening te 
doen welslagen. Hun steun blijve ons bij. Zy wordt op prys gesteld. Maar vooral aannemers 
timmerlieden, metselaars, steenhouwers, kooplieden, fabriekanten, wie ook onder onze geachte 
talrijke inteekenaren, werkt mede tot aanvulling der rubriek »verkoop", maakt dat die lijst een 
boekdeel worde, zij kan ons nooit te groot zijn, dan wordt daardoor het V a d e m e c u m noodig 
voor ieder die bij den bouw belang heeft, want het is hun ten voordeele. Het kost bovendien 
niets, wanneer geen verkoop volgt en voor de moeite zijn wij gewapend. Het is daarom ons 
aangenaam te kunnen constateerën dat iedere veertien dagen nummers door onze bemiddeling 
zyn uitgevallen. Zoo ook maakt dat het betrekkingregister, niet onnoodig wordt het geeft 
zoovelerlei gerief wanneer men het noodig heeft, en de gevallen waarbij er gebruik van werd 
gemaakt gaven voor beide partijen de meest bevredigende resultaten. 

En vooral denkt om Rubriek 6. Wat is aangenamer voor vdengeen die niet bij of in een 
handelsstad woont, dan dat de voordeden daarvan hem gemakkelijk worden gemaakt. Dat kan, 
wanneer men die rubriek goed leert begrijpen. Stel: A. heeft een villa aangenomen. 

Hij wil laten concureren naar zijn hardsteen, ijzer en andere werken. 
De hoeveelheid en teekeningen worden opgezonden naar ons redactiebureau en in'nader overleg 

zijn daar van dezelve copijen verkrijgbaar of ter inzage en worden alle inlichtingen verstrekt, de 
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prjjsopgaven ontvangen enz., het c i t a a t overgezonden en de werkkring ^ d t er zeer door 

w o r d ^ J T - ^ ^ . r ^ 0 n d e r ' i n d i n 8 : Zal haar waarde.ren. De kosten van een en ander 

t t t v a T e U ^ f • D ; r U b r i e k i8 ^ ^ ^ ^ - **• ^ e n t e : 
groote rei ^ V a d e ^ e o u m d« ^ s m a n onzer geabonneerden. hulp voor velen, die anders 

r r. "rz o8ten moeten afzonder6n'diwf ̂  ^ ^^weg j ' : 
d'in L " T886 he? T n " ^ ^ " ' ^ ' " ^ ^ d e ^ ^ ^ ^ d i e - « W a m . 
moe eD " r r ! 1 l f " ' ' v ^ - ^ ^ ^ t h a n 8 S — - -oet bekennen dat ^ 
To 1 d V J "' 0 n 2 e n W6rkkr i l1ff "" ^"WW ^ doen voor een .sohüntj^ 
ZOOajS de koonmnn .//..,i.+ «/f., , •• i , , • m/mjniji) 

h»b..ld S t S„ r" h6bben e8r,,,e,'d "P de b u IP " " «"•"• ^ • n b6t beroep 

m r ^ """"̂  e"e,, ""* ""l9te° •tol' ««""•ken. det de een défll, 
v .d.^ ^ " ^ r T ' MV e r d e :** - « ' " « " " - ' « - ^ ™ ^ W ^ L T l 

DE REDACTIE. 

L. VAN HEÜSDEN'S HANDLEIDING TOT DB BURGERLIJKE BOUWKUNDE. 

De Bouwkunst toont haar beeld In vrouweiyk gewaad: 
Gelukkig is de grond, waarop haar tempel staat. 

Lelde? h100.* T/****** ZÜDe e e r 8 t e ^ ^ a f e n d e H e e r P- G. L a n o e l . Architect te 
Leiden herhaald die woorden waar de derde en laatste aflevering van de zevende en veel ver-
meerderde druk door hem herzien, het levenslicht riet. Hoe wy over het werk denken is bekend 
en reé-ds vroeger besproken, gunstig en daarbij blijvon wjj. De geschikte vorm der nieuwe uit-
gave de daarb« gevoegde vermeerderingen verhoogen dit te meer. En koesteren wy den wensch 
dat nog een achtste oplage daarvan het gevolg moge /.ijn. 

Voor slechts ƒ 1.80 kan het de weg vinden naar velen, die ook de praktik op eenvoudige 
wyze wenschen omschreven te zien. 

B E N O E M I N G E N . 

Te Arnhem is benoemd tot hoofdopzichter de Heer J. W. 0. Te l i e g e n , thans adjunct-
ingenieur b« de Kon. Ned. Lokaalspoorwegmaatscbappy te Deventer. 

Tot inspecteur der bouwpolitie de Heer V. Kaan. opzichter by de Btaatsspoorwegen te 
Enkhuizen, tot opz.chter-teekenaar de Heer W. S m e y t i n k . opzichter by de Btaatsspoorwegen 

te Arnhem. 0 
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M 10 , 2de Jaargang. u Mei 1887. 

B O U W K U N S T . . 

HOOFD EN ZIJ INGANGEN VOOR EENE BEGRAAFPLAATS. 

(J3y dt Plaat,) 

bygoiuidü ontwerp heeft ziju ontstaan te danken aan eene pryivraag uitgeschreven 
door de MaatscUwpyij tot Bevordering der Jioutokmst. 

Br wordt gevraagd een hoofdingang voor de rijtuigen, twee «ijtoegangen voor personen. Op 
den voorgrond is gesteld dat natuuriyke Hteen en yier de hoofdmaterialen souden vormen. 
In verband met een en ander werd het ontwerp gedacht. 

LENTEBLOEMEN, 
DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST, 

De winter kioop in ẑ jn schulp. Al is het weder nog verre er van om over te roemen, toch 
doet de natuur ons 7.1en uit de aanwezigheid der ontloken bloemen dat wij de lente zijn inge
treden. Haarlem's velden hebben hun rijk gewaad weer aangetrokken, dat April ieder jaar 
daarvoor aanbiedt. Voor zulk een kleurenpracht trekt de winter zich terug, die door lijn eenig 
wit snoouwvold te kennen geeft, daartoe alleen in staat te ztfn. 'GOÜH wonder, dat by het ont
waken der natuur ook de mensoh weer als verjongt, dat het sneeuwveld wat de teekentafel in den 
vorm van papier dekt ondervindt, dat de gödachttm eveueeas ontluiken, de kleuren door penseel 
en goeden smaak gevormd, herleven. Zoo hernieuwt de lente ook de opvattingen. Het is de 
lente die te Amsterdam In de omgeving van bet Leldschepleln voor de tweede maal haar 
bloemenpracht verzamelt. Maar het zijn geen tulpen en nageltakken, het zyn de bloemen der 
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kunst, de jkeur van ODtwerpen, door Holland's meesters in de bouwkunst bijeengebracht. Lieve 
lente, in dit opzicht hebben wij ons over u te beklagen . . . De winter is zeker streng voor u 
geweest, want waarlijk, zooals ditmaal de tentoonstelling, gevormd door de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst, compleet is gekomen, doet alles onderstellen dat de winter bar is 
geweest, want de prachtige velden leveren geen oogst. Waarom dat — ? Waarom is ditmaal de 
toezending der teekeningen minder dan de vorige maal ? Is hét nieuw er al af ? Is de moed of 
ambitie uit de vakmannenT Is het naijver? Ja, wat is het, dat in plaats van verbetering terug
gang te bespeuren is. Wij begrijpen het niet, dat het nieuw er al af is met een tweede maal, dat 
is oiunogolijk. Is het gemis aan moed, dat kan nog minder waar zijn, waar honderdveertig vakge-
nooten om iéne belooning in het strijdperk treden, daar is het bewijs geleverd, dat er onder hen 
nog moed zit. Is het naijver? Maar foei, naijver, waar de kunst haar tempel opent, daar it 
alles heilig, woont geen naijver en waartoe ? Daar is slechts één belang, dier kunst ten zegen te 
zijn. En het wat dan ? suisde ons steeds door de ooren, als het stampen van de wielen, toen 
wij in de spoor-coupé gezeten waren. Daar kwam geen eind aan. Op eens raken wij aan het 
nadenken. Wij zien tal van bouwkundigen morrend bijeen. Het is een schande zooals onze kunst 
behandeld wordt 1 Kan het publiek er nu wel achting en belangstelling voor gevoelen, als de 
teekeningen op vijf. jaarlij ksoho tentoonstellingen stiefmoederlijk in gangen of donkere bokken 
worden opgehangen, soms zes meter uit den grond, alsof de bouwkunst niet dan noode toege
laten was. 

Ja, zegt een ander, daardoor is het gehalte zoo zwak. Die z '̂n werk verstaat, wil toch op 
zulk een wijze niet ontvangen worden. En het refrein van allen klinkt: daar moet verandering 
in komen. Ook de bouwkunst heeft op betere waardeering recht. Wij moeten gunstiger plaats 
meer licht en alles naar bebooren hebben. En een juichtoon weerklonk toen de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst, haar roeping waardig, het plan hielp steunen en volbrengen. Daar 
kwam een kunstzaal die voldeed aan de eischen en de kunstenaars waren bevredigd. Wispel
turige menschheid, nu hebt ge het één, maar ontbreekt weer het ander. Nu is de gelegenheid 
er, maar de inzendingen niet, want waar jaarlijks de tentoonstelling slechts eenmaal zich aan
meldt, is de deelname al zeer zuinig te noemen. Vior-on vijftig inzendingen waaronder dezelfde, 
als Jesse's Katwijk's kerk, die al voor de tweede maal pareert enz. De Secretaris van de Maat
schappij had betere erkenning voor zijn onvermoeid pogen verdiend, 't Komt omdat men tegen
woordig zulke mooie prentjes maakt, hoorden wij zeggen, daar valt ons werk, dat in de praktijk 
heeft gediend, dus niet frisch meer ia, bij weg. 't Zou jammer zijn, als die beweegreden grond 
had, want die mooie prentjes hebben ook mooie gebreken, men zie slechts een daaronder waar 
de perspectief zoo vreemd is begrepen, dat iemand die op een uitbouw staat ter beschouwing 
van een roosvenster, een voorstelling geeft, als stond hij te waarschuwen dat dit venster in 
vallenden toestand is, zoo zonderling verkanteld is het tusschen het muurwerk begrepen. De 
practische teekening zou daar zeker vrij wat beter figuur gemaakt hebben. Daarom betreuren 
wij het dat zoo velen juist hunne kracht vinden in het niet aanwezig zijn. Wat had het beter 
kunnen wezen en het publiek zou langzamerhand kunnen opgeleid worden om de bouwkunst te 
leeren liefhebben. Bij eigen miskenning is die van anderen niet te verwachten. 

Staan wij eens even bij de voornaamste inzendingen stil in volgorde van de lijst die daartoe 
welwillend ter beschikking is gesteld. 

Bovenaan Dr, P. J. II. Ougpert en A. L tan Gendt, Amsterdam. Twaalf kartons voor deco
ratief schilderwerk: centraal station aldaar door G. Sturm voorstellende de verschillende ambachten 
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een idem waarop in beeld Nederland, Oost en West en verschillende tympanvullingen ^ eene 

inderdaad merkwaardige collectie. 
De meester is In alles te herkennen en al zouden wij het eigenaardiger gevonden hebben 

dat de schoone, getooid met haar gouden hoofdsieraad en kap, melk in plaats van bier schonk, 
dat verschil in opvatting kon het geheel niet verstoren. 

Verder geeft Dr. P. J. H. C d y p e r s te zien: 
Nieuwe R.'K. Kerk te Groningen. Ontwerp voor de voltooiing der kerk van 0. L. Ontvange

nis te Amsterdam. Twee ontwerpen voor een Bisschoppelijke grafkapel te Roermond. Afsluithek 
der Doopkapel in de kerk van het H. Hart. te Amsterdam. Wandbekleeding in tegels voorstelling 
van den Kruisweg voor de kerk van St. Nicolaas en Barbara buiten de Veste te Amsterdam. 

Een bevriende hand trok eens in beeldspraak Dr. Ouypers de zeven mijls laarzen aan waar
mede Klein Duimpje zijn wonderen verrichtte. Het was een opvatting die toen inderdaad veel 
waars in zich sloot. Want ieder plekje van ons land wist bijna te vertellen, welke machtige 
kerkenbouwer die ontwerper is, en die daardoor voor .zijn werkkring wel zulk een tweetal laarzen 
behoefde. Die laarzen komen ons voor, nog niet op zij gezet te zijn, want de geest blyft steeds 
maar werkzaam en wij gelooven dat het niet te veel is gezegd, door te bevestigen dat wat werkkracht 
betreft Dr. Ouypers wel de eerste onder onze kunstbroeders is en zijn evenman nog niet gevonden heeft. 
Waar stijl is bestaat ook verschil, dat bevordert den bloei der kunst. In lederen stijl is echter 
wanneer zij goed begrepen wordt, de kunst te herkennen, dat valt ook in ontwerpers werk niet 
te betwisten, wien zelfs de kleinste kleinigheden niet ontgaan, maar moeten gedacht in overeen
stemming met het zich gekozen denkbeeld. 

H. P. B e r 1 a g e N z. te Amsterdam volgt in de rij met een ontwerp voor een diploma der 
Bakkerij-tentoonstelling; een schets van het titelblad in het album. Dr. D. van Lankeren Matthes 
aangeboden door oud-leerlingen der H. B. S. te Amsterdam en in vereeniging met den heer Sanders, 
Ontwerp voor een Sociëteitsgebouw in het Haagsche Bosch. Proeflokaal der firma Erven Lucas 
Bols te Borlijn. 

Wij beginnen met het laatste het eerst, omdat de teekening daarvan den heer Berlage meer 
in zijn volle kracht vertoont. Het is een juweellje van teekenkunst. Het ontwerp-diploma Bakkerij» 
tentoonstelling is ons wat al te los opgevat. Beter voldoet ons het album*titelblad. Al te groote 
losheid doet onrust in het geheel ontstaan, wat vooral bij een diploma minder gewensoht is. De 
zoo nu en dan eens voor het daglicht komende ontwerpen der Haagsche Bosch Sociëteit, vertoonen 
alle hetzelfde euvel, geen enkel munt uit door bijzonder eigenaardige opvatting aan, dat is 
voor het grootste gedeelte te wijten aan den langen vorm in verhouding tot de hoogte. Ook de 
heer C. Muysken te Amsterdam zond een dergelijk ontwerp in, dat voorzeker om z\jn pittoreske 
schikking, een goed figuur zou maken te midden van het vele lommer dier omgeving, en daardoor 
behoort tot het beste, wat deze alleszins vreemde prysuitsohrijving aanbood. 

Joseph Th. J. O u y p e r s te Amsterdam is vertegenwoordigd door een schetsontwerp voor eene 
villa, en teekening eener spijskaart, waarvan vooral het eerste ons voldeed. H. J. J e s s e te Leiden, 
met zijn Katwijksche kerk, badhotel te Noordwijk, gevel heerenhuis, grafmonument, renaissance 
kast en paneelversiering. Al deze teekeningen verraden den geoefenden teekenaar. Tegen het 
ontwerp als dat der graftombe, zullen velen nogal bezwaar hebben, de vereeniging der verschillende 
versieringen is niet bepaald gelukkig. J u r r i a a n Kok te's Hage geeft een eetzaal te Soheveningen 
te zien, evenzoo verdienstelijk in teekening gebracht. T. M. L. K e r k h o fif te Delft en P. du R i e u 
te 's-Gravenhage een ontwerp voor een heerenhuis met stalgebouw, eenvoudig en degelijk opgevat. 



W. K r o m h o u t C^n. te Parys. Ontwerp voor een gedenkteeken voor een zeegevecht, als antwoord 
op een concours aan de Academie des Beaux-Arts te Antwerpen en een ontwerp gebouw ten 
behoeve van het loodswezen. Beide ontwerpen doen den vervaardiger kennen, als iemand met 
veel alent, er is echter zoowel in teekening ak ontwerp, iets dat nadere bestudeering vereisoht 
Vooral het gedenkteeken is monumentaal, het loodsgebouw komt ons voor te veel door vorm 
verdeeld te zyn en zyn die vormen dan ook somwylen te zwaar gekozen. Beide ontwerpen vullen 
het leeuwendeel der ruimte. H. de Leeu w Jr . te Nymegen gaf den kerkboog aldaar met details 
voor de restauratie terug, inderdaad een zeldzame proeve van penteekenwerk. A. va n de Sa u d t 
te Rotterdam een schetsontwerp van een vestibule, waarby de ontwerper zich' alle mogeiyke 
vryheden veroorloofd heeft, de samenvoeging der vormen, die aan allerlei styl doet denken, doen 
het geheel meer beschouwen als eene geestige gedachte, dan wel als een ter uitvoering bestemd 
ontwerp, in dat geval zou meer overeenstemming tusschen de deelen onderling, de waarde 
belangrijk verhoogen. Volgen nu nog M. T. L e y h Antwerpen, J. M. L. Lo tz 's-Gravenhage 
J. H. A. M i a l a r e t , 'sGravenhage; E. J. N i e r m a n s , Parijs; J. J. Weve, Nijmegen, met 
verschmende ontwerpen en opmetingen, waarhtf Niermans reeds zoo gunstig bekende teekeningen 
och opnieuw door een fraaie proeve van etskunst onderscheiden. 

En ten slotte nog even het midden der zaal, daar is het de heer Eymer , die in talrnke 
geestige schetsen doet zien, hoe op en om de Beurs te Amsterdam, rust genoten wordt, en hoe 
jong en oud daar hunne gangen wisselen. Het maakt een zonderlinge vertooning, al die meest 
humoristische schetsen te midden van die deftige architectuur. Wtf dachten onwillekeurig: men 
kan het wel aanzien dat de kap van het Centraaal Personen-Station in ruste is, en het personeel 
daarmede geleken tred houdt, want als het bureau op den Dam zooveel tyd aanbiedt, om allerlei 
kleinigheden uit de omgeving behoorip in schets te brengen, dan zouden wtf, ten bate vafa 
s Lands kas, wenschen.dat er maar spoedig over den kap beslissing genomen werd. De teekening 
van dien kap, de zoo fraaie perspectief die er van bestaat, wtf hadden ze liever op deze tentoon-
stelling gezien, dan al die luie koetsiers, hoe geestig ook weergegeven. En nu genoeg, maar 
neen, daar lacht ons nog een oude bekende tegen. De heer L e l i m a n wilde zich niet doen ver-
geten, en door eenige teekeningen, die indertijd in het Album, door hem saamgesteld, voor-
kwamen, en velerlei schetsen uit het schetsboek, bracht h\j ons in herinnering, hoe er eenmaal 
een tyd was, dat hij den stoot gaf tot verbetering der hoogst armzalige kunst, die toen bestond. 
Daar ligt in al die schetsen iets eigendommelyks, bet streven naar iets vreemds, iets wat een 
ander nog niet gedacht had, en dat maakt Leliman tot een kunstbroeder, zooals wellicht van 
weinigen gezegd kan worden, met een zelfstandige stijl opvatting, eenig in zijn soort. Het deed 
ons daarom genoegen, waar zoovelen, doordien de ontwerper de praktijk niet meer zoekt, en daar-
door onbekend z^n met wat Leliman eenmaal was, daarvan ten minste uit die ^ele schetsen 
zich een begrip kunnen vormen en het kunnen leeren waardeeren, hoe reeds voor een twintig 
jaren geleden de richting in de kunst zich zoo openbaarde, de tijden waren toen anders, en 
daarom des te moelelyker voor degeen, die de moed had te breken met de oude sleur. 

En nu tot weerziens, kunstzaal, dat uwe wanden, wanneer de-lente opnieuw haar intrede 
doet, wede. gevuld mogen worden, dat geen plelye onbestemd moge blijven, de rijkdom der 
bloemen onzer kunst zoo veelvuldfg moge ztfn. dat de ruimte te klein is om deze alle te 
kunnen bevatten. 
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R E C H T S P R A A K . 

NOG EENS HET BOUWEN ZONDERj VERGUNNING. 

Dat het herinneren van qqaestiën nuttig is, bewijst niet alleen het feit, dat daardoor zeer 
•willekeurige handelingen zijn beperkt, als wel dat het de aandacht trekt van velen, die zoo 
dikwerf door verkeerde toepassing der wetgeving niet geringe nadeelen ondervinden. — Ben onzer 
inteekenaren bevestigt een vroeger uitgesproken beslissing, die thans door den kantonrechter ge
nomen en in vorige aflevering vermeld is. Het was in Maart van het jaar A876, en betrof de gemeente 
's-Gravendeel. — De mededeeling is als volgt: 

Het Staatsblad bevat in No.g47 een Kon. besluit van 7 Maart 1876, tot vernietiging van 
Art. 8 der verordening van de gemeente 's-Gravendool van 28 Mei en 27 Juni 67, op het bouwen 
en betrekken van nieuwe, alsmede op het ontruimen. van ongeschikte en voor de gezondheid 
schadelijke wonihgen. De vernietiging is gegrond op de overweging, dat Volgens genoemd artikel 
geene woningen of andere gebouwen opgericht mogen worden, dan op zoodanige plaatsen, als 
daartoe door B. en W. geschikt geoordeeld zijn ; dat door zoodanige bepaling het bouwen van 
woningen of andere gebouwen geheel.afhankelijk gemaakt wordt van de toestemming van B. en 
W. en de bepaling bijgevolg verder gaat, dan de bevoegdheid tot beperking van het eigendoms
recht in het belang eener goede politie, ten aanzien van gebouwen, krachtens art. 186 der ge
meentewet in verband met art. 625gBurgerlijk Wetboek toelaat, dat immers deze bevoegdheid 
zich bepaalt tot het geven van voorschriften voor geregelde plaatsing der gebouwen en tot de 
zorg voor de openbare veiligheid en gezondheid, dat de bepaling alzoo strijdig is met de Wet. 

Uit het voorenstaande blijkt, dat de beslissing meermalen in dien zin is genomen. 
Wanneer het geval, en voomir in groote steden doet zich dat dikwerf voor, zich opnieuw 

weder aanbiedt, dat het dagelyksch Bestuur invloed oefent op particuliere belangen, zonder daar
toe gerechtigd te zyn, dan kan de vingerwijzing door beide uitspraken gegeven, veel bijdragen 
tot verdediging van het goed recht, waarop ieder voor zich meent aanspraak te mogen hebben. 

Dat goed recht wordt wel eens meermalen vnn hooger hand slecht begrepen. — Men wijst 
ons op het geval, dat de gemeente ter uitbreiding der wegen nieuwe projecteert over ter
reinen, waarover zij niets te zeggen heeft, zelfs niet de minste aanspraak op kan doen gel
den. — Zoo wordt het eigendom verdeeld, buiten goedvinden en voorkennis van den eigenaar. — 
Is nu die eigenaar iemand, die belangrijk grondbezit heeft, dan zal die verdeeling hem niet scha
den, want het nieuwe bouwplan zal zijne dikwerf weinig waarde bezittende terreinen doen ver
anderen in bouwgrond met vier, soms tien maal grootere waarde. Aan die planverdeeling dankt 
de bezitter dikwerf zijn opkomst, — Maar daarnaast woont een ander, de man heeft een stukje 
terrein, juist genoeg voor zijne eischen en werkkring; de nieuwe geprojecteerde wegen doorkruisen 
zijn grond geheel en al, en doen er nagenoeg niets bruikbaars van over blijven. — Wat den een 
ten voordeel is, richt den andere ten gronde en deze raakt, zoo'vastgewerkt, tussohen de opeen-
gehoogden aanleg, dat hij eindelijk met zijn grond een put vormt voor het naburige water, totaal 
in het ongereede geraakt. — In dergelyke gevallen moest daarvoor door de gemeente of schade vergoe
ding of ruiling van grond toegestaan worden. Maar dat komt niet op de agenda voor. Het gaat toch 
niet aan, zulk een inbreuk te maken op het eigendomsrecht. Niettemin geschiedt het. Daar zijn. 
er, wier brandkast uit de nieuwe bouwplannen een rijke bron van vooruitgang konden opbergen; 
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daar ẑ in anderen, die het oogenblik zioh treurig herinneren, waarop juist die nieuwe weg oorzaak 
moest zyn dat ztf veel, dat hun lief geworden was, moesten derven. - Zoo ook nam het gemeente-
bestuur van Amsterdam dezer dagen een beslissing, waar de wyziging van het ontworpen plan 
geen bezwaar opleverde en ten goede van den requestrant zou komen, daarin niet te treden, waar
tegenover geplaatst de schromelyke willekeur om een aan het andere eind der gemeente gepro-
jecteerden straatweg niet te vervolgen, waardoor vele eigenbouwers, die de verlenging van dien 
weg verwacht en zich daarop geregeld hadden met den bouw hunner perceelen, eene werke-
Ipe waardevermindering ondervinden. - Inderdaad zonderlinge tegenstellingen en handelingen, 
die waarlyk verdienen meer algemeen bekend te worden, ter voorkoming van anderer schade 
of tot aansporing om zich te vergewissen, alvorens de eerste spade in den grond wordt gezet, 
of ook een verkeerd begrepen recht zóó hunne ondernemingen kan drukken. 

AANBESTEDING. — GUNNING. — BORGSTELLING. 

Aflevering 8 gaf een overzicht omtrent de te Utrecht hangende procedure L. van der Tas, 
architect, contra F. W. van Vloten en K. Keers, aannemers te Utrecht. 

Uit het onderstaande, zynde de conclusie der zitting, gehouden 14 Maart 11., bljjkt, dat de 
handeling geen rooskleurig slot belooft. Daarom te meer ietrturet, utf het, dat de iaak voor den 
rechter moest komen. Wy hebben het reeds menigmaal aangetoond en komen er nu weder op 
terug. Ziet, wanneer ga onderlinge quaeetien hebt, dat ge die zooveel mogelijk ,idt ter beslissing in handen 
van uwe vakgenooteit, op wier oordeel en kennis ge kunt vertrouwen. 

Zij kunnen, door hunne ervaring geleid, de zaak veel beter overzien. Ook in dit geval had 
een dergelijke uitspraak zijn voordeel in lederen zin gehad. - - Want experts hebben geen kerker-
straf in hun rapport noodig te vermelden, de zaak blijft tevens onder hen die tot het vak behoo-
ren, en daaruit voordeel kunnen trekken, terwyl daarentegen by openbare behandeling het publiek 
enkel nadeel voor de betrokkenen er in zoekt, èn de rechter een rekening maakt, die met 90 pOt. 
minder door de experts zou zijn gekweten. - By zulk eene rechtspleging had men gewezen op 
het ongerechte in de handeling vervat, op de schade den betrokkenen berokkend, op herstel aan
gedrongen, en de zaak was op goede w^J» tot schikking gekomen. Tot dergelyke regeling is de 
rechter niet bevoegd. - Moest dan, al ^en einde ?aad, toch diens hulp worden ingeroepen, dan 
hadden de veroordeelden zich zelven de schade te wflten, die iun daardoor ten deel valt. 

Men overwege dit meer en meer, liever een paar strateh of grachten rondgeloopen, dan d« 
bel overgehaald waar Mr: A. op zfln zetel troont, men late het hoofd tot bedaren komen, breng» 
de zaak op beter terrein, en spoedige uitspraak doet deskundigen de zaak in.kprten tyd van de 
rol nemen. — Allen zijn er door gebaat. 

Al is de ütrechtsche geschiedenis nog niet afgedaan, toch geeft het vooruitzicht weinig be
moedigends voor beklaagden, en geen financieel voordeel voor den architect. Allen zyn dus door 
die rechtspleging ten achteren geraakt. 

Daarom verdedigen wy zooveel mogeiyk onderling onze belangen, waar wy daartoe bevoegd 
zijn. 
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V O N N I S . 

„De arrondlsaoinontH-rochtbank te Utrecht, rechtdoende In strafzaken: 

„(ïelet op het bevel der raadkamer dezer rechtbank, waarbl) de beklaagden naar de terechtzitting «(Jn 
vorwe/.en ; 

«Gezien de akte van dagvaarding, namens den officier van Instltle op den 9 Februari 1887, aan de beklaagden 

beteekend, teneinde terecht te staan ter zake, dat op 17 September 1886 te Utrecht, de eerste beklaagde In een 

Insohrüvlngsblljet tot de aanneming van het bouwen van zes hulzen aan de Maliebaan to Utrecht, ten behoeve 

Tan L. v. d. T.. door hem eigenhandig geschreven en als eersten borg ondorteekend, zoomede door K. K., als 

aannemer onderteekend, tevens valschelök de handteekenlng van de flrma Qebr. v. L. (Oebr. v. L. Wz.) als 

tweeden borg geplaatst heeft, met het oogmerk om bedoeld InschrUvlngsbUJet door K. voormeld als echt te doen 

gebruiken; de tweede beklaagde opzettelp gebruik heeft gemaakt van dat valsche geschrift, door het aan L. v. 

d. T. als echt ter hand te stellen; uit welk gebruik voor V. d. T. nadeel kon ontstaan; 

„Gehoord de mondelinge verklaringen der getuigen, ten verzoeke van gemelden officier gedagvaard, en die 
TBn de getuigen, op verzoek van beklaagden gehoord; 

„Gehoord de vordering van den officier van Justitie, daartoe strekkende, dat de eerste beklaagde zal worden 

schuldig verklaard aan het misdrijf van valsohheld In geschrift, de tweede aan het misdrijf van opzettelijk gebruik 

nnaken van het valsohe geschrift, als ware het echt, en dat de beklaagden mitsdien zullen worden veroordeeld tot 

gevangenisstraf, de eerste voor den t|Jd van drie maanden, de tweede vo»r don tfld van zes weken, on voorts 

hoofdelijk in de kosten van het rechtsgeding, desnoods Invorderbaar bU l|Jftdwang voor den t|Jd van hoogstens 

één maand, mot last eindelijk, dat het voorwerp, vervalscht geschrift, gediend hebbende tot het plegen van laatst

bedoeld misdrijf, zal worden vernietigd of onbruikbaar gemaakt; 

„Gelet op de verdediging, door en namens do beklaagden in het midden gebracht • 

„Overwegende, dat ter terechtzitting onder eede Is verklaard door de getuigen: 

„1«. L. v. d. T.. dat hl) op 17 September 1386 boven het Haagsche Koffiehuis alhier In het openbaar heeft 

aanbesteed het bouwen van zes hoerenhulzen aan de Maliebaan te Utrecht, volgens do bepalingen van het ter 

terechtzitting aanwezig bestek en voorwaarden; dat onder meer Inschrijvers ook de belde beklaagden hem teder 

hun Inschrijvingsbiljet hebben overhandigd: dat b|J dat bestek en voorwaarden voor het bouwen dier hulzen was 

bepaald, dat de algemeene voorwaarden voor de uitvoering en het onderhoud van werken, vastgesteld door den 

minister van waterstaat, handel en nijverheid, den 18 September 1882, op dat werk van toepassing zouden z|Jn, 

alsof «ü letterlijk In het bestek waren opgenomen, terwijl bö art. 26 van dat bestek was voorgeschreven, dat de 

WUetten, wat den vorm betreft, moesten zjjn Ingericht volgens het bepaalde bö de §§ 484-486 dier algemeene 

voorwaarden; dat h« b|J de opening der InsohrüvlngsbUJetten de namon der InschrIJvere, en de som, waarvoor zU 

hadden Ingeschreven, heeft voorgelezen, en voorts het werk aan den laagsten inschrijver, den tweeden beklaagde 

K, gegund voor de som van f 88,468; dat h|J gozlen heeft, dat het lnsohr|JvlngsbH|et, zönde het hem ter terecht. 

zitting vertoonde, was goteekend: „de aannemer K. K., de borgen F. W. v. VI. en Gebr. v. L. Wz • dat vblgena 

§ 440 der algemeene voorwaarden het proces-verbaal van besteding door den minsten Inschrijver en' zHn borgen 

na de besteding moet worden onderteekend, waartoe zoowel K. als Van VI. en Van L. in gebreke bloven waarom 

n den 5 October d.a.v. naar den aannemer J. 8. v. L., z|Jnde het eenlg lid van genoemde flrma, is gegaan en 

alstoen van dezen heeft vernomen, dat htJ züh handteekenlng niet op het InschrlJvingsbilJet van K. had geplaatst-

„2«. H. v. B., dat hü btJ de aanbesteding tegenwoordig is gewoost, die door den getuige V d T op den 

17 September Jl, In het Haagsche Koffiehuis alhier In het openbaar Is gehouden, voor het bouwen van"zM heeren-

huizou aan de Maliebaan te Utrecht, dat hü onder meer andere aannemers ook de belde beklaagden aldaar aan-

wezig heeft gezien; dat h|J gezien heeft, dat eenigen dier aannemers hun lnschr|JvingsbU)et aan den getuige V d T 

hebben overhandigd, waarin deze de namen der inschrijvers en de som, waarvoor leder had Ingeschreven heeft 

voorgelezen; dat hü V. d. T. alstoen heeft hoeren zeggen, dat het werk aan K. als laagsten I n s c ^ w " 

ien w s W ; t ^ f" ^ ^ m e d e t e « e n w o M d « » l8 « W bü de aanbesteding, die de getuige L. v. d. T op 
den 17 September Jl. In het openbaar alhier heeft «ehouden d»f hu .i.fno A , ^ »e ^- •• a. i . op 
onder de bBkHuuM i. K ,. Keno"aen, dat hü alstoen door de versohlllendo aannemers, waar-
onuur no Deklaagden zich bevonden, hun InschrHvinMhniaMo» i.„„» i , . 

o , mm mscnruvingsblUetten heeft zien Inleveren, en dat hü bü de opening der 
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bUjetten door V. -d, T.. de namen der insehrövers en de som waarvoor ieder had ingeschreven heeft hooren 
voorlezen; 

,4». J. W. J. O., dat hjj bfl de door den getuige L. v. d. T., op 17 September jl. in het openbaar alhier ge
houden aanbesteding is tegenwoordig geweest; dat er versoheiden aannemers, waaronder de beide beklaagden. 
aanwezig waren; dat hfl bfl het voorlezen der inschrijvingsbiljetten heeft gehoord, dat K. de laagste inschrijver was; 

„5». J. I. v. L., dat het hem bekend was, dat de getuige V. d. T. het plan had, het bouwen van eenige 
heerenhnizen in de Maliebaan alhier aan te besteden; dat hö den eersten beklaagde Van V., in den avond van 
16 September jl. heeft gemachtigd om zijn handteekening als borg op beklaagdes inschrüvingsbiUet te plaatsen; 
dat de getuige V. d. T. hem een paar weken later het inschrijvingsbiljet van den beklaagde K. heeft laten zien. 
en dat hjj hem toen heeft gezegd, dat de daarop voorkomende handteekening Gebrs. v. L. Wzn. de zijne niet 
was, dat hij op den 17 September jl. bü de door den getuide V. d. T. gehouden aanbesteding is tegenwoordig 
geweest; dat hjj de inschr^vingsbiljetten heeft hooren voorlezen; dat de beklaagde K. de laagste inschrijver was, 
en dat hy V. d. T. heeft hooren zeggen, dat hij aan K. het werk gunde; 

„e». H. V., dat bü de door den getuige V. d. ï . op 17 September jl., boven het Haagsche Koffiehuis alhier 
gehouden aanbesteding is tegenwoordig geweest; dat h\j de ingekomen inschrijvingsbiljetten heeft hooren voorlezen, 
waaruit bleek, dat de beklaagde K. de laagste inschrijver was aan wien het werk toen door V. d. T. is gegund ; 

„O., dat ter terechtzitting is opgegeven door: 

„Den eersten beklWde Van VI.: dat hjj het hem ter terechtzitting vertoonde inschrijvingsbiljet herkent voor 
hetzelfde, dat hjj ;op den 17 September jl. eigenhandig heeft geschreven tot de aanneming van het bouwen van 
zes hecrenhuizen aan de Maliebaan te Utrecht, ten behoeve van den getuige V. d. T.; dat hy dit biljet heeft 
onderteekend als eerste borg, en tevens de handteekiening van de flrma Gebrs. v. L. Wz., als tweeden borg er op 
heeft geplaatst, waartoe de aannemer J. [. v. L., eenig lid van genoemde flrma, hem had gemachtigd ; dat h» 
daarna het biljet aan den beklaagde K. heeft ter hand gesteld, die het als aannemer heeft geteekend; dat htf wist 
dat dit biljet moest dienen om dienzelfden morgen by bedoelde door den getuige V. d. T. te houden aanbesteding 
ingeleverd te worden; dat hy ook wist, dat dit biljet wegens de omstandigheid, dat een der borgen het niet zelf 
onderteekend had, ingevolge het bepaalde by de algemeene voorwaarden van aanbesteding ongeldig was, en dat 
de beklaagde K. van plan was, zich op die ongeldigheid te beroepen, voor het geval dat genoemde V. d. T. na de 
aanbesteding geen voldoende waarborgen voor de betaling der aannemingssom zou kunnen stellen; dat hy dien 
17 September jl. by de bedoelde aanbesteding in bet Haagsche Koffiehuis alhier is tegenwoordig geweest, en dat 
hy V. d. T. alstoen heeft hooren zeggen, dat het werk aan K. als minste inschryver was gegund ; dat hy het 
proces-verbaal van aanbesteding niet heeft geteekend; dat de aar^teding geschiedde volgens het ter terechtzitting 
aanwezig bestek, waarby o. a. was bepaald, dat de algemeene voorwaarden voor de uitvoering f>n het onderhoud 
van werken, vastgesteld door den minister van waterstaat, handel en nyverheid den 12 September 1882, op bedoeW 
werk van toepassing zouden zy'n; 

„ft. den tweeden beklaagde K.: dat hy het hem ter terechtzitting vertoond inschrflvingshiljet voor hetzelffle 
herkent, dat de beklaagde Van VI. op den 17 September jl. in zfln tegenwoordigheid heeft geschreven en vervol
gens met zün eigen naam als eersten borg en met dien van de <lnna Gebrs. v. L. Wz. als tweeden borg geteekend, 
waarna hy, tweede beklaagde, zelf dat biljet met zyn eigen naam als aannemer heeft geteekend; dat hy wist, dat 
bedoeld biljet volgens de algemeene voorwaarden van aanbestflling ongeldig zou zün, omdat de tweede borg het 
niet eigenhandig had geteekend; dat het zyn plan was, om zich op die ongeldigheid te beroepen, wanneer de 
getu.ge V. d. T. na de aanbesteding geen voldoende zekerheid voor de betaling der aannemingssom zou kunnen 
stellen; dat hy op den 17 September j l , in het Haagsche Koffiehuis alhier er by tegenwoordig is geweest, dat dft. 
getuige V. d. T. heeft aanbesteed het bonwen van zes heerenhuizen aan de Maliebaan te Utrecht volgens de be-
palingen van het ter terechtzitting aanwezig bestek, waarby was bepaald, dat de algemeene voorwaarden voor de 
uitvoering en het onderhoud van werken, vastgesteld door den minjster van waterstaat, handel en nyverheid den 
12 September 1882, op het aan te besteden werk van toepassing zouden zün; dat hy alstoen het bovenbedoelde 
door hem als aannemer gerekend inschrijvingsbiljet heeft ingeleverd, doch dat hy plpt weet of hy dit biljet zelf 
aan den getuige V. d. T. heeft overhandigd; dat V. d. T. dadeiyk na de voorlezing van «e ingekomen biUette» 
aan hem als laagsten inschrijver het werk voor de som van f 38.463 heeft gegund; dat hy echter geweigerd heeft 
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het proces-verbaal van aanbesteding te teekenen en het werk uit te voeren, omdat V. d. T. geen zekerheid voor 
de betaling van de aannemingssom wilde geven; 

O., dat de beklaagde Van VI. ter terechtzitting heeft bekentl. dat hfl ook het hem ter audiëntie vertoond stuk 
van vergelijking A. heeft geschreven; 

„O., dat voorts ter terechtzitting onder cede is verklaard door de getuigen: 

„M. D. en P. A. J. N., tevens als deskundigen gehoord, ieder voor zioh eensluidend: dat zfl het geschrift, 
voorkomende op het hun ter terechtzitting vertoond stuk van vergelijking A. en op het hun mede aldaar vertoond 
inschrövingsbiljet hebben onderzocht en onderling vergeleken, en dat zfl tot de conclusie zjjn gekomen, dat de 
schrjjver van het inschrgvingsbiljet en van de handteekening „Gebrs. v. L. Wz." als tweeden borg daarop voor
komende, dezelfde is als de schrijver van het stuk van vergelöking A., op grond, dat het geschrift in beide stukken 

.volkomen overeenkomt, daar in alle opzichten de vormen der letters, de verbinding daarvan, de richting en de 
ajfwijkingen dezelfde zijn; 

„J. I. v. L. voornoemd: dat hjj is het eenige lid der firma Qebrs. v. L. Wz., en dat hü de handteekening, 
voorkomende op het' ter terechtzitting aanwezig en hem vertoond inschrijvingsbiUet „Gebrs. v. L. Wz." niet heeft 
geplaatst; 

„O., dat derhalve door de ter terechtzitting afgelegde bekentenis van den eersten beklaagde Van VI. en de 
bovenomschreven beëedigde verklaringen van de getuigen Van L., D. en N., met wier gevoelen als deskundigen, 
wat de beide laatsten .betreft, de rechtbank zich op wetenschappelijke gronden vereenigt. in onderling verband 
beschouwd, wettig en overtuigend is bewezen, dat de eerste beklaagde het ter terechtzitting aanwezig inschrijvings-
bUjet eigenhandig heeft geschreven, als eerste borg onderteekend. en de handteekening van de flrma Gebrs. v. L. 
(Gebrs. v. L. Wz.) als tweeden borg daarop heeft geplaatst; 

„O., dat voorts door de bekentenis van den tweeden beklaagde K., en de bovenomschreven beëedigde verkla
ringen van de sub 1. 2, 3, 4, 5 en 6 genoemde getuigen, in onderling verband beschouwd, wettig en overtuigend 
is bewezen, ;dat, toen de getuige L. v. d. T. op den 17 September 1886 in het openbaar boven het Haagsche 
Koffiehuis te Utrecht heeft aanbesteed het bouwen van zes heerenhuizen aan de Maliebaan aldaar, volgens de be
palingen van het ter terechtzitting aanwezig bestek en voorwaarden, waarbij o. a. was bepaald, dat de algemeene 
voorwaarden voor de uitvoering en het onderhoud van werken, vastgesteld door den minister van waterstaat, 
handel en nijverheid den 12 September 1882, op het bedoelde werk van toepassing zouden zfin, alsof zjj letterlijk 
in het bestek waren opgenomen, terwijl bij art. 26 van dat bestek was voorgeschreven, dat de biljetten, wat den 
vorm betreft, moesten z«n ingericht volgens het bepaalde bü de §§ 434-436 der algemeene voorwaarden.'de tweede 
beklaagde K. het door hem als aannemer onderteekend inschrijvingsbiljet heeft ingeleverd, en dat, nadat de ver
schillende inschrijvingsbiljetten door den getuige V. d. T. waren voorgelezen, het werk aan hem, tweeden beklaagde 
als laagsten inschrijver, voor de som van / 38,463 is gegund; 

„O., dat de tweede beklaagde, blijkens het ter terechtzitting voorgelezen proces-verbaal van verhoor, d.d. 

10 November 1886, aan den rechter-oommissarls heeft opgegeven en bekend i „ik herhaal mön bekentenis, dat ik 

op 17 September jl. te Utrecht het door mfl als aannemer onderteekende insohriJvingsbUiet tot de aanneming van 

het bouwen van zes heerenhuizen aan de Maliebaan te Utrecht ten behoeve van L. v. d. T., dat door F . W. v. VI. 

al» eersten borg was onderteekend, en ook door hem geschreven, bij de openbare aanbesteding aan den aanbesteder 

V. d. T. eigenhandig heb ingeleverd, wetende, dat de daarop als tweeden borg voorkomende handteekening van 

Gebrs. v. L Wz. niet door den eenigen firmant dier flrma, maar door mijn medebeklaagde Van VI, was geschreven" 

„O., dat die beklaagde ter terechtzitting echter heeft beweerd, dat hij niet weet, of hij het bedoelde biljet wel 
zelf aan V. d. T. heeft overhandigd; 

„O., dat de herroeping eener gerechtelijke bekentenis van soljuld op aannemelöke redenen moet gegrond «on, 

„O., dat de beklaagde geen aannemelijke redenen voor gezegde herroeping heeft bijgebracht; 

„O., dat dienaangaande voorts ter terechtzitting onder eede is verklaard door den getuige V. d. T. voornoemd 
dat hij op den 17 September jl. heeft gezien, dat de tweede beklaagde K. eigenhandig hem het meerbedoelde 
inschrijvingsbiljet heeft gegeven; 

„O., dat de bekentenis van den tweeden beklaagde door de verklaring van den getuige V. d. T. voldoende 
wordt bevestigd; 
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, 0 . , dat alcoo ten aanzien van den tweeden beklaagde door at)n eigen bekentenis, bevestigd door de beiiedigde 

verklaring van den getuige V. d. T., wettig en overtuigend is bewezen, dat genoemde beklaagde K. opzettelijk 

gebruik heeft gemaakt van meerbedoeld geschrift, door het aan den getuige V. d. T. ter hand te stellen, wetende, 

dat de daarop als tweede borg voorkomende handteekening van Oobrs. v. L, Wz. niet door den eenigen firmant 

dier firma, maar door z|)n medebeklaagde Van VI. was geschreven; 

„O., met betrekking tot de vraag, of de beklaagden slob door gezegde handelingen aan b|) de wet strafbaar 

gestelde feiten hebben schuldig gemaakt; 

„O., dat de wet als wetteiyk vereisohten voor strafbare valschbeld stelt i 

„1°. Een geschrift, waaralt eenlg recht, oenlge verbintenis of eenlge bevrijding van schuld kan ontstaan, of 

dat bestemd is om tot bewijs van eenlg feit te dienen; 

„2°. Het valschelQk opmaken of vervalsohen; 

„8°. Het oogmerk om bet geschrift als echt en onvervalscht te gebruiken, of door anderen te doen gebruiken; 

„4°. De mogelijkheid, dat uit dat gebruik nadeel ontsta; 

„O. ad lam.: 

„Dat b(j § 484 der bovengenoemde algemeene voorwaarden Is bepaald, dat de openbare aanbesteding geschiedt 

b|j enkele Insohryvlng, volgens de bepaling van het bestek, en bl) § 485 dier voorwaarden, dat de insohrljvings-

biljetten aan het lokaal van den aanbesteder moeten worden bezorgd; dat elk biljot door den inschrijver en door 

twee borgen wordt onderteekend, volgens een daarby gevoegd model, waarbij de aannemer zich bl) ondorteokening 

van dat biljet verbindt tot de aanneming van het werk voor do daarby vermelde som, en by onderteekening zich 

twee personen tot borgen stellen, en dat volgens § 486 dier voorwaarden alle geldige InsohrlJvIngsblUetten, bedoeld 

In de twee voorgaande paragrafen, van kracht blijven tot de gunning van het werk, doch uiterlijk gedurende 

dertig dagen, te rekenen van den dag, waarop de besteding heeft plaats gehad; dat eerst na dat tydstip de in-

Bcbry vern en bun borgen niet meer tot de vervulling der by de besteding op zich genomen verplichtingen gehouden 

a|)n; dat by g 488 dier voorwaarden wordt bepaald, dat de borgen door onderteekening van het proces-verbaal 

van besteding verklaren, de door den aannemer aangegane verbintenis wei te kennen, en zich vrijwillig te stellen 

tot 'zyn borden, zich leder afzonderiyk en voor hot geheel te verbinden tot het vervuilen van de verplichtingen, 

die de aannemer op zich heeft genomen, terwyi volgens do bepaling van § 440 dier voorwaarden het proces-verbaal 

van besteding door den minsten insohryver en zyn borgen na de besteding moet worden onderteekend, terwyi, 

indien /-li by de besteding niet tegenwoordig zyn, •/.[] verplicht zyn, zich op de eerste uitnoodiging binnen den 

daarby te bepalen termQa te vervoegen waar zulks wordt verlangd om de bedoelde onderteekening te doen: 

„O., dat daargelaten de vraag, welke rechten aan zyde van den aanbesteder, en welke verbintenissen aan z|jde 

van den aannemer en der gestelde borgen uit meergezegd InschryvlngsbiUet, volgens bovenstaande bepalingen 

ontstaan, in leder geval uit bet verband dier bepalingen voldoende volgt, dat het meerbedoeld insohryvlngsblljet 

op zyn minst bestemd was, om tot bewys te dienen van het feit, dat de tweede beklaagde E. zioh daarby all 

aannemer stelde, en dat de opgegeven personen F. W, v. VI. en Gebrs. v. L. Wz. zioh daarby bereid verklaarden 

„m als borgen toe te treden, zoodat het meergenoemde geschrift bestemd was om tot bewys van eenlg feit te dienen 

, 0 . ad Hum.:. 

„Dat de eerste beklaagde V. VI., ter zyner verdediging heeft opgegeven, dat hy de handteekening van den 

getuige J. l- v, L., als eenlg lid der firma Qebrs. V. L., met diens goedkeuring op het InBchryvingsbiljet heeft 

geplaatst; 

„O., dat de getuige V. L. voornoemd, die opgaaf van dezen beklaagde ter terechtzitting heeft bevestigd; 

„O., dat derhalve ten deze kan worden aangenomen, dat het plaatsen der handteekening van de firma Qebrs. 

V. L. door den beklaagde V. VI., met machtiging en goedkeuring van het eenlg lid dier firma heeft plaats gehad i 

„O., dat een onderteekend geschrift ten aanzien van den onderteekonaar alleen dan bewys oplevert, wanneer 

de persoon tegen wien men zich daarop beroept, erkent, dat geschrift te hebben onderteekend, hetgeen evenzeer 

geldt van de onderteekening door elk lid eener firma, dat van de teekening niet is uitgesloten; dat derhalve alleen 

de onderteekening kracht geeft aan oen dergeiyk onderhandsch stuk, zoodat het alleen tegen dea onderteekenaar 

bewyst, en slechts kan teekenen by, die zioh verbindt, waaruit volgt, dat het plaatsen van de handteekening, om 

oen rechtsgeldig gevolg te hebben, niet aan een ander kan worden overgedragen; 
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„O., dat volgens de bovenaangehaalde bepaling, opgenomen In § 48B van de algemeene voorwaarden, de borgen 
«elf moeten teekenen, temfll de bleetten, die niet door de borgen onderteekend zt)n, niet In aanmerking komen • 

„O., dat de eerste beklaagde Van VI. ter terechtzitting heeft opgegeven, dat hfl de handteekenlng van de 
ilrina Gebrs. v. L. op het InsohrUvlngsbUJet heeft geplaatst, met bet oog op de voornoemde bepaling van § 486 
der voorwaarden, om nameiyk het WUet voor ongeldig te doen verklaren, Indien de getuige V. d. T. na de in-
BOhrövlng en gunning van het werk weigerde, de noodige waarborgen voor de betaling der aannemtngtsom te 
geven, in welk geval h\i bet als niet gedaan wilde beschouwd hebben; 

„O., dat uit het bovenstaande al mede volgt, dat de eerste beklaagde, door op het bll)et als een der borgen 
de handteekenlng te plaatsen van de firma Gebrs. v. L., hetgeen nimmer als zoodanig eenig rechtsgevolg kon 
hebben, het in strjjd met de waarheid deed voorkomen, alsof aan de voorschriften voor een insohröving was 
voldaan, en alsof werkelök het eenig lid dier firma zich als borg had gesteld, zoodat die eerste beklaagde het 
geeohrlft, met betrekking tot de borgstelling, valsohelök heeft opgemaakt; 

„O. ad lllum: 

„Dat de eerste beklaagde Van VI. ter terechtzitting heeft bekend, dat hl) wist, dat de tweede beklaagde K. 
het bedoelde'kBQhrövIngsbUJet zou gebruiken, on dat z() zich op de onechtheid der handteekenlng zouden beroepen, 
indien de getuige V. d. T. na de aanbesteding de noodige waarborg niet wilde geven, welke laatste ook door den 
tweeden beklaagde is opgegeven; 

„O., dat derhalve, teneinde de beklaagden zich op de onechtheid der handteekenlng zouden kunnen beroepen, 
eerst de aanbesteding en de gunning van het werk door den getuige V. d. T. moesten plaats hebben, en mitsdien 
het InschrtJvlngsbllJet door dezen gebruikt zfln, terwül de beklaagden, volgens hun eigen opgaaf, beoogden, om 
dat billet voor genoemden V. d. T. het voorkomen te gevon, alsof het aan de vereischte voorwaarden voldeed, 
om daardoor de kans te hebben, dat het werk door voornoemden getuige aan den beklaagde K. zoa worden gegund] 
zooals ook ten deze heeft plaats gehad; 

, 0 . , dat derhalve door de boven als bewezen verklaarde daadzaken, dat de eerste beklaagde V. VI. bet billet 
aan den tweeden beklaagde K. heeft gegeven, en dat die laatstgenoemde beklaagde het geschrift aan den getuige 

V. d. T. heeft ter hand gesteld, tevens in verband met de bovenomschreven afgelegde bekentenis van de be
klaagden, van leder voor zooveel hem zelf betreft, wettig en overtuigend is bewezen, dat de eerste beklaagde V. 
VI. het oogmerk heeft gehad om het bedoelde inschrüvingsbiljet door den beklaagde K. als echt te doen gebruiken 
en tevens dat genoemde beklaagde K. daarvan opzettelUk gebruik heeft gemaakt als ware het echt; 

„O. ad iVum.: 

„Dat te dien opzichte ter terechtzitting onder eede is verklaard door de gehoorde getuigen L. v. d. T. voor
noemd: dat hü door de handelingen van beklaagden veel schade heeft geleden, omdat het bouwen van bedoelde 
hulzen daardoor niet heeft kunnen plaats vinden; dat volgens het bestek die huizen vóör den winter onder kap 
hadden moeten zt)n en het geheele werk op 1 April e.k. opgeleverd; dat volgens het bepaalde bfl de algemeene 
voorwaarden, door de gunning aan een der InschrUvers de andere inschrüvers ontslagen zön, zoodat hU of het 
werk zelf op kosten van de nalatigen had kunnen uitvoeren of een nieuwe aanbesteding moeten doen, waarvoor 
het evenwel te laat was geworden, omdat het seizoen te ver gevorderd was, en dat hJI in leder geval de kam 
zon hebben beloopen om bfl een nieuwe aanbesteding oen hoogere aannemingssom te moeten betalen; dat hü voor 
het houden der aanbesteding, die geen gevolg heeft gehad, kosten heeft moeten maken; dat hJJ voor het bouwen 
der buizen geld heeft opgenomen, en hi) nu renteverlles van dat kapitaal heeft, en alsmede verlies doordat de 
grond, waarop die hulzen zouden gebouwd worden, ongebruikt is gebleven; 

,W. A. G. J. voornoemd: dat het bö de aannemers alhier, waartoe ht| behoort, van algemeene bekendheid Is. 
dat de getuige L. v. d. T. voor de bedoelde aanbesteding nuttelooze kosten heeft gemaakt; dat het door hem 
voorgenomen werk vertraging heeft ondervonden, en dat er nog geen andere aanbesteding voor het bouwen van 
bedoelde huizen door V. d. T. heeft plaats gehad; 

, 0 . , dat door de verklaringen van genoemde getuigen, in onderling verband beschouwd, wettig en overtuigend 
ia bewezen, dat ten deze de mogelUkheld bestond, dat uit het gebruik van het inschrüvlngsbH)et voor V. d. % 
nadeel zou ontstaan; dat toch daardoor de aanbesteding geen gewensoht gevolg heeft gehad; dat de grond, waarop 
de huizen zouden gebouwd worden, ongebruikt is gebleven, zoodat het mogelük Is dat hl) daardoor verlies Ifldt, 
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terwfll elndeigk de raogeiykheld bestaat, dat een nleuwo aanbesteding minder voordeellg voor V. d. T. aal /.ün 
en dat lil) alsdan een hoogere aannomingBsom zal moeten betalen; 

„O., dat de eerste beklaagde alsnog ter terechtzitting heeft beweerd, dat hem bt) de dagvaarding niet Is te 
laste gelegd, dat door z(jn handeling voor V. d. T. nadeel kon ohtstaan, zoodat, al ware alles bewezen, waarvoor 
hy tereehtstaat, hy zich dan nog aan geen strafbaar feit zou hebben schuldig gemaakt; 

„O., dat het uit de Inzage der dagvaarding duideiyk Is, dat de feiten, aan de beklaagden te laste gelegd, ver
meld worden In een samengesteiden zin, waarin de leden door het zinteeken, het kommapunt, worden gescheiden; 
dat nu het osderdeel van een aaamgestelden zin slaat op het geheel, zoodat de woorden; uit welk gebruik voor 
V. d. T. nadeel kon ontstaan, aan het einde van den zin voorkomende, zoowel op het eerste gedeelte als op het 
tweede gedeelte van dien zin betrekking hebben, en als een geheel moeten worden beschouwd; 

„O., dat derhalve zoowel aan den eersten beklaagde als aan den tweeden beklaagde by de dagvaarding is te 
laste gelegd, dat uit het gebruik van het insohryvingsbiljet voor V. d. T. nadeel kon ontstaan; 

„O., dat mitsdien door de boven als bewezen verklaarde daadzaken, in onderling verband beschouwd, mede 
.wettig en overtuigend is bewonen, hetgeen aan de beklaagden by dagvaarding is te laste gelegd, daarsteiiende, wat 
den eersten beklaagde betreft, het misdryf van valschheld in geschrift en wat den tweeden beklaagde betreft, het 
mlsdryf van het opzetteiyk gebruik maken van een valsch geschrift, als ware het echt en onvervalsoht, voorzien, 
en strafbaar gesteld by artt. 826 en 286 Wetb. v. Strafrecht; 

„O., dat met het bewys van de feiten ook dat van de schuld van de beklaagden daaraan is verkregen, en 
mitsdien de gevangenisstraf by gemold artikel 226 bedreigd op de beklaagden behoort te worden toegepast; 

„Gezien de artt. 266 en 286 in verband met art. 11 Wetb. v. Strafrecht, en artt. 214, 216, 219 en 286 Wetb. 
v. Strafvord.; 

„Verklaart voorgeschreven feiten wettig en overtuigend bewezen, en dat zij daarstelien wat den eersten be
klaagde betreft, bet misdryf van valschheld in geschrift, en wat den tweedon beklaagde betreft, het mlsdryf van 
het opzetteiyk gebruik maken van een valsoh geschrift ais ware het echt en onvervalsoht; 

„Verklaart de beklaagden schuldig aan die misdryven, en 
„Veroordeelt V. W. v. VI. en K. K. voornoemd leder tot gevangenisstraf voor den tyd van veertien dagen; 
„Beveelt dat het als stuk van vergelyking gediend hebbende Insohryvlngsbiljet binnen veertien dagen, nadat 

dit vonnis in kracht van gewysdo zal zyn gegaan, aan L. v. d. T. Dz., zal worden teruggegeven; 
„Veroordeelt de beklaagden hooidzakeiyk In de kosten van het rechtsgeding, desnoods invorderbaar bil lyft-

dwang voor den lijd van hoogstens zeven dagen." 

K E U R I N G V A N M E T S E L S T E E N . 

De heer B. doet ons de volgende vragen: 

1°. Als in het bestek enkel gevelgrauw genoemd wordt, is u dan van oordeel dat eene .lading 

gevelgrauw, die door een architect voor klinker wordt geaccepteerd, door een ander enkel 

om kleur kan worden afgekeurd? 

2*. Kan in dergelijk geval de aannemer den architect (de fabrikant heeft zich aan die afkeuring 

onderworpen) voor het oponthoud annsprakolijk stellen ? 

Bij bovenstaande vragen gaat steller van de meenitig uit als volgt. Br is ter keuring een 

monster gevtlgrauw aangeboden. Dit monster wordt geaccepteerd. De daarop gevolgde lading is van 

hetzelfde gehalte, doch verschilt in klenr, waaruit de weigering tot ontvangst volgt. 

Daarbij wordt aangenomen door den een, dat gevelgrauw wel om deugd, niet om Meur kan 

worden geweigerd. — De architect beweert het tegendeel. Bovendien beweert opnieuw de aan

nemer, dat het monster is aangeboden niot om Meur, maar wel om deugd, daar gevelgrauw geen kleur 

aanwijst, en wilde men kleurige steen, dan had het bestek moeten bepalen kleurig hardgrauw. — 

De architect weder ziet ook in gevelgrauw kleun Vandaar verschil, dat zich met acht dagen 

oponthoud voor den aannemer en verlies voor den fabrikant heeft opgelost. 
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Wanneer wij met het vorenstaande te rade gaan, dan moeten wy in deze ons aansluiten bij-
het oordeel van den architect. Deze vraagt gnelgrauu,; en nu is grauw, al is het juist geen der 
schoonste tinten, die de natuur aanbiedt, toch een duidelijk te herkennen tint, dus onder cfc Wa™ 
te rangschikken. ledere oven levert steen in verschillende kleur, zelfs de minste is die eigen -
Die kleur, gevormd door de meerdere of mindere hitte waaraan de klei is blootgesteld is zelfs 
van dien aard, dat de fabrikant er niet alleen zyn soorten naar noemt, maar naar rangschikt -
De beste hardgrauw gebruikt men meestal voor gevels, het ^ n de gesorteerde soorten; was de 
hoedanigheid als klinker voldoende, dan zou die sorteering overbodig zyn, maar de klinker hoe 
deugdzaam ook, men denke aan de regenbakklinker, mist veelal de gelykkleurigheid die' aan 
gevelwerk vereischt wordt. Bovendien is de goedkeuring gehecht aan een onrgeUgd monstv en 
is de vraag alleen: voldoet de lading daaraan of niet f Wat in dat monster gezien wordt had dan 
nader vastgesteld moeten worden; zoolang dat niet is geschiedt, heeft de architect het recht tf 
te keuren wanneer lading en monster niet overeenstemmen. Van zelf volgt daaruit, dat schadevergoe
ding voor stilstaan der werkzaamheden niet ontvankeltfk is, daar het recht aan dengeen was tot 
de keuring geroepen. 

Wanneer het overgelegde monster bestaat uit verschillende steenen, waarvan een deel over
eenkomt met de lading, een ander deel niet, dan is geen recht tot weigering mogelyk, daar de 
beslissing moeielyk is. Wanneer echter alle bü het monster overgelegde eenerlei verschil aantoc 
nen, dan zien wij in de keuring niets dat naar eenige onblllykheid zweemt. 

Wy raden daarom steeds aan, de keuring van het monster uit niet minder dan een zes of 
achttal steenen minstens te doen bestaan. Dat vergemakkely'kt de beslissing in gevallen waar de 
opvatting niet gelijk is. 

EEN TOESTEL TOT BEVOCHTIGING DER LUCHT IN PABRIEKSLOKALBN 
OF ANDERE GROOTE INRICHTINGEN. 

stof voortdu-
in beweging 

Om de lucht gelykmatig en voldoend in een vochtigen toestand te houden, zoo noodig voor 

inrichtingen waar 
veel 
renc 
is, heeft men mid
delen bedacht, om 
door een nngeboot-
steu fijnen regen het 
schadelijke daarvan 
weg te nemen. Daar 
waar men nu tegelij
ker tijd die vochtige 
lucht kan gebruiken 
by' werkplaatsen, 
als op Fig. 1 aan
getoond, heeft der
gelijke vinding een 
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dubbele waarde. Het komt er Tooral op aan dat, om de verdeeling veelvoudig te doen zijn, de 

•MiHtki •••"••••• bevoohtigingstoestellen op verschillende plaatsen moeten 
. j^a |B |^^S | i ( j | ! / , worden aangebracht. Daardoor kan de lucht overal de 

•^^ r ! wB/ ' i® deelen opnemen, die door den sterken druk van den aanvoer 

daarvan verspreid worden. — Tevens moet het water in 

zoodanig gering gehalte zich verdeelen, dat geen drup kan 
; J i i mmWmïÊÊÊÊ^vWWk. ontstaan, waardoor de werktuigen bevochtigd worden, op 

l l l i l^? '*! ! î|?.?3 IIPP' eene wijze die geen roest vormt. De goede verdeeling is 

A : l ^ S I f ^ É ^ ? : ^ ^ daarom eene hoofdvereischte. 

^Mgpi?? ' '^p#ï G e b r. K o r t i n g , te Hannover, welbekend door hunne 

bijzondere groote kennis op het gebied van waterverplaat-

^̂ ffiSLl ^ilïIilftO: sing enz, zooals wij ons nog herinneren van de werktuigen 

fll| |llpri ter Internationale Tentoonstelling te Amsterdam ingezonden, 

- l lf l i :; dachten zich een toestel zooals Fig. 2 teruggeeft. 

De buizen der leiding, één tot aan- en één tot afvoer, 

loopen door de ruimte waarvoor de toestel noodig is, heen. 

Op de aanvoerbuis D zijn de toestellen bij E aangesloten. 

Een afvoerder A, eveneens aangesloten aan de buis B, doet 

het water uit de kom T zich verwijderen. De druk der 

leiding op minstens 2 athm. aangenomen, voert het water 

door den verspreider S, waarin het aanwezige onreine uit 

het water achterblijft en de fijne waterverdeeling gevormd 

wordt. Deze verspreider is op zeer gemakkelijke wijze te 

T - mr reinigen. De ontstane waterregen is op het midden het 

^ S | p = — ~ fijnste, aan den buitenrand gevulder, waardoor die deelen 

wA- door hunne zwaarte loodrecht in de kom terugvallen en 

' den loop weder opnieuw medemaken, want hetzelfde water 

maakt een gedurigen omloop, daartoe in beweging gebracht 

Fis- 2. ftoQT het werktuig P. Wanneer men de hoogte van den 

watertoevoer wenscht te beperken, wordt boven den toestel eene schaal gehangen van kleiner 

omvang dan het bekken T. De schaal is dan naar willekeur op hoogte te brengen, hetgeen noodig 

kan zijn daar waar men de verdeeling zoo gering mogelijk wenscht te doen zijn. Wij gelooven, 

dat dergelijke praktische vinding de gezondheid van velen onzer werklieden kan beschermen, en 

tegelijkertijd de inrichting zelve zich de voordeelen kan ten nutte maken. 

EENE NIEUWE METHODE OM HOUT SPOEDIG EN OP MIN KOSTBARE 
WIJZE VAN BEELDHOUWWERK TE VOORZIEN. 

In onzen tijd is de bewerking van het hout ontzaglijk toegenomen, als gevolg waarvan 
rele vroeger geheel onbekende houtsoorten in den handel kwamen; tooh blijft er op dit gebied 
nog veel te doen. Men heeft zich nu vooral bezig gehouden met de groepeerim? der verschillende 
houtsoorten, van de kleurvorming eene bijzondere studie gemaakt; die studie uitgebreid tot do 
bewerking kan nog vele gunstige resultaten leveren. 
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Met eenvoudige middelen gelukt het dikwerf, toegerust als wij zijn met tal van werktuigen, 
op min kostbare wijze uitkomsten te verkrijgen, die in vroegere jaren niet dan door overmoeiden 
vlijt en veel handenarbeid te bereiken waren. 

Daaronder kan ook de vinding gerekend worden van A u g u s t G u a t t a r i die evonzoo 
voor weinig geld verschaft hetgeen anders buiten het bereik zou liggen. Die vinding bestaat in 
de nabootsing van beeldhouwwerk, JVso Sculptur genaamd. Op dit oogenblik geschiedt de toe
passing YOornamelijÉ' op lijsten of dergelijke, maar het laat zich aanzien, dat het ruime veld, 
daarvoor geopend, spoedig meer en meer zal worden ingenomen en die fabricatie eene belangrijke 
plaats innemen onder de verschillende takken onzer nijverheid. 

De kunst bestaat in het door hitte afdrukken van ornamenten, ongeveer op de wijze als de 
sigarenfabrikant zijn stempel en merken op de kistjes brandt. Het spreekt vanzelf dat daarbij 
aan de zuiverheid van den vorm de meest mogelijke zorg moet worden besteed. De verkregen werk
stukken zijn solider dan die van surrogaten, terwijl de prijs daarmede tevens concurrerend is. 
Bovendien biedt de hulp der werktuigen gelegenheid den druk zoo spoedig en veelvuldig mogelijk 
te doen zijn, hetgeen op de prijs van invloed is. De uitvinder heeft daartoe eeu oven sanmge-
steld uit gewone steenen, vanbinnen bekleed met vuurvaste tegels en in zijn geheel aaneenge-
koppeld en verbonden door trek- en verbindingstangen. In dien oven bevindt zich de afdeeling 
waar de vormen aan de vereischte gloeihitte worden blootgesteld. Op mechanische wijze worden 
zij in- en uitgeladen en zoodanig geplaatst dat beschadiging voorkomen wordt en tevens eene 
gelijkmatige verwarming aan den geheelen vorm ten deel valt. Te gelijkertijd belet zulks het krom 
trekken. Elke vorm bevat de negatieve teekening van wat verlangd wordt, en is voorzien van 
kleine gaten waardoor de rook of verbrande gedeelten van het hout bij het afdrukken jontstaan 
zich kunnen ontlasten. 

Is de oven verwarmd, dan worden de vormen daarin gebracht en hebben deze een donker 
rooden gloed aangenomen, dan. worden zij op dezelfde wijze mechanisch verwijdert door een sterken 
luchtstroom gevoerd en alzoo gezuiverd van alle onreinheden die de hitte van den oven oplevert. 
Is de vorm buiten den oven, zoo wordt deze op de drukplaat opgesteld, het hout daarboven 

.geplaatst, en tot op gelijkmatige diepte vangt de vorm de beweging aan, terwijl tegelijkertijd 
het hout zich verplaatst. 

Die bewerking wordt volgehouden, totdat afkoeling, de kracht der inbranding belemmert. 
Dat stempelen is het werk van een oogenblik. Men kan de diepte van het in te branden gedeelte 
naar verkiezing bepalen en den stempel daarop plaatsen. Is die diepte echter nogal belangrijk, 
dan is het verkieslijk door meerdere stempels het afdrukken te herhalen, opdat het verbrande 
hout gelegenheid vindt, zich te verwijderen — ook moet in dat geval het hout even met warm 
water worden uitgespoeld, waardoor de kantigheid der deelen gewaarborgd is. 

Het hout moet goed droog zijn, en zoo min mogelijk van hartsdeelen voorzien. — Noten- en 
peerenboomenhout laten zich daarvoor bijzonder gunstig behandelen. 

Een druk van 22 KG. wordt berekend voor een kwadraat centimer hout oppervlakte. 
Hoe langer de vorm met het hout in verbinding is, des te dieper dringt deze daarin, hoe 

meer gegloeid die vorm is, des te zuiverder is de afdruk. - - Druk, vormhitte en tijd moeten voor 
de bewerking dus met elkander in overeenstemming gebracht worden, waaromtrent de praktijk 
spoedig den weg wijst. 

"Wij gelooven gaarne, dat deze eenvoudige en alleszins practische bewerking een goede 
toekomst heeft, op die wijze is het mogelijk paneelen voor deuren van de zuiverste geincrusteerde 
versieringen te voorzien, hier den vorm indrukkend, waardoor het ornament verdiept, daar weder 
het hout oplossend dat de versiering omringt, waardoor het geheel de nabootsing van beeldhouw
werk verkrijgt. Een dergelijke fabricatie is tevens mogelijk op vele onzer industrieele inrichtin
gen, tot houtbewerking op min kostbare wijze toe te passen, daar de samenstelling berust op 
een zeer begrijpelijk beginsel. Waar ons land zoo talrijk vele goede fabrieksinrichtingen kan 
aanwijzen, in den laatsten tijd ontstaan tot bearbeiding van het hout, gelooven wij dat b\j 
kennisname ook spoedig de »»«> soulptur" zal behooren tot het gebied van hun werkkring. — 
"Wij gelooven dat het succes op zoo iets zeker moet zijn. 
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BRAND! BRAND! 
EEN N I E U W A L A R M - T O E S T E L BIJ BRANDGEVAAR. 

Het is zeldiaftm wanneer in de hoofdstad dat geroep zioh langs den openbaren weg doet hooreu 
Alles gaat tegenwoordig zoo gezwind, dat de brandweer al voor de deur staat, bijna ter

zelfder tyd dat de oude jnfirouw over haar stoof struikalt, waarin een gloeiende Januari haar 
zelven en omgeving met ondergang bedreigt. Ja menigeen steekt 's morgens het hoofd uit de 
veeren en ontvangt de mededeeling dat twintig huizen verder er een tusschen uit gebrand is. 

Dat,moest vroeger eens gebeuren, de geleele straat of grapht was aan het bergen voor den in 
aantocht zijnden vijand. Die gerustheid hebben wy aan de vele uitvindingen en verbeteringen te 
danken, als krachtige blusohmiddelen, goed georganiseerd personeel enz., waardoor het gevaar zeer is 
afgenomen. Toch blyft het aanwezig, zoo lang wy vuur voor ons zelven of oneen werkkring be-
hoeven, vandaar dat de wetenschap er voortdurend op uit is het gevaar zooveel doenlijk te beperken. 

Wij maakten dezer dagen kennis met een zeer belangrijke vinding op dit gebied, voor groote 
gebouwen met veel apartementen hoogst nuttig, als gestichten, schouwburgen, hotels enz. Bvenzoo 
vobr elke woning, alsook voor menig fabrikant die aan zijne fabrieksinriohting een bepaalde 
warmte uoodig heeft tot droging der artikelen, of wel voor den hovenier die zijn broeikassen 
wil in orde houden, en die door soms meer te geven dan noodig is, zijn planten schaadt. Voor 
die allen vormt het een waarschuwende stem. 

De toestel bestaat uit een kastje, waarin kleine batterij, hetwelk naar verkiezing geplaatst 
kan worden. De maat is hoog 0.86, breed 0.16 en diep ongeveer 0.28 M. Twee geleiddraden, 
de een met de battorij, de ander met den wekker verbonden, worden aangesloten aan een zeer 
beknopt werktuigje. Op het eerste gezicht doet dit ons denken aan een schroevendraaier met 
plat heft, zooals de timmerman wel eens in gobrulk heeft. De lengte is ongeveer 0.16 M. Dit 
werktuigje vormt de waarschuwende macht, wanneer de hitte in de kamer of ruimte hooger 
8%t dan zulks verlangd wordt. Het wordt daartoe bij de zoldering aan den wand geplaatst. 
•De stift bestaat uit twee veeren ter wedemyden op het heft geschroefd, breed 0.01 en dik 0.008 M. 
De dikte van het heft is ongeveer 1 cM., waardoor de beide veeren van elkander verwijderd 
staan. De eene stift is van koper, de andere van staal. Op de stalen is eene kleine verhooging 
aangebracht, waarin het geheim der vinding is weggelegd. Die verhooging is ongeveer 8 m.M. 
waardoor de afstand daar zeer verminderd is tusschen de veeren onderling. 

Op het heft zit een stelsohroef zooals die wel op de vroegere passers voorkwam. 
Deze stelsohroef heeft op den rand diverse verdeellngen. Iedere verdeeling geeft een warmte-

graad aan als volgt: 
26° Celcius = 72° Fohrenheit. 60» Celcius = 122° Fahrenheit. 
80° . » 85»° > 60» . » 140° » 
40° » > 108° , 70° . . 158«o > 

Zet men nu de schroef op het schroefje dat 26 C. aanwijst, dan zal de warmte in de ruimte 
geklommen tot die hoogte, de belde veeren tot elkander brengen, en daardoor het onmlddellyke 
sein geven. Het verhoogde gedeelte raakt in contact met de koperen veer, en tot zelft op de 
verst verwijderde plaats meldt het sein zich aan. Zoo kan elke vastgestelde warmte graadhoogte 
sioli doen kennen. Is er dus brand In een hotel, de portier ontvangt dadelyke waarschuwing, 
door de zich ontwikkelende warmte, bovendien zou de toestel In verbinding gebracht met het 
schelbord, daardoor dan tevens kunnen aanwijzen In welke kamer gevaar bestaat. Zelden zagen 
wij eenvoudiger oplossing, die veel onheil kan voorkomen. Zoo zou de brandweer In staat zijn 
op die wijze aangesloten, zich van naderend gevaar te vergewissen. Maar velen kunnen or' 
zooals gezegd, In hunnen werkkring voordeel van trekken. Terwijl toch de werkman zich op 
een ver afgelegene plaats bezig houdt, kan hij op die wijzd opmerkzaam gemaakt worden — 
dat in broelkas of drooglnrlchtlng aan de elsch is voldaan. 

De Heer D. C. M o l e n k a m p , Spuütraat 74, (a Amsterdam, brengt deze werktuigen In den 
handel, en heeft gedurende eenlge dagen er een gedeponeerd aan ons redactie-bureau ter kennis
name voor degenen, die lu deze vinding belangstellen. Wij verklaren ons daarom gaarne tot nadere 
toelichting bereid. 
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B O U W K U N S T . 

EEN OUDE SCHULD. FRONTISPIES-CONCERTGEBOUW TE AMSTERDAM. 

{Dij dt Plaat.) 

% |et was 1886, en wel 7 April, dat de derde afloTering van het Farfmocwm hot lovonslicht 
zng. Onder de mededeelingen, daarin opgenomen, bevond er zich een, onder het hoofd »Wtrk-
plaatim" In het atéliir van Joh. Frame, wanr een bezoek werd gebracht tot besohouwing van 
het model * frontispies ten dienste van het Concertgebouw te Amsterdam," Wij mochten toen de 
beteekenis der verschillende figuren nader ouischnjvon en er op wijzou, welke verdiensten in dien 
arbeid vervat waren. (Zie pag. 43), Maar togelijkortijd deden wij eene belofte,'en wel om later 
eene reproductie te geven van de photographic, naar dit model genomen. Belofte maakt schuld 
en onze rekening bleef open staan. Thans echter zijn wij in de gelegenheid haar te kunnen 
vereffenen en al is het geen houwkunst, welke zich onder de eerste indeeling ditmaal rangschikt, 
het betreft toch een o dor kunsten, zoo machtig om die bouwkunst in waarde te doen stagen. 
De beeldhouwkunst vormt zeker de allereerste aansluiting, daar waar de bouwkunst de hulp harer 
lustren mag ondervinden, tot verkrijging van een In alle deelen waardig begrepen geheel. Het 
frontispies aan het Concertgebouw is sinds eenige maanden voltooid, en hoewel dit uiterst moeielyk 
«ou te nemen zijn, zou de photographic naar de workolijkheid nog grootere waarde hebben, door
dien overleg en uitvoering daarin nog verbeteringen brachten, welke een eerste aanleg niet dadeiyk 
veroorloofde op de kleinere afmeting toe te passen. Uit alios is echter te zien dat de vervaardiger, 
Joi. franse, Beeldhouwer te Jmstsrdam, zijn taak met ernst heeft opgevat, en aanspraak mag maken 
op welverdiende erkenning. Als bgdrago tot onze collectie platen, behoort dóiö voorzeker niet 
tot de minste. De afmetingen van het frontispies bedragen 16 Meter lengte bij eene midden-
hoogte van 4.10 Meter. Het materiaal is Savonnière steen. De geheele arbeid werd in vjjf 
maanden tijds aan het gebouw voltooid. 
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P R I J S V R A A G - Z U R I C H . 
EEN WOORD TOT OPWEKKING AAN ONZE NEDERLANDSCHE BOUWKUNDIGEN. 

De stad Zurich ondergaat een kolossale verandering. Het meer, dat zeer eigenaardig door 

villa's en woonhuizen is ingesloten, vormt eene bijzonder schoone partij. Men begreep echter 

terecht dat natuur en kunst niet met elkander in overeenstemmmg waren en er kwam een 

plan tot stand om het minder sierlijke, dat de aanwezige huisbouw kenmerkte, te wijzigen in 

een aanleg die, na algeheele voltooiing, belooft Zurich tot een der schoonst 'gelegene plaatsen te 

maken. Ten dien einde werd langs de meeroevers eene ruime kade aangelegd met wandelwegen 

en al wat tot verbetering der bestaande toestand kan medewerken, de aanwezige straten verlengd, 

en gezorgd dat ontspanningsoorden, in overeenstemming daarmede, tot stand kwamen. Tot het 

laatste behoort ook het plan dezer prijsuitschrijving. Wij hebben het niet onbelangrijk geacht het 

programma ter kennis te brengen van onze Nederlandsche bouwkundigen. Wij leven in een 

tijd, de prijsvragen bewijzen het, waarin Nederland gerechtigd is, zich in dit opzicht te 

scharen naast die rijken, waar de kunst sinds lang het troetelkind was. Onze beursprijsvraag 

moge ook al een zeer miskend eind hebben gevonden, voor de betrokkenen bewees zij dat onder 

de verdienstelijken de grootste verhouding aan onze zijde was. Dat doet het vertrouwen stellen, 

dat elders onze fortuin beproefd, zulks wellicht met goeden uitslag kan bekroond worden. Het 

betreft hier tevens een onderwerp, dat niet machtig is, daar vorm van terrein als anderszin» 

medewerken tot gemak van de indeeling. Bovendien zou het eene, voor ons streelende voldoe-

ning zijn, indien een der premiën zijn tocht naar hier nam. Moge daarom velen onzer bouw

kundigen tijd en gelegenheid kunnen vinden zich bij het concours door hun werk te doen 

vertegenwoordigen. De teekeningen, behoorende bij het programma, liggen ter inzage aan ons 

Redactiebureau en zijn wij tot nadere toelichting bereid. 

I. P r o g r a m m a v o o r h e t o n t w e r p v a n e e n c o n c e r t z a a l ( T o n h a l l e ) 
p a v i l j o e n - en t u i n a a n l e g a a n de k a d e t e Z u r i c h . 

ARTIKEL 1. 

De directie belast met den bouw der kaden te Zurich opent een aigemeen concours voor ontwerpen van een 
muziekzaal. pavHJoen en daarbü behoorenden tuinaanleg op een terrein aan die kade. 

AST. 2. 
De mededingers kunnen tusschen twee beschikbare terreinen op situatie aangeduid kiezen. 
«. De plaats der bestaande concertzaal (zie situatieteekening A.) De grootte der te bebouwen oppervlakte is als volgt: 
De beide sitnatiekaarten geven de grootte van ieder terrein nauwkeurig aan. Als voor aanleg van den tuin-

ongeveer 4600 M». bestemd wordt. bl«ft nog een groot gedeelte tot bebouwlog over. 

Het noordelük gedeelte van het terrein moet door ,en straat begrensd worden en tot particulieren bouw 
ingericht. 

». Dit terrein Is gevormd tusschen de kade, Alpenstrasse, Gotthardstrasse en Klaridenstrasse (zie situatietee
kening B.) Het geheele terrein kan voor het ontwerp in gebruik genomen. 

ART. 3. 
Het volgende is omtrent deze terreinen nog op te merken. 

Daar belde terreinen door de kade van het meer verwüderd zün, moet er met de plaatsing van het pavil
joen en den aanleg van den tuin alsook met het niveau daarvan opgerekend worden, dat een onbelemmerd uitzicht 
op het meer en gebergte overblöft. Bö bUzondere feestelijke gelegenheden, wanneer vergrooting der beschikbare 
ruimte noodig is, moet dit alsvolgt kunnen geschieden : 



s 
Bjj terrein A door aansluiting van den zuidelp begrensde parkaanleg, zoogenaamde Stadelhoferaniage, met den 

aieh daarop bevindenden aanleg. 

Bjj terrein B door toevoeging van den parkaanleg op de kade die alsdan met licht rasterwerk kan worden afgesloten. 
Beide terreinen ztyn horizontaal. 

ABT. 4. 
De vastgestelde bouw- of grenslünen mogen niet worden overschreden. Z[\ mogen doorbroken worden door 

vleugels, middenbouw, terrassen, afsluiting enz. Trappenaanleg moet binnen de grenslünen vallen. 

ART. 5. 
De plaatsing der voornaamste lokalen wordt alsvolgt verlangd: 

De in parterre of in verhoogd parterre aanwezige ruimte voor groote concertzaal, paviljoen, restauratien, ver-
verschingszaal zullen in gemakkeltjke verbinding met elkander moeten staan. Er moet vooral op gelet worden, dat 
4e groote zaal en paviUoen zoo gelegen zjjn, dat deze beide, wanneer dit noodig blijkt, zeer gemakkelijk met 
«Ikander in gebruik genomen kunnen worden, waarby de groote zaal dan als Danszaal, het Paviljoen als Eetzaal 
dienen kan. 

ABT. 6. 
De kleine concertzaal, die het geschikst aan te brengen is op de eerste verdieping ter hoogte der gaanderijen, 

moet zoodanig z|Jn ingericht, dat bij groote feesten en concerten,. deze door dadelijke aansluiting met de gaande-
tjjen, tot de groote zaal kan aangetrokken worden. 

Daar de kleine concertzaal ook voor tooneel-uitvoeringen genoegzame grootte biedt, is het noodig de ruimte 
voor het tooneel bestemd, van twee vertrekken te voorzien, in verband daarmede, die dan tot kleedkamers kunnen 
dienen. Andere verdeeling wordt daarby niet vereisclit. 

ART. 7. 
Groote en kleine zaal zullen over dag zonder kunstverlichting, goed verlicht moeten zflu. De toegangen daartoe 

moeten talryk en de vorm der trappen naar de kleine zaal en gaanderyen zoodanig zyn, dat een spoedig verlaten 
mogeiyk is. Dat betreft ook de verschillende kleedkamers. Voor de groote zaal, is het aanbrengen van een vol
doend aantal nooddeuren gevorderd. 

ABT. 8. 
Kamer voor de directie en betaalkas moeten zoo geplaatst, dat deze gemakkeiyk te bereiken, en met de 

overige ruimten verbonden zjjn. Het is ter keuze ook nog plaatsen te bepalen voor hulpbetaalkassen. 

ABT. 9. 
De muziekschool, kan naar verkiezing aangebracht, doch met btJzonderen ingang en vrye trap. 

ABT. 10. 
Privaten en urinoirs moeten in voldoende hoeveelheid aanwezig zyn, en met volkomen afscheiding voor 

mannen en vrouwen. 
ABT. 11. 

Het is den ontwerpers vry gelaten, het concertgebouw en paviljoen, niteriyk als een geheel te beschouwen, 
ook kan dit laatste als geheel zelfstandig worden daargesteld. 

ABT. 12. 
By geiyke artistieke verdiensten en doelmatigheid der inrichting, heeft d4t ontwerp den voorkeur, dat by de 

uitvoering de minste bezwaren en kosten verelsoht. 
Het gebouw zal bevatten: 

I. Groote Concertzaal met bfjbehooren. 

«. Groote Concertzaal, geschikt voor 1600 personen, 
waarvan 1200 in het Parterre en 400 op de 
Gaanderijen 

(De plaatsing der stoelen aan te geven.) 
4. Orchestruimte (Podium). Dit moet voor buiten

gewone doeleinden 2i M. verlengd kunnen worden. 
e. Een of twee Kleedkamers, te zamen 
d. Kamer voor het Orchestpersoneel 

Oppervlakte 
roinstgeno-

men ruimte, 
in M3. 

776 

158 
70 
20 

TOELICHTINGEN. 

Ter hoogte van twee verdiepingen. 

Amphitheatergewyze ingericht, aanvangende 
1.60 Meter boven de zaalvloer. 

De orchestruimte begrensd. 



e. Directiekamer en betaalkas 

f. Vestibule voor de Groote Zaal, loogenaamde foyer. 

g. Berg- of Magaz[jnruimte voor mobilair enz. . . 

h. Bestnurskamer. . 

i. Trappen naar de eerste verdieping, retirades, 
gangen enz. (Ook op de verschlll. verdiepingen.) 

*. Gaanderij der Groote Zaai 
/. Kleine Concertzaal 

m. Orcbest- of tooneelrnimte. (Podium) 
«. Twee vertrekken, te zamen 
o. Een kamer 
p. Kleedkamer 
q. Kleedkamer voor Muzikanten en Koor . . • . 

Il» Conoert-Pavlljoen. 

Conversatiezaal. . . . 
Orchestrulmte (Podium), 

Ruimte voor de Muzikanten . . 
Retirades voor Heeren en Dames. 

I I I . VerTcrsehliigsrii imtc. 

Groote Restauratie 
Twee of drie Gezelschapszalen, ieder 
Buffet met b|)üeboorende ruimte. . 

Keuken met wasch- en bergruimte 
Drie of vier woonvertrekken voor den Kastelein. . 

Slaapkamer voor dienstpersoneel 
Kelder als taplokaai en ruimte voor verwarmings

toestellen 

IT. MnzlekBohool. 

Kamer voor den Directeur , . . 
Kamer tot berging voor de Instrumenten en bibliotheek. 
OndcrwljzersUamer 
Zes of zeven OnderwDskamers, leder 
Repetitiezaal 

V. Tulnaiiiilegr. 

Overige ruimte 

Oppervlakte 
minstgeno-

men ruimte, 
in M*. 

86 
220 

86 

86 

820 
40 
40 
10 

40 

780 
68 

20 

260—800 
80-40 

60 

80 
26 
20 
20 

180 

rOELICHTINGEN. 

HIerbt) moet gezorgd worden voor bescha
duwde plekjes. Van het paviljoen moet 
bet uitzicht zoo min mogeiQk door boo-
men of planten belemmerd. 

Dit bet bovenstaande biyut dat minstens 8600 M2 voor de bebouwing (zonder tuinaanleg) noodig is. 

Voor de zaal aangebracht met toegang tot 
de kleedkamer. 

Gomakkeiyk te bereiken van af Groote Zaal 
en Paviljoen. 

Zie hieromtrent «. 

Tot bibliotheek voor de Vereeniging. 

Ten dienste der Kleine Zaai. 
Gescheiden doch onmiddelliju de orchest

rulmte begrensd. 

Tevens ingericht om dienst te kunnen doen 
by de concerten in den tuin, 

B|) doelmatlgen aanlog kunnen deze tegelij
kertijd dienst doen b|j de Groote Zaal. 

Met retirades enz. 

Zoo mogelijk gelijktijdig ten dienste van het 
Paviljoen. 

Er moet gerekend worden op de inrichting 
tot volkomen aféinlting der restauratie
lokalen van de concertzalen. 

Kan ook in het Sousterrein. 
Hiervoor kan ook een tusschenverdieping 

van 2.40 Meter hoogte gebezigd. 

In het Sousterrein met geschikte toegangen. 
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II. VOORWAARDEN. 
*• D6 ontwerpen kunnen, daar het slechts om de opvatting te doen is, sohetsender wijze worden behandeld 

op eene schaal van 1: S00. 

Ge vr a a g d w o r d t : 
o.) De versohillende plattegronden. 

b.) Minstens twee gevelteekenlngen, waarvan een ter keuze, de andere het concert-paviljoen te zien geeft 
«.) De tot verduldell)klng noodlg zynde doorsneden. 

. d.) Sltuatleplan van het geheel met den tuinaanleg. Schaal 1: 600. 
«.) Korte omsohrJ)ving benevens globale begrooting der kosten per M8. 
9. Zooals vooraf gemeld Is, bluft de keuze der terreinen aan de mededingers overgelaten. 

Tot bekrooning is de Jury ter beschikking gesteld 4 i. 6000 francs. Aan die Jury Is overgelaten de 
prflzen en het aantal der te bekroonen ontwerpen te bepalen. Het beste ontwerp ontvangt echter niet 
minder dan 2000 francs. 

8. De ontwerpen moeten voor of op 81 Augustus e.k. ingeleverd worden aan D ie D i r e k t l o n d e r 
Q u a i b a u t e n In Z u r i c h . — Ieder ontwerp moet het opschrift bevatteni „ K o n k u r s a r b e i t für 
e i n e T o n h a l l e " . 

De toezending moet franco geschieden. Ontwerpen die na den vastgestelden datum op het postkantoor 
aankomen, werden niet In ontvangst genomen. 

4. Ieder ontwerp moet vergezeld gaan van een motto en van een naambrief met woonplaats, evenzoo onder 
hetzelfde motto in verzegeld couvert. 

6. De prösultsohrUvers behouden zlok het recht voor na de booordeellng door de Jury van enkele ontwerpen 
eene openbare tentoonstelling te houden. Voor de sluiting dezer tentoonstelling mogen de ontwerpen niet worden 
opgevraagd. 

6. De uitspraak der Jury wordt bekend gemaakt en zal op verlangen aan ieder der deelnemers worden 
medegedeeld. 

7. De bekroonde ontwerpen bleven het eigendom der prüsultsohrüvers en kunnen door hun naar verkiezing 

tot verdere doeleinden gebezigd worden. 

8. De niet bekroonde ontwerpen kunnen na de sluiting der tentoonstelling tegen behoorlijken waarborg van 

eigendom terugbekomen of afgehaald worden. Indien binnen 4 weken na dien t|jd deze nog niet zfln opgeölsoht 

worden z||, na Opening der neambrieQes, aan de vervaardigers franco teruggezonden. 

D i r e c t i e van den K a d e b o u w : 

ZUEICH, April 1887. C. C ÜLRICH, yoomtler. 

Dr. BEETSCHINGBR, Seorttaris. 

BOUW-VE RGUNNI NG. 

EEN STRIJD ZONDER EINDE. 

De quaestie Gemeente-Bestuur van Amsterdam contra H. A l i n k is in haar geheel behandeld 
in onzen vorigen jaargang. Wij hebben achtereenvolgens aangetoond met hoe weinig overleg en 
billykheid door de in deze aansprakelijke gemeente-ambtenaren is gehandeld. Overrompeling 
van eigendom behoort tot de zeldzaamheden en tot een tijdperk, toen de beschaving nog bitter 
weinig was gevorderd. Die tijd ligt gelukkig verre achter ons. Niet alzoo dacht Amsterdam's 
Wethouder van Publieke Werken er over, die in 1886 het perceel Nieuwendyk 18 door z\jne 
politie-troepen liet belegeren en daardoor den eigenaar zoo goed als geheel zijn eigendom ontnam. 
Het was een even zonderlinge als roekelooze daad. De aanval was gemeend, want geen spijker 
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mocht geslagen worden. Toen dan ook eens ter verzending een pakkist het noodige verband moest 
verknjgen, en hamer en draadnagel met elkander in kennis kwamen binnen de belegerde ruimte, 
klonk het gebod verboden te timmeren", en dat kwam vrij wel overeen met het feit: .rootoy utf 
hier zijn kunt ge deze ruimte wel ah verloren beschouwen." Onder zulk een macht moet zelfs de 
sterkste bezwijken. Niet alzoo de Heer A l ink , die, op hoogen leeftijd, geleerd had geduld te 
oefenen, te wachten tot anderen voor hem zouden spreken, daar waar eigen verdediging geen 
gehoor mocht vinden, 

De zaak kwam by adres in den Raad, maar daar ging het als by verrassing in de groote 
bodemlooze doos. De gasthuisquaestie was in die dagen aan de orde, en het was den Heeren niet 
euvel te duiden, dat zij na zoo langen tijd over niets anders als over het gasthuis gehoord te 
hebben, zelf een gevoel van krankheid over zich hadden en naar de frissnhe buitenlucht ver-
langden, waardoor Alink's aanwezigheid bij adres over het hoofd gezien werd. 

Maar de publieke opinie zweeg niet, en wat gebeurde er ? Het ging met de macht van den 
overheerscher als met de kaars. Ten langeleste brandde hy in den pyp en ging uit, na een zeer 
armoedige vertooning te hebben gemaakt. De politie nam in sterkte af en eindelyk ging de 
laatste der belegeraars met stille trom huiswaarts. Het was een uitkomst voor die menschen, 
want zoo styf geposteerd in de trekkerige deuropening te staan, was inderdaad geen benydbare 
taak. Het was een goede gelegenheid om de zaak nu maar geheel ongedaan te maken. Maar 
neen, de strijd werd van uit de verte voortgezet. Het was nu Stadhuis en Nieuwendyk waar de 
partijen haar kamp hadden opgeslagen, en van het Stadhuis uit zou men op den Nieuwendyk 
gevoelen, dat de nederlaag, dtór geleden, diende gewroken te worden. 

Hoe dat opgevat werd, kan ieder, uit het adres, hieronder opgenomen, duidelyk leeren inzien f 

Aan den Gemeenteraad van Amsterdam 

i o n : geeft H. A l i n k , smid, wonende Nleuwendük 18, met den versohuldlgden eerbied te kenne 

dat hü op 8 Jnll 1880 aan Edelachtbare Heeren Burgemeester en Wethouders heeft verzocht om vergunning 

tot herbouw van zfln perceel Nleuwend«k 18. welk verzoek beantwoord Is met de mededeellng, dat het zou 
worden ingewilligd; 

dat het alzoo vaststaat, dat tegen don voorgenomen herbouw geen bezwaar bestaat. 
Voorts geeft adressant te kennen 

1». dat hü evenwei geen bezit kon verkrijgen van den executolren titel, omdat h|) heeft geweigerd eene 
verklaring te onderteekenen, waarvan de Inhoud In str|Jd Is met de Waarheid en met het Recht; 

dat het ontwerp dier verklaring is opgemaakt door een ambtenaar der afdeellng Publieke Werken en 
adressant bereid is het volledige bewijs daarvan te leveren; 

dat aan adressant de onderteekenlng dier verklaring is opgelegd onder bedreiging, dat zonder die ver-
klaring geen bouwvergunning zou worden afgegeven: 

dat hü met stllzwügen voorbügaat do materieele schade en het naamloos leed door hem geleden, onder 
anderen, doordien zün perceel, züns ondanks vüf maanden lang onwottiglUk door den sterken arm is iiv 
bezit gehouden; 

dat het onthouden eener pnbiiekrechtelüke akte, omdat adressant ziel. nlot wensoht te onderwerpen aan onge
oorloofde dwangmiddelen een feit oplevert, dat ter kennis van de Justitie behoort gebracht, alwaar de betrokken 
ambtenaren zich kunnen verantwoorden: 

2». dat adressant, overtuigd dat Hun Edel Achtbaren zonden hebben Ingezien de onrechtmatigheid der 
vordering en hü, mogelüke gevoeligheid bü de ambtenaren wenschende te ontzien, allo oude stukken heeft 
taten rusten en zich met geheel nieuwe stukken heeft gewend tot Hun EdelAohtbaren; 
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dat dit vertrouwen van adressant niet Is beschaamd, want Hun BdelAohtbaren Heten workoI|)k den 
elsch los — edoch, om daarvoor In de plaats te stellen een nieuwen elaoh: 

dat die elsch luidde: dat adressant een tweede verzoekschrift zou Indienen, Inhoudende de belofte om 
Jaarlijks zekere geldsom te betalen aan de Gemeente; 

dat dlo tweede elsch niet schriftelijk werd gedaan, doch adressant hem bewijst uit getuigenissen van 
den EdelAchtbaren Heer J. C o n l n c k W e s t e n b e r g en van de Hoeren H. W. N a c h e n l u s, W. 
H o g e m a n en H. G. A l l n k ; 

dat adressant ook dezen elsch moest afwU«on als ongegrond, aangezien nergens Is voorgeschreven dat 
eene bouwvergunning van de Gemeente moet worden gekocht voor het aangaan eener verbintenis, van 
welken aard ook; 

dat het leggen eener belasting alleen op adressant, omdat h|| toevallig wensoht te bouwen, naar z|jne meening 
Is In fltrtJd met de Grondwet; 

dat hot ontheuden van een publlekrechtolljke akte, omdat adressant zich niet wensoht te onderwerpen aan 
onwettlgen dwang, wederom een feit oplevert dat ter kennis van de Justitie behoort gebracht, alwaar de betrokken 
ambtenaren zich kunnen verantwoorden; 

8». dat het wijders adressant niet In hot brein wilde, dat Hun EdelAchtbaren niet zouden Inzien do 
onrechtmatigheid, óok van dezen tweeden elsch en bij zich daarom opnieuw wendde tot Hun EdelAchtbaren 
verzoekende aCgifto van don executolren titel, op grond van de door Hun EdelAchbaren gedane schriftelijk» 
belofte; 

dat hij wederom good had vertrouwd, want Hun EdelAchtbaren lieten werkelijk den tweeden elsch 
los, gelijk zl) hadden godaan met den eersten elsch - doch helaas I niet zonder hem te vervangen door een 
derden, een geheel nieuwen elsch; 

dat deze derde eisch Is gegrond op eene nieuwe wijze van meting der hoogte van een gebouw, dat 
reeds onder de vorige Polltlevorordeuing bestond, eene meting, die, al ware zjj juist, nooit op zijne zaak 
kan terugwerken - on deze derde elsch bovendien in tegenspraak U met de vooraf bewezen en alsnog be-
wijsbare stelling, dat tegen zijn bouwplan, volgens eigen erkentenis van Hun EdelAchtbaren, geen fpubliek-
reohtelljk) bezwaar bestaat; 

Ten slotte wensoht adressant nog te kennen te geven: 

dat van dit adres afcohrlft zal worden gegeven aan den EdelAchtbaren Heer Officier van Justitie te Amsterdam; 
Immers, dat het stellen van al die vele en steeds andere elsehen op adressant, die eene publiekreehtelljk» 

akte vraagt, welke kosteloos moet worden afgegeven, een zonderlingen indruk maken moest, en hem brengen tot 
het besef, dat door de lagere ambtenaren oen misdrijf moot zjjn gepleegd; 

dat IJ het volkomen goed begrijpen kan, als de BdelAchtbare Hoeren Burgemeester en Wethouders terug
schrikken voor eigen-richting en l.ü het daaraan toeschrp, dat zijne talrijke adressen geen gevolg hadden; 

dat hij evenwel daarmede niet is geholpen; 

dat hij alzoo, noch by het Hoofd der Gemeente, noch bij EdelAohtbare Hoeren Burgemeester en Wethouder» 
heeft gevonden eenlge bescherming tegen den willekeur der ambtenaren van de afdeellng Publieke Werken; 

dat hu niet in staat is de ware beweegredenen op te sporen waarom hem de bouwtltel wordt geweigerd en 
het boven zijne macht ligt inlichtingen te putten uit algemeene uitdrukkingen als daar zjjn „geen termen vinden" 
of „van de hand wijzen"; 

dat hij, op zoventigjarlgen leeftijd, ziek en met het graf voor oogen, het levendig betreurt In strijd te komen 
met zijne overheid, die Ml zfln leven lang den vereisohton eerbied heeft bewezen en nog bewijst en daarom opziet 
tot don Gemeenteraad, in het vertrouwen dat de noodzakelljko bescherming hem niet zal worden onthouden ; 

dat bovendien de eerbied voor de overheid hem noodzaakt diligent te blijven tot vorkrüging van den bouwtltel,; 
WnsnALVB adressant eerbiedig verzoekt, dat het den Baad moge behagen een onderzoek te doen InstelleL 

naar de wettigheid der redenen waarom hem de exeoutolre titel nu reeds gedurende tien maanden is onthouden. 

Hetwelk doende, 
AMSTEBDAM, den 18 Mei 1887. « A j i N K 
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Na al die ervaringen vragen wij in de eerste plaats, had de gemeente het recht particulier 
eigendom zoo te bezetten en aan het doel te onttrekken ? Immers neen. En dat de zwakheid 
dier daad zelf begrepen is, valt genoegzaam op te maken uit den aftocht. Had men recht, 
men had dit moeten handhaven. 

Maar wat te denken van de bepaling een geldsom te betalen ? Voor geld zou dus het zoo
genaamde onrecht, dat men bestreed in het rechte spoor gebracht kunnen worden. Begrijpe wie 
het kan. 

Het is natuurlijk, dat de Heer A. 1 i n k zich daartoe niet wilde leenen. Toen tapte men uit 
een ander vaatje, waaraan die disteleerderij op het Stadhuis nog al rijk voorzien schijnt te zijn. 
En de meting gaf den doorslag. Maar ook dat was niet steekhoudend. Het recht is toch voor 
allen gelijk, en men lette dan maar even op de overzijde of eenige perceelen verder, hoe daar die 
meting is betracht. Of zou een ongeijkte duimstok hier dienst moeten doen ? Zoo zullen de 
hoofden van ons bestuur toch het voorbeeld tot wets-ontduiking niet geven. Neen, het is geheel 
en al de handeling van den knaap, die gevoelt ongelijk te hebben en het terrein moet verlaten, 
maar in verkropte spijt, van den overkant staat te dreigen: »t% zal je wel vinden," en daartoe 
ongelukkig in de keuze zijner middelen is. 

Moet zulk een spel gespeeld worden door een Bestuur, dat het eerste in de rij staat onder 
onze gemeenten. Immers neen. Men zie dat spoedig in, en sluite liever buiten het spijtige 
gemoed om, dat in deze zaak schijnt te regeeren met A1 i n k een eervollen vrede. Het zal Amster
dam waardiger zijn dan op zulk eene afmattende wijze steeds naar middelen te zoeken, om waar 
het recht ontbreekt, door steeds nieuwe belemmering zijn doel te bereiken. 

BRANDGEVAAR BIJ SCHOUWBURGEN. 

Wanneer de statistiek der verschillende schouwburgbranden wordt opgemaakt, dan blijkt 
daaruit, dat, dooroen genomen, schouwburgen een toekomst hebben om gaandeweg door brand 
opgeruimd te worden. Schouwburgen van een leeftijd als die te Amsterdam behooren tot de 
zeldzaamheden. Drie vierden kunnen nimmer het eeuwfeest, gewoonlijk slechts het zilveren feest 
bereiken. Dat maakt betere bestudeering noodig dier inrichtingen, opdat de bezoekers onder vol
doenden waarborg zich daar kunnen verpozen. Brandvrij en spoedig ontruimbaar te zijn, ziedaar 
de hoofdvoorwaarden. Met het oog op een en ander is te Brussel de Vlaamsche Schouwburg, die 
dit jaar bij het aanvangen van het speelseizoen zal worden opengesteld, ingericht en wel op zeer 
eigenaardige wijze. De uitvoering was in zeer bekwame handen, ten bewijze daarvan, herinnere 
men zich den naam van den bouwmeester Jean Baes, ook bij zijne noordelijke kunstbroeders 
niet onbekend als ontwerper. Het geheele gebouw is, ook wat de zaal betreft, rondom door 
muurwerk ingesloten en eene spouwing van metselwerk verdeelt de ruimte tusschen zaal en 
tooneel. Die spouwing van boven, dichtgewelfd, dient tevens als brug voor de pompiers, die achter 
een hoog opgaande gemetselde balustrade, den geheelen bouw met de spuit kunnen bestrijken, 
en van de straat langs ijzeren vast aangebrachte ladders, die hoogte kunnen bereiken. 

Maar de plaatsing en hoofdverdeeling vormen de krachtigste bescherming. 
Het gebouw is vrijstaand. ledere gevel heeft op elke verdiepinghoogte der gaanderijen een 

nagenoeg evengroot terras als de gaanderij ruimte aanbiedt. Op die wijze vormen zich vier om 
het gebouw loopende terrassen, welke in onderlinge verbinding met elkander staan. 
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Ruime steenen trappen vereenigen dezelven. Talrijke- deuropeningen geven de toeschouwers 

gelegenheid zich eensklaps naarde buitenzijde van het gebouw te verplaatsen, waar de aanwezige 

ruimte de beste zekerheid aanbiedt, om zonder overijling het gevaar te ontkomen. Het spreekt 

van zelf, dat zulk een gebouw als het ware door terrassen doorbroken en opgesloten eene bij

zondere vreemde en geheel nieuwe architectuur vormt. Het doet ons denken aan de vogelkooien, 

waaraan vroeger zoo menig knutselend liefhebber zijn tijd en bekwaamheid besteedde. Het werk 

van den bouwmeester wordt bij dergelijk vraagstuk niet gemakkelijk. Doch volgens den alge-

meenen indruk moet de ontwerper bijzonder gelukkig geslaagd zijn, het schoone zijner kunst 

met het praktische vereenigende. Op die wijze zal de tijd, zoo lang brand mogelijk is, wellicht 

menige schouwburginrichting doen hervormen en vele nieuwe naar dit stelsel doen volgen. 

AAN DE ORDE VAN DEN DAG. 

Wanneer een schrijver een geschikt onderwerp zou verlangen om ten tooneele te kunnen 

opvoeren, dan zouden wij hem wijzen op de geschiedenis van den Beursbouw te Amsterdam. 

Aan tafereelen geen gebrek, afwisseling meer dan genoeg, strijd van verschillend gehalte: zeld

zame kunstverzameling, kostbare jury, zonderlinge tegenstrijdigheden; kortom het een en het ander 

zou het succes waarborgen. 

En het voornaamste van alles zou kunnen zijn, dat iedere opvoering weder nieuwe tafereelen 

kon te aanschouwen geven, het bleef dus altijd de belangstelling verwerven. In de laatste dagen 

groeide het aantal merkbaar aan en het einde is nog verre van nabij. Op dat punt alleen is de 

quaestie voor zich zelve voordeelig. Herinneren wij ons eenige dier tafereelen. 

IN BURGERPLIGT. 

De Burgers van Amsterdam bijeen, tot vervulling hunner plichten, die zij opvatten, om aan 

de Beursbouwquaestie, die het laatste stadium nagenoeg ingetreden was, opnieuw te stoppen in de 

doos, de bestaande toestand te doen blijven, om intusschen, in voortdurenden strijd te komen met 

de ongeriefelijkheden die de stichting eener nieuwe Beurs noodzakelijk deden beschouwen. 

Grooter verrassing is zelden aangetroffen en ongetwijfeld zal dat tableau een ongekenden bijval 

verwerven, reeds hooren wjj van de Engelenbak de weinig vleiende uitroepen over *heb je nu 

ooit zulke domkoppen ggtien". Het ligt buiten ons doel en begrip ons daarover in gedachten 

te verdiepen. Daar wordt onze aandacht getrokken door een vakman, die den handschoen op

neemt voor het goed recht, dat onze kunst verdient en streng de handeling geeselt, waar

mede de gemeente haar ontwerp opdringt, eene daad die al van bijzonder weinig waardeering 

getuigt tegenover de hoogst eervolle wijze waarop de kamp was gestreden tusscheu de ver

schillende prijswinners. De Heer J. R. de K r u y f f deed ons hart goed, dat hij op die wijze 

verdedigde wat zoo menigwerf miskend is geworden, weer op de nominatie staat het aantal 

met één te vermeerderen. Zoo ooit, dan heeft Amsterdam, de hoofdstad, zich in deze kleinsteedsch 

aangesteld, het snoeimes zettende in den verdienstelijken arbeid van Cordonnier en Groll en Co. 

om daaruit iets te fabrieken, wat bij gemis aan den ontwerpers toch blijkt een onmogelijke taak 

te zijn voor de krachten die het Bestuur ter zijde staan. 

Doch luister. Het volgende klinkt door Burgerpligt's gelederen, om de kooplieden en belangstel

lenden te doen gevoelen, dat he't niet aangaat op die wijze met kunstzaken de rekening af te sluiten. 

Spr. trad in een breedvoerige vergelijking tusschen de antwoorden op de prijsvragen en het 



10 

plan van B. en W,, tot de conclusie komende, dat de ontwerpen zijn benadeeld en afgebroken 
door het bureel van Publieke Werken, dat van die afbraak gebruik is gemaakt voor een nieuw 
plan, waardoor men een lappendeken kreeg, een uiterst slappe grog van eens andermans denk
beelden, geen architectonisch gemotiveerd geheel. De artistieke waarde is nu nul; de styl heet 
begin 17de eeuwsch-Hollandsch, maar 't heeft er niemendal van. Hendrik de Keyser zou zich in 
zijn graf omkeeren als hij 't wist. Hoe durft men de prijsontwerpen en het nieuwe plan naast 
elkander tentoonstellen ? 't Is alsof men een schilderij van Israels of Mesdag te duur vindt, en 
door een leerling de motieven laat omwerken om iets goedkoops te krijgen. De letterkundige 
heeft eigendomsrecht van zijn werk, de bouwkundige schijnt dat niet te mogen hebben. En na 
al het voorgevallene heeft de burgery recht op een meesterstuk. De jury moest het beste kiezen 
bij een internationalen wedstrijd; zij kon niet denken dat Amsterdam daarbij zou dood blijven 
op een paar ton. De zedelyke eigendom van bouwkunstenaren is niet geëerbiedigd, de onbeschei
denheid is zoo ver gegaan, dat de bekroonde ontwerpen zijn uitgekleed om er een eigen mamtqum 
meê aan te kleeden. Daar is niets aan te doen, want 't is in het programma van de prijsvraag 
niet verboden, maar de gemeente zal zich er door compromitteeren in de geheele buitenlandsche 
kunstwereld, 't Is een mystificatie van burgerij en artisten, een berooving van de kunstenaars. 

De plaats is hier geen hoofdzaak, maar wel is hoofdzaak vöór alles eerlijk te zijn, en den 
prijswinners te zeggen: we hebben 2 millioen, maak ons een plan, zonder overdaad, zonder torens, 
en we zullen zien wat er te doen is. 

Die taal is verre van vleiend en dikwerf hard voor Amsterdam's gemeente-ambtenaren maar 
zachte geneesheeren stichten gewoonlijk weinig goeds. Dat is zeker, dat de vakgenooten met 
waardeering de verdediging vernomen hebben. Hoe zou het vertrouwen in prijsvragen bestendigd 
kunnen worden, als zelfs de schijnbaar eerlijkste nog zulke schaduwzijden heeft. De heeren van 
Burgerpligt waren echter doof voor de pleitrede, of wellicht zoo vol handelsgeest dat de kunst 
geen plaats meer by hen kon vinden. Waar hare er- of miskenning niet door hen begrepen 
wordt, is dat te vergeven, en zijn zij te beklagen. Zoo liep die vergadering af. Wij dachten 
onwillekeurig aan het jaar 1874, toen nagenoeg een gelijk besluit zich gevestigd had, maar 
met reden, de eischen waren toen zeer verschillend met het heden. Wij mochten toen de 
bouwplannen samenstellen, de spelonk met betrekkelyk weinig kosten een meer passend gewaad 
aantrekken, en betere rereeniging vormen tusschen de verschillende lokaliteiten, die de verschillende 
beursen en telegraphie vorderen. Doch hoe bevredigend voor toen, die toestand zou door den 
tijd toch weer verandering gevraagd hebben. Er is behoefte aan waardiger vertegenwoordiging. 
Maar dan ook eischt het belang van Amsterdam, dat die sta in den weg voor goed verdwijne en 
zich nimmer meer nesteld in de opene ruimte thans door het begraven Damrak gevormd. En 
hoewel van Qendt de Heerengracht aanbeveelt voor zijne beurs-illusiön, wij beschouwen het 
Damrak als de eenig geijkte plaats. Het ligt te midden van alle verkeer, maar gedacht, zooals 
Werker het op gezonde wijze voorstelt. 

IN DAG- EN WEEKBLADEN. 
Dag- en weekbladen hebben nagenoeg geen ruimte meer voor alle bemerkingen, die de beurs

bouw aanbelangen. Daar is echter overal onder de vakbladen een geest, die de wyze afkeurt, 
waarop het Gemeentebestuur in deze gehandeld heeft. 

In >Amsterdammer" en tBouwkundig Weekblad" biedt de heer J. B. d e K r u y f f >knollen 
voor citroenen" te koop, waarin de Beursgeschiedenis nader wordf besproken en veroordeeld. In 
het»Bouwkundig Weekblad" troont het protest door d e M a a t s c h a p p i j t o t B e v o r d e r i n g 
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der B o u w k u n s t aan het gemeentebestuur ingediend, een protest waardig van vorm, dat 
nagenoeg algemeene toejuiching heeft verworven. In »de Opmerker" volgt de eene week de andere 
op met betoogingen die de aandacht ten volle verdienen en eindigen met handeling en ontwerp 
van gemeente verre van te verdedigen, doch een enkel advocaat wierp zich op. De laatste uitgava 
vermeldt onder meer van hem het volgende curieuse gesprek: 

»Het nieuw beursontwerp is een prul 1" 
>Hebt u soms verstand van bouwkunst, mynheer?" 
>Dat nu juist niet, maar ik heb het in Burgerpligt door mijnheer de Kruyffhooren zeggen." 
»Kont u dien mijnheer misschien ?" 
»üch neen, maar het zal wel een knap man wezen, want anders had hij in Burgerpligt 

het woord niet gevoerd." 
>Weet u ook wat hij als bouwmeester gepraesteerd heeft ?" 
»Mynheer, u vraagt me meer dan ik weet. Maar dat staat vast, het nieuwe beursontwerp 

is een prul." 
Onder die behendig weggeworpen aardigheid ligt echter veel verborgen. Welke bouwmeester 

is die beer de Kruyff, dat hij zich aangordt, dergelijk oordeel te vellen ? Wanneer wij rekening 
moesten maken met de praktijk, die enkel het Sarphatiinonument ons van dien ontwerper deed 
kennen, dan zouden wij een dergelijke voorstelling als welverdiend toejuichen. Maar wij hebben 
hem leeren kennen als iemand, die eene ernstige studie heeft gemaakt van stijl en geschiedenis 
onzer kunst, wiens oordeel, al berust dit niet op de praktijk, het betreft hier toch geen con
struct iedeolon, met graagte werd vernomen, en waaraan veel waarde ook door kunstgenooten 
wordt gehecht. Ook Vosmaer, Alberdingk Thym en zoovele anderen hebben nimmer de praktyk 
onzer kunst gediend en weten haar toch zoo goed te begrepen. Ook op het stadhuisbureau kan 
men dergelijke critici aantreffen. Het zou wel vreemd zijn om bij gemis van praktijk hun goed 
oordeel te moeten miskennen. 

Zoo wordt de strijd in verschillenden vorm gestreden tusschen kooplieden, tusschen kunst
broeders onderling en vormt een der tafereelen, die de pers handen vol werk gaf, om te doen 
zien, dat een dwaalweg het goede spoor van den Beursbouw heeft gewisseld. 

IN HET OU DE-MANNENHUIS. 

Door de Slijkstraat ging onze tocht naar de zalen van wylen het Museum van der Hoop. 
De dappere mannen, die het A 1 i n k op den Nieuwendijk zoo moeielijk moesten maken, stonden 
ter wederzijden van de deur geposteerd. Een weinig rechts, en daar is het veel besproken wonder. 

Er waren een tiental heeren in de zaal aanwezig; zij geleken met hen allen wel zoo'n stukje 
te vertegenwoordigen van de Kamer van Koophandel, want met ernst werd alles onderzocht. Zy 
wipten vingerwijzend door al de lokalen op de teekeniug heen, hetgeen ongetwijfeld door de daarto» 
vereischte inspanning, hen een slapeloozen nacht heeft bezorgd. De wijze van tentoonstellen kwam 
ons zonderling voor. De drie bekroonden, want ook Mercaturae was vertegenwoordigd, hingen 
daar van al hun tooi ontdaan, geheel naakt, terwijl het gemeente ontwerp behoorlek omlyst en 
aangekleed, de hoofdplaats innam. Daarbij hing, op het volle licht, zoo laag mogelijk, Mercaturae, 
niet bestemd om op zoodanige wijze beschouwd te worden, in het meer kalme licht de overigen. 

Dat zulk een omlijsting de teekening veel in waarde zelfs, voor den vakman verhoogt, kan 
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leder voor aich het bost beoordeelen, die iudertyd de bekroonde ontwerpen aldtte heeft kunnen 
beschouwen In Arti's kunsteaal. Is die plaatsing sleohts toeval geweest? En nu het ontwerp 
self. Wy die den sohoolbouw hier van naby kennen, vinden de meeste der daarby gebezigde 
motieven hier weder, vandaar dat men eer aan een inrichting voor onderwas dan aan een 
beursgebouw zou denken. Het ontwerp viel bitter tegen, vooral waar het overige gezelschap 
zooveel rykdom aanbood, om zich er naar te kunnen regelen. Doch daarover is reeds genoeg 
door anderen gezegd, wy willen het leedvermaak niet vergrooten. Het was echter eigenaardig do 
vorschiUende bedenkingen der niet-deskundigen te hoeren. Een der heeren, met een beweging 
als wilde hij ten hemel varen, wipte van het gemeente-ontwerp naar dat van G r o 11 & (X, en 
riep in vervoering: Zi, dat komt uit de grond, dat » tooh had wat holer. Die uitroep, eenvoudig 
maar waar, zal menige leek by zlchzelven doen. Wy herhalen het, dat spoedig in waarheid het 
Beursgebouw zijno muren uit den grond doe komen, dan eindigt alle verschil, maar dan ook liefst 
«oo, dat bet Damrak onbebouwd biyve en recht geschiede aan de verdiensten van hen, die daarop 
aanspraak hebben. Waarom aan Gr o 11, die Nederlander van geboorte, de zoon zelf is van een 
onzer verdiensteiykste mannen, waarom dien de opdracht niet verleend, zyn werk heeft toch 
nog meerdere waarde dan dat van Oordonnier, waar geheele partyen ons aan andere bouwwerken 
berinneren. Dan is de grief op de meest reëele wyze het einddoel gevorderd en weggenomen, 
want by zulke korte aaneensluiting en onder dergeiyke gegevens kan niemand bet tot verwyt 
maken, dat wy' den Nederlander gaven wat hem toebehoort. Geen natie zou zich hierover anders 
bedenken. Moge daarom dit de oplossing zyn: de Beurs aan de Warmoeestraat, de uitvoering 
aan een der bekroonden, en het treurspel heeft een wending genomen, waarin alle partyen bevre-
digend huiswaarte gaan. Maar eer het zoover is, zal nog heel wat moeten gebeuren. 

P r ü s v r a g e n - M e m o r a n d u m . 

De navolgende Pryavragen tyn ter beantwoording getteld. 

Directie kadebouw Zurioh. Ontwerp oonoertgeboaw. partyoen en tuinaanleg, Termün van inzending 
(1 jkuguitus 1887. 

Vorooniging Aróhitootura et Amloitla. Ontwerp raadhuis. Term|)n van inzending 1 September 1887 
liU den liten seoretarls F. J. Bremmer Ha. Prlniengraoht 680 Amsterdam. 

Maateohappy ter bevordering dor bouwkunst. Ontwerp kerk P. G. Ontwerp Bibliotheek-betim
mering. Ontwerp Lantuurnpaiil. TermJIn van Inzending l December 1887. Zie all. 1.-1887. 
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B O U W K U N S T . 

EEN BUITENHUIS, TEVENS WINKEL, WACHTKAMER ENZ. 

A. T. O. V A N DE S A N D T , A E C H I T I O T , R o t t e r d a m . 

{Hij di Plaat.) 

/ene voorstolling als daze wordt hier te lande onder de gebouwen niet aangetroflèn. Z|j 
komt meer voor in Duitschland, waar het rervoer per omnibue nog op vol o plaatsen in vollen 
gang ii. Na een langdurig trajoct vormen dergerl̂ jke huisjfm de ploisterplaate. Men kan sich even 
vortrodou en tegolijktirtijd kennis maken met de eigenaardigboden die in de landstreek worden 
gefabriekt en in de winkelafdeeling ten verkoop zijn uitgestald. De wachtkamers bieden eene goode 
gelegenheid zioh te restaureoran en tevens een onbelemmerd uitsioht op de omgeving to genioton. 
Dergelijke inpiohtingen zouden nu bet tramnet zioh meer en moor uitbreidt, ook bij ons zoor 
veel verdiensten kunnen hebben. Ook wij tellen vela plaatsen, waar zloh eveneens eigenaardig» 
bijzonderheden doen kennen. Op die wijzo souden wij daarmede meer vertrouwd worden en sou 
botero waardeering ontstaan. Welliobt kan de kennismaking met deze dat bevorderen. 

De plaat geef te zien hoofd- en zijgevel benevens plan, waarin vereenigd zijn; wachtkamers, 
winkel, woonkamer, werksohiur, keuken enz. 

De houtbouw, zoo bijzonder geëigend tot dit doel, daar de plaatsing veelal in landelijke 
streken geschiedt, gaf de inrichting der gevels en construotle aan. De vullingen tusschen het 
houtwerk zijn van . oietselsteen in versohillende kleur en vorm, waardoor bet geheel meer in 
harmonie komt met de sohoone omgeving der natuur. 

Het inwendige geeft boven wachtkamers en winkel de kapconstructie te zien, waardoor het 
eigenaardige karakter ook daar behouden blijft. Versierde trekstangen houden de spantbeenen 
aan een. 
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De bovenrerdieping bevat ter weder^yden van den gang versobillende vertrekken, tenryi van 
af het bordes nog een cabinet te bereiken is. Ruimte voor berging wordt onder de verschillende 
kapvlakten in overvloed aangetroffen. Deze verdieping geeft gelegenheid tot afzondejiyke verhuring. 

NAGEPERSTE WAA.LSTEENEN. 

"Wy hebben In het afgeloopen jaar mogen wijzen op het fabrikaat Nagvpmte Waaïitttnm, 
door deh fabrikant Fr. van de Loo 8r., te Bemmel by Nymegen, in den handel gebracht. 
Zooals elke nieuwe vinding te wachten staat, werden de steenen op tweederlei w ĵze ontvangen. 
De een vond ze een juweellye van een steen, de ander maakte haar schoonheid haar tot verwijt. 
Het is toen door ons gezegd, en wij herhalen het gaarne, de steen werd door ons toegejuicht, 
omdat zy het bewijs leverde van eene toestandverandering, die jaren achtereen dezelfde gebleven 
was. De fabrikant gaf het bewijs, te trachten naar beter, en wie zou die poging niet waardeeren, 
wat toch niet met zyn tyd meegaat, raakt daar buiten. Onder die omstandigheden ging de 
fabrikant trouw ẑ jns weegs, kwam op de Tentoonstelling te Groningen, en zag de tweede erken
ning, het Eere-diploma, aan de eerste, de Gouden Medaille, te Antwerpen toegevoegd. Wanneer 
wy ons de woorden herinneren, gesproken door den Heer J. van H u s s e l t , Civiel-Ingenieur te 
Nijmegen, waar deze 27 April 1886 eene uitvoerige omschrijving der fabrikatle ter kennisse 
brengt, en zegt: »Nog is de Heer van de Loo niet aan het einde van, z p proefoemingen," 
dan moeten wy getuigen, dat die woorden waarheid bevatten; want sinds toen en nu is weder 
veel geschied dat verdient opgemerkt te worden, en doet veronderstellen dat, aldus voortgaande, 
onze steen-industrie in dien fabrikant een waardigen hervormer heeft gevonden. Toen dan ook 
dfl algemeene vergadering der Maatschappij tol bevordering der Bouwkunst 25 Mei 11. werd gehouden, 
strekte ons bezoek zich ook uit tot de verschillende zalen, waarin de bouwmaterialen waren 
gehuisvest. De tas steenen, die als proef der fabrikatle daar vertegenwoordigd is, was verdwenen, 
om voor geheel nieuwo soorten plaats te maken. De fabrikant had dien dag de wisseling ge
maakt, vertrouwende dat menig bouwmeester zyn aandacht er aan zou wijdon. Door velen is 
dat voorzeker geschied. 

Wy merkten op dat de fabrikatle zich ook had uitgebreid tot proflelsteenen, en vooral daarbij 
viel het op, wat de zuiverheid der bewerking daarin voor heeft. Ook de kleur was een onder
werp van studie geweest; wy zagen geel, grijs, blauw en aangenaam bruin, dat eene gunstige 
afaoheiding, vlechting of wat ook, kan samenstellen. Op die wijsio wordt aan veler wenich voldaan, 
en hebben wij de overtuiging, dat die waalsteenèn meer en meer zich tot gebruik zullen aan
melden. 

Op praktische wijze- had de fabrikant, omschrijvingen daarby zeer net uitgevoerd, ter dispo
sitie gelegd, aanwyzende tal van aanbevelingen, ondenoeklngen en pryzen. 

Tot die onderzoekingen behoort het resultaat, medegedeeld door den Heer J. A. van d e r 
K1 o e s, leeraar In de kennis, der bouwstoffen aan de Polyt. school te Delft, als het wateropne-
mlngsvermogen en wel In vergeHjk met het fabrikaat van van Dam & O*, te"Wagenlngen, een. 
algemeen erkend zijnde deugdzame en tevens fraaie machinale waalsteen, alsook het weerstands
vermogen, welke beiden omtrent den steen de gunstigste aanbevelingen vormen. Wy laten beide 
staten hiernevens volgen. 
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HKNAMINO i>Kit STEENEN. NAAM VIN DBV FABRIKANT. 

Qt\lu vlakke klinkers. 

Idem. 

Kleurige vlakke klinkeri. 

Idem. . . 

Klearlg hardgrauw , , . , 

Idem . . . . 

Gevelgrauw 

Xleorlg boorongraaw. . . 

V A N DB LOO 

VAK DAM & OO j 

VAIT DB Loo ( 

VAK DAM * CO «f ?*f 

VAN DB Loo . . . . . . . . . . ( 

VAM DAM & CO I 

VAK DB Loo j 

VAN DAM & Co 

Uuwlcht vun don 
HICCII. 

Droog. | Doornat! 
Gram. 
1 9048' 
S004 

S080 
9017 

9016 
9040 

1089 
1088 

9186 
9076 

9018 
9098 

9074 
9071 

9099 
1991 

Gram. 
' 9890 
9998 

2.'t83 

9888 

9817 
'9868 

9848 
9868 

9618 
9440 

9486 
9448 

9484 
9488 

9461 
9491 

Opname v. water 
In pCt. van het 
olgen gewicht. 

18.72 pOt. 
1442 • 

17 04 . 
18.89 • 

14.08 • 
10.88 • 

2 0 0 8 • 
20.68 • 

16.61 • 
17.89 . 

20.71 . 
21.00 ' 

1788 • 
17.48 • 

21.29 » 
21.89 • 

II. 

HKNAMINU 

H a r d g r a u 

DUB STEKKEN. 
QEWO 

Boffin 

O N , 

V. IC 
p. 

MAAB OOBD WAALBTBBK* 
rA IllU k A A T . 

beuren 
oM*. 

^mm 

VerbrUzeling 
KO. p. oM'. 

199 \ 
187/ 
177 > Gem. 
177i 
167/ 190 

849 | 
9981 
988} Gem. 
9681 
948 289 

Nagepen 
I 

Begin v. e 
KG. p. 

" Waalsteon voo de firma 
'r. v. D. Loo Sr. 
shenren 
oM*. 

997 

997 
190 

448 

414 
860 

VorbrUzolliiB 
KG. p.cM'. 

978/ 
977) Gem. 
9781 
991/ S67 

616 i 
6161 
498/ Geth, 
678 
486 480 

Mnar wat vooral den doorBlag geeft by die hoedanigheden is de prijs. Wat geeft goed mate
riaal, indien de prijs het on verkrijg baar maakt. Dat was in den aanvang wel eenigszins het 
geval. Spoedig echter volgde verandering van tarief en geven de steenen, die allen een kloeken 
vorm hebben, nu geen belangrijk verschil meer met de overige goede soorten. 

Ook die prysnoteering nemen wjj hierbij op, ongetwijfeld kunnen wy daarmede bevorderiyk 
zyn aan het debiet, dat tot gedurige verbeteringen aanleiding geeft en dus ons zelven ten goede 
komt. De profielsteenen In pryzen van / 80 on / 86 per mille, zijn altijd aan de fabriek en in 
verschillende kleur van af 16 Mei voorradig. Ben workolijk goede schrede op den weg tot .ver-
betering onzer steenfabrikatie is door den Heer van de Loo gedaan, en waar deze het onderzoek 
niet schroomt, getuige de vele ingewonnen advieien van vereenigingen of vakmannen, waarvan 
het eenparig oordeel gunstig is, daar /.ij de groote toepassing de beste waardeering, ook van 
allen, die aan den bouw verwant ayn. 
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C. 
P i t M M - c o u R A N T , soheepsboord aan de |Stoom-8teenfabriek te BINGERDEN by 

DOESBURG a/d IJssel of met verhooging van ƒ 1.— per mille franco wagon De Steeg. 
Nagepersto Wnalsteenen. 

loodkleurige klinkers. . . . & ƒ 25.— p. mille. 
Gr^'tkleurige > . . . > » 20.— » 
Grijze vlakke » . . . » » 16.— > 
Trottoir > . . . » » 16. » 
Regenbak » . . . » » 12.60 » 

Gevelhardgrauw kf 2b.— p. mille. 
Kleurig hardgrauw > > 20.— » 
Gevelgrauw » » 16.— > 
Kleurig boerengrauw. . . . > » 12.— » 
Sleratoonea > > 26.— » 

P II O V I K L N T E E N E N. 

De prijs der voorhanden zijnde profielen staat genoteerd op de teekening van de modellen, 
die in voorraad gemaakt worden. 

Voor profielsteenen, die in vorm afwijken van deze modellen, wordt op aanvrage gaarne 
prijsopgaaf gedaan. 

HET BEURSPLAN OF NIETS. 

Het aantal brochures enz. die den voorgenomen beursbonw in het leyen riep is legio en zelden 
is er zoo gesold met een ontwerp voor er eenstemmigheid in gedachten kwam hot <U uitvoering 
tal moeten gesohieden, als in dit geval. De strijd is zelfs zoo hevig geweest, dat allen die er aan 
deel hebben genomen uitroepen: tlaat in 's hemels naam ons nog maar liever het oude, dan met 
het nieuwe in zulk een onzekeren toestand." En wat zou nu wel eens kunnen gebeuren ? Dat 
Amsterdam zyn oude beurs hieldl en de Gemeente de beurs-belasting; Op "die wijze was een 
aardige bate voor de Gemeentekas jaarlijks verzekerd, 't Is toch biUp, dat waar leder venter 
voor zjjn standplaats op het marktplein offeren moet, ook de beursman tol betaalt, voor de plaats 
door hem op het Beurs-vlak ingenomen. 

Toch zijn er nog die den moed niet verliezen en daaronder rekenen wy in de eerste plaats 
den schrijver van de brochure Hit Gemeenteplan of niets, dezer dagen in hetlicht gegeven, voorzien 
van twee platen tot verduidelijking der beschouwingen. 

Reeds onder den titel: Amierdam een wtrtldttad, hadden zyne opmerkingen veler aandacht 
getrokken. Thans betreft het in hoofdzaak de Beurs, zooals W. P. W e r k e r die naar z«n opvatting 
het best geplaatst acht. Wy hebben onze ingenomenheid daarmede reeds meermalen betoogd,, 
als zijnde de meest praktische oplossing tot bevrediging aller wenschen, behalve van hen, die 
zich door dergeljjke uitvoering niet bevoordeeld zien. 

Het plan geeft aan het Damrak, dat nu half vermoord ligt te zieltoogen, uit zijn I p m 
te helpen. Het laatst overgebleven beekje te dempen, maar zoo dat de belde plantsoenen door 
de Nieuwe Brug aan de Prins Hendrikkade gescheiden, vereenigd worden, de Inham verdwijnt, 
waardoor een inderdaad moeielijk verkeerpunt vervalt, nu reeds moeieljjk en by de indienststel-
ling(II) van het OentraaUstatlon levensgevaariyk. Dat is werkeiyk goed gezien en dergeiyke 
w«ziging juiohen wtf ten volle toe. Zy zal B l e y s ' koepelkerk ongetw^feld ten goede komen, 
want de ligging voor de verbroken verkeersweg zal by aaneensluiting zich geheel anders ten 
TOordeele van dit bouwwerk wijzigen. 
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De bouleyard, door de demping verkregen, heeft eene breedte van $3 Meter. De Beurs, ge
plaatst op het terrein, gevormd door aankoop der perceelen tusschen "Warmoesstraat en Damrak, 
zou ongeveer het middendeel der boulevard beheerschen, hetgeen ten voordeele van het plan 
stemt. In aansluiting met den beursgevel zouden twee te bebouwen blokken ontstaan. Ieder dezer 
blokken, lang 67 en 68 Meter, heeft een diepte van 16 Meter, aan de aohterzyde begrensd door 
een straat van gemiddeld 17 Meter, waardoor de inrichting als voor magazynen geschapen is. 
Op die wijze zou de verouderde en niet zeer fraaie bouw, die dat stadsgedeelte kenmerkt, 
spoedig geheel hebben plaats gemaakt voor sierlijke gevels en daardoor overeenstemming ver-
kregen zyn met het monumentale geheel dat de beursbouw aanbiedt. 

Evenzoo zal de vooruitspringende beursgevel, begrensd aan het Bible-Hotel, juist door den 
voorsprong zich eigenaardig van de omgeving los maken, zonder misstand te vormen. Monumen
tale gebouwen winnen over het algemeen, wanneer zy met de rooiingsiynen geen al te .strenge 
rekening houden. Het oppervlak voor den bouw noodig geacht, 7000 M2., is aanwezig, zonder 
ingrijpende uitgaven in vergelijk met andere plannen, die aankoop van perceelen vereischen. 
Door dit plan wordt de meest reëele oplossing verkregen. Een verkeersweg van flinke afmeting 
is noodzakeltfk tusschen Dam en Prins Hendrikkade, waar te eeniger tijd allerlei opeenhooping 
van vervoermiddelen en voetgangers te wachten is. Verwydering van overblijfselen die nog pit-
toresk noch fraai zijn, zooals zg daar nu gegroepeerd staan, afgezonderd van die eigenaardige 
mastenrij die voorheen het Damrak sierde, als het kenteeken dat de handel tot in het hart der 
stad was doorgedrongen, is noodzakelijk. Die toestand verdwjjne zoo spoedig mogelijk, want zij 
is in strijd met het heden. 

Het gemeenteplan nu biedt wel ruime verkeerswegen aan, maar is 80 Meter in verhouding 
tot den eisch die voor de toekomst verwacht mag worden» Immers neen, en welke vertooning 
zal de achtergelegen straat maken hier 11 daar weder 20 Meter breed, steeds ongelijk van vorm, 
terwyl de groote en stille gevel alle leven aan de straat ontneemt, deze het karakter geeft van 
een onbewoond stadsgedeelte. 

Daarbij zal een straat van 80 Meter in verhouding tot de afmetingen van het Beursgebouw 
altyd zeer smal voorkomen. 

De tegenwoordige beurs op het Inspringende gedeelte eene open ruimte latende van 21 Meter 
doet zulks reeds zien, en wat zyn de verhoudingen hier tegenover die, welke men zich voorstelt 
te maken. 

Wie zal, waar de straat zulk een engen vorm aanneemt, zich aangespoord gevoplen zyn 
perceel te verbouwen in waardige overeenstemming met den nieuwen bouw, en zal juist niet de 
korte afstand oorzaak zyn, dat de machtigste al het andere beheerscht en vernietigd, waardoor 
het kleine verloren gaat. 

Gaat de Beurs achterwaarts, dan is het euvel verholpen. 
Beeds op de Nieuwendyk kan men het effect beoordeelen, dat op enge ruimte verkregen 

wordt; de pui alleen trekt de aandacht, al het overige biyft onopgemerkt. Datzelfde, alhoewel 
m geringer mate zou het lot der Beursstraat zyn. In alle opzichten vereenigen wy ons dus gaarne 
met het plan on reeds is de schryver zoo in verrukking over de daaropvolgende verbeteringen, 
dat hy juffrouw Eendracht, die alreeds aan haar derde neus bezig ia, op het Damplein gaat ver
huizen, met het front voor de boulevard, en met een japonnelje als waarmede zy en het voetstuk 
met de Aprilfeesten getooid zyn geweest. Reeds sloopt hy de antieke gevoUges die Vygondam 
van Rokin scheidden en tevens de barricade, zaliger overblijfselen van Beurs No. 1, die aan het 



eind van het Rokln een eltyddurende misstand geeft en gaat zoo voort aiju boulevard verlengende 
tot de Munt of wie weet nog hoever. Hierbij volgen wij hem niet altyd met dezelfde sympathie,, 
zyne vrome wenschen wijken daarom voor de ware en geve dat Amstel's vroede vaderen een 
verstandig besluit mogen nemen. Zoo niet, dan zou het behoud van het aanwezige, na eene ge
duchte operatie, de zandhoop in wandelplaats herschapen In den vorm als liijdoim de feestdagen 
waarvan de geheele aanleg met de noorderzon eensklaps verdwenen was — zeker de meest ge-
wensohte oplossing zijn. Maar dan ook is de nieuwe beurs voor goed van de lijst gesohrapt, 
want andere tijdon brengen andere elschen en hebben wij toch wel wat al te hard geschetterd 
om het zoo op niets te doen ultloopen. Dan had een nationaal concours zeker meer dan genoeg 
geweest. 

RECHTSPRAAK. 

GEMEENSCHAPPELIJKE MUUR. 

Beeds in verschillenden vorm heeft de gemeenschappeiyke muur aanleiding tot geschil gege
ven tusschen hen, die zoolang er geen herstel verelsoht werd, zich als de rechtmatige eigenaars 
beschouwden. Een dergelijk geval ontleenen wij aan een der bultenlandsche tfldsohrlften. A. an 
B. zijn beide in het bezit van een dergelpen muur. Met onderling goedvinden gaat A. over tot 
algeheele vernieuwing. Na afloop brengt hij B. de helft der kosten In rekening, die echter 
weigert te betalen, en wel 1°. omdat de hernieuwing van den muur voor hem groote reparation 
gouisoht heeft aan kap en aansluitende motHul werken. Na aftrek van die kosten is hy bereid 
zyn aandeel te voldoen en dan nog wel onder voorwaarde, 2°. dat hy de gemeenschap betaalt, 
voor zooverre deze voor hem bestaat, dat wil zeggen, tot de hoogte van den gootbodem zijnor kap. 

De vraag is nu, 1°. heeft B. recht vergoeding te vragen voor de werkzaamheden, die de 
muurvernieuwing aan /.ijn kant met zich bracht. 

2°. Moet hy de helft betalen van dan gaheal nieuw gebouwden muur of alleen van het gedeelte 
dat hy In gebruik genomen heeft. Volgens het recht behooren de kosten tot herstel van een 
gemeensohappeiyken muur door beide partyen gedragen te worden, die op den eigendom aanspraak 
hebben. 

Dergeiyke muur moet, wanneer een der eigenaars dit om gegronde redenen noodig acht, op 
»yne aanvrage herstelling ondergaan, en daar de muur onverdeeld eigendom Is, mag geene der 
partyen, zelfs het geringste niet, daaraan veranderen zonder toestemming van den ander. Zoo een 
der partyen de werken niet noodig acht, die de ander voorstelt, dan moet de laatste de nood-
zakeiykheid der herstelling door deskundigen doen bevestigen, en kan, na daartoe van hoogor 
hand verkregen beslissing, het werk aangevangen worden. Niemand heeft, cslfs by dadeiyk 
gevaar, het recht op het terrein van zijn buurman zelfs de geringste kleinigheid te doen ver-
richten, alvorens deze formaliteit In acht genomen is, en zonder bescherming der autoriteit. 

Een gemeenschappeiyke muur moet altyd aan beide partyen dezelfde diensten kunnen bewyzen. 
Zoodra dus de slechte staat van den muur is bewezen, kan deze In herstelling worden genomen 

aan de zijde waar die herstelling wordt verelsoht. 

Algeheele vernieuwing kan volgen uit de gevallen, wanneer de muur meer dan de halve 
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dik Lo ovorlioU, wnn Hoor hij g'OHchounl' in, waardoor do ninJioriiilou yerbrokeu /.ijn, of wel door 
vocht of iiiidiiro gebrekeu '/.ijno bestemmlag ton eeueumale mist. 

Betreft de herstelling sleohtB gedeelten, voldoende tot keering der aanwezige gohrokon, dan 
kan die bepaald worden alleen tot aoorerre als die gedeelten sioh uitstrekken, zonder verdere 
wijziging verplichtend te maken. 

Zoodra de noodzakelijkheid der herstelling, hetzij vriendschappelijk, hetzij rechterlijk is vast* 
gesteld, komen de kosten voor gemeenschappelijke rekening, ieder de helft, voor zooverre daarvan 
ook door de andere purtij gebruik wordt gemaakt. De meerdere hoogte blijfl. geheel voor rekening 
van dengeen die ze behoeft, die bovendien verantwoordelijk is voor de daaruit voortspruitende 
zwaardere belasting, die dien hoogeren bouw op het muurwerk uitoefent. 

Alle versieringen, versterkingen enz., die een der partijen bij den bouw noodig acht aan 
te brengen, tot dracht van kap, balken of wat ook, zijn geheel alleen voor diens rekening. 

Wanneer er geen overleg omtrent de herstelling van den gemeenschappel|jken' muur heeft plaats, 
gevonden, en de bouwer in gebreke is gebleven /.iju buurman don slechten toestand te buvoHtigen 
dan behoeft deze laatste In geenerlei vergoeding der bouwkosten te treden en kan zelfs voor de 
hem berokkende moeiel|jkheden nog schadevergoeding eisohen. Alle onvoldoende toestand moet 
dus vooraf erkend en bewezen worden. 

In dat geval is de niet-betalende mede-eigenaar in z\jn recht, zoolang de toestand bij het 
oude blijffc; gaat hy echter tot verandering over en heeft daarbij verdere in bezitnamevan-nieuwen 
muur noodig, dan is hij verplicht te betalen de dan door hem te lio/.igon oppervlakte, voor de 
helft gerekend, van de fundeering af. 

DE TIJD DER GILDEN EN HET HEDEN. 

Vrijheid is de leus die de kern van vele gesprekken vormt. Vr|jheid alleen kan ons brengen 
tot den idealen toestand waarvan velen droomen, en dien het heden niet geeft. Wat wij bezitten is 
te gering, want volgens de overtuiging van de vr|jheidlievenden leven duizenden onder een druk
kend nkvonjuk, dat spoodige ontheffing oisoht, al zou ook eene bloedige revolutie daarvoor 
gevorderd worden. Terw|jl men met niet ui tijd even waardige middelen op dien weg voort arbeidt 
en de onbereikbare lllusien steeds stoutere verwachtingen stellen, treedt daar tegenover een geheel 
andere strooming in het maatschappelijk leven op, waaruit wj] stemmen vernemen, die ons toe» 
roepen: »no/ mttr vrfylmd, maakt so tooh niot te iandilooi, want al wat mm U veel /«niet, lohaadt 
gewoonlijk; te groote vrijheid tal werkelijk onsen toestand niet varbeteren". En het aantal stemmen 
van deze laatsten neemt telkenmale toe. Zou ook hier de gulden weg niet de middenweg zijn. 

Toen op de laatste algemeene vergadering der Maatiohappij tot ievordering der bouwkumt 
Dr. P. J. H. O u y p e r s het onderw|je besprak, wees spreker daarb|j op het vele goede, dat den 
gilden vroeger eigen was: de vorming in de werkplimtHen, het afleggen van bekwaamheidsproe-
ven, waardoor ons volk een volk geworden is groot in kunst- en nljverheidsxin. NauwelUk» 
waren die woorden gesproken of de vraag werd gesteld; ge wilt ons tooh niet naar den gilden» 
tyd terug voeren ï Toen was het in het geheel niet om uit te houden. Blinde bevoorrechting 
was aan de orde, wij willen alles doch de gilden terug nimmer. De gildeh zooals hun einde was, 
waren treurig. Daarom was hunne ophefflug nood/.uUoiijlc. Wij zouden verkeerd doen. 



den afgebroken draad weder opnieuw aan te knoopen. Maar tooh heeft vöör den vervalt«d rich 

Z d ! r ^ . T n ' ^ ^ d e g i l d 0 n t e n TOordee le TOn d - vooruitgang zyn geweest. Zou het 
g ede van oen, herzien naar onze eisohen. ook niet goed voor ons heden kunnen «yu ? Men ver-
gete het slot en beoordeele het gilde bestaan in zyn geheel, en dan gelooven wy dat even goed 
als de oude kunst heden in de nieuwe kunst weer herleeft, ook het goede in oude gebruiken en 
gewoonten ons nimmer tot verwyt kan zyn, zoo wy het opnieuw volgen. Het een is zoowel 

Heer H P TT T ^ t ^ ™ ^ ^ ^ fee8teU ' ^ ™P «P de l fde vergadering de 
Heer H. R Ber l a g e Nzn. zyn hoorders toe, in den geest der ouden. Welnu waar al het oude 
ons zoo ten voorbeeld wordt gesteld, zou daar de waardeering van het ambaoht eene uitzonde-
ring moeten maken. 

In dien geest vatten wy ook de bedoeling ran Dr. P. J. H. C u y p e r s ' rede op en zien er 
zeer reel goeds In. Het gelouterde keere tot ons weer. Dat wil zeggen dat elk werkman de 
beween zyner bekwaamheid aflegge en eerst tot het vak worde toegelaten na de erkenning 
van ernst.ge deskundigen, dat hy daartoe gereohtigd is. Zoo zouden wy van tegenstanders in 
voorstanders hervormd kunnen worden. 

• Moet dat niet elke bouwkundige doen. die zyn arbeid by het concours in handen stelt eener 
jury. en geeft dat niet de beste zelfrorming? Wy zeggen uit erraring volmondig: ja. Zou eene 
dergeiyke toepassing ook den ambachten niet nuttig kunnen zyn? Wie zou het betwyfelen ? Daar 
schuilt veel kaf onder het koren, ja er /.ijn er die beweren dat er meer kaf dan koren aanwezig 
is. dat kan toch niet, en daarom is zuivering gewenscht, verdient dit steun en overweaimi Wat 
zien wy nu gebeuren. 

Dat het denkbeeld door Dr. P. J. H. O u y p e r s voor het eerst in een rergadering van vak-
mannen hter te lande ter sprake gebracht, by onze naburen meer en meer reld wint voor zoover 
het beperking der niet gewenschte vröheid betreft. 

In Duitschland is juist dat onderwerp het punt van bespreking geworden in verschillende 
vereenigingen, die de bevordering der nyverheid ten doel hebben, en vooral die aan de bouwkonst 
verwant. Daarby is het byna algemeen gevoelen, dat het geven van een of meerdere proeren 
van bekwaamheid noodzakeiyk is. 

Uit Beriyn en Munchen zyn zelfs petition tot de regeering opgezonden om het leveren van 
bekwaamheids-proeven verplichtend te stellen. 

Volgens het algemeen oordeel zyn in Duitschland in de laatste twintig jaren de bekwame am-
bachtsbazen zeer in aantal geminderd. In hunne plaats traden veelal ongeoefende gezellen, dikwerf 
heden met geld, doch zonder kennis, die allen voor hun beroep me^r schrijvon, want de tegen-
woord-ge tyd noemt alles meester, zelfs de uitvoerder van het geringste bedry'f. waardoor veel 
kwaad geboren is. slechte concurrentie ontstond die de weinigen ouderen buitensloot en spoedi* 
golmel verdrong. 

Men verwyt het der regeering. dat zy' voor hare werken zich dikwerf de beste krachten toe
eigent en daardoor wat verspreid en nog ten goede kon werken beperkte. 

Ook krygen de openbare insohryvingen by' aannemingen het op rekening, waar het stelsel 
geldt, om het werk aan den minste te gunnen, waardoor het gehalte der vakmannen zeer is 
achteruit gogaan. Er /,ij.i Heden opgetreden, die met de onzinnigste rekeningen werk aan-
nemen^denkende zoo lang de schoorsteen rookt is er nog geen krimp in huis en komt eindeiyk 
het treurig slot: de slag wordt verdeeld, en zy zelven zyn, daar zy met niets waren aangevan-
gen, en ook met niets eindigen, dezelfden gebleren, hun toestand is geiyk. Eergevoel is 
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gewoonlijk bij dergelijke ondernemerB onbekend, noor zulke gevallen zlin «oliede personen zich 
dikwerf genoopt zich terug te trekken bij opgeroepen oonourrentie en dat komt dan bouw en 
de n ij verheid ten schade. Zelfs do gerechtshoven klagen er over, dat bij expertisen het gebrek 
aan ervaren praktische mannen zich menigmaal gevoelen doet, waardoor de keuze veelal ge
schiedt uit bouwkundigen meer dan uit bazen. 

Aan bouwkundigen met algemeene en artistieke kennis toegerust ontbreekt het niet, deze 
siijn zelfs zeer sterk vertegenwoordigd, te sterk zelfs in verhouding tot de vraag, maar deze vormen 
een geheel andere categorie. 

De baas die met de werklieden, zooals voorheen, het werk deed en begreep, sterft weg; de 
zoons volgen den vader niet op, want het burgerlijk bedrijf, vaders eenige rijkdom, is hun te 
gering. Zij gaan op studie, verkregen een graad óf rang in het maatschappelijk leven, maar reeds 
zijn er zoo velen van dezelfde studie, dat zij overcompleet het getal vergrooten. 

Hadden zij het voetspoor van den vader gedrukt, zij zouden nuttig geweest zijn, en zijn nu 
veroordeeld het leven door te stumperen. 

Die wijziging in den toestand doet zich meer en meer als een leemte gevoelen, terwijl de 
steeds toenemende ongelijkmatige veelal onberedeneerde oonourrentie den moed ontneemt tot ver» 
betering. De kracht van een enkele is daartoe te gering. 

Vandaar zeer vele gebreken die by de uitbreiding der steden tal van huizen kenmerken, 
dikwerf eindigende met het ineenstorten der kaartgebonwen, het scheuren van muren of andere 
gebreken, rampen, die bij het werk yan degelijke vakmannen, begaafd met liefde voor hun bed rijf, 
nooit zouden kunnen voorkomen. 

Dat is, volgens hetzelfde oordeel, zeker, dot, sinds de onbeperkte vrijheid, het gehalte der 
werklieden er niet beter op geworden is, waarom het gewensoht is, dat er maatregelen genomen 
worden, waardoor de knappe werklieden zich van anderen kunnen onderscheiden. Op die wijze 
zal de zucht om het meester te schrijven meer en meer vergaan, de ontevredenheid die thans 
met het lot bestaat, by hen die zonder kennis het vak beginnen, daarbij verloren gingen, en 
eindigen met het socialisme te omarmen, ontstemd op die maatschappH die hen niet schonk wat 
zij zochten, zonder daar by te bedenken of zij er wel recht op hadden. Het leveren van proeven 
van zijn arbeid zal de vervaardiger met vlijt, bezielen, hem aanmoedigen en het publiek een 
waarborg zijn, dat het, want uitzonderingen zullen er wel immer biyven veelal den rechten man 
op de rechte pl&ats aangetroffen heeft. Dat hebben de bouwvakken in het bijzonder noodig. 

In Prulssen heeft de petitie, tot de regeering gericht, naar men gelooft, veel kans gehoor te 
vinden, daar het onderzoek, Ingesteld by vele stad- en plattelandsgemeenten, strekt ten gunste 
van het verzoek. Te Munchen echter Is de opvatting nog al verdeeld. Daar heeft de regeering 
er zich niet voor verklaard, alhoewel de eindbeslissing zich nog kan wijzigen. Zoo zien wij 
meer en meer de elsch tot beperking zich verheffen, en gelooven wij dat de toekomst, als 
natuuriyk gevolg van: *dt vryheid m den volaien WH" ons eenmaal zal bieden: *b«p«rking in 
redelijker» tin", waartoe men komt door de ervaringen In belde opgedaan. By het vernemen 
van Dr. P. J. H. C u y p e r s ' rede kwam ons dit In gedacht*4*1 Daar zijn stroomingen In het 
leven, welke zich zelf den weg banen. 
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HOUT BEKLEEDING. 

Amerika kent sinds een dertigtal jaren eene houtbekleeding, waarvan slechts nu en dan op 
tentoonstellingen ons een staaltje te zien werd gegeven, weinig echter waar de toepassing ter 
beoordeeling stond. Gedurende dit aantal jaren is de ervaring van dien aard, dat men algemeen 
over de duurzaamheid en nut tevreden is. Het wordt vooral op lambriseeringen, plafonds en 
muurvlakten aangebracht. De belangrijke verbeteringen deed de aanvrage gedurig stijgen en 
het debiet naar Europa heeft reeds een vrij groeten omvang verkregen. De bekleeding wordt 
gemaakt uit de fijnste houtsoorten, die door daartoe geëigende werktuigen zoo dun mogelijk 
worden verdeeld en wel zoo, dat op papier aangebracht, door groote machinale persing en goed 
hechtende specie aaneen verbonden, de dikte niet grooter is dan die van het gewone behangsel-
papier. Het papier voorkomt het breken en splijten, geeft tevens gelegenheid tot bevestiging aan 
de wand of te bezigen oppervlak met stijfsel geheel op de gewone wijze. Door dergelijke hout-
bekleeding wordt hetzelfde resultaat verkregen als van massieve houtwerken. Zij heeft bovendien 
het voordeel, tijdens de bewerking aan groote hitte en bevochtiging onderworpen, aan geene 
verandering meer onderhevig te zijn. 

Hout en papier, beiden terdege met een spons bevochtigd of eenige malen onder water ge
dompeld, geeft eene gelijkmatige uitzetting, daarna snijdt men de kanten gelijk en brengt 
dezelven aan waar het verlangd wordt. Natuurlijk moet het te beplakken oppervlak vooraf goed 
van alle stof en oneffenheden ontdaan zijn. 

Hoeken onder 90 graden kan men op die wijze bekleeden. Met schuurpapier, niet te grof, 
drukt men de vlakken aan en schuurt tegelijkertijd de naden gelijk. Voor de hoeken is echter 
die bewerking te ontraden; de vlakke gedeelten daarentegen verkrijgen daardoor juist het aan
een sluitende. Onder de verbindingen is het geraden vooraf strooken papier aan te brengen. 

De houtbekleedingen kunnen op de gewone wijze gevernist en gepolitoerd worden. Voor 
lichte houtBoorten is waS in terpentijn-spiritus opgelost aanbevolen, driemaal daarmede inge
wreven en iedere laag goed uitgestreken, voor donkere benzine en krijt. Daarna met politoer-olie 
en gchellak goed met lappen uitgewreven. 

IN VERBAND MET HET VORIGE — BRANDGEVAAR BIJ SCHOUWBURGEN. 

Toen wij veertien dagen geleden er op mochten wijzen, hoe groot immer bet brandgevaar bij 

schouwburgen is, vermoeden wij weinig dat het aantal der verbrande schouwburgen weder zoo 

spoedig met een zou vermeerderd worden. De brand der Opera-Comique te Parijs vormt weder eene 

treurige bladzijde in het geschiedboek der schouwburgbranden. Op de verdienstelijke inrichting van 

den nieuwen Vlaamschen schouwburg te Brussel hebben'jwij de aandacht gevestigd, maar wanneer 

wij met het laatste ongeval rekening houden, dan doet zich de vraag voor: Op welke wijze is het 

mogelijk het publiek tot kalmte te stemmen ? Daar toch blijkt dat zelfs bij vrij goede waarborgen 

gemis aan kalmte verkeerde maatregelen doet nemen, de waarborgen doet vergeten en tot onge

lukken brengt, zooals zich ook daar zoo bedroevend hebben aan de hand gedaan. 

Eene goede inrichting, waarop men vertrouwen kan, en welke aan het publiek bekend is, is 
zeker het allerbeste middel, en daaronder kan gerekend worden het aanwezig zijn van talrijke 
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geopende deuren die in dadelijke gemeenschap staan tot de uitgangen of ramen in de buitengevel» 

aanwezig. Welke waarde voorafgenomen voorzorgen hebben bij gemis aan kalmte doet de laatste 

ramp opnieuw zien, waar het gebouw reeds om zijn ondoelmatigheid bij brandgevaar was ver

oordeeld, en inderdaad een model-inrichting is, vergeleken bij de velen van dien aard, die wij in -

onze groote steden aantreffen. Wij ontleenen aan een bericht daarover het volgende: Op de vier 

hoeken van het tooneel bevonden zich geleidingen, aangesloten aan de stedelijke waterleiding. 

In de zaal en op verschillende andere punten in het gebouw waren dergelijke leidingen, onderütfg 

door dwarsgeleidingen verbonden, waaraan tal van spuitkranen, die bij het opensluiten der hoofd

kraan hun water naar alle kanten verdeelden. Dit toch was in staat den brand langen tijd in 

omvang te beperken. Zoo waren op het tooneel 19, in de zaal 10, in de loges 5 en in de kleed

kamer 38 stuks. Er was dus overal water in overvloed aanwezig. 

Bovendien waren aan beide zijden van het tooneel met water geruide emmers en hulpmid
delen, om kleine vlammen spoedig te dooven. Dat moet echter het werk van een oogenblik zijn, 
verzuimt men zulks, dan breidt zich het vuur gemakkelijk uit langs de reeds door gas verhitte 
en geheel droge decoratie, houtwerken enz. 

Een brandscherm, dat lederen avond werd neergelaten, en ook den vorigen avond nog had 

gediend, was in volkomen goeden staat aanwezig; dat sloot wel de rook niet af, maar belette 

toch het vallen van brandbare stukken in de zaal, waardoor de uitbreiding snel toeneemt. 

In vergelijk met onze schouwburgen, biedt het grondplan een zeer gunstige inrichting aan, en 

rilt men, bij de gedachte wat het zal zijn, indien in zulk eene ruimte eens een paniek ontstond. 

Vooreerst vormt de Opera-Comique een gebouw, waarvan hoofd- on beide zijgevels van talrijke 

ramen aan de straat voorzien zijn, daar deze gevels door straten zijn omringd; terwijl onze 

inrichtingen veelal tusschen belendende huizen totaal zijn opgesloten, slechts éón uitgangspunt 

hebben naar de voorzijde en, hoewel weinig het geval, zou het niet onmogelijk kunnen zijn, 

dat juist aan die voorzijde de brand aanving, het noodlot ligt overal, en zou zulk een zaal in 

een echte doodenspelonk veranderen. 

Bij de gesloten deuren waren kastjes met glas afgesloten aanwezig, waarin de sleutels hingen. 
Het publiek kon alzoo op geriefelijke wijze zich daarvan meester maken en den uitgang ontsluiten. 

De ervaring had geleerd, dat zelfs, met inbegrip van het opvorderen der goederen aan de 
bewaarplaatsen, 7 a 9 minuten voldoende waren om het publiek het gebouw te doen verlaten. 
Wat is die tijd in vergelijk van dien, welken de brand noodig had, om zulk een omvang te 
verkrijgen. 

Wat heeft dan wel het meest bijgedragen, om de ramp die uitbreiding te geven. 
In hoofdzaak de duisternis, die het publiek, door de steeds toenemende rook daarenboven 

verhinderd, belet de uitgangen te vinden. 

Onverantwoordelijk is het daarom van dengeen die het besluit nam de gaskraan af te sluiten, 
en daardoor den schrik van velen te vergrooten het angstigen de brand eigen, nog verschrikkelijker 
aanzien te geven. 

De hierdoor veroorzaakte nadeeleu kunnen niet in vergelijk komen met de mogelijke schaden 

die uit het aanwezig zijn der gasvlammen hadden kunnen volgen. De afsluiting had men moeten 

achterwege laten tot het gebouw ontruimd geworden was, want de aanwezige brandlampen 

konden het gaslicht niet vervangen. Men lette slechts op het treurige pitje dat in onze schouw-

burgen het herinnerend teeken is, dat gevaar altijd mogelijk is, wat zal zulk een pitje vermogen 

wanneer het gas afgesloten en volslagen duisternis de groote ruimte bijna geheel, de gangen 
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totaal vult. Wij begrijpen het niet. Het verdient daarom overweging, dat kalm beraad meester 

zy over de afsluiting der verlichtingen, ware dat ook hier gebeurd, de ramp had zeker een anderen 

vorm verkregen. 

Hoe dus ook de voorzorgen genomen worden, men leere het ook weder hierui t : wanneer 

daarbij . niet gezorgd is voor mannen die, voorbereid op gevaren, gereed zyn tot kalm handelen 

en met overleg optreden, dan zullen zelfs de meest voldoende maatregelen nog gebrekkig bevonden 

worden. 

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

Onzen tijd kenmerkt zich door bijzonder belangrijke ontdekkingen van oude overblijfselen, 

eensdeels doordien de lust tot nasporing bij velen is herleefd, anderdeels door toevallige omstandig

heden, hetgeen dan den weg tot verder onderzoek aanwast . Onder de laatste mogen wij rekenen 

het inderdaad merkwaardige bericht onlangs voorkomend in het Algemm Handelsblad en wel: 

De vloe-oonsul te Snlda meldt, onder dagteekenlng van 24 Maart jl., dat ten N. O. dier stad op 1200 M. van 
de kust, een nieuwe, waarschyniyk koninklijke d o o d e n s t a d is ontdekt. 

Omstreeks drie weken geleden heeft men bU bet uitgraven van steeuen door. eene toevallige omstandigheid aan 
den voet van een heuvel, tot de kalkformatie behoorende, en op den oostelüken zoom van do tuinen van de stad 
eene vierhoekige opening gevonden van 6 4 7 M. lang ter zflden en ter diepte van 11 M. Aan den voet van elk 
der vier volkomen zuiver georiënteerde wanden is een grafkamer. De noordelüke bevat een steenen lijkkist van 
wit marmer, wegende 6 4 7 ton, bedekt met basrelieb, waarboven eene ledige kamer. Hen hoopt, en talrllke aan-
tr^atagen versterken dit vermoeden, onder aan of In de zijwanden andere openingen te vinden, die tot nieuwe 
grotten toegang zullen geven. 

De kamer aan de westzijde heeft een voorportaal, waar men aanvankelUk niets merkwaardigs vond. Maar 
de gestelde plaatselijke onderzoekingen hebben op 2 M. diepte een sarcophaag doen vindon van wit marmsr in 
den vorm van het monncholijk llohaam, welke een mummie moet hebben bevat, zooals een stuk Bgyptlsch vijgen-
boomenhout en overblüftels van awachtels schijnen te bewijzen. Dit portaal geeft toegang tot eene groote grot 
waar men vier graven ziet. Allen- zijn van wit marmer en de beeldhouwwerken, die deze versleren, ztfu onverge-
UJkelUk schoon uitgevoerd. Maar een er van Is bijzonder merkwaardig wegens zijne afmetingen (8.50 M. lang en 
2.»0 M. hoog. het weegt, met inbegrip van het deksel, 20 ton) en wegens de baswlleft die zeer rijk zUn aange
bracht. Rondom het lichaam van de sarcophaag heeft men een Jachttafereel en een veldslag afgebeeld, waarvan de 
weerga in de musea van Europa wellicht niet wordt aangetroffen. 

Hoevele moellUkheden zal het opleveren, om dit pradtflg kunstwerk naar Konstantlnopel over te brengen 
zonder het fijne beeldhouwwerk, te beschadigen, waarvan elk onderdeel een waar meesterstuk is: vrouwenhoofden 
van oen zonnekrans voorzien, hondenkoppen met ramshorens, mannelijke en vrouwelijke krijgslieden met Grleksche 
helmen, schilden die aan de binnenzijde nog goed bewaard gebleven schilderwerk vertoonen: het Is bewonderens
waardig. 

De grot aan de zuidzijde ligt 4 M. lager dan de andere. Zl) bevat twee sarcophagen, die in geen opzicht op 
de andere geloken. Het deksel heeft een zeer bijzonderen vorm: een zeer hooge ezelsrug. In den vorm van een 
spitsboog; op den kruin zijn phantastlsehe dieren voorgesteld en regelmatige gaatjes geboord. Deze sarcophagen 
hebben een phoenlclsch karakter. 

De grot aan de oostzijde bevat ook twee sarcophagen, de eene eenvoudig, de andere omringd met eene rU 
van weenende vrouwen, In Grleksohe kleeding en van een zeer kunstige uitvoering. Onder deze grot heeft men 
eene tweede ontdekt, bevattende vier sarcophagen, vervolgens zijn er nog twee gevonden; verscheidene hebben den 
vorm van het menschelök lichaam en oen is van graniet. 

Al deze zestien sarcophagen zflu gosohonden en vol water, men heeft slechts kunnen verzamelen eenlge afge
sleten muntstukken, eene schoone vaas van albast en eenlge fljne steensoorten. 

De deskundigen zijn van oordeel dat nog slechts eene eerste schrede Is gedaan op den weg der ontdekkingen 
en dat, worden de werken goed geleld, deze voor de oudheidkundigen zeer groote verrassingen zullen opleveren. 
Het volkomen gemis van Insohrlften leidt tot dusver van den weg. 
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B O U W K U N S T . 

O N T W E K P VAN EEN VILLA, 

DOOR PAUL J. DE JONGH, AM8TBEDAM. 

(Bij de Plaat.) 

^ ^ * e beide gevels en plannen vormen het ontwerp eener villa, door den vervaardiger gedacht 
op een hooggelegen terrein met een aan alle kanten onbelemmerd uitzicht. De verschillende 
sprongen en uitbouwen geven aan het geheel een afwisselend karakter. 

VOO'ELIZIKS 
in de Afdeellnc ROTTEnUAMI, van de Maatsohappfl tot Bevordering der Bouwkunst, over 

„ONZE WOONHUIZEN IN EN BUITEN DE STEDEN," 
gehouden den 248l;en Maart 1887 te Rotterdam, 

door J. H. L E L I M A N , A r o h i t e o t en E e r e l i d . 

V O O B W O O R D . 

Aan u, mijnheer de Voorzitter, een kort woord vooraf. Als den waardigen zoon van wijlen 
den achtbaren kundigen vader, wien ik voor zijn degelijk onderwijs, vooral in de metsel- en in 
de perspectief-wetenschappen, my, tijdens mijne opleiding als timmerman in déze goede stad 
Rotterdam, van 1843-47 verstrekt, nog harteiyken dank zeg tot over «ijn graf, begroet ik u 
hier als het hoofd der afdeeling Rotterdam. Door uw geacht Bestuur uitgenoodigd hier iets ter 
tafel te brengen, heb ik my beijverd, zoo goed ik kon, aan deze uitnoodiging te voldoen; doch 
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zal ik ditmaal wel eenigszins afwijken van velen mijner geöerde voorgangers — verhandelaars, in 
uw midden. Immers, hoe weinigen brachten tot hier in dezen vriendenkring hun éigtn kunst-
arbeid ter inzage en beoordeeling. Zonder de minste schroom, mij — onder vrienden —onbekend 
maar ook zonder de minste pretentie bj) vriendschap zoo welkom, mynheer de Voorzitter, heb ik 
het gewaagd deze vergadering voor te leggen ruim 5 5 0 schetsen en teekeningen, waarvan er 
450 voor woonhuizen zoo in als builen de steden, die nüt allen zijn uitgevoerd, benevens ruim een 
honderdtal wel gebouwde — ofschoon sommigen eenigszins gewijzigde — ontwerpen, allen van-
eenvoudig — mag ik het noemen burgerlijk — dns uitvoerbaar gehalte. Ik noem de eerste 460 
stuks op 40 cartons geplakt, mijne theetafelaoheteen en maakte die zoo voor de hand en het oog 
weg, doch op schaal, en naar door mij zelf gestelde programata, hierbij zorgende, dat geen 
dezer van denzelfden inhoud en uiterlijken vorm was, aan ieder verschillende eischen en voor
waarden van esthetiek en geldelijk karakter stellend, en daarbij strevende naar verscheidenheid 
en tevens overeenstemming, zonder die uit eenig opengeslagen boek of van een overleden voor
vader te kapen. Mocht uwe vergadering nu getuigen dat zij een zekeren welbekenden familietrek 
doen uitstralen, niets zal mij minder verontrusten en tevens mear aangenaam- zijn. 

Het spreekt van zelf, dat ik nooit zal beweren iets onbekende nieuws te hebben geleverd, 
want dat is onmogelijk, maar allerminst zal de aandachtige en deskundige beschouwer mij 
kunnen verdenken van eenig plagiaat, hoe ook genaamd, want ik haat den kunstdiefatal met 
den diepsten haat, on veroordeel flinkweg alle onze kunstbroeders, die blijken geven en gaven 
zich daaraan schuldig te maken, tot oneer der Bouwkunst en zichzelven. Mijne composities mogen 
daarom zwakker zijn dan van hen, die zoo •fetj het leugenachtig, zoet en vlakweg noemen, zich 
*in3pireeren" op het werk en den eigendom van anderen; ik verheug mij de gulle bekentenis aan 
dezen vriendenkring te mogen doen, dat wat fk "haar voorleg of mededeel, mijn vollen eigendom 
is, en ik enkel naar de onomstootelijke waarheden en vormen in de' bouwkunst, alom bekend,. 
of sedert het ontstaan der wereld en het vormen van het eerste bouwgewrocht, overal geëerd 
en gehuldigd, heb gearbeid. Die arbeid heb ik, waar het pas gaf, omgewerkt en toepasselijk 
gemaakt voor den tijd, waarin wij allen tezamen leven, genieten en bouwen, tot elkanders 
vorming en, vergeef mij het woord, tot elkanders hooger opvoering, in plaats afbreking en ver
guizing, met zooveel gulheid, thans nog al bij sommigen in de mode vallend. 

Door u, mijnheer de Voorzitter, ben ik hier ontvangen, zoo lief, zoo hartelijk, dat u vooraf 
daarvoor in deze vergadering mijn innigsten dank wordt aangeboden. Uwe hulp van heden — 
\Aj het étalleeren vooral — stel ik op hoogen prijs. 

Immers, kort na de joviale uitnoodiging van den geaohten Secretaris van der Goes, my 6 Decem
ber 1886 voor mijn Sinter-Klaasje toegedacht en geworden, werd ik ziek, en zoo inwendig ernstig 
krank, dat ik alle hoop van leven en welzijn had opgegeven. Maar ik heb natuurlijk om herstel 
gebeden, want ik had uwe uitnoodiging 8 December a. p. aangenomen en wenschte zoolang op 
aard te blijven, tot ik mijn plicht jegens deze eerste en oudste der Afdeelingen van de M a a t-
s chapp i j t o t b e v o r d e r i n g der B o u w k u n s t , waarbij ik een kwart eeuw dienst had, 
ten volle kon vervullen. Immers gij weet dat zij is opgericht, ten verzoeke des bestuurs, op 
instigatie en initiatief van wylen onzen goeden vader Roze en zyn staf van «waaZ/andere dappere 
veldheeren, in 1848. Wat ik bad, mijne heeren, is voor my, Qode dank, verhoord, en gy, man
heer de Voorzitter, kunt het nu met uwe geaohte medebestuurders en Leden wijten ofnietwijte» 
— ad libitum —aan die verhooring, dat gij. mij hier ziet, en ik u, in zoo goedgezelschap, laat het 
mjj goedhartig zeggen, qp den hals of 't lijf ben gevallen. Vergun my nu, ofschoon nog niet 
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geheel hersteld, te voldoen aan hetgeen ik op mij nam. In de antichambre van dit flink gebouw 
praten wfl' een wijl over de edele, heerlyke kunst van bouwen; in deze ruime vergaderzaal die 
wy onze gezellige binnenkamer of Salon intirae noemen, - ze is daarvoor wel wat groot maar 
wij zijn gelukkig velen - vertel ik u iets over Woonhuizen in en buiten de steden en vóör wij af-
scheid nemen, vraag ik, mijnheer de Voorzitter, u verlof, als bouquet de cloture, en als hulde aan 
deze Afdeeling, een niet kostbaar vuurwerkje te mogen ontsteken in de Festibule van het lokaal 
Irene, Oldmbamevtldstraat 69, waar wij thans te zamen zijn! Ter zake. 

C A U S E R I E 

OVBE ONZE WOONHUIZEN I N EN B U I T E N DE STEDEN. 

Met eene i n l e i d i n g over de B o u w k u n s t . 

Voor mij M y n e H e e r e n g e a c h t e m e d e 1 e d e n is het sedert de vijf en veertig jaren, 
dat ik de Bouwkunst in theorie en praktijk - »tant bien que mal" beoefen - eene uitgemaakte 
waarheid - en ik hoop ook voor u, - dat deze eeuw op kunstterrein bijzonder vruchtbaar en 
gezegend is. Ofschoon slechts enkele norschen van geest het onmogelijke en nooit bereikbare in 
u kunst onzer keuze eischen, voeg ik my het liefst in dezen stonde bij de .WUSHEID VAN 

SALOMO AAN DE TIEAMEN", Hoofdst. 2 vs. 5, waar wij lezen: .Onze tijd is ds een schaduw, 
»helaasl dan laat ons dartel leven en ons met den besten wyn en met zalve opvullen. Maar 
•laat ons de lentebloemen niet verzuimen. Geen van ons moet nalaten te pronken (lees liever: 
hier zyn arbeid te vertoonen) .opdat men overal bespeuren moge waar wij gelukkig of vrooiyk 
•geweest ayn. Wij en niet vader Salomo, maar ik voeg er bij, Mijne Heei-en Uden der afdnling, 
hebben er immers *niet meer van dan dit." 

Maar ik voeg mjj ook diensvolgans en altijd zoo graag bij dezulken, die de zakengang met 
een opgeruimd gemoed en vriendeiyk oog aanzien en altyd met vreugde op een kostelijk verleden 

- van wie ook - dankbaar en goedhartig terugblikken. Of zou het onjuist zyi., als ik hiet 
durf beweren, dat er sedert 25 jaren vooral, veel en zeer veet, goed en eeer goed is gearbeid op den 
onmetelyken. zoo-heerlijken Bouwkunstakker. 

't h waar dat bouwmeesters van tempel*, als door den hoogwyzen Salomo ontworpen, in-
omen tijd ver te zooken zip; 't is ook waar, dat geen onzer bouwmeesters in optocht met den 
gouden Eere-Palmtak, den eersten rang wordt aangewezen en zij gaan vlak vóór Keizerlyke-
Majesteiten, zooals o. a. den bouwmeester Sgmmacu* op last van zyn keizer Iheodorious ten 
deel viel; 't is waar en ook goed, dat geen bouwmeester uit onzen tijd tot halfgod of gewijde 
halfheiligheid wordt bevorderd, zooals dat eertyds geschiedde en er, gemaks- en 'stainigheids^ 
halve ook heden maar geen eerezuilen of. triomf bogen voor hen worden opgericht; maar het is 
ook waar dat wij met vreugd op bouwmeesters kunnen wijzen, die zóó veel on zóó goed bouwen, 
als er ooit gewerkt of gebouwd kan zyn. Of is 't niet waar dat Europa vele mannen telt 
die in de kunst voor geen voorvader — hoe ook genaamd - behoeven onder te doen of huu 
vlag te stryken. 

Dat voorrecht van veel en goed werken tegelijk, danken we hoofdzakeiyk aan den uitleg, dft 
uitbreiding van onze steden, want wie uwer Üan het onbekend zijn, dat by eene steeds toéne-
•mende bevolking voortdurend beboefte bestaat aan nieuwe woningen van elk kaliber. Immers 
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één enkel onzer laatste vette jaren vroeg vaak twintig maal meer woonhuizen, dan er in vroegere-
twintig jaarkringen bleken noodig te zijn. En ondanka deze waarheid dank ik den goeden 
God op myn knieën dat ik geen deel heb behoeven te nemen, geen werkzaam aandeel heb-
gehad bij den aanleg der vaak ergerlijke bouwfunaigheden als producten van winstbejag dezer 
laatste kwart-eeuw, die menige collega als angelen in het oog en doornen, in het harte steken én 
zijn ingestoken. 

Dat bijna hals over kop, zelfs onzinnig en tegen alle regelen uitleggen der steden schijnt 
thans tot staan gebracht te zijn om, na een kleine twintig jaren meer kalm en beraden te 
worden opgenomen. 

De bouwmeesters, werkbazen nn ambachtslieden zijn tot hun normalen toestand, zooals altijd 
na overvoer geschiedt, teruggebracht; een toestand die zeer gelukkig is en ip elk opzicht der 
kunst en het ambacht ten zegen zal zijn. Want In normale tijden en omstandigheden arbeidend, 
zal het werk biter doordacht zijn, de voordeden zekerder vloeien, het verstand meer en beter in 
harmonie komen met het kunstgevoel, met Mn woord het speculatief bouwen en knutselen zal 
ophouden en plaats maken voor eene meer kalme, geregelde, dus beteren gang van zaken, die 
tyd laat voor eene wetenschappelijke en wijsgoerlge bepleiting der heiligste bouwkunstbelangen, 
in den meest verheven en wljdschen omvang. Want bespreking of praten behoort voor alles 
iedere kunsthandeling vooraf te gaan I De logika, de wetenschap, het verstand en het gevoel 
hebben eigenaardige eischen en wetten. Zoo ooit en ergens dan dienen ze thans haar recht van bestaan 
en onderling verband te doen gelden, vooral in tijden dat er ttyd en ln»t, is over de bouwkunst te 
redekavelen, b̂ jv. op de wijze zooals het hier in deze afdeeling sedert 88 jaarkringen, dat ik van 
tijd tot tijd hare byeenkom'steu bijwoon, steeds heeft plaats gehad of van hare handelingen te 
lezen krijg. 

En gelukkig is er aan liefhebbers van praten en vertellen hier geen gebrek, anders kon 
men de afdeeling wel sluiten of opdoeken. Huizen kunnen we hier, en 't is eene felicitatie waard, 
enkel op papier bouwen of van platen toelichten. Van zoogenaamd wtrken of het werkdadig op
treden kan op vergaderingen Immers geen sprake zijnl Vergun mij dus, dat ik my dezen avond 
voeg bij dezulken die gaarne tot u spreken en tegelyk dat spreken als voorbode dienstbaar willen 
maken tot het *dt» te meer" handelen, of Iaat mij anders zeggen, het babbelen liefst beschouwen 
als de voornaamste factor voor het ontwerpen en maken van allerlei gebouwen en derhalve 
ook voor den bloei der bouwkunst in hooge mate bevorderlijk. 

Ik weet niet meer wie der geachte medeleden eens zeide: dat het nut van bespreking over 
wetenschappelijke zaken in deze Maatschappy twijfelaohtig was, en als dat woord werkeiyk ge
meend en doordacht mag heeten, dan treed ik hier hem moedig tegen met de bewering dat 
de kunstwetenschap allereerst door bespreking tot hooger moet stygen, ook omdat zij voorbe
schikt is een algemeen domein te worden en dat wel voornameiyk door onderling overleg, vergeiyk 
en zelfs verschil in gevoelen. 

Dat ik In deze meening niet alleen sta, bewy'st my alweer een recent geval, dat by onze 
Belgische kunstcollega's onlangs is voorgevallen en in het mpdel tydschrift »rEmulation", Xle 
jaargang hl. 81 en ook bl. 161 uitvoerig te lezen staat. 

tn 't kort wil ik u dat relaat mededeelen. 

België, dat ik myn hulde biedt wegens zyn kunstnyverheid en kunstbeoefening op elk terrein 
heeft, zoo gy weet, vele zeer eminente bouwmeesters en zeer voortreffeiyke bouwwerken aan te-
wyzen, vooral uit den laatsten tyd. Welnu, In Belglfl is onlangs ALLÏS botaf afgekeurd op het 
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terrein van onderwijs en voortbrengen in de bouwkunst, en dat nog wel in de Kamer der Volks
vertegenwoordiging door den afgevaardigde den Heer Wagtner in Mei 1886. 

Zelfs Poelaert, een der meest geniale architecten uit Europa en uit de XlXe eeuw vond o. a. 
geen genade voor zijn grootsch Pahis de Jutttct. Hij was onwaar en moompUel in zijn verbeven 
kimstarboid. De architect moet ptr ie tegelijk ingenieur zyn, zoo beette bet. Dan sou men »nE8 
OOMPLBTS" vormen. De individualiteit moest verdwijnen en baar plaats — tout simplement — 
worden bezet door de natie {Mer de Belgen). Het volk moest dioteeren, de meester van bet bouw
werk moest slecbts schrijven. Is er grooter onzin denkbaar ? De heer Wagener zeide flinkweg 
van de tribune: Gij Belgische architecten zgt domkoppen, gij kent noch de technologie, noobdfl 
stabiliteit, noch het weerstandsvermogen der materialen. Er ontbrak maar aan dat ZEd. der 
Kamer een cursus gaf uit Planat'e Mócanique appliquée & la resistance des matireaux; 40 fr. aux 
bureaux de la Construction moderne, Paris 8 Place Boieldieu. »Leer die dingen eerst in den 
grond", zeide de Maestro en gij hebt kans later waaraohtige, degelijke bouwkunsteoaars te worden." 

Gelukkig neemt de Heer P. Stavene (op bl. 161 Xle jaargang van bet genoemde tijdschrift) 
den handschoen op en treedt den grootspreker Wageiur tegen. »De waarheid", zegt hij o. a. »is 
het beginsel der begimelen. Alle kunstscholen hebben de waarheid tot grondslag. De een is stijf 
stroef, afgemeten en leeft in de kerken en kloosters ; de anderen beschouwen haar als een lieve 
aangename, flinke, jonge meid, ernstig bij tijd en wyl, maar ook lachend, jolig, snaaksch en 
toegevend,- als het past. Op die laatste wyze behoort de waarheid der bouwkunst in 't licht te 
worden gesteld door woord en bespreking, door lynen en sier. Maar wat het fraaiste in deze 
Belgische historie is: de niet-deskundige volksvertegenwoordiger Wagener uit Belgiö staat lijn
recht tegenover den hoogst kundigen bouwmeester Boeokmann uit Berlijn. Deze beroemde schrijver 
keurt bet tyetime double of bet tegelyk bouvmeeite'' en ingenieur z\jn, niet in titel, maar in de daad 
of In de groote praktik, ««r eireng af, zegt dat het voor Duitschland gebleken is zeer slecht te 
zjjn en eene afscheidende epoedige splitsing teer eterk en vry algemeen wordt gewenscht. JTagener'e 
theoriën zijn die van Viollet-le-Duc nagepraat. Zulke tbeoriön zouden, als ze zegevierden, bet 
droevig gevolg hebben dat de stof of het bouwmateriaal het denkbeeld zou bebeerschen, vast-
keetenen en gebieden ! Behoef ik het u te zeggen, Mijne Heeren, dat zulk een toestand valsch is, 
niet te verdedigen en beklagenswaardige producten zou leveren in strijd met vrpeid, rede, 
wetenschap, verstand en gevoel. 

En wat mag de moraal zyn van dit uittreksel van een Belgisch Kamerpraalge, dat door 
eenige leden eenige minuten met ongeduld is gevolgd, in afwachting, zegt de Heer Steeene, dat 
de jachtwet aan de orde kwam, die heel wat moer belangstelling wekte. 

De moraal is dunkt mij deze: De Heer Wngener is wat voorbarig met zijne barre afkeu
ring geweest, want bij vergat dat de bouwkunst eene rationeele kumt it. 

Hij vergat dat de bouwkunst u>a«, ie en eal blijven het groote boek der overlevering, der be
schaving, der vrijheid. Zij ü en moet zijn de moderne wijsbegeerte in kalk, steen, ijzer, bout en 
ander materiaal, zij behoort de kunst van ONZES tijd te zijn, en daarom de vreemde materialen en 
esthetische vormen zoo veel mogelijk te laten ter plaatse waar ze gedacht, ontstaan of toegepast, 
dus te buis zijn. Zij behoort eeuwig jong, frisob, bloezend te weten en een vorm in strijd met 
onze beschaving, met onze klimaat, met onze zeden (en onze bovwbeur» niet te vergeten) te weren; 
z\j moet karaktervol zijn en werken trachten te scheppen vrij v»in alle dogmatiek en schoolsoh-
beid, zij behoort eindelijk ieder barer onderwerpen en onderdeelen even streng als trouw te 
toetsen aan de logika en de redeneering, aan de wetenschap en het kunstgevoel, precies en 
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op dezelfde innnicr als dat bet geval moet zijn met elke monachelijko gedachte en handeling. 
De bouwkunst hechte zich aan het gevoel bij voorkeur, de wetenschap lave zich aan de rede. 

l)e hoofdzaak is voor elk bouwkunstbeoefenaar dat hij wete, hoeveel dom wetenschap de arcbiteot 
noodig heeft, om den loop zijnor kunstverbeelding vrijolijk te bevorderen en toch niet te buiten 
te gaan. 

Het nuttige of praktische der bouwkunst mag diensvolgens nooit op den IfnrM^ plaats nemen 
on het scboone of het esthetische op den laatste. 

My dunkt mm ieder de helft geofferd en beiden op een en dezelfde lijn geplaatst. Als wij 
nu schrijven de bouwkunst zij: s t e e d s r e d e g s v e n d , o o r s p r o n k e l i j k — w a a r — 
schoon • • n u t t i g en a l t \ j d j o n g , dan zal een ieder onzer stof te over vinden om over-
deze zes factoren, hetzij gescheiden of gekoppeld eene verhandeling hier te doen hooren, die kan 
klinken als een klok. 

In afwachting van het genot der deelneming aan de gezellige afdeelingsdtscussien over een. 
dezer gulden* boofdfactoreu der Bouwkunst, u in ij DO Heeren als slot mijner inleiding voorgedra* 
gen, stel ik mij nu voor een woord te spreken over onze woonhuizen zoo in als buiten de stedem 

De monumenten of publieke bouwwerken blijvon hier buiten spel, want de kunst der monu
menten is voor mij eene geheel andere als die der burger-woonhuizen. 

Waar de eerste zijn doel, troost en effect zoekt en zoeken moet in het groote, grootsche. en 
erataunende, daar is de tweede meer tuk op gezellige bevalligheid en huiselijken zin voor don 
mensch, hij zij bewoner of laetgever, die beiden zoo eigenaardig hun eischen en wenschen doen 
gelden en dat recht volkomen gebruiken ten bate van hun dagelij ksch leven, hun werken en 
wonen. Zelfs erken ik gaarne en altijd dat de bouwleer, de constructie, de sier voor beide 
(monument- en huisbouw) hemeltbreed moeten verschillen. Op 't land is daarenboven eene andere 
variatie en vormleer noodig uls bij de strenge stadsbouwwetten is toe te passen. Voor beiden 
soort bouwkunsten echter is het zaak en wet, dat zü zoo veel mogelijk inheemsch bouwmateriaal 
toepassen en nooit haar heil zoeken by uttheemsche vormen, nog minder bij die uit vervlogene 
of liulfdnlVo eeuwen. 

Hij den huisbouw voorei boude de bouwmeester rekening met de veel veranderde samenleving 
en gewoonten. Immers wie onzer zou kunnen leven en wonen in de holle hooge kale ruimten 
van vroeger en niet liever een aweel, snug, coaij home willen, zoo als ze thans worden gebouwd — 
on in strijd met de gebouwen door onze goede, knndige en zalige voorvaderen collega's worden 
ingericht. Wij mannen der XIX eeuw zijn geroepen te arbeiden voor onze tijdgouooton en stellen 
we hunne en onte kunst- en huiselijken zin voorop; raadplegen we daarbij one vaak zoo lief 
klimaat, onze zeer eigenaardige zeden, gebruiken en gewoonten; trachten we naar een zoogenaamd 
oaohet artiatique, en streven we in de eerste plaats naar eene reine oorspronkeiy'kheid, dan eerst 
zijn we op den goeden weg, die in de kunst voor ons open en bloot' ligt en te bearbeiden is — 
dan eerst zal ons scheppen en zwoegen kunnen leiden naar een nationale bouwtrant en zullen wij 
inmiddels wel doen nieis te ontleenen aan onze goede en zelfs knappe voorvaders, die immers-
ouder geheel andere omstandigheden en voor geheel andere geslachten hebben gebouwd. — Kn 
daarom stop ik voor heden avond — met uw welnemen de tot vervelens genoemde, bezongen, 
bestolen en onbruikbare ouĉ  Hollandsohe (waarom niet betiteld da oud Nederlandsche ?) atijl —dt-
doos der vergetelheid in 11 Dun ter zake 1 Wij verklaren ondanks den eerbied voor vroogo tijden vol
doende stof voor dezen avond te vinden in ONZIO *woningmu

} en verdeelen die al aanstonds ia 
driêen, als: kleine, middensoort en groote of lumzionlijke. 



Die splitsing geschiedt zoowel voor de stadshuisen als voor die buiten de veste of ten'plat
ten lande. Immers de zoogenaamde buitenverblijven of w'/Za's zijn gereedelijk ook in drie soorten 
af te deelen, als: kleine tomerwoningen of cottaget, middeusoort woningen als villa'*, ook voor den 
winter geschikt en grootere landhuitan of zoogenaamde *catteli", waarvan de eigenaars paard en 
rijtuig — zelfs een ozeltjo of een bok — houden. 

Ik acht mij ontslagen bij het vele wetenswaardige, dat in den laatsten tyd over de geschie
denis der woonhuizen is te boek gesteld, een onderwerp te beschrijven dat reeds in het Xlde deel 
der Bouwkundige Bijdragen, versclwnen in 18 60 bl. 4 2 2 — 468, door my zeer uitvoerig is toe
gelicht geworden. My op die bydrage van 1 November 1859 beroepend, herinner ik u gaarne dat 
de vier scholen door mij in ! 859 genoemd 1 die der rationnliiten, 2 der rtnovateure, h der fantai-
lieten en 4 der Mektiker» ten opzichte van den huizenbouw, nog bestaan en in bloei zijn, vaak tegen 
elkander opwerken en even vaak zich onderling waardeeren als gering achten. . Immers de 
eigenlüke woningenbomo vormt de steden, en de stadswoningen zoowel als die op het land, zijn 
de dragers, de oprechte vertegenwoordigers der beschaving — b '̂ uitzondering en voorkeur — en 
bijgevolg ook der Bouwkunst I 

Het zijn nüt of althans minder die enkele grootere gebouwen of monumenten, zooals gij weet, 
gesticht door het Rijk, de gemeente, de provincie of door corporaties, die den doorslag kunnen 
geven, en het kunstgevoel der groote menigte evenmin volledig doen kennen en uitstralen, als ze 
dat leiden en tot hooger opvoeren. Slechts enkele uitverkoren personen werken tot die grootsche 
atichtingen meê, terwijl duizenden en tienduizenden zich in hunne eigene of welgevallige wonin
gen afteekenen, verlustigen of naar hartelust aioh daar bewegen, leven en ook sterven! B-n 
daarom acht ik het voor my noodig te oonstateeren, dat de burgerlijke, of, zoo gij liever wilt, 
de utiliteitskunst, voor burgers, die den eenvoud als nummer één betrachten, gevormd, de eentge 
bouwkunst is, die het burgerlyk leven in al zijn nuances en eigenaardigheden aanschouwelijk 
maakt en afteekenen moet in een stijl, die ik' gaarne de burger-huit, «tiliieiti of la petite wow la 
plus haute bouwstijl noem. 

Zal ik u, m ĵne heeren deskundigen, behoeven te vertellen, hoe een woonhuis, hetzij breed 
of smal, diep of ondiep, eenvoudig of rijk, in straat of op markt en plein, in steden of daar. 
buiten, behoort te worden ingericht, en er binnen als buiten moet uitzien ? Voorzeker niet, want 
als ik luid uitgepraat, dan zoudt gij recht hebben mij tegemoet te treden met uwe bewering,, 
dat elke bouwheer of meester zijn eigenaardige eischen voor zijn beurs, terrein en smaak doet 
gelden en dat met alle recht 1 Veel liever wijs ik u met alle bescheidenheid op mijne vele en 
velerlei schetsen, maar ook op de voorname punten, dis ik beschouw als te zijn onvermijdelijk 
en vast voor den bouw van degelijke woonhuizen. 

Ik zal niet vergeten uwe geëerde attentie te verzoeken voor eenige onvolledigheden, die ik 
bij den bouw der hedendaagsche woonhuizen heb gemeend te mogen opmerken en beoordeelen! 

In de eerste plaats is het mij voorgekomen, dat er geen genoegzame rekening wordt gehou
den met de plaatsing der kamers, lokalen en accessoire deelen naar de windstreken. Ik heb 
vooral bij huizen buiten op het vrije land opgemerkt, dat vele bouwmeesters in geheel vrije 
omstandigheden, als het ware met Noord, Oost, Zuid en West den draak steken. Slaap- woon-
en kinderkamers liggen familiaar op het barre Ooeten en Noorden, evenals veranda's, die zon 
eischen. Keukens en weinig te gebruiken lokalen op het liefelijke Zuiden en zachte Westen te 
plaatsen, is voor mij al te erg; terw^l aan trappen, vooral zij- en achtergevels, waterclosets en 
consorten, waarbij kasten voor kleederen, porcelein, boeken, enz., te weinig zorg en belang wordt 
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gehecht. Ik heb woningen gezien, wier kamers tóó klein, tóó laag en tóó nietig waren, dat er 
geen meubels, ledikanten of andere huiselqkheden gereede plaatsen vonden. Ik heb in die 
woningen of bokjes geene vatte kasten, geen behoorlek ingerichte wafrrotoMto gevonden; de 
ledikanten en meubels waren niet anders dan vóór de ramen geplaatst. Ik heb langs spil» en 
allerlei slinger- en donkere trappen geklauterd, dat mij het zweet van vermoeienis en duizeling 
uitbrak; ik beb zelfs ééns aan sierlijke moderne balusters loolijk mijn kleeren — jas en broek 
togelyk — gescheurd, omdat ze naar een nieuw, mij onbekend /tatron-systeem waren gedachten 
gesmeed; ik heb in enkele woningen geene kelders en zolders (de luxe der dames) gevonden, 
in anderen stookplaats en ventilatie gemist, evenals behoorlijke en toohtvrye toegangs- en trap-
portalen; b\j derden heb ik gezocht naar dingen, die ruim voorhanden en blindelings te vinden 
moeten zijn, o. a. provisie-, brandstof- en andere bergplaatsen, en by een legio al datgene tever
geefs gewengcht,' wat het gezellige in het leven zoo prettig verhoogt en de bewoners, waarbij 
de dienstbaren, zoo aangenaam is — b.v. naar geschikte en eigenaardige keukens en slaapver
trekken, boudoirs, badkamers, dichte veranda's en duizend andere dingetfet, die enkel een bekwaam 
plannenmaker begrijpt en voelt. 

Aan het samenstellen of de combinatie der plannen hecht ik de hoogtte waarde. In een goed 
gesloten volledig plan, liggen de bouwstijl, de vormen der hoofd- en onderdeden, de gevels, de 
construction, de sier, kortom alle details stilzwijgend, helder en klaar voor de oogen die het 
samenstelden, opgesloten. Het bouwplan eenmaal goed, spaarzaam waar 't past, en redegevend 
ontworpen en allee is opgelost I - - Een gebrekkig halfslachtig, te onregelmatig plan met allerlei 
hoeken en stoornis voor 't oog, de dienst en het gebruik kan geen passende architectuur, geen 
degelijke constructie, geen zielrijke tier opleveren die altijd uit de lynen volgen moet en nooit 
gezocht of aangeplakt mag zijn. En daarom. Mijne Heeren geflerde vakgenooten, moeten we — 
vergeef mq deze bede en herinnering - - het plan, de inwendige indeeling, de passende plaatsing en 
inrichting van de hoofd- en onderdeelen als: der vertrekken, der trappen, der vensters, der zolders, 
der daken, vooral de keuken, de kelder, de offtcen en duizend en één geriefeiykheden niet te 
gauw loslaten of daarover tevreden zijn, met de stille hoop dat de nog onklare onderdeeleu wel 
als van zelven en zonder onze trouwe zorgen tot hun volkomen recht en eigenaardige bestemming 
zullen geraken. 

Een gebrekkig plan, geeft onherstelbare gebreken in alle denkbare onderdeelen, vooral iü de 
constructie. Bedenk o. n, eens welke verwarring en valschheid het NIET OPOAAN van muren te 
weeg brengt. Is een plan bestudeerd en in elk opzicht door zijn maker te verdedigen, dan redde
ren zich vóór- lij- en achtergevels, dan volgen als van zelven daaruit al de bouwmotieven en con
struction, die volkomen aan haar doel zullen beantwoorden ; dan zal de schepper-kunstenaar zich 
de borst ruim, het hoofd luchtig en opgebeurd gevoelen|en zal elke variant, die noodig of 
gevraagd mocht worden, fluks, dat is zonder bizondere inspanning, worden gevormd en geleverd. 

By de bizondere zorg ten overstaan van de windstreken, vaak zoo onliefelijk in hare macht, 
kracht en gevolgen voor de gezondheid der lieve kleine en ook groole bewoners van een huls, 
vooral ten platten lande gaf en geef ik mij zelf bij het ontwerpen van de meest eenvoudige tot 
de meer gecompliceerde huizen — zoo in stad als op 't land — nog meer wenken ter betrachting 
en oplossing. 

Laat ik er u eenige noemen in de hoop, dat ze u mogen aanstaan. In de eerste plaats ittt-
over het LICHT en de LUOHT, of de beide hoofdfactoren voor een gezond, gelukkig leven. 

Toen de onsterfelijke, alom gevierde, wereldberoemde, Duitsohe dichterkouing GOOTHB opzljtt-
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sterfbed te Weimar den 22en Maart 1888 zich het oog, dat waa het levenslicht, voelde verdniste-
ren en breken, bad hij en, hoe verheven kinderlijk, om »MEBE LICHT" 1 Waarlijk mogen velen, 
«eer velen die nog niet in de laatste ure des levens tijn, maar rich huizen deden en doen bouwen, 
diezelfde kinderlijke, heerlijke, liefelijke bede herhalen, want bet ziet er in dit opzicht met de 
vensters in hunne dag- en nachtverblijven vaak treurig uit, vooral by hen die achter te kleine 
lichtopeningen vaak bedekt door donkere dikke gordijnen en allerlei valsch gekleurd glas of zon 
en lichtwerende aan* en ophechtselen zitten te koekeloeren. Hoe het in nauwe straten en bij 
ftohterhuizen vooral op vele trappen, gangen en tusschendeelen gesteld is met den lichtaanvoer is 
Oode het best bekend en gaat vaak alle beschrijving te boven. Het is daar voor oogzieken of 
blinden veel beter dan voor gezonden en ziende menschen en waar ligt de oorsaak van dat kapitale 
gebrek aan licht, lucht, zon en warmte ? 

Wel in niets anders, als dat de lichtopeningen of ontbreken of niet in verhouding z\jn tot 
de te verlichten oppervlakten. 

Weet gij hoe die lichtverhouding behoort te zijn ? Ik zal bet u zeggen I 
De bouwmeester boude in bet oog, dat in eene woning nooit te veel licht en dus ook lucht, 

kan worden ingevoerd; dat het staand lichtoppervlak tot zoo hoog mogelijk onder de zoldering 
in de te verlichten ruimten zij aangebracht en minstens het HEK TIJFDB bedragen moet van het 
te verlichten grondvlak der kamer of ruimte. Heeft dus een vertrek B bij 6 dat is = 80 Mü 
vlakte, dan moeten de vensters te zamen, let wel 1 UINBTENS 6 Mü meten en over die onbelem» 
merde vlakte zuiver, helder dag- en zonlicht doorlaten. 

Bij eene zoodanige lichttoevoer kan men, zooals het behoort, achter in de kamer behoorlek lezen 
en gotd zien. En nu beweer ik, dat deze WsMbepaling een schat andere gegevens onherroepelijk 
vaststelt, ja den vorm, de breedte, de hoogte, de plaatsing, het aantal en de afmeting der vensters 
of lichtopeningen als van zelf bepaalt. Verlangt men van boven gebogen vensters, zy moeten 
open en zoo min mogelijk of liever NIET bedekt worden. Het is onze vaste overtuiging, dat in 
deze door vele bouwmeesters de hand wordt gelicht, en zij de lichttoevoer opofferen aan de con
structie, het uiterlijk aanzien en den stijl van de gevels. 

Waar voldoend lioht met yolle stralen kan invallen, volgt van zelf dat overvloed van Uohi 
te verkrijgen is, en ook deze behoefte bovenal is als de wederhelft te beschouwen voor eene ge
zonde frissche woning, voor een opgeruimd gelukkig leven. Het ligt dezen avond buiten mijn 
bestek u te spreken over luchtverversching overal zoo wensoheiyk ; evenmin over passende plaat
sing en inrichting van kozijnen, deuren, ramen, kap, trappen, retiraden en wat dies meer zij; 
ook zal ik heden niet treden i in eene polemiek over eene degelijke meubeleering en de zoo utf-
als inwendige opbeurende vrooiijko versiering der huizen In de stad en daar buiten, maar ik wil 
aanstippen, dat de inrichting van beide steeds behoort te verschillen, altijd volgen moet uit 
allerlei locale omstandigheden en nimmer mag opgeofferd worden aan de zalige luohi, het heer
lijke lioht en evenmin miskend of gemaakt mag zijn ten koste van het in- en uitwendige, de 
omgeving on nog andere eisohen. Tusschen binnen en buiten behoort een onafscheidelyk verband, 
eene volkomen harmonie, eene strenge orde en nooit een expressel\]'k gestoorde regelmaat gelijk 
eurvthmle, symetrie, harmonie te bestaan, opdat zelfs de niet deskundige beschouwer zich nooit 
kan vergissen In de bestemming van het gebouw en der lokalen.' 

Voor groote vertrekken passen geen kleine vensters door allerlei diepe kruisslijlen en dorpels 
eu sombere voorhangselen verduistert en luguber gemaakt; voor kleinere lokaliteiten zijn groote 
liobtopeniiigen zeer overbodig, tetfe leugenachtig en kostbaar. De vormen moeten vooral hier als 
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«•eral het doel beheerschen, en dat kan en zal geschieden, zoodra de bouwmeester-ontwerper zioh 

zelven rekenschap vrage en geve van elk hoofd- en onderdeel; niet tevreden zij, alvorens bij het 

problema hem voorgelegd, voldoend heeft opgelost; nooit zijn werk uit de'handen of aan wj» 

lastgever geve, alvorens het de altijd reine en eenvoudige waarheid duidelijk en luide verkondige 

en hij allereerst bet zijn heiligen plicht acht alles te toetsen aan de regelen die logika, verstand, 

wetenschap en gevoel h e m en zijn kunst stellen. Laat ons in korte trekken nagaan Mijne 

Heeren I wat en boe er in de laatste jaren is gebouwd en onze opmerkzaamheid vragen voor 

enkele punten die ik wensch aan te stippen. 

Wat de stadshuizen en gevels betreft, is myn oordeel dat velen te kaal, anderen te vol, te 

mooi zjjn en derden veel beter zouden passen in de roemrijke kunsteeuw van Frederik Hendrik 

dan in de onze. Waar enkelen eene kolossale kunstarraoê vertoonen en gelijken op muren met 

gaten, alias Speculeer Architectura, vindt men er anderen, die ware staalkaarten zijn van meestal 

zeer oude, bijna versleten en af te keureu bouwmotieven, al te dikwerf zonder takt of smaak 

dooreengehaspeld en opgestapeld. Onder dezen treden vaak op den voorgrond: allerlei aan- en 

opbouwen, even hinderlfk voor de'buren als strijdig met de openbare veiligheid en ook met de 

BouwwETTBV, die elke onpassenden overbouw, elke onlogüche constructie kortaf moest verbieden. 

Ik zou zelfs eenige gevels kunnen noemen, in betrekkelijk nauwe straten gebouwd, waarvan de 

bovenwoon-verdiepingen meer dan étn meter over de straat hangen. Een dezer overbouwen 

was gesteld op drie consolen, vereenigd door twee bogen. Zulke onstabiele uitwassen benemen 

licht en lucht benevens het vrije uitzicht voor de geburen en bewoners zelven, vernauwen de 

straat, zijn constructief onwaar, zelfs gevaarlijk, belemmeren den vrijen toevoer van lucht en 

licht en mishagen mij omdat ze leelijk staan en irrationeel zijn. 

Tegenover die overbodige mïbouwen staan de zeer onbehagelijke diepe «bouwen van deur-

portalen met keuken af, en bovenhuis op toegangen. Deze bedekte schilderhuisjes of open hokjes 

en portalen aan den openbaren weg leveren donkere gangen en de gelegenheid voor allerlei ge-

-bruik en .ook misbruiken, wier vermelding ik liefst niet in 't openbaar doe hooren. 

Ten derde valt de bouw van vele geveltoppen, dakvormeu en dakvensters niet bijzonder in 

mijn smaak, omdat ze zichzelf niet kunnen verdedigen en ze opbouwsels, dekoratief en aanhangsels 

bevatten, die zich niet uit den kapvorm ontwikkelen en hoe onverschoonbaar met allerlei ijzers 

rechtop en tegen den winddruk in bedwang moeten worden gehouden. Een dakvenster moet een 

voornaam sprekend deel uitmaken van den top des gevels, nooit worden aan-, op- of tegengeplakt 

en altijd meehelpen den vorm van het dak weer te geven en de^e als het ware te doen uitkomen 

en te versterken. Bij de dakvensters vindt ik de hijschbalkeu met die deftige beffen afschuwelijk 

en op den duur even nadeelig voor den gevel als hinderlijk voor het oog. Waarom het verderfelijk 

hijschen aan de gevels van woonhuizen NIET afgeschaft en belet ? Of als de bewoner per force 

hijseben wil, niet liever verborgen uitschuifbalken van ijzer gemaakt, die nooit wegrotten en 

niet leelijk staan noch gevaarlijk zijn. Waarom niet liever de trappen derwijze breed en makkelijk 

daargesteld, dat alle huishoudelijke dingen kunnen worden opgedragen, waarbij ik aan de zware 

wasschen met hunne angstwekkende koppen in de eerste plaats deuken wil. 

Met de sousterreins wordt vaak den draak gestoken. Ofschoon deze, in de huishouding wel-

kome Md«rverdieping veel goede diensten levert is zij als woon- of slaapplaats niet geschikt 

en evenmin als boven peil aangelegden provisiekelder aan te bevelen, edoch onmisbaar zoodra 

aan de beklagepswaardige rmanie is voldaan, een of twee bovenhuizen, 40 ja 60 traptreden hoog, 

zonder brandvrije trappen of zolderingen, te stapelen op zoogenaamde bekrompen benedenwoningen 
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van dikwerf hooge huren en weinig comfoirt. Zelfs acht ik balkon», waarop ik bijna nooit iemand 

der bewoners zie staan of zitten, dikwerf geen sieraden en zou ik boven die vaak tte ver uitste

kende bouwsels, die het vrije uitzicht zoo hinderlijk belemmeren, liever verkiezen, zoogenaamde 

ingebouwde portalen of loggia, omdat deze in ons land te gebruiken zijn en beter buiten den in

vloed van weer en wind kunnen ingericht worden. Mij komt het verder voor dat elke woning zijn 

eigen dak met zolder moet hebben, en deze niet mogen verborgen zijn, omdat het huis zich zijn 

hoofddeksel, zijn kroon evenmin als de mensch zich zijn hoed of muts nooit behoort te schamen. 

Men late den vorm van bet dak gerust zien, zorge voor passend ailhüuët en decoratief en scheide 

elke kap met steenen wanden af, want dat is heilzaam tegen eventueelen brand. En dan Mijne 

Heeren! die nooit genoeg te verwenschen gehoorigheid in de huize n-inrichting van heden, en 

vooral de zoo afschuwelijke afhakking in den gevelljjn, van lijsten, banden, of wel die lichte, dunne 

fragile construction, die het vaak noodzakelijk maken allerlei voorwaarden in de huurcontracten 

op te nemen. Denk daarbij aan de dikwerf stikdonkere trappen en portalen, het gemis van reti-

raden op de boven of slaap-étages, het volslagen gebrek aan voldoende luchttoevoer voor de 

ruimten of alkoven tusschen de kamers, vaak tot cfcmiereslaapholen of nachtbergplaatsen ingericht 

en nog vele zeer onwelkome verschijnselen meer. Dat •alles levert voor mij vlekken en onvolledig

heden iu onzen nieuwen huisbouw die hoe eer hoe beter tot het verleden moeten gaan behooren ? 

Of sprak ik soms te bout ? Neen Mijne Heeren i)i pakte de koe bij de horens en was te toegevend \ 

Ten slotte over de huizen binnen de steden nog deze algemeene opmerking. Reeds stipte' ik aan 

dat alleen uit een goed doordacht plan, een dito gevel en constructie kan en zal volgen, 't Is waar 

dat vaak het terrein ongunstig is voor den bouw, en de architect, hij zij daarenboven gemakshalve 

ingenieur, waterbouwkundige, technoloog, mechanicus, decorateur, aquarellist, aartskunstenaar, 

(waarbij de intrigeerkunst niet te vergeten alsjeblief', evenmin als de azers op dubbeltjes, of wat 

gij al meer wilt,) de handen niet geheel vrij had; maar het is ook niet te ontkennen dat het 

groote vraagstuk van den woningbouw, namelijk op de vaak geringe breedte van eenige meters, 

een gevel te maken, die karakter en ziel, een cachet en kunstwaarde heeft, nog bij lange na 

niet algemeen is opgelost. Althans zoo schijnt het mij toe, ofschoon wij vele der pogingen daartoe 

loffelijk aangewend, gaarne waardeeren en hulde doen. 

Lodewijk XIV schreef eens; *En tout il faut de la jeunesse, mais surtoui dam les arts," en die' 

heerlijke woorden blijven nog en telkens van toepassing, wanneer het woord •*huizenbouw" wordt 

uitgesproken. Jeugd en frischheid, ziedaar de lieve tweelingzusters, die ik bij deze even hartelijk 

als welgemeend, elk bouwmeester, elk gewrocht, elk woonhuis en allen leden der M a a t s c h a p p i j 

t o t b e v o r d e r i n g d e r B o u w k u n s t en van hare Afdeelingen, toewensch; in 't bijzonder 

u. Mijne Heeren, die de afdeeling Rotterdam zoo waardiglijk in stand houdt en weet te doen 

bloeien. Munt gij boven allen in uwe respectieve betrekkingen tot de edele Bouwkunst uit, als 

een Erasmus, een Boerhave, een Tollens in de hunne! dan is de wensch van mij en velen met 

my verhoord 1 

En wat ik, mijne heeren, zoo vluchtig neerschreef, en de 'eer had u voor te dragen, over het 

stadswoonhuis, geldt dubbel voor dat op het platte-land, te midden eener vrije natuur te stichten. 

De cottage, de casin d' été, de villa, het buitenverblijf, het kasteel stel ik als kinderen van een 

gezin, ter fine van onderzoek, nog een wijl aan de orde. 

Het buitenverblijf heeft eigenaardige eischen en moet vooral in harmonie zijn met zijn om

geving, dat is de reine natuur, en dat zijn de dito buurgebouwen. In den regel geheel vrystaand, 

en omringd door heuvels, plantsoen, hooge en lage boomen of door beken, en water als een schier» 
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eilandje daargesteld, heeft het vier gmeh, die zich allen behoüren te vertoonen zoodanig, dat ze 
het geheel een verrassend juist cachet en silhouet geven, in overeenstemming met hetgeen daar
binnen of daarachter huisvest. Ik heb den laatsten zomer in een gfoot deel onzer Nederlandsche 
heerlykste dreven, villa's gezien, zoo tunhiimmh" zoo nietig, zóo zonderling hoekig, zoo bar leelyk 
wat het uiterlijk, vooral der zij- en achtergevels betrof, dat als ik er aan en over denk, mij eene 
rilling pakt, die mij minstens een etmaal ontstemt t — Daartegenover zag ik er enkelen, die 
met talent daargesteld, my zeer aangenaam stemden, als 't ware een pleister ap de geslagen 
wonden legden, mijne heete tranen droogden en mij veel kunstgenot verschaften. Ik zag ook 
vaak door de muren heen en bemerkte niet zelden gebreken in de verdeeling van het plan, die 
zeer te betreuren waren en als met optet en voorbedachten rad», of liever onbedachtzaam en in 
onbewaakte uren, schenen te zijn gevormd. Ik zag ze met 6—10 kamer</M, liever hokken 
geschikt voor a»teken of liliputters, op terreinen waar vier flinke vertrekken, twee beneden on 
twee boven, met uitgebouwde keuken beter hadden gepast. Ik zag ze met slecht geplaatste 
watercloieit, met *pi7- en torentrappen, die ware halsbrekers mochten heeten, en met vele 
details, die hoe aardig en naief ook op zichzelven, toch naar myne meening zeer te onpas waren 
toegepast of pas gemaakt. Ik zag ze waar de artistieke zelfs de praktische hand bijna geheel 
ontbrak en die toch vele duizenden hadden gekost; want de bouw op 't platte land of buiten de 
steden is en blijft uit den aard der zaak duur en zeer dikwerf, by gebrek aan hulpmiddelen, 
moeielijk! Ik zag ze waar de reine, lieve eenvoud had plaats gemaakt voor onreine opsmuk, door 
allerlei hooge en lage dakjes, torens, erkertjes, otwbouwen en utVwassen, die het verband stoorden 
zelfs op its punt steunden of in de lucht hingen en constcuctiën vorderden, dat ware ooupt de 
force mochten heeten. Ik zag ze zonder het minste karakter in silhouet of onderdeden; waar 
sohoorsteenen en dakvensters scheef of buiten de assen op de daken waren geplant; waar de kap 
hooger dan het huis was; waar portt a f am en toegeraetselde lichtkozijnon als sieraden dienst 
deden; waar hoofdmuren en b\jna geheele étages op balkeu waren aangelegd; waar scheefge-
plaatste vensters en deuren in legio en soorten waren en allerlei hoeken het rustzoekend oog en 
gemoed als ;'t ware tergden. Ik zag en bezocht er ook waar het halve oppervlak was geofferd 
aan allerlei overbodige gangen en portalen, zonder behoorlijke tochtafsluiling; waar de kamers 
nergens gezellig inéén liepen; waar op vele plaatsen niet gestookt kon worden; kortom, 'ik zag 
woonhuizen zoo in als buiten de steden, die dien naam onwaardig waren, en toch het in de 
Bouwkunst onhebbelijke woord tsohüderaohtig" zich trachten toe te eigenen. Maar waartoe meer 
opgenoemd, dat mij droevig stemt of my mishaagde. Het hoofdgebrek kwam m^ voor iê zijn: 
dat door velen der huisbouwers, voor stad en land de kuust niet was ontstaan uit of uoor het 
gevoel en de rede, beiden in behoorlijk veiliand tot elkander gebracht. 'Ook in deze moet het 
immers zijn en bl\jven : 

De e r n s t in k u n s t kan s l e c h t s b e s t a a n , 
W a a r hoofd on h a r t t e zamen gnan. 

'En hoofd en hart hebben ontelbare malen samen gegaan en gearbeid, getuige de honderd en één 
voortreffelijke villa's on stadshuizen, die w|j schier overal met zooveel kunstgenot opmerkten. 
Vooral daar waar de bouwheer flink in zijn beurs wou en kon tasten voor een flinke bouw
meester, zyn de buiten- en stadsverblijven vaak juweelen van bouwkunst, en zoo er in één tak 
of afdeeling van het bouwvak importante vorderingen in Nederland zijn te oonstateeren, dan ia 
het Mir en In deze materie, want er heeft zich sedert de laatste jaren- een lust om meer geld uit 
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te geven by de bouwheeren en dnarepboven een maak, een kennu, een strevtn, een vormleer ont
wikkeld, en dat vooral by onze gtierde jongtre oollega'*, die boogo erkenning, waardeering en 
hulde ten volle verdient. En toch sohynt het my toe dat de vtyaheid, die in de Apooryphe hotkey 
hoo/dituk 2 vers 22 beschreven wordt, nog niet door.een ieder en overal is gevonden, want {zoo 
ttaat er te leten) in /utar — dat is de wijsheid — let nu wel op, is de geest die «verstandig, 
heilig, eenig, menigvuldig, scherpzinnig, behendig, welsprekend, rein, klaar, zacht, vriendelyk, 
ernstig, vrij, weldadig, menschlievend, vasti gewis en veilig maakt 1" Wie nu al die voorrechten 
dezer heerlijke wijsheid ook in de bouwkunst gevonden heeft, of ze meent beet te hebben, hy 
moet de man zyn, die ons huizen zal bouwen zoo in als buiten de steden, tonder gebreken, byge-
volg onberispelyk en due volmaakt f Dat hij kome en leve !! 

Maar hij home spoedig, werke veel en voor ons allen; hy leve minstens zoo lang als Methusalem 
of Duitsohlmds ketter. Ziedaar waarde Collega's het slotwoord mij nor Causerie, 

Ik zal nu de eer hebben u voor te leggen 460 stuks — ik noem ze theetafelschetsen en nog 
een honderdtal andere teekeningen, waarvan er velen uit mijn jeugd. De eerste zyn op 40 stuks 
cartons u in deze zaal tentoongesteld. 

Op de 12 eerste nommers zult gij opmerken 118 gevels voor stadshuizen. 
Op de 9 volgende schetste ik 70 enkele platte gronden voor. Villa's. 
Daarna op 19 cartons 146 plannen voor Buitenverblyven. 
Waarbij ik uit pure liefhebbery 96 stuks gevels weergaf. 

Al verder heb ik te bezien 8 teekeningen, waarop 8 villa's, benevens 6 kleine en 6 groote, 
dus 12 ontwerpteekeningen voor het landgoed Rotenstein X^Velten. Jammer dat de nobele eigenaar 
Jhr. .1. S. II. T ii n djo P o 11 juist overleed toen ik gereed was op zyn order, met den bouw aan te 
vangen en de Erven of hunne beambten • - alias boedelredderaars, tot heden hebben durven 
vergeten mij voor dezen kunstarbeid te betalen. 

Comparer c'est oomprmdrt, zegt de Franschman, on ik zeg het hem na. De ontwerpen die ik 
voor 40—46 jaren als timmermansleerling te Rotterdam knutselde, te vergelykeu bij die uit 
lateren tijd, heeft my veel stof tot overdenking gegeven en mij het bewys geleverd, dat onze 
jonge vak- en kunstbroeders heol wat voorrechten uit onzen tijd (by het vroegere onderwijs en 
de techniek vergeleken) genieten. En toch zie ik met dank en vreugd die jongelingsarbeid 
aan met het volle besef dat onze tijd dapper offert aan kunst en wetenschap tegelyk en met de 
overtuiging, dat ik na gedanen arbeid en, bij bet scheiden van de markt my door niett anders 
gekweld zal voelen als door myne onwetendheid in het geliefd kunstvak uwer en ook mijner 
keuze. Immers ome kunst is lang, ons leven zoo kort. 

loh habe RUT sine klage, die Kurte der Zeit, 
Moge deze myne bydrage in zyn geheel toegelicht door 660 teekeningen en schetsen, waar

van de meesten >du prsmierjet" u als getuigen zyn, dat ik ons algemeen kunststreven wil steunen 
zoo goed en trouw als ik dat op mijn leeftyd kan en met liefde volhouden wil, zoolang het Oode 
en u kan behagen. Aanvaardt Myne Heeren, myn dank voor uwe gewaardeerde ontvangst in deze 
goede stad Rotterdam en ook voor uwe tegenwoordigheid en good willig gehoor. Tot desa Afdeeling 
die ik als altjjd des Hemels besten zogen toebid, zeg ik Tout Simplement m teer welgemeend; 

Leef lang, bouw veel, en eer vooral uw Vad'ren streven. 
Zoek in uw werk steeds naar de eelste harmonie 

Geef kloek en trouw der kunst, in 't korte lieve leven, 
De Kracht, de Waarheid, d' Eenvoud en de Poesie I 
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Wat ten slotte uwen spreker betreft, Myne Heeren, hij zal ruim tevreden zijn, als gH na 

het gehoorde en na het geziene op zijn verzoek en eerewoord zult gelieven te verklaren, dat zijne 
bijdrage zoo in woord als daad enkel is geïnspireerd op zioh zelven en op zijn verleden en zij 
diensvolgens • - geloof mij — de eigennardigheid heeft, dat ze niet en nergen$ aan tijdgenoot 
en voorvader is ONTFUTSELD t 

Ten slotte zal het my zeer aangenaam zijn, als gij Tollens kaartspel of Ie venswoorden KOOIT 

op deze causerie toepasselijk zult maken, waar dien voortreffelyicen Rotterdamschen koopman — 
dichter, zoo vol geest en humor zei: 

»Menig vraagt en speelt in harten" 
»En koopt niets dan schoppen in." 

Ik heb g e z e g d . . . , 
A - T E L I B B . J. H. LELIMAN. 

10 Maart 1887. 

DE VOED1NGS-TENTOONSTELLING TE AMSTERDAM. 

Weder ontsloot eene tentoonstelling hiute poorten. Er is moed noodig om by de epidemische 
zucht tot tentoonstellingen er een te bedenken, die- nieuw, frisch en nog onbekend is. - -De 
•voedings-tentoonstellingen behooren echter tot die uitzonderingen: want niet zoo zeer de wijze 
van exposeeren als wel de aan de tentoonstelling verbonden afwisselende werkzaamheden maken, 
deze nieuw onder de velen die reeds de revue passeerdon. Wij willen voor het oogenblik slechts 
vluchtig een overzicht nemen, om nader op alles terug te komen. De algeheele indruk dien het 
geheel oplevert is bijzonder bevredigend. 

Gewoonlijk kenmerken zich tentoonstellingen dbor een nog onvoltooid gebouw, soms zelfs 
door gemis nog van een groot deel van den voorgevel, zooals de laatste Internationale, op het zelfde 
terrein gehouden, en geeft alles den indruk als met de grootste haust bijeengeraapt te zijn. Ook 
laat de stijl dikwerf veel te wenschen over. In dit opzicht doet deze zich gunstig onder haar 
zusteren kennen. 

De bouwmeester A. Salm Bzu. heeft eer van zijn werk, want zoowel het fraaie inderdaad 
pittoreske ontwerp van den hoofdgevel van het gebouw, als de inwendige verdeling getuigen dat 
met ernst alles tot in de kleinste bijzonderheden "behartigd js. De hoofdgevel bezit de macht 
nagenoeg een ieder te kunnen voldoen en dat zegt veel; zij sluit zoo aangenaam bij het 
Museum aan, dat men onwillekeurig den wensch koestert: kon het nog lang zoo bleven, opdat 
de kunst die met hare driejaarlijksche tentoonstelling geen tehnis te Amsterdam meer vindt 
or zijn tehuis moge opslaan. Het is er als voor geschapen. Hoe geheel anders, als die schrille 
pleistermassa, die eenmaal terzelfder hoogte stond, en een gruwelyke tegenstelling maakte met 
lietgeen het Museum aanbiedt. 

Hoewel in geheel ander tijdperk leeft het Oud-Hollandsch, in den Tentoonstellingsgevel weder 
op, en niettegenstaande talrijke jaren later, sluiten beide groote opvattingen zich zonderling goed 
aaneen, en komt men den doorrit van onder het Museum uit, dan is dit zeker de eerste aangename' 
bemerking die men van een ieder, zelf van den leek in de kunst kan vernemen. Zoo ook heeft 
het inwendige een zeker gerief, een decoratief, dat niet van invloed is op het tentoongestelde en 
een bij uitnemendheid goede verlichting. Ook de bewerking laat niets te wensohen over: timmer-
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schilder-, behang work en, alios doet zien dat men met liefde het werk ten uitvoer bracht j zoo 
kantig, artistiek en degelijk is het kenmerk, waardoor het gebouw zich zelf den voorrang boven 
velen doet verwerven. 

En nu den inhoud. De oommissie hief een klaagtoon aan, er had meer kunnen zijn, zij was 
ten halve voldaan, • toch gelooven wij dat met eenige dagen die klacht zijn kracht verloren 
zal hebben. Men is nog niet gereed, en veel zal zich nog aansluiten, om het vele goede daar reeds 
aanwezig te completeeren. Wij wanhopen daaraan niet, en vinden wat er is een bezoek over-
wnardig. 

Het groote aantrekkingspunt, vormt echter het marktplein. De groote meester wiens stads
gezichten eene bijna algemeene vermaardheid hebben, was daar aan het woord, de kunstschilder 
S p r i n g e r . Hij, de man zoo doordrongen van al de geheimen die Oud-Hollandsch kunst her
innert, zwaait daar den tooverstaf en met welverdiend succes. Het marktplein is eenig in zijn 
soort. Met strenge getrouwheid zijn er verschillende gebouwtjes weergegeven, en vormt alles als 
het ware een kleine stad, die met de reeds aanwezige en nog to verwachte illustration zullen 
maken, dat menig stedeling en provinciaal zijn geld in dat oude stedeke ter markt zal brengen. 
t Is een juweeltje van groepeering, zooals ons land nog nimmer te zien gaf. Zoo heeft het ge
heel, dat de Tentoonstelling geeft, veel dat ieder bezoeker zal voldoen en dat is de beste waar
borg voor haar welslagen. Spoedig, zal zich de mare verbreiden: Oaat dat tien, 't fa merkwaardia 
en by den dag zal de belangstelling grooter worden en September veel te vroeg met de sluiting 
voor de deur staan. 

DE GIL f) i :NTIJD. 

Mijnheer de Redacteur! 

Vöör mij liggen »de ordiuantiën en willekeuren" van het Josephs-gilde, gegeven »op ten een 
ende twintichste dach in Maij, A. D. 1524," en het »generaal reglement voor alle die gildens." 

Bezig zijnde met uit deze gegevens voor een ander weekblad een stukje te schrijven over onze 
»gilden van vroeger tijd," ontving ik het Vadtmeoum van 8 Juni 11. 

Was het wonder dat uw opstel »de tijd der gilden en het heden" myne byzondere aan-
' dacht trok ? 

Het is hier de plaats niet om het vroegere gildewezen breedvoerig te bespreken. 
Laat mij alleen dit zeggen: 

Zeker geloof ik dat velen zich van het gildewezen overdreven voorstellingen maken. 
Om slechts iets te noemen: Gaf, — goed beschouwd -- het maken van een proefstuk wel 

zooveel zekerheid van de bekwaamheid der Meetteri? 
Laat ons eens zien wat omtrent het maken van een proefttuk door hen die »Mee8terie van 

huyatiminerluijden" wilden opzetten, was bepaald. 

In bovengenoemde »Gildebrief' van 21 Mei 1524 leest men: »deghene dieMeesteriev»n 
• huystimmerluijden sail willen opsetten, sail tot sijn proeff moeten maken vaneen balokvan 
»zeven voeten, die de Proefmeesters hem voorsien sullen, ende daarmet of maken mach, een 
•OruysooBijn met dubbelde Sponden van binnen ende van buyten met geroosaoerde veynsteren. 
»Bnde sail mede maken een buijnt met dubbelde pennen. Bnde dit- In al sulcke schyneende 
>soo goet, datten de Proefmeesters kennen wel gomaeokt te sijn." 
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En nu oeno vraag: 
Welken waarborg geeft nu toch zulk een proefstuk voor de algemeene bekwaamheid T&D ben, 

door wion het geleverd werd ? Immers geen enkelen 1 
Oedurende meer dan twee eeuwen wist ieder, die Meester timmerman wilde worden, welk 

proefstuk door hem moest worden gemaakt. En al kunnen wij er zeker van z^n, dat zulk een 
proefstuk keurig net moest zijn afgewerkt, toch zal men toestemmen dat een, enkel proefttuk, 
hetwelk men jaren van te voren weet te moeten maken, — hoe net dan ook afgewerkt -- niets 
beslist omtrent alg'mèem béhwaomheid. Wat toch zou men zeggen, als b.v. iemand examen 
wenschte te doen voor eene ' betrekking bij »den Waterstaat," en hij van te voren reeds wist 
welke vragen hem zouden worden gedaan, en welk proefwerk hem zou worden voorgelegd? 

Het antwoord ligt voor de hand I 
Ik mag een ander werk, door mij ter hand genomen, in het Fadmeoum niet vooruitloopen. 

Ik wensoh alleen er op te wijzen, dat een vast, bij de wet bepaald proefstuk niet zooveel waarde 
heeft als men denkt. 

Nog iets: 
Begrip ik U en den Heer Cuypers wel, dan zoudt «ij gaarne de gilden terugroepen, maar 

pasklaar gemaakt voor onzen tijd, ontdaan van alles wat ze voor onzen tijd ongoHchikt maakt. 
Hoe Rij daarmede gereed zoudt komen, begrijp ik nietl Zijn niet de grondbeginselen onzer 

tegenwoordige staathuishoudkunde geheel in Btr)jd met het karakter en den aard van het vroegere 
glldewezen f 

Zeker dient onderzocht wat de oorzaken zijn, dat er zoovelen min bekwame werklieden 
gevonden worden. Maar of nu door de Igilden alliin zoovelen bekwame werklieden werden ge
vormd, — ik geloof dat op deze bewering wel iets valt af te dingen. Wellicht een volgende 
gelegenheid meer hierover. 

UEd. Dw. Dienaar, 
Baart, 16-7 1887. W. ü. BEEEEMA.NS. 

Wanneer wij den tijd der gilden bij het beden vergeleken, dan was dit in hoofdzaak om aan 
te wijzon, hoe zich meer en meer voorstanders doen kennen, die het afleggen van bekwaambeids-
proeven billijkon. liij hen willen wij ook ons gaarne aansluiten. Hoe dit in strijd zou zijn met 
de regelen der staathuishoudkunde is ons niet duidelijk. Ieder, die in onzen tijd vooruit wil, 
moet door vergelyk den weg daartoe bewandelen; waarom zou bet handwerk ook daaronder niet 
gerangschikt kunnen worden. Men heffe alle examens op en late het een zoowel als het ander 
vrij, dat is denkbaar, hoewel der Maatschapp^ niet ten voordeele, maar blijft het beginsel voor 
den een dan ook voor den ander, het zij voor een ieder gelijk'. Misbruiken kunnen overal voor
komen, doch daarvoor moet gewaakt. EBDAOTII. 

I'rijsuitHolinjvin '̂ voor een nieuwe cementsoort. De Soo ié tó d ' e n c o u r a g e m e n t p o u r 
1 ' i n d u s t r i e n a t i o n a l e te Parijs heeft een prils vau 2000 Francs uitgeloofd voor de uit* 
vinding van een polychroom-cement dat de eigenschappen bezit van steen, marmer of terra>ootta. 
De bewerking moet kunnen geschiodon als bij pleister, en de noodige hardheid verkrijgen uit 
zichzelve, zonder aan hitte blootgesteld te moeten worden. Bovendien moet de nnisHii geëigend 
'/Ajn om in lederen vorm te gieten of te drukken, en tegen alle woorHgoHtoldhold bestand wezen. 
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B O U W K U N S T . 

» 

HET BEGIJNHOF TE AMSTERDAM, 

BOÜWMBB8TEB A. O. B L E U S . 

(£# (b Plaai.) 

ierby verschijnt de derde plaat, waarop de beide laatste huizen, onlangs van gedaante 
gewisseld met de oude, die, van het Begijnhof ingaande, den vroegeren Burgwal begrensde. 
De toekomst geeft nog ruimte voor anderen, en mocht die gelegenheid zich voordoen, dan ver
trouwen wy op even groote welwillendheid van den bouwmeester te mogen rekenen als w\j nu 
ondervonden, om de nieuwe plannen bij dezen te doen aansluiten. 

HOE MOETEN WIJ ONZE WONINGEN VERWARMEN? 

Het klinkt zonderling, nu dezer dagen, bij de plotseling verschenen warmte, ieder verklaart, 
het bijna niet meer te kunnen uithouden, te gaan spreken over de vorwarming oneer wonin
gen. Dat is nu ten eenenmale overbodig. Toch zijn wij verandering wachtend. ledere dag 
brengt ons nader tot het eind van het jaar, dat spoediger daar is dan wij dikwerf zelven 
vermoeden, en de najaarskoude doet de vraag, die aan het hoofd dezer staat, van menigoou 
hooren. Daarom is het noodig tijdig zorg te dragen voor een en ander, om gereed te zijn wan
neer de winter zich aanmeldt en dien waardigljjk te kunnen ontvangen. De vraag zien wij ia 
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een der buitenlandsche tijdschriften behandeld en ontleenen daaraan in hoofdzaak het volgende. 
Indien plotseling een strenge koude uit het Noorden zich aanmeldt, waardoor de thermometer 

in drie uur tijds ongeveer 10 graden daalt, dan is het natuurlijk gevolg, dat drie-vierden van de 
bewoners der streek waar de koude verscheen, de kenmerken van dat bezoek doen blijken door 
hevige hoestbuien of andere kwalen, waaraan de winter zoo rijk is. 

Wat zou wel het gevolg er van zijn, indien diezelfde koude in nog korter tijdsbestek inviel, 
gesteld eens in drie minuten of drie seconden. Men zou beweren dat dit ons ongetwijfeld een 
groote ziekte op het lijf zou jagen, want tegen zulken plotselingeu overgang zou onze natuur niet 
bestand zijn. En toch, wat doen wij zelven dagelijks des winters tegenover de wijze van ver
warming, welke wij in onze woningen toepassen. 

Die woningen brengen wij in den winter op een kunstmatig verwarmd klimaat. Wij leven 
daar te midden van een atmospheer, die door kachel, verwarmingstoestellen of andere inrichtingen 
op ongeveer 20° C. gebracht wordt. 

Is het nu buiten vinnig koud, dan loepen wij dikwerf van de warmte plotseling in de koude,, 
en komen dan in een temperatuur, die soms 20 graden of meer verschilt. 

Dan onderwerpen wij ons gestel aan de grootste plotselinge natuurwisseling, nemen wij 
echter vooraf alle voorzorgen, dan wordt de cachenez omgeslagen, een overjas en dik gevoerde 
handschoenen aangetrokken ; doch die allen beschermen wel lijf en leden doch niet onze longen, 
die de plotselinge veranderde inademing bebouden. De lijdenden, wij hebben dat meermalen 
gezien, nemen zich vol vrees in acht, en de mond wordt behoorlijk gesloten gehouden, totdat de 
overgang zijn kracht heeft verloren. Zij, die echter gezond zijn, tellen het gevaar niet, en zoo 
gaat het daar buiten maar voort evenals daar binnen, alsof de temperatuur het naar hunne 
meening ijzeren gestel niet kan deeren. Zoo worden dan die longen prijs gegeven aan eene 
inademing, die van 20 graden warmte in ijskoude wordt geruild. Nog erger zijn de gevallen 
waar wij dikwerf opeengepakt zitten in slecht geventileerde schouwburgen of muziekzalen, waar 
de warmte gepaard gaat met de noodige hoeveelheid bedorven lucht, die reeds verscheidene malen 
door de aanwezige personen is verbruikt alvorens tot ons te komen. Dan worden onze longen 
moede onder die benauwde ademhaling; komen deze dan in dien frisschen luchtstroom, waarop zij 
in het minst niet voorbereid waren, dan is de overgang te spoedig en natuurlijk zeer nadeelig. 
Is het dan wonder dat de op die wijze mishandelde longen hare dienst weigeren, en eene 
schriklijke verkoudheid eene waarschuwing is in het vervolg met die kostlijke lichaamsdeelen 
met wat meer verstand te werk te gaan. 

Zijn wij gewoon in het Zuiden te leven, dan richten wij er ons geheel op in bjj onzen tocht 
naar noordelijken streken, om de natuurwisseliug voor onzen persoon onschadelijk te maken, maar 
bij onze eigen huishouding vergeten wij dat geheel en al, uit de warmte in de koude, voeren ons 
dikwerf een paar schreden, een plotseling opengeworpen venster of openstaande deur plaatst ons 
daardoor voor natuurveranderingen, waarop de sterkste longen niet zijn ingericht. 

In vergelijk met vroegere jaren moet men erkennen dat longziekten sterk zijn toegenomen. 
De badplaatsen, vroeger onbekend, zijn gevuld met lijders, wier aantal steeds klimmend is en 
veelal het gevolg van veronachtzaming. Allen hebben zwakke longen, verkregen door slechte 
verwarming, bescherming of wat ook. Men schat het aantal sterfgevallen van dien aard in de 
steden op het vijfvoudige van voor een vijftigtal jaren. 

Waarin zou dat zijn oorzaak vinden.,In uitputting van het geslacht ï Is gemis aan licht en 
lucht in steden daarvan de enkele reden ? Zijn er kwalen ontstaan, die onzen voorouders niet 
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bekend waren of wat dan ? Niets van dat al. Dien vijand hebben wij ons zelf verschaft door 
onze zoo hoog geroemde onovertrefbare verwarmingssystemen, die echter werkelijk heel wat 
slechter zyn dan die in vroegere dagen werden toegepast. 

Voor een vijftigtal jaren geleden wist men van al die verwarmingsstelsels niet af. De wonin
gen werden door open vuurhaarden verwarmd, het hout knapte knetterend op onder den hoogen 
schoorsteen en verspreidde van daar zijn warmte door het geheele vertrek. Dat was het behoud 
voor veler gezondheid. De stralende warmte die de zon of een vrij geplaatst vuur van zich af
werpt, gaat door de geheele lucht, zonder die lucht zelve te verwarmen. Bij het zomerweder 
dat wij nu hebben gaat de warmte der zonnestralen tot de vaste bestanddeelen der aarde, den 
grond en al wat zich om ons heen bevindt, als huizen, bopmen ofwatook, deze nemen de warmte 
in zich op, de lucht blyft echter vry, daar de zonnewarmte hierop van geen invloed is, evenmin 
als dat de stralen van het ücht, de lucht in iets hinderen of ten nadeele zyn. Vandaar dat de 
bestratingen veertig of meer graden warmte kunnen hebben, terwyl de lucht slechts tien graden 
telt. Ook geven als gevolg daarvan, de thermometers eene hoogeren warmtegraad aan dan de 
lucht die hen omringt. Hetzelfde nu doet zich voor bij de open haardvuren, de warmtestralen 
komen tot onzen persoon, en verwarmen ons zelf; zonder daarby de lucht gelijke warmte te 
geven. 

De lucht blyft daardoor vry en zuiver, wanneer zij ten minste zuiver is aangevoerd. 
In de laatste jaren is dergelijke wijze van verwarming echter geheel verdwenen. Men kent 

thans kapitale buizengeleidingen, waardoor verwarmde stoom of water wordt aangevoerd, en hunne-
warmte aan de omgeving mededeelen. Buitendien bestaan er ontzaglyk vele toepassingen tot 
aanvoer van verwarmde lucht. Al deze inrichtingen hebben echter ten doel, de lucht te ver
warmen, die geplaatst is tussehen het vuur en ons zelven, en die evenmin verwarming noodig 
heeft, als dat dit bij de uitstraling der zonnewarmte geschiedt. 

Vroeger verwarmde men de lichamen, thans de lucht, dat is het verschil tuspchen toen en 
nu. — Toen werd de lucht door de lichamen verwarmd, thans is het de lucht, die de laatste 
moet ter hulpe komen; een geheel gewijzigde en tegenovergestelde werking dus. — Zien wij het 
onderscheid tussehen deze twee stelsels eens nader. De zon en het open vuur zenden hunne stra
lende warmte uit met §en snelheid yan 40.000 mijlen per uur, de warmte die een heetwater- of 
andere dergelijke verwarming geeft, legt in denzelfden tijd een afstand af van eenige voeten, beweegt 
zich dus als een slak vergeleken bij een sneltrein. By verwarming met stralende warmte is de luoht 
het koelste, in het ander geval het warmste lichaam. — Onze longen blijven bij stralende warmte 
daardoor veel frisscher, worden niet zoo spoedig vermoeid, of by temperatuurverandering zoo be
vattelijk; bij verwarming met verwarmde luoht is het tegenovergestelde aan de orde, de longen 
ontvangen de. grootste warmte, daar de warme lucht steeds klimt, de koude daalt en wij hebben 
op die manier een warm hoofd en koude voeten. Neem een thermometer en bereken de tempe
ratuur van de kamer, op die wijze verwarmd; aan de zoldering is de lucht 20 graden hooger 
in warmte, dan op de vloer. De longen ontvangen echter de meeste warmte, daar zij in onmid
dellijk contact met de lucht staan, waardoor bij verandering van temperatuur natuurlijk ook zij 
de grootsto wisseling ondervinden. 

Het doel van een kamerverwarming kan toch moeielijk een ander zijn, dan dat om de per
sonen die er in zijn te verwarmen. Koude lucht is dichter, houdt dus meer zuurstof in, verwarmd 
daardoor het bloed veel beter dan heete lucht; de eerste verfrisoht, de laatste verslapt de longen. 

Voor onze gezondheid hebben wij luoht noodig, eigenlijk zuurstof, of eene daarvan afgeleide stof 
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-welke Ozon genoemd wordt. Hoe koeler de lucht is des te meer Ozon bevat deze, zoodat gezonde 
land* of bergstreken meer vun deze stof bevatten dan onze gewone kamerluoht, die gewoonlijk 
geen spoor daarvan aanwijat. Professor Grabam van de Londensche universiteit zegt, dat bij 
60 graden Celsius of 48 graden Reaumur deze stof volkomen afwezig is; boeveel zal er dan wel 
na die verbouding overblijven in de zoogenaamde friasche lucbt, die door onze veel meer hitte 
afgevende verwarmingstoestellen verwarmd wordt. 

Nemen wij eens aan dat bet dak van ons, één verdieping hooge buis, was afgenomen, en de 
zon sobeen in den winter vriendelijk naar binnen; dan zouden vloeren, wanden, meubelen, onze 
kleeding en wij zelven een warmte van 80 graden Celoius ontvangen, terwijl de ons omringende 
lucbt slechts 10 graden zou aangeven. 

Een open vuur nu staat goüjk aan een miniatuur-zon, zijn gedurig flikkeren verwarmt ons, 
geheel op dezelfde wij/,o als bet groote voorbeeld aangeeft. Een open vuur aangebraobt op oen 
geschikte plaats in onze woonkamer, verwarmt vloeren en wanden en laat de kamerluobt koud. 
Stel daartegen een verwarmingstoestel in de plaats van bet open vuur, en de wanden en vloer 
zullen koud, de lucbt onverdragelijk warm zijn. Wie bet niet gelooft, èvertuige ziob met 
zijn thermometer. Is nu dergelijke verwarmde lucbt voor onze gezondheid noodig. Zeker niet. 
De natuur bowijat bet ons in bare inrichting, doch wij menseben denken dat beter te weten,. 
waardoor wij dikwerf genoodzaakt zijn de reeds gebruikte lucht opnieuw weder in te ademen,, 
dank zij de talrijke versperringen die wij voor bet verwijderen opwerpen, waardoor de lucbt 
steeds opnieuw langs de wanden daalt en verwarmd tot ons komt. 

De eenige uitredding uit zulke onverstandige en onze gezondheid benadeelende verwarming 
is eene totale omkeer in de tegenwoordige toepassing en terugkeer tot de verwarming door uit* 
stralende warmte verkregen. De lucht zij daarbij niet meer de warmteoverbrenger. Warmte be
hoeft niet overgebracht, zij behoeft evenmin hulp als bet licht, want zij beeft dergel^ke imlp-
middelen niet noodig. 

Breng bet vuur op de rechte plaats, ontdoe bet van allo, hetzij ijzeren of gemetselde be
kleedingen, die alleen dienen om baar voortplanting te verbinderen, en het gevolg ervan zal zijn 
dat de warmte zicb door de gebeele oppervlakte verspreidt en zich onmiddellijk meedeelt aan de 
te verwarmen lichamen. Allo veelnamige vindingen van kachels enz., zijn overbodig want 
voor de stralende warmte zijn zij ondoelmatig. Is één vuur voor de grootte van bet vertrek 
niet voldoende, men brenge een tweede of meer aan en het doel blijft gelijk. Daarom Juist 
hebben de Amerikaanscbe luchtkachels zicb zoo spoedig den bijval verworven, omdat zij een bo-
bagelijke warmte van zich afgeven. Omtrent de samenstelling van dergelijke verwarmingsinriob-
tingen zijn de geleerden bet nog niet geheel eens. In dit opzicht hebben de Heeren S i e m e n s 
belangrijke onderzoekingen gedaan en reeds zeer gunstige proeven geleverd, waarbij bet beginsel 
van warmtQ-uitstraling door bon vooropgezet word. Reeds bobben zij in een hunner belangrijkste 
fabriekinriebtingeu eene verwarming gevonden, verkregen door uitstralende warmte van petroleum-
vlammen. De vlammen doorloopen den oven, zonder mot de wanden ïn aanraking te komen en 
dé uitwerking is inderdaad verrassend. Niet alleen echter in dezen grooten oven, ook op kleineren 
is do toepassing mot goed gevolg geslaagd. 

Het is hier dus niet de lucbt, doch wel de licbtvlammen, welke uitstralende warmte doen 
ontstaan en daardoor onmiddellijk zicb meedoelen, aan de to verwarmen massa. 

De kleine kolendeelen, die ziob uit de vlammen afscheiden, werken als gloeiUobten, daar zij 
de hitte dier vlammen aannemende, licht en warmte rondom zich verspreiden. 
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Was men er vroeger op bedacht, de kachel zoodanig In te richten, dat de wanden eene 
gloeihitte verkregen, waardoor de omgeving verwarmd werd, van dat denkbeeld komt men geheel 
terug en de vlammen worden juiat van de wanden afgeleid, doch zoodanig, dat zy een naar 
alle kanten uitstralende macht bezitten. De inrichtingen op die wyze verkregen vorderen minder 
brandstof en komen het vraagstuk der rookoplcesing in onze woningen zeer nabij. 

Wat de beste wjjze is van dergelijke verwarming is nog niet vastgesteld, zooals gezegd is 
zyn de meeningen nog verdeeld en nog onlangs schreef de Vereeniging tot Bevordering der 
Nyverheid te Berlijn eene prysvraag uit, met een prys van vijfduizend Mwk, voor de beste 
verklaring, omtrent de meest geschikte wyze van warmte-uitstrialing, door verbrande gassen 
verkregen. 

Zooveel echter is algemeen erkend, dat uitstralende warmte meer en meer als de meest 
geschikte wordt beschouwd, en de warmte voor onzen toekomstigen tijd zal zijn. 

R E C H T S P R A A K . 

V O O R Z I E N I N G VAN STEIGERS. 

Als eene waarschuwing, om de steigers zoodanig te voorzien, dat de storm er geen letsel aan 
kan doen, en daardoor belendenden of ia de nabyheid zijnde personen leed te berokkenen, kan 
het onlangs tussohen de gemeente Alkmaar en de weduwe S. gevoerde proces dienen. Wij ver
onderstellen, dat die steiger wel zal gerekend kunnen worden, onder de souden harer natuurge-
nooten te behooren. En toch blijkt een ongeval daarbij niet onmogelyk. — Wanneer men echter 
de verschillende steigers eens nagaat bij den gewonen huisbouw in gebruik, dan is er geen grooter 
wonder, dan dat dergelijke gevallen niet menigvuldiger zyn, waar groote achteloosheid bij het 
optrekken der steigers gewoonte is en van houtjes, die ons aan den zwavelstokkentyd doen den-
ken, met steigertouwen, die zoo lang dienst moeten doen, tot z|j zelf verklaren, dat het met 
hun gedaan is. • Voor deze wijze van handelen zij het een les, dat de gevolgen eener ramp 
duur betaald kunnen worden. 

Toen voor een paar jaar de gemeente Alfimaar haar waaggebouw herstelde, kwam op zeke
ren winderigen Zaterdagmorgen, een marktdag, een zwaar stuk hout op het Marktplein vlak voor 
de Waag naar beneden vallen, met het noodlottig gevolg dat twee personen werden getroffen en 
een hunner, de varken slachter S., op de plaats dood bleef. 

De weduwe S. stelde nu een rechtsvordering tegen de gemeente in, bewerende, dat bedoeld 
stuk hout van een steiger vóór het waaggebouw was gevallen, dat dit te wyten was aan schuld, 
nalatigheid of onvoorzichtigheid van de beambten der gemeente Alkmaar, met het toezicht op 
het werk belast, of van werklieden in haren dienst. De weduwe vorderde op dien grond eene 
schadevergoeding van / 12.000. 

Na krachtige bestriding dezer vordering door de gemeente en het hooren van niet minder 
dan 80 getuigen stelde de Alkmaarscbe rechtbank de eisoheresse in het geljjk, dooh achtte met 
het oog op den wederzydschen stand en de fortuin van partyen en op de omstandigheden eene 
vergoeding van / 6500 voldoende. 
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Van dit vonnis kwam de gemeente Alkmaar in hooger beroep bij het gerechtshof te Amster
dam. Zij beweerde, evenals in eersten aanleg, 1'. dat de eischeresse in hare dagvaarding geen 
voldoende feiten had gesteld, waaruit schuld, nalatigheid of onvoomohtigheid van eenigen per
soon, voor wien de gemeente aansprakelijk zou zijn, zou kunnen worden afgeleid; 2". dat niet 
bewezen was, dat het gevallen stuk hout inderdaad van den steiger voor het waaggebouw was 
gevallen j 8». dat in ieder geval het toegekend bedrag te hoog was. Doch bij arrest van 80 Juni jl. 
heeft het Hof, in strijd met de conclusie van het 0. M., dat tot niet-onafhankelijk-verklaring 
had geconcludeerd, het Alkmaarsche vonnis bekrachtigd. 

Voor de gemeente Alkmaar werd in beide instantiën gepleit door mr. Aug. Phüips, voor de 

wed. 8. in eersten aanleg door mr. A. F. K. Hartogh, in appèl door mr. P. Pet, allen advocaten 

te Amsterdam. 

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

Tot een der nieuwste vindingen behooren de automatische werktuigen, die thans op elk 
spoorstation, restauratie van eenig belang of gelegenheid, waar zich voortdurend veel volk ver-
zamelt, worden aangetroffen. Weeg- en krachtwerktuigen vormen een bonte rij met die, inge
richt tot verkoop van allerlei artikelen. - - Wanneer wij zoo voortgaan, is de tijd wellicht • niet 
verre meer, dat de markt gehouden wordt zonder kooplieden, leder vult in den morgen zijn toestel 
en tegen vastgestelde prijzen levert de waar zichzelve af, want het' steeds grooter wordende aan-
tal toepassingen doet zien, dat op dit terrein nog heel wat kan geschieden. Wellicht wordt dê  
traditloneele .Jan" uit de .soos" ook al weggecijferd, en wordt u op het middaguur automatisch 
de hartversterking aangeboden. Men denkt er ten minste reeds over. Dat is alles wel aardig, maar 
toch echt prozaïsch. Die tijd wordt nu echter zoo verlangend niet door ons te gemoet gezien 
Wat echter die vinding, voornamelijk in praktijk gebracht door de Automatic Box Company, op
levert, is na te gaan wanneer men de toestellen ledigen ziet, en zakken vol centen bewijzen, dat 
het standje nog volstrekt geen gevaar loopt van een deficit te zullen maken. — Over welke som-
men de exploitatie loopt, blijkt reeds uit het volgende. De vennootschap staat in onderhandeling 
met versehillende spoorwegdirectiön, tot plaatsing in de coupé's van ongeveer 50.000 kastjos tot 
verkoop van clgaren. — Van de opbrengst komt 16 pOt. ten bate dier direction, en wordt dat 
reeds geschat op een kapitaal van ƒ 240.000. Inderdaad een belangrijk cijfe*. Voegt men hierbij 
de opbrengst der overige werktuigen, dan blijkt dit zaakje het karakter van een echte goudmijn 
voor de exploitatie te hebben. Zooals iedere zaak, begint het spoedig overdreven te worden, en 
wij kennen vestibules in enkele lokalen, die nu al een museum van dergelijke werktuigen vor
men. De een nog schriller geverfd dan dè andere, en in nog onbehagelijker vorm. - - Het heeft 
lang geduurd voor het publiek er een goed gebruik van maakte. Dan wierpen de jongens hun 
oenten, met gaalges doorboord en verbonden aan een touwtje, door de opening heen, en nauwelijk» 
was de koop gesloten, of zij trokken hunne betaling terug; dan weder werden allerlei zaken in 
de geldbus gevonden, die storing In de constructie gaven, en de Maatschappij verklaart op die 
wijze in het bezit gekomen te zijn van eene verzameling munten, die een liefhebber in verruk* 
king zou brengen. 
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Onder de rele zonderÜDgheden verlmnlt zij er eene van een militairen dokter, dus iemand 

van goede opvoeding, die geloofde, toen idj een grooter geldstuk in de opening had geworpen, 

dat bij de levering het meerder geld hem zou worden terugbetaald, en nu geduldig bleef waohten. 

Yerontwaardigd over dergelijke oplichterij schreef hij zijn beklag aan de directie en wierp dit 

eveneens in de opening, waardoor de geheele toestel in het ongereede geraakte. Honderden ande

ren zien zioh teleurgesteld, waar hun voorganger den toestel in wanorde had gebracht, deze niet 

meer werkte en maar voortging te ontvangen zonder af te leveren. Dan wordt het voordeel nog 

grooter. - - Zoo zijn er tal van ervaringen opgedaan, die echter de directie voor herhaling 

tracht te voorkomen en is de inrichting voortdurend verbeterd. Een en ander maakt, dat de 

automatische aanbieding nog een belangrijke uitbreiding belooft. 

METSELWERKEN VAN BBTEEKENIS. 

De Chineesche muur is hijnn spreekwoordelijk geworden. Weinigen echter denken daarbn 

aan de werkelijkheid waarin de muur bestaat, en aan zijnen grooten omvang. Een Amerikaansch 

ingénieur, die het bouwwerk heeft bezocht, bericht daarvan dat de inhoud 18 millioen M8, bevat. 

Genoeg om den geheelen aardbodem in te sluiten tusschen een muur van 1.80 M. hoogte bij 0.60 M. 

dikte. Wat echter de vermaardheid van dien arbeid verhoogt ia dat deze binnen een tijdperk 

van twintig jaren geheel werd voltooid. Inderdaad men moet Chinees zijn om zoo iets tot stand 

te brengen. 

P R I J S V R A G E N . 

Het aantal prijsvragen is in de laatste dagen weder met één vermeerderd, uitgeschreven door 

de V e r e e n i g i n g t o t b e v o r d e r i n g d e r B o u w k u n s t te Groningen, waarvan het 

programma de navolgende inhoud heeft. 

De VoroonigliiK tot bevordering der BouwknnBt te Groningen BOhr|)ft de navolgende pr||Bvraag uit: 
«• Er wordt verlangd eon boerderij voor bouw- en weiland groot fiO HA., waarvan 25 HA. groenland en 86 HA,, 

bouwland. 
b. Het woonhuis moet bevatten: 4 kamera, keuken, bykeuken en kelder. 
'•. Verder moet het ontwerp bevatten de noodlge stallen voor paarden, koeien, varkens enz., benevens berg

plaats voor hooi, graan, on de noodlge gelegenheid voor zulvelbereidlng en tot bewaring van mest en wat verder 
voor een volledige boerderij wordt verelsoht. 

<(. Er worden verlangd: situatie op eene sehual van 1 & 1000; de noodlge plattegronden, doorsneden en 
opstanden op eene schaal van 1 & 100; een memorie van toellohtlng. 

r. Er wordt uitgeloofd het diploma der Vereeniging met een prfls van f 40.— voor het best gekeurde ont
werp en het diploma met /SO- voor het daaropvolgende. 

A De met den pr|)s en premie bekroonde ontwerpen worden het eigendom der Vereeniging. 
g. De Jury van beoordeeling aal bestaan uit 8 leden der Vereeniging en S leden bulten de Vereeniging, door 

het Bestuur aan te wljaen, terwyi de namen der Juryleden minstens ééno maand voor de Inaending der ontworpen 
in de vakbladen inllen worden bekend gemaakt. 
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/i., Allo ontwerpen lullen voor de loden en beluiiKstellenden worden tontoongoittold te Glronlugon, Amiterdam 
en Rotterdftm. 

t. De ontwerpen worden vracbtvrU Ingewacht vöör of op den liten Dooembor 1687 door den Seoretfirtt 
der Vereenlglng. 

k. Aan deeo prllivrang knnnen deelnemen alle bouwkundigen In Nederland. 
j , j5iit ontwerp moet gemerkt i|tn met een ipreuk of teeken en voorden van een naambrleQe) waarop dat 

teeken van bulten la horhaald, met een oorreipondentle-adreii 
HI. De niet bekroonde itukkon lullen worden terug bestorgd. 

TENTOONSTELLING 1889 TE PARIJS. 

De Boy van Tunis beeft een prijsvraag uitgesohreven voor een paviljoen, dat dienst moet 

doen ter Parijsche Wereldtentoonstelliog, voor de Inzendingen uit '/.ijn gebied. Alle ontwerpen 

moeten ingeleverd zijn uiteriyk des avonds voor vijf uur, 80 October 1887, Veertien dagen daarna 

zal de uitspraak der Jury gescbleden. De eerste prijs bedraagt 6.000, de tweede 2.600 Piasters. 

Een Piaster is ongeveer ƒ 0.286. 

Het gebeel mag 224,000 Piastere kosten. Programma's zijn op aanvrage ter besobikklng te 

Parijs aan bet Ministerie van Bultenlandsobe Zaken, aan bet Bestuur der Tentoonstelling en bij 

den afgevaardigde van Tunis ter tentoonstelling, den Heer M. Sanson No. 84 Rue de Berlin, Parijs» 

DE NIEUWE SLACHTPLAAT8 TE AMSTERDAM. 

Deze week werd te Amsterdam eene nieuwe instelling geopend, en wel de openbare slaobt* 

plaats en veemarkt. Waren andere steden als Weenen, I'nrijM, Brussel enz. ons in deze vooruit, 

onze inriohting echter beboort niet tot de geringste — onder die allen. Het terrein, gelegen 

in de Stads Rietlanden, ten Noorden der Nieuwe Vaart, beeft eene lengte van 842 M. hij eene 

breedte van 186 M., alzoo 10 H. A. Wanneer men bet gebeel, waarvan de arcblteotuur een 

landelijk aanzien beeft, aanschouwt, zou men gelooven een stad op zlobzelve te zien, gebeel 

door eigen omheining omringd; want de talrijke gebouwen vormen eene aangename afwisseling 

en tevens eene onafzienbare rij. De uitvoering van het work, getuigt van zorg, en verhoogt 

daardoor bet aanzien van het geheel, lorwijl de verschillende constructiBn eer zullen gewagen te 

zwaar dan te llobt bevonden te worden. 

Wanneer men het bek doorgaat, dat de slaobtplaats van den openbaren weg scheldt, dan vindt 

men ter linkerzijde een admlnlstratlegebouw met woning en tuin voor den directeur, ter rechter 

een lokaal voor de ambtenaren der belasting en een ter bewoning voor het personeel. Aan belde 

zijden is tevens eene remise. Men komt dan aan het slachthuis voor rundvee en stalling ter 

wederzijde aangebracht, waarna nog een stal en slachthuis ter linkerzijde volgt. Zoo '/.ijn er 

drie slachthuizen en stallingen bijeen. 

De slachthuizen zijn in verschuilende afdeellngen ontworpen. De middengang breed 8 Meter, 

verdeelt het gebouw in twee gedeelten. Elk dier deelen beeft 12 afdeellngen of slachtkamers 

achter elk waarvan een koelkamer is gelegen. 
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De afmeting dier slaobtkamers is 7.6 M. lengte liij 6 M. breedte, de koelkamer 5 M. lengte 
b^ 4.20 M. breedte. Do afsoheiding tussoben de slaobtkamers is door muurwerk gevormd, ecbter 
gebeel & jour bewerkt, 2.60 M, boven den grond aanvangende. Dit is een zeer goede toepassing, 
die de doorstrooming der luobt uitnemend bewerkstelligt. Of bij het gedurig in beweging brongon 
der ij'/omn bijsobwerktuigen, dat verband lang levensvatbaarheid zal hebban, betwijfelen wij. De 
aansluiting is zoo gering, dat bij het losraken van een gedeelte der nog al groote vakken, der-
golljU vak spoedig goheel zal wegvallen, hetgeen met de in de steen aanwezige baksobeuren niet 
tot de onmogelijkheden behoort. 

Nadat bet geslachte dier in de slaohtkamer is opgeheschen, wordt dat zoo hangende vervoerd 
door een wagende dat op ijzeren liggers loopt, ongeveer ter kaps-hoogte en nmir- de koelkamer 
gebracht. Wateraanvoer is ruimschoots aanwezig, een der eerste vereischten in dergelijke inrich
ting. Er zijn zelf. Indien het duinwater dienst mocht weigeren, regenbakken om dan te kunnen 
worden gebruikt. In die verschillende slachthuizen kunnen 488 beesten hun testament gelijk
tijdig opmaken. 

De stallingen in de dmlolijko omgeving der slachthuizen zjjn eveneens zeer praktisch ingericht. 
Zij zijn ieder lang 70 M. bij een breedte van ruim 9 M. en met drie uitgangen. In die stallen 
kunnen 288 stuks groot en 284 stuks klein vee geherbergd worden. Men berekent, dat lederen dag 
zeventig stuks groot vee geslacht moeten worden, zoodat er voor een viertal dagen voorraad kan 
worden opgeslagen. Het slachthuis voor de varkens is ongeveer 64 M. lang bij 28 M. breedte en 
over de breedte in drieOu verdeeld. De brooihal breed 9, de werkhal breed 11 en de koelkamer 
breed 7 M. — Uit de stalling worden de beesten gedreven in een door hekken afgesloten ruimte, 
daar gedood, door een h^sohkraantje opgeheven en gedompeld in een kuip met kokend water, 
daarna op een tafel gelegd om van het haar te worden ontdaan. Dan gaat het evenals met de 
groote beesten door een wagende verder om geheel te worden schoongemaakt. De broelhal geeft 
voor bet optrekken der dampen ruimschoots gelegenheid om te ontkomen. De ventilatie is er 
sterk, zelfs zouden wij hot er bijzonder tochtig noemen en zullen de slachters daarop ongetwijfeld 
wel eens nader terugkomen, want de ligging van de slachtplaats brengt den wind van de eerste 
hand door de deur-openingen aan, ~ die, vooral by dergelijke inrichtingen, vereischen dikwerf 
te worden gebruikt. . 

De stalling voor de varkens heeft 70 M. lengte bij ruim 9 M. breedte, verdeeld in 66 hokken 
van 8 by 2 M. De middendoorgang is 2 M. 

Ook voor de paarden-slachtery is gezorgd, 28 beesten kunnen hier voor den handel in klein 
vleesch worden omgezet, en het toezicht zal wel zoo zijn, dat geen lapjes van de eene afdeeling 
in de andere terecht komen en met het stempel der goedkeuring worden opgedischt. 

Dat slachthuis heeft vier slaobtkamers vim 7.60 M. by 6 M. De darroenwasschery en pens-
kokery vormen evenzoo een flinke ruimte; groote steenen kuipen staan langs de muren. Of hun 
getal wel groot genoeg zal zijn tegenover het vereisoht gebruik betwyfelen wij, temeer daar niet 
velen tegelijk aan iedere kuip kunnen bezig zyn. Voor afvoer vim water is bier de meeste 

'zorg genomen. Overigens de vetsmeltery en albumine-fabriek, dienende de eerste tot opneming 
van het ruwe vet en van den afval, waaruit nog vet getrokken kan worden, de laatste tot ver
werking van het uit de verschillende slachthuizen gekomen bloed. "Verder de huidonzoutorij ter 
grootte van fiO by 19 M,, ketelhuis en tal van administratiegebouwen. 

De veemarkt, ten westen jder slachtplaats, heeft eene oppervlakte van 8.72 II.A.. Een mid-
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denweg breed 12 M., verdeelt de markt over de lengte in twee deelen. Ten noorden is de markt 
voor groot vee, ten zuiden die voor varkens, schapen, kalveren enz. 

• Een afrekeninglokaal staat te midden van de markt, zoo net ingericht, dat menige Stad zou 
verlangen dergelijk societeitslokaal in bezit te hebben. De wanden zijn met wel -^at al te 
zachte kleuren beschilderd. Overigens heeft het geheel een zeer »gemuthlich" aanzien. 

De verschillende andere gebouwen, als stallingen, post- en telegraafkantoor, voor keur

meesters en politie, quarantaine-stal enz., sluiten de rij der gebouwen. 
Het geheel vormt een zeer verdienstelijken arbeid die, hoewel door zijn gedurige wederkee-

rende gelijkbeid van vorm, in constructie niet tot de moeielijkste beboort, daardoor echter, juist 
aanleiding geeft dat het uiterlijk zeer eentonig wordt. Die klip heeft men echter met beleid 
-weten te omzeilen, want het uiterlijk der massa bevredigt. 

De bouwkosten bedroegen ongeveer twee millioen gulden. 

EENE LAATSTE HERDENKING. 

De bouwkundige weekbladen dezer dagen herinneren allen het feit hoe op 28 Juni het 
monument ter nagedachtenis van den bouwmeester H. P. Voge l , tevens directeur der Akademie 
van beeldende kunsten te 's-Gravenhage op de begraafplaats Eik en Duinen plechtig is onthuld. 
Het ontwerp van den heer Henri Evers te Rotterdam, als antwoord op de daarvoor uitgeschreven 
^prysvraag, bekroond, was op zeer verdienstelijke wijze door de firma G. en J. Oool te Amsterdam 
in zandsteen uitgevoerd. Het borstbeeld was geboetseerd door den heer J. Th. Koelman en in 
brons gegoten door de firma Enthoven & Zoop. De voorzitter der oommissie tot oprichting van 
het gedenkteeken, de heer H. J. Mondt, architect te 's-Gravenhage, droeg met kernachtige toe
spraak het monument aan de familie over in tegenwoordigheid van velen die uit achting voor 
den overledene waren opgekomen om getuigen te zijn van de welverdiende hulde, gebracht aan 
een man, die door al zijn kunstbroeders, zoowel om bekwaamheid als humanen omgang geëerd 
werd. Het Bouwkundig Weekblad geeft in zijn laatste nummer een zeer goed gelijkend portret, 
waarvan het echter te betreuren is, dat de omlijsting door zijn wufte opvatting het geheel zeer 
jammer ten schade is. 

B A G Q E R W E R K T U I G E N . 

Onder de gedurige verbeteringen, die onze baggerwerktuigen ondergaan, is voorzeker wel de 
belangrijkste die, door den heer P. A. B o s, aannemer te Qorinchem, gedacht en in werking 
gebracht. Dergelijk werktuig is bij den heer Smit te Kinderdijk vervaardigd en verplaatst bij de. 
te Vlaar dingen genomen proeven 180 M8 zand in één uur op een afstand van 70 Meter. — In
derdaad een groot bezwaar overwonnen, waarmede men tot heden te kampen had, doordien de 
opeenhooping van het zand vaak de persbuizen deed verstoppen of springen. — De mond der 
persbuis dezer machine lag op 4>/a Meter boven den waterspiegel. 
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B O U W K U N S T . 

DTRECTEURSW0N1NG AAN DB GASFABRIEK, 
HAARLEMMERWEG TE AMSTERDAM. 

J. GOSSCHALK, A r c h i t e c t , A m s t e r d a m . 

{Bij de Plaat.) 

*e Directeurswoning der 'Gasfabriek te Amsterdam, waarvan reeds vroeger de Water
en Klokkentoren werd gegeven, is op de plaat voorgesteld. De zeer eigenaardige architectuur, 
•welke deze fabriek tot een der fraaiste onder dergelyke inrichtingen maakt, kenmerkt ook het 
ontwerp der woning. 

B R A N D G E V A A R . 

De ramp, welke onlangs Parijs in rouw deed verkeeren, raakt vergeten. Evenzoo vergeet men 
over te gaan tot het aanbrengen van verbeteringen, waar die dringend vereischt worden om 
dergelijke feiten te voorkomen. Toch is juist de zomerdag zoo bij zouder geSlgend, om zich tegen 
den naderenden •winter te wapenen, wanneer stampvolle zalen het gevaar in al zijn kracht doen 
herleven. Dat gevaar mogelijk en üatyj is, bewijzen' opnieuw de verschillende gevallen van dien. 
aard; welke in de laatste drie weken het aantal hebben vermeerderd. Is het in dien toestand ge
rechtvaardigd, dat wij het zwijgen bewaren, en is het opnieuw aandringen tot verbetering van 
den inderdaad gebrekkigen toestand, waarin vele verzamelplaatsen zich bevinden, niet overeen
komstig onzen plicht. Wie zal het tegenspreken ? Daar zijn toch schouwburgen, zoo te Amsterdam 



als elder?, waaronder wij Vooral rekenen dlo van Van Lier in de Amstelstraat, waar ontkomen 
zoo goed als onmogelijk is. Wat toch geschiedt by de eerste ontsteltenis ? Men vlucht, struikelt,, 
werpt zich op elkander en spoedig is de enge uitgang door een meuschen-barrioade afgesloten, 
waarachter alle uitredding onmogelijk is. Let men nu op de nauwe uitgangen, die genoemd 
gebouw bevat, daarbij nagenoeg volkomen ingesloten tusschen belendende peroeelen, want de 
smalle aangrenzendeljgang verhelpt het euvel niet, dan zou inderdaad een ramp hier in grootte 
niet te bepalen zijn.j Moet dergelijke toestand bestendigd blijven, en alleen dan tot verbetering 
worden overgegaan wanneer de tol betaald en veler leven daarbij verloren is. Wij vertrouwen 
van neen, en zien met belangstelling uit, wat dezen zJimer door het gemeentebestuur zal worden 
gedaan, om mogelijk gevaar te verminderen. Waarom toch worden bij schouwburgen niet meer' 
voorzorgen in acht genomen en wordt niet alles wat er noodig is, de schermen, coulissen, het 
gebouw incluis met brandvrije verf beschilderd. 

Dat men de tooneelisten en hunne kleederen moeielijk met een brandvrij papje kan bestrijken 
is begrijpelijk, het zou hunne bewegingen beperken en by' het ballet niet zelden de danseressen 
hot aanzijn van plaatijzeren figuren geven, maar de mensch kan zich voor het vuur in acht 
nemen. Niet alzoo het materiaal, dat tot opluistering dient en, veelal kurkdroog, zich gretig aan 
een vuurtje overgeeft. Wy zouden daarom wenschen dat het wet was, dat alles met brandvrye 
verf beschilderd moest worden, en al mocht, na eenigen tijd, de lucht, want dat geschiedt, het 
brandvrije aan de verflaag ontnemen, men talme niet om een tweede te doen volgen, want der* 
gelijke uitgave staat niet in verhouding tot de gevolgen die nalatigheid in deze doet ontstaan. 
Maar buiten dit, verdienen de inrichtingen der schouwburgen een onderwerp van ernstige studie 
te zijn voor onze bouwkundigen. Terwyl toch het ongeval den schrik door alle rangen jaagt, en 
ieder angstig vliedt, treedode dood tegelykertijd voor velen in, want vdór het vuur zijne kracht 
doet gelden, is veler leven reeds gevloden. 

De stiklucht, die de eerste dampen bevatten, maken door hare verspreiding het vonnis kort. 
Voeg daarbij die ongelukkige duisternis, voortvloeiende uit de dwaze bepaling tot gasafslulting, 
terwyl de enkele lamp nog spoediger den strijd heeft gestreden dan de mensch en daardoor het 
angstige verhoogt, dan is het geen wonder, dat onder zulke omstandigheden tegen die overmacht 
niet te strijden valt. Men moet er dus naar trachten by voorkomende rampen de Incht zoo spoedig 
mogelijk te zuiveren, of liever zoo lang mogelijk zuiver te laten door afvoer der nadeelige stoffen. 
Hoe daartoe te geraken ? - • In de eerste plaats zouden wy in overweging geven: onmiddellijk 
opening der kap. Op plaatsen, waar de ramp het laatst hare uitwerking doet gevoejen, desnoods 
aan de buitenzijde der gevels, zou men toestellen kunnen aanbrengen die, in beweging gebracht,, 
de verschillende kapvakken doen opslaan met het daaraan bevestigd plafond, en de open lucht 
zou spoedig de ruimte overwelven en gelegenheid geven walm en rook te doen uitstroomen. 

In de muren of schotten, die de zaalruimte insluiten, zouden wij talrijke blinde deuren 
wenschen, die op een gegeven oogenblik allen eensklaps dienst moesten doen, hetzij door de 
werking eener eleotrischo of andere geleiding. 

Dat zou zulk eene bezwarende constructie niet zyn, wanneer die vakken of deuren waren 
ingericht zooals de zich oprollende venstersluitingen. Gesteld eenfl dat «11e gesloten waren, bij. 
onraad brengt de geleiding zich met de verschillende openingen in verband, die allen op zich-
zelven door een tegenwicht zijn gesloten. De haak waaraan het gewicht hangt kantelt, het 
gewicht valt en de openingen rollen zich met spoed ineen' en omhoog, opgetrokken door de veeren 
die na eene mindere spanning reikhalzend uitzien. Dezelfde kracht kan ook op de vameiv 
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toegepast worden. Alle bovenramen tuimelen op nagenoeg gelijke wijze, en daartoe zorge men voor 
het aanwezig zijn van talrijke raamopeningeu. Op die wijze beeft de rook gelegenbeid ziob naar 
alle kanten te verwijderen en gaat veel van baar moorddadig karakter verloren. Men zal wel 
toRonworpon, dat dergel '̂ke luobtaanvoer bet vuur niet weinig zal aanwakkeren, hetgeen zeker 
is, maar daar tegenover vindt ook de brandweer des tegemakkelijker punten tot bestrijding en 
wordt bet l̂ jdensuur van velen zoolang verscboven, dat ontkomen mogeluk is. 

Al dergelyke vindingen zijn voor den praktiscben bouwmeester geen zorg. Zij verdienen 
daarom overweging; want zij zijn hulpmiddelen, om velen onzer hoogst ondoelmatige inriohtiugon, 
ten minste veel grootere zekerheid te geven. 

Brandvrije verf, wij behoeven ze in onzen tijd niet meer te zoeken. Talrijk zijn de 
soorten en deugdelijk de bewijzen, waardoor over de waarde kan geoordeeld worden. Evenzoo de 
middelen door de eleotrioiteit aangegeven, om op spoedige wij zo degelijke werkkracht te verzekeren. 

Dat wij daarom beide benuttigen is plicht, want onverantwoordelijk is de lauwheid, waar
mede tot heden alles is toegelaten en onveranderd gebleven.' 

Het is zonderling, dat, waar de dierenbescherming door velen zoo gunstig wordt voorgestaan, 
de mensch zelf zoo dikwerf wordt vergeten. 

PRIJSVRAGEN. 

Het gobied der prijsvragen begint recht levendig te worden daar het aantal steeds toe
neemt. Ten einde te voldoen aan de verschillende gevraagde inlichtingen, doen wy hieronder 
in hoofdzaak volgen, de programma's in vroegere nummers aangewezen als ter kennis namen 
b^ ons gedeponneerd. -

PROGRAMMA'S DER PRIJSVRAGEN 
uitgesohreven door de Oommissio tot vorming der Tentoonstelling te Brussel 1888. 

Voor deze Tentoonstelling vertrouwt de commissie dat de bouwkunst in ruime mate zal 
medewerken, om het grootsche karakter er aan te schenken, dat zij er voor noodig acht. 

Om daartoe te geraken, stelt zij zich voor in het park der Tentoonstelling verschillende 
gebouwen op te richten, die aan de f ijdon der middeleeuwen en Belgische renaissance herinneren. 

Andere constructiën, welke aan geen bepaalde ui ijl moeten beantwoorden, zullen op verschil
lende punten van het terrein worden geplaatst. 

De medewerking van HH. architecten wordt tot verkrijging van een en ander ingeroepen, 
door middel van eene prijmiitadirijving voor de versobillende onderwerpen die men verlangt. 

Al diegenen die, voor verkoop of ander doel, in hst park eenig gebouw wenschen op te richten, 
zullen vorden verzocht eene keuze te doen uit ds ingekomen plannen enz., en in overleg to. 
treden met den ontwerper over de uitvoering. 

Ö'Ó N 8 T U ü O 'P I 11 N OP T B E I O S T B N IN DB TUI N E N . 

Cafés, b u f f e t t e n , p a v i l j o e n s tot verkoop van sigaren, thee, likeuren, wij non, suiker* 
werken, seltzerwater, vleesch-extraot, chocolade, ija, melk, gebuk, galanterieën, drukwerken enz. 



Woningen met werkplaatsen voor veraohlllende kleine liodrijvon, tirs de salon, panorama's, 
kiosken tot verkoop vim dagbladen, kinderspeelgoed, kleederen enz. 

De inlevering van ontwerpen is internationaal. 

Eene Tentoonstelling zal gehouden worden van de verschillende ingekomen ontwerpen. 
De constructiën kunnen van natuurlijke materialen, of wel, door samenvoeging met anderen, 

decoratief worden behandeld. De voorkeur wordt echter aan het eerste gegeven. 

Il K o r, n M IS N T . 

Artikel 1. A. Constructiën geheel vrijstaand, of in ten hoogste twee i'i drie gegroepeerd. De 
gevels en het inwendige zullen genomen moeten worden in de stijl, uit het tijdperk der middel
eeuwen' of renaissance in België, en daardoor den bezoekers een getrouw beeld geven dier oude 
woningen en construction^ 

De verkoop geschiedt door personen in de kleederdracht dier dagen. 
Voor allo gebouwtjes zullen kleine tuinen moeten aangelegd worden, ter diepte van 5 Meter, en 

door hekwerk van den weg afgesloten sd.in. Deze hekwerken mogen niet hooger dan 1 Meter zijn, 
B. Vrijstaande gebouwen voor verschillende doeleinden, waarvan geen atijl bepaald is. 
Art, 2. De plannen, voorgevels en doorsneden kunnen als schets behandeld worden op een 

schaal van één k honderd. 

Ontwerpen op andere schaal geteekend, worden van de mededinging uitgesloten. 
De inlevering moet geschieden vóór 9 Augustus 1887 aan het adres 

Comité Execotif du Grand Concours International, 
22 Rue des Palais 22. 

Alle teekeuingen moeten op ramen gespannen zijn. 
De ontwerpen moeten een spreuk of kennelijk iiteeken dragen en daarby moet worden 

gevoegd twee verzegelde enveloppen voorzien van hetzelfde kenteeken. 
Ben dezer enveloppen moet bevatten den naam en voornaam van den ontwerper en zijn nauw-

keurig adres, de andere de namen en voornamen van twee architecten, die de ontwerper aan 
de Jury wenscht toegevoegd te zien. 

Uit de verschillende architecten, tot samenstelling dor Jury aangewezen, worden de tweo 
gekozen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. 

Het Comité ziet uit de verschillende opgaven, wie de gekozenen zijn en voegt die belden 
aan do Jury toe. Ingeval met de benoeming geen genoegen wordt genomen, volgen degenen die 
dun de meeste stemmen hebben. 

Art. 8. Vijf prijzen, ieder, van 200 francs, worden toegekend aan de beste ontwerpen, ge
noemd bij Art. 1 A. 

Vijf prijzen, ieder van 200 francs, voor die genoemd bij Art, 1 B., bovendien kunnen nog 
eervolle getuigschriften worden toegekend. 

Art, 4, Ieder Inzender is vrtf in de keuze van het aantal in te leveren ontwerpen, waardoor 
verschillende pryzen hen ten deel kunnen vnJlon. 

Inzenders, die zich voor de nitspraak der Jury bekend maken, worden van de mededinging 
uitgesloten, en hunne ontwerpen daardoor verbeurd verklaard, zonder dat hiervoor eenlge nadere 
verklaring verschuldigd IH. 

Art. 6. De Jury bestaat uit 4 leden van het Comité, uit leden der Tentoonstelllngsafdeellng 
*0 B. der Commissie belast met de regeling van de wedstryden en aanmoediging Belgische 



inzenders, van een afgevaardigde der Belgische VereenigiDg van Bouwkundigen, en de twee reeds 
genoemde arohiteoten. 

De Jury is alleen -gereohtigd tot het openen der naambrieven. 

De spreuken enz. der bekroonde ontwerpen zullen' worden bekend gemaakt. Op speciaal 
verzoek van de ontwerpers zal hetzelfde met hunne namen geschieden. 

Onder de bekroonden «al de Jury de ontwerpen aanwezen, waarvan de bestemming niet was 
gevraagd, en welke dus niet behoeven tentoongesteld te worden. Het recht tot uitvoering daarvan 
behoudt zy aioh voor. ' 

Art. 7. De ontwerpen zullen voor en na de beoordeeling worden tentoongesteld en terug-
gezonden nadat de overeenkomsten gesloten zyn met hen, die de oprichting van dergelijke 
gebouwen verlangen. 

De bekroonden hebben het recht, hun naam op de gebouwen te plaatsen, In een daartoe 
door het üomitó aangewezen vorm. 

PROGRAMMA VOOR DE PRIJSVRAAG VAN ONTWERPEN VOOR 

AANPLAKBILLETTEN, DIPLOMA'S, MEDAILLES. 

Art. 1. De deel name is internationaal 
Art. 2. Eene som van 8000 francs Is ter beschikking, en wel te verdeelen als volgt: 

Afdeeling A. A a n p l a k b i l l e t t e n . 
1. Groot billet, hoogte minstens 2.60 Meter. 

Idem, hoogte en omsohryving ter keuze van den ontwerper. 
Prys 1000 francs. 

2. Klein billet, hoogte minstens 1 Meter. 

Idem, hoogte en omschrijving ter keuze van den ontwerper. 
Prijs 600 francs. 

Afdeeling B. 1) i p 1 o m a 's. 
Hoogte uiteriyk 1 Meter. 

Idem, hoogte en omsohry'ving ter keaze van den ontwerper. 

Prijs 500 francs. 
Afdeeling C. M e d a i l l e s . 

Urootte en mlddelly'u 0.06 Meter. 

Prjjs 1000 francs. 
Bovendien kunnen medailles, diploma's en eervolle vermeldingen worden toegekend aan ulet 

bekroonde, doch verdlensteiyke ontwerpen. 

Art. 8. De jury bestaat uit vier deskundigen, gekozen uit bet Comité N«. 6, belast met de 
regeling der wedstryden en aanmoediging der Belgische Inzenders, den Voorzitter van het uit-
voerend comité en van een der leden daarvan. 

De voorzitter van de jury Is de voorzitter van het uitvoerend comité en heeft, by staking 
der stemmen, oone beslissende stem. 

Art. 4. Alvorens de jury uitspraak heeft gedaan en de prijzen zyn toegekend, behoudt het 
oomlté zich bet recht voor eene keuze te doen uit de niet bekroonde ontwerpen, en die aan te 
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koopen, daarvoor betalende 25 pCt. van het bedrag der hoogste, in die afdeeling uitgeloofden prijs-
Art. 6. De bekroonde ontwerpen of die op voorschreven wijze aangekocht zijn, blijven het 

uitsluitend eigendom van het comité, dat er naar goedvinden gebruik van kan maken, hetzij 

geheel of ten deele, of tot andere doeleinden. 
Art..6. De inzendingen moeten geschieden aan het Comité zonder eenige aanwijzing of 

herkenningsteeken van den afzender. Behoorlijk ingepakt, waarover een tweede pakking, waarop 
vermeld het motto der inzending. Bovendien moet daarop vermeld: concours pour projet de, 
waaraan toegevoegd moet worden de woorden: affiches, grande ou petite, diplome ou medaille. 

Een verzegelde enveloppe met hetzelfde motto mbet de inzending vergezellen, waarin naam, 
voornaam en woonplaats van den irizender. Deze laatste enveloppe wordt niet dan na de uitspraak 
der Jury geopend, om daardoor den naam des bekroonde te kennen. 

Art. 7. Ieder die zich bekend maakt voor de uitspraak is, zonder eenige nadere verklaring 

van de mededinging, uitgesloten. 

Art. 8. Het Comité kan, dit noodig oordeelende, eene speciale tentoonstelling vormen van 

al de teekeningen en modellen die medegedongen hebben. 
Art. 9. De inzenders verklaren kennis genomen te hebben van het algemeen reglement der 

Tentoonstelling, waarvan dit deel uitmaakt en daarvan .die bepalingen enz. te erkennen. 
Art. 10. Voor 15 September 1887 moeten de ontwerpen worden ingeleverd. Alle mogelijke 

inlichtingen worden gegeven en deze programma's met algemeen reglement op aan wage ver-
gezeld van ƒ l .~ aan postzegels, toegezonden. Dergelijke aanvragen te richten tot het Comité 
executif du grand concours International, etc. 22 rue des Palais, Bruxelles. 

Het Bestuur der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst noodigt heeren leden der 
Maatschappij uit tot het inzenden van ontwerpen voor een wandkalender voor het jaar 1888. 

Voor deze prijsvraag zijn de volgende voorwaarden vastgesteld. 
I. De inzenders zijn geheel vrij wat betreft de compositie. De wijze van uitvoering der 

teekening moet zoodanig zijn, dat eene photolithographische reproductie mogelijk is. Deze repro
ductie sluit niet uit, het gebruik maken van twee kleuren van inkt. Wenscht de ontwerper 
dat hiervan zal worden gebruik gemaakt, dan mooten deze kleuren in dejeekening worden 

aangegeven. 
Het ontwerp moet van dien aard zijn, dat de daarin voorkomende allegorische voorstellingen 

en emblemen toepasselijk zijn op de bouwkunst, of op deze en de aanverwante kunsten. 

De naam der maatschappij en het jaartal 1888 moeten in het oog loopend en duidelijk in 

het ontwerp voorkomen. 1) 
II. Ten behoeve der reproductie zijn de Volgende voorwaarden verbindend: 

' De ontwerpen moeten geteekend zijn op een blad wit papier, ter grootte, van 60 bij 46 cM. 
De daarop voorkomende teekening mag geen grooter oppervlak beslaan dan hetwelk besloten 

is tusschen een rechthoek, waarvan de eene zijde 46, de andere 80 cM; lang is. 
In het ontwerp moet ruimte overblijven voor de opgave der dagen ; het staat den ontwer-

1) Reproduotlön van den Kalender 1887 kunnen tegen betaling van 25 cent» aan het gebouw der Maat-
aobappd worden afgehaald. 
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per vrij daartoe één ruimte te nemen ter grootte van 22 bij 11 cM. of 2 ruimten van 11 bij 11 cM. 
ITI. De ontwerpen moeten worden ingezonden uiterlijk op 20 September 1887 a. s. aan het 

bureau der Maatschappij, Marnixstraat 402 te Amsterdam. 

Zij moeten van een spreuk of motto zijn voorzien en begeleid door een verzegeld couvert, 
bevattende naam en woonplaats van den ontwerper. 

Buiten op het couvert moet hetzelfde motto geplaatst zijn, met een correspondentie-adres 
IV.- Voor het beste ontwerp, waardig gekeurd om te worden gereproduceerd als plaat in het 

eerste nummer van het Bouwkundig IFeehbM 1888, wordt eene belooning uitgeloofd van ƒ26. 
V. Als Jury van beoordeeling treden op de leden van de Redactie van het Bouwlcundig Weekblad 
VI. Alle mgekomen ontwerpen zullen na de verschijning van den Kalender in Januari 1888 

gedurende minstens 14 dagen worden tentoongesteld in het maatschappelijk gebouw. Het rapport 
der Jury zal daarbij ter lezing liggen. 

Het bekroonde ontwerp blijft het eigendom der Maatschappij. 

Na het sluiten der Tentoonstelling zullen de niet bekroonde ontwerpen aan de correspondentie-
adressen worden teruggezonden. 

Het Bestuur der Maatschappij, 
0. MÜYSKEN, Voorzitter. 
O. T. J. LOUIS RIEBER, Secretarie. 

WINKELGEBOUW. 

De Afdeeling .Rotterdam" van de Maatsohappy tot Bevordering der Bouwkunst vraagt 
ontwerpen voor een winkelgebouw (magazijn van voorwerpen van kunst of smaak). De straat 
is breed ruim 26 M. en het rechthoekig bouwterrein is gedacht met den voorgevel naar het 
noordwesten, breed 12 M. en diep 24 M, aan de drie zyden door andere gebouwen belend. 

De hoogte van den winkelvloer is 0.16 M. boven het trottoir. 
De begane grond moet bevatte^: 

een groot magazijn met kantoor en spreekkamer, een pakkamer, bergplaatsen, privaten, een 
zit- en eetkamer voor het magazijnpersoneel; deze laatste met een lift uitkomende in de keuken 
van het bovenhuis, bestemd voor den magazynhouder. 

Boven het magazijn twee bovenhuizen, ieder met afzonderlijken opgang, waarvan het eene 
moet bestemd worden voor den magazynhouder. De woning moet bevatten: 

een kelder voor provisie en brandstoffen, een salon met woonkamer, keuken, drie slaap-
kamers, badkamer, dienstbodenkamer en de noodige vertrekken voor 4 inwonende bedienden. 

Het andere bovenhuis moet bevatten : 

een kelder voor provisie en brandstoffen, een salon met woonkamer, keuken, 3 h 4 slaap-
kamers, badkamer, dienstbodenkamer en kleinen zolder. 

Voorts beide bovenhuizen te voorzien van de vereischte privaten, kasten en verdere gemakken 
De voorgevel moet in baksteen worden ontworpen met toepassing van graniet, hard- en 

zandsteen, en het geheele ontwerp, bij een flinke opvatting, getuigen van goeden smaak en 
solide construction, ook met het oog op brandgevaar. 

Alle teekeningen in zwarte lijnen uit te voeren, geschikt voor photolithographische reproductie. 
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De lookoningon moeten Toorstellen: 
Een voorgevel, de platte gronden, langs- en dwarsdoorsneden op eene schaal van 1 iï 100. 
De voornaamste details van den voorgevel op eene schaal van 1 t 12Q, 
Aan den vervaardiger van het heste en der hekrooning waardig gekleurde ontwerp wordt 

uitgeloofd bet getuigschrift der Afdeeling met een premie van vyftig gulden. 

Algeniêene bepalingen i 

Art. 1. De mededeeling is opengesteld voor de leden van de Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst en voor de leden van al bare Afdeelingen. 

Art. 2. Alle ontwerpen moeten vóór of op 1 November 1887 franco worden ingezonden aan 
het adres van den Secretaris der Afdeeling, Noordersingel 61. 

Art. 8. Het gewone schrift op de teekeningen en van de daarbij te voegen toelichtende 
beschrijving mag niet door den ontwerper geschreven zijn. 

Art. 4. Alle stukken moeten met een spreuk of motto geteekend /.ijn en vergezeld gaan 
van een brief, bevattende den naam en de woonplaots van den ontwerper, die tevens de ver
vaardiger der teekeningen moet '/.ijn. Buiten op den brief moet hetzelfde mutto en een kennelijk 
teeken tot terugvordering gesteld '/.ijn. 

Art. 6. De ingezonden ontwerpen worden in handen gesteld van eene Commissie, bestaande 
uit de heeren J. H. Leliman, C. Muysken en H. P. Berlage Nzu. 

Het rapport door deze Commissie opgemaakt, wordt ter vergadering, tegelijk met de ten
toonstelling der ontwerpen, voor belanghebbenden ter kennisneming nedergelegd en zal in het 
Bouwkundig Weekblad wordon medegedeeld. 

Art. 6. De bekroonde teekeningen lilijvon het eigendom der Afdeeling Rotterdam. 
De niet bekroonde zullen vóór 81 Januari 1888 franco aan het opgegeven adres worden 

toegezonden. 
Art. 7. Het Bestuur kan op voorstel van de Commissie van beoordeeling oer volle vermel

dingen toekennen. 
Aldus vastgesteld Juni 1887. 

De Commissie van beoordeeling; liet Beetuur der Afdeeling i 

J. H. I;I'.I,IMAN. H. ('itAMBit Foorzilter. 

C. MtJYSKKN. O. J. VAN meii. GojOB iSacrotaris, 

H. F. Iticia.Aoio NzM. 

ROOKVRIJE VERBRANDING. 

Dit vraagstuk begint meer en meer de aandacht te trekken. 
Terwijl de Commissie, benoemd door de Maatschapp '̂ tot bevordering der bouwkunst, ijverig 

bezig is een uitvoerig rapport op te stellen waarin de rookvrije verbranding wordt behandeld, 
bracht de Heer M. Symons van Rotterdam, het onderwerp ook ter sprake op het congres der 
Maatschappij voor Nijverheid, te Purmerend gehouden en verklaarde daarbij, dat de niet rookvrye 
verbranding oorzaak is van groote verspilling van brandstof en aanleiding geeft tot bederf van 
vulorloi voorwerpen. De hulpmiddelen, om zoowel in de woonhuizen als in fabrieken tot rookvrije 
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verbraudiug te geraken, worden daarbij aangetoond. Allereerst was het de vraag, hoeveel zuur
stof men aan de te verbranden koolstof móest toevoeren, om deze volkomen te doen verbranden. 
Daartoe was verandering noodig in de thans onvoldoende inrichting der schoorsteenen bij woon
huis en fabriek. De Gemeenteraad van Dresden, had het belang hiervan ingezien en na onder
zoek van deskundigen, is daar eene verordening op den bouw der schoorsteenen gemaakt, waar
door de rookvrije verbranding bevorderd wordt. 

Als technische hulpmiddelen werden aanbevolen: Ie. het aantal schoorsteenen zooveel moge-
lyk te verminderen, hetgeen door conlmTo verwarming geschieden kan, 2e. vermeerdering van 
gasverbruik als brandstof, waartoe de vérminderde gasprijzen medewerken, die by dag lager 
moeten zijn dan bij avond, 8e. gebruik van z. g. watergas door het leiden van waterstof in den 
vuurhaard, oorzaak van ontwikkeling van zuurstof, die de verbranding bevordert. Als voorbeeld 
werd daarbij gewezen op een fabriek, die door magnesia-lioht verlicht en verwarmd wordt, terwijl' 
men de stoomkracht door gas verkrijgt. 

Zoowel uit het oogpunt van gewondheid als besparing, werden die middelen aanbevoleth 
Naar aanleiding der bespreking sprak de vergadering den wensch uit, dat in de wintervergaderingen 
der departementen, de aandacht op dit onderwerp mocht gevestigd blijven. 

S P O E D I G OMHOOG. 

De dagbladen hebben een woord van lof voor den spoed waarmede de werkzaamheden voor 
het Kon. Ned. Circus Oscar Carré aan den Binnen-Ainstel te Amsterdam zijn uitgevoerd. Wij 
sluiten ons daarbij gaarne aan, • 

Wanneer men toch in acht neemt, dat op 12 April, dat is nu drie maanden geleden, het 
eerste werk moest verricht worden, dat nu reeds aangevangen is met het stellen der ijzeren 
bekapping, dan verdienen de architecten Vuyk en Van Rossum en de aannemer Van Buuren, 
dat de aandacht gevestigd worde op de snelheid waarmede een werk van dergeiyken omvang 
door hun werd uitgevoerd. Aan de voorzijde 89 M., aan de achterzyde 47 M. breed, in de diepte 
66 M., waarvan 470 M8. in het aanwezige wateroppervlak moest opgetrokken. Men had daartoe 
1640 palen te slaan en ongeveer 8.000,000 metselsteenen te verwerken, waarbij gevoegd al de 
overige materialen, een massa vormende, waar men tegen op zou zien om dezelve in 8 maanden 
tijds hecht in een te vormen en tot een gebouw te doen dienen. Het vraagstuk is echter opgelost. Toch 
zou het wenschelijk zijn dat met wat minder spoed de bouw van groote instellingen gepaard ging. 
Het zou ongetwijfeld de duurzaamheid bevorderen, daar toch met die al te groote snelheid dikwerf 
het een en ander aan het nauwkeurig oog kan ontsnappen. 

In Amsterdam vraagt men elkander af wat er voor groote werken Zullen moeten komen ? 
Het circus vordert ioo spoedig, dat het weldra vergeten zal zijn; het Turngebouw geraakt 
eveneens onder de kap, en dat zijn zoowat de uitgebreidste bouwwerken die in bewerking 
zijn. Zelden was een zomer zoo schaars daarin als deze en spoedig is er bijna niet een meer 
onder handen. En zoo is het ook met de kleinere bouwwerken aan verschillende werkplaatsen, 
waar zich anders een vroolijk gehamer deed hooren, heerscht thans een akelige stilte. Geen 
wonder dat door velen dio toestand met bezorgdheid wordt beschouwd. Het zou onder die 
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omstandigheden wellicht een goede maatregel zijn, wanneer de gemeente bare vele thans braak» 
en renteloos liggende terreinen eens billijk aan den man bracht. Menigeen ztou eene kans wagen 
en de leemte die er is zou op die wijze kunnen aangevuld worden j de welvaart weder wat 
opleven en de gemeente tot grooter voordeel zijn, dan 't geen zij er heden van geniet. 

DE INTERNATIONALE KUNSTVEREENIGING. 

Deze instelling te Amsterdam, in de maand Augustus van het jaar 1885 opgericht, gaf 
spoedig het bewijs, dat het haar ernst was, hare roeping gunstig op te vatten. Maar de druk der 
tijden, ook de groote concurrentie van vele corporation die nagenoeg allen hetzelfde beoogen, 
brachten ommekeer daarin. Achtereenvolgens werd het beheer gewisseld, eerst was directeur de 
Heer E. Rittner Bos, daarna de Heer M. E. Chavannes. 

Onder het beheer van den laatste werd 1.1. Zaterdag de faillietverklariDg aangevraagd der 
Vereeniging en deze ook uitgesproken, waarvan bet verdwijnen een natuurlijk gevolg zal zyn. 

Dan beeft de Eunstvereenigiug wel inderdaad in haar tweejarig, beptaan eene treurige erva
ring, achtergelaten, die den moed bij anderen niet spoedig zal doen ontstaan, om dergelijke instel
lingen tot stand te brengen. 

AANBESTEDINGEN. 

Op Z a t e r d a g 8 0 J u l i 1 8 8 7 , xtl in hol M 11.1 r A i n ie T E H U I S te UTRE CUT, dm Domiddagi urn 2 uur, 
worden aanbesteed i 

Het bouwen van 2 Paviljoens voor rustige krankzinnigen op het landgood V e l d wijk 
t e E r m o l o . 

Bestek en Teekening is op fi'imup aanvraag ad / l.iO vurkrtygbaar b(| den Lilliogriuir B. 11 KüUW 1011, Oudegrncht by de 
Weesbrug te Utrecht. 

Annwfjzing op het terrein Donderdag 28 Juli, 's namiddags ran 2—8 uur. 
Inllobtlngen worden gegeven door den Arohlteot iO. 0 . WJONTINK te Schalkwijk. 

Op W o e u s d a g 2 7 J u l i , 's morgcus 11 uur, zal door Bl'HGKMICKSTKK en WETHOUDERS der gcmeeute 
LEXMOND, op het RAADHUIS aldaar, worden aaubesteedi 

Hot uitvoeren van werken ter verbatering vaa d3 haven van Lexmond, op den linker
oever der rivier de Lek. 

Aanwyzing op het terrein VrUdag 22 Juli 1887, vim 11 — 12 uur. 
Bestek en Teekening is op fniuoo aanvraag ad / 1.--- veiki'Dgbaar by den Lilhograar B. ItltOlJWIOR, Oudügraoht by 

de Weesbrug te Utreoht. 
Inltchtingcn worden gegeven door dvu Ingeuienr-Architect E. G. WENTINK te Schalkwyk, 
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B O U W K U N S T . 

{Bij de Platen.) 

laartoe in de gelegenheid gesteld, geven wy ditmaal twee platen. De een, waarop een 
ker^e binnen het rijk onzer naburen, naar de natuur in teékening gebracht door den Heer J. 
P. Stok Wz.. Architect te Rotterdam. Het is een.dier voortbrengselen onzer kunst, die b« den 
eersten aanblik met de gewoonlijk eigenaardige omgeying een verrassenden indruk maken -
Ook in ons land treffen wy nog vele van dergelyke plekjes aan. Men weet niet, waar het aan 
toegeschreven moet worden, maar daar zit zoo iets gemoedelyks en schilderachtigs in het geheel, 
dat wy met dan noode de plaats verlaten. Ook de plaat bevestigd dat oordeel 

De tweede plaat geeft den gevel van een woonhuis op den hoek der Stadhouderskade en 
Amsteldyk. 

Het woonhuis beslaat een plekje grond, vroegere jaren als een gedeelte van den tuin Amstel-
üoek, waarop de koepel stond, bekend. 

Het was daar een echt gezeUig zitje, waar menig Amsterdammer na volbrachten arbeid zim 
ankertje het vallen. 

n de dagen, dat de gronden eene enorme waarde aannamen, ongeveer acht jaar geleden, 
w d dit plekje ook gesleept in den maalstroom, dien koop en verkoop voor menigeen opleverde, toen 
e k korreltje aarde veranderde in een dubbeiye waarde. De wisselingen op dit gebied maakte het 
plelye in ruime mate mede, totdat het .een eigenaar vond, die de bebouwing ondernam. 

Naar de plannen van den Heer J. Wesseling Gz., architect te Amsterdam, werd de opbouw 
bewerkstelligd. 

Voor de som van f 90.000 ongeveer ging het over aan den Heer Rlcardo, die het bewoont. 
De kamers en suite im.-de-chaussee evenals die daarboven, zyn in oud-hoUandsohen stylbfci 
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iimmerd. In de zijkamer bevindt zich een schoorsteen, waarboven een spiegel, die weggeschoven 
kan worden en daarna het uitricht op de Amsteloevers biedt. 

De gehoele bouw levert het bewijs, dat onder de huizen op speculatie daargesteld, er toch 
nog worden aangetroffen, die door soliditeit uitmunten; al is hnn aantal niet groot, des te meer 
te waaMeeren is het echter, waar men die aantreft. 

BRIEVEN UIT DE BOOFDSTAD. 

Zoo nis onlangs door u werd aangemerkt, leven wij hier terecht in den komkommertijd. 
Amsterdam begint steeds meer en meer te gevoelen, dat de wittebroodsweken kortstondig zijn, 
door de laatste uitbreiding in het leven geroepen, toen loon, terreinprijs en materiaal een onge
ëvenaarde hoogte in prijs hadden verkregen; dat die weken voorbij zijn. — De kalmte kwam en 
verschrikkelijk kalm zelfs, want de toestand ziet er op die wijze verre van rooskleurig uit. — 
Daarbij komt, dat de goede dagen de luidjes knapjes verwend hebben; de uitspanningen groeiden 
in legio aan; men raakte het uitgeven gowoon ; de gelegenheid werd zoo gemakkelijk gemaakt 
en waar vroeger de woning de zetel van het huiselijk geluk was, waar toen de geheele familie 
en corps uitrukte voor een wandeling op den rustdag, daar gaat nu ieder zijns weegs, is vader 
en moeder meestal alle avonden by Kras, Mast of in Panopticum te vinden, gebeurt het dikwerf, 
dat de veertienjarige heer zoon tegelijkertijd bezig is in de billardzaal toeren te maken, alsof hij 
zich aan het billard wil verhangen. Zoo zijn de tijden gewijzigd en is men nu eenmaal aan dien 
toestand gewoon, dan maakt het gemis aan verdiensten, waardoor de uitgaven beperkt worden, 
velen mismoedig, die zich al dat genot niet kunnen ontzeggen en wrevelige denkbeelden tegen-
over anderen, die het fortuin nog begunstigd, vervullen het hoofd en maken de zinnen op hol. -
Maar ook velen, die oude gewoonten behielden, het loon eene goede bestemming gaven, onder
vinden, dat de tijden drukkend zijn en moeten de opgespaarde voorraad aanspreken, daarom wordt 
met spanning uitgezien na de plannen, die nieuw leven en vertier kunnen aanbrengen. — Niets 
zal mij liever zijn, dan dat ik u spoedig daarvan goed nieuws kan berichten. 

Ons politiek gemeenteleven heeft in de laatste dagen weder eene aardige periode medegemaakt. 
Dertien was het ongelukkige getal, dat de verkiezing der gemeenteraadsleden vermeldde, en de 
ramp bleef niet uit. — Een onzer bouwmeesters, de Heer J. Gossohalk, moest het ditmaal ont
gelden en viel in ongenade, dat wil zeggen, werd niet herkozen. Het vonnis luidt: omdat hij 
geïnteresseerd is geweest bij den bouw der gasfabrieken door de gemeente in exploitatie onder
nomen. 

De Yereenlging Burgerplicht, die in zake Becker en Beursbouw reeds bad doen zien, dat zij 
haar jolige tijdperk is ingetreden, waarby het haar meer om luim dan ernst te doen is, vermeer
derde hare grappen weder met een en wns gelukkig, het loopje met Gosschalk genomen, te kun
nen doen dienen, om de beursbouwaardigheid te doen vergeten. 

Lang grappig te blijven, valt echter moeiolijk en zoo voortgaande zou het die Vereen iging, 
intusschen knapjes aan het ontaarden, wel eens kunnen opbreken. In hare vergadering bracht 
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men den heer Oosschalk op glad ijs. De plechtige verklaring werd van hem gevorderd, alvorens 
de candldatuur op nieuw te stellen of h\j z\jn macht als raadslid had gebezigd ten bate zijner 
werkkring als bouwmeester. Die vraag werd met een netn beantwoord, alvorens omtrent de ge
schiedenis der zaak eene nadere verklaring was geschonken. Nu zou men vertrouwen, dat Bur
gerplicht, hierdoor voldaan, de candidatuur met kracht handhaafde, dat is toch de redelijke weg. 
Maar dat zou in bet kader harer zonderlinge handelwijze niet passen, het zou te deftig gehandeld 
zijn tegenover de grillen uit haar laatste bestaan. En na deze dwaze komedievertooning werd de 
heer Gossohalk op zij gezet. Zoo werd veel kwaad gesticht en werd die handeling door velen 
betreurd, die Oosschalk's adviezen in den Baad waardeerden. — Al nam de Baad dikwerf weinig 
notitie van de wenken, door hem gegeven, velen daarbuiten stemden er mede in en behoorde 
Gosschalk zeker tot een der weinigen, die hun zaakkennis ten beste geven, om met ernst de 
gemeentebelangen nuttig te zyn. Dat hy de fabrieksgebouwen ontwierp en voor den bouw zorg 
droeg, wie zal dat wraken na den loop, die de zaak genomen had ; wanneer men met die maat 
ging meten, hoe weinig heeren rechtsgeleerden zouden hunnen gang naar het Stadhuis kunnen 
volhouden, want hoe dikwerf niet was juist de gemeente de onmiddellijke bron van hun bestaan, 
dan zou de financier, die door omzetting van het gemeente-kapitaal gebaat is, ook zjjn zetel 
moeten missen en zouden naar dien maatstaf berekend, drie vierden daarvan spoedig vacant 
komen. - - Voor eene opruiming onder het meesterschap, in den Baad vertegenwoordigd, zou het 
wenscheiyk z ĵn: de discussion zouden er bepaald door verkort worden. — Wanneer de tijd hierin 
recht kan doen wedervaren, ik zal het van harte toejuichen. 

Ook de spoorweg-viaduct, op wier gevaarleken toestand u bij herhaling hebt gewezen, is 
weer ter sprake gekomen. — De weinige vrees, die by de Begeering bestaat, dat eerstdaags eene 
totale onderdompeling van het monumentale bouwwerk mogel\ik is, schynt toch zoo gering niet 
te zijn, als wordt voorgegeven. Naar luid van de geruchten is de mogelijke ophefiing der weste-
iyk doorvaart naby. Dan wordt Amsterdam nog dieper achter de zandberg begraven. Ook de 
kleine scheepvaart, die den doorgang zoo beslist noodig heeft, zou by de uitvoering van zulk een 
plan zeker nog grootere teleurstelling wachten, dan zy al reeds gedurig ondervindt. Men zou 
de put dempen, evenals de bruggen verlagen, die later weder verhoogd moesten worden, en de tijd 
zou niet lang duren, waarop men weder aan het uitgraven ging, in de overtuigingf, dat afsluiting 
daar ten eenenraale onmogelijk is. — Men vergete toch niet, dat Amsterdam een koopstad is, 
belang heeft hij gemakkelyk vervoer te water; dat hebben onze voorouders beter begrepen dan 
wy. - • Zooals de viaduct er nu by hangt, is deze onbestaanbaar, maar er is een groot verschil 
tusschen de beide uitersten. — Ook zou het in strijd zijn met de belangen van hen, die aan de 
Buyterkade bouwden en zich de voornaamste toegangsweg zagen afgesneden. Ook die belangen 
verdienen gehoord te worden. Was er totale verzakking, de zaak zou hopeloos zijn, maar het 
gebrek schuilt in enkele deelen, men herstèlle die en zoo zal mettertijd langdurige ondersteuning 
de kwaal tegengaan. Het zou een schande voor de hoofdstad en voor onze ingenieurs zijn, indien 
geeue andere oplossing mogelijk was. - - Maar tijd wordt het, dat er aan begonnen wordt, want 
steeds dreigender en talrijker worden de openingen, die herinneren: »helpt spoedig, voor het te 
laat is, om uwe fouten ongedaan te maken 1" 
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Het Paleis voor Volksvlijt staat eveneens aan den vooravond van eene gedaanteverwisseling. 
Het betreft de innerlijke verdeeling. De Heer Evert. Breman, achiteot te Amsterdam, heeft de 
plannen reeds gereed. Daarmede deed men een goede keus. - - Of de gunstig opgevatte architec
tuur en de eigenaardige bestemming der verschillende zalen het behoud echter kunnen verzekeren 
van het nijverheids-paleis, zou ik sterk betwijfelen. Heeft men eenmaal zijn carrière gemist, dat 
is het lot gewoonlijk stumperen, zonder ooit het glanspunt weder te bereiken. Dat betreft het 
gebouw ten volle. Eene voedingstentoonstelling had nimmer een eigen gebouw noodig gehad, 
indien het paleis in al zijn luister nog beschikbaar was, indien de omgeving nog ruimte genoeg 
bood om alles te kunnen herbergen, wat de hedendaagsche tentoonstellingen vorderen, eene ker
mis inoluis, en daartoe is de gelegenheid niet meer aanwezig. — Ook al om der dubbeltjes wille-
werd de tuin in een tuintjo herschapen, bet innerlijke van het gebouw verkleind en door morsige 
decoratie werken bedekt, waardoor de sierlijke hoofdlijnen geheel verloren gingen, in een woord' 
het gebouw, geschapen om de n\jverheid binnen hare wanden te ontvangen, verjoeg deze door 
haar ongezellig karakter, waardoor deze er goed van vervreemdde. Ook de muziek, die geruimen-
tjjd er haren tempel had opgeslagen, hoeft na de geboorte van het concertgebouw het minder noodig: 
Zoo is overbodig de bestemming, die de ijzeren massa wacht. De nieuwe plannen kunnen echter 
tpclijk dat voorkomen, nienw kapitaal, nieuwe levenskrachten aanbrengen, en evenals zoo menig
een bij den dag leeft, het paleis ẑ jne lijdensgeschiedenis voortzetten. Het hoofddoel echter Is 
gemist en dat is te bejammeren van een gebouw, dat zoowel door ontwerp als constructie steeds 
nog den stichter Sarphati en den bouwmeester Oudshoorn tot eere verstrekt. 

De groote magazijnen zullen eerstdaags weder met een vermeerderd worden. Waar voorheen 
de plaats was van het hotel de Keizerskroon in de Kalverstraat, is thans het magazijn van de 
flrma Pander. Twee flinke spiegelramen en ruime entree vormen de puiverdeeling, die geheel 
nieuw, en by hot overige des gevels is aangesloten. - -De architectuur is hoogst eenvoudig. 

Er is by de inrichting opgelet praktisch te zijn en voor goede verlichting, die de meeste 
perceelen hier ontbreekt, zorg te dragen en daarin is men goed geslaagd. — De architect 
W. Langhout Gzn. en de aannemer J. Koster brachten in weinig tijd dit werk gereed. Wan
neer de étalage is opgesteld, zal ongetwijfeld dit anders zoo doodsche gedeelte der straat eono 
merkelijke verbetering ondergaan. Daaraan grenzend is het magazijn van bronswerken, waarvan 
de verbouwing onder beheer van den bouwmeester A. C. Bleys plaats had en voor een tweetal 
maanden gereed kwam. — In alle deelen smaakvol is de versiering, vooral in ijzer- en koper-
werken, waardoor het talent van dien bouwmeester opnieuw voor zich pleit. Het is een recht 
fraai hoekje. Alhoewel geen voorstander van het beschilderen van den metselsteen,paste de bouwmeostor 
hier een kunstje daarop toe, waarop het oude en nieuwe gedeelte In zeldzame overoonstemming 
met elkander kwam. Hij gaf dien steen een witte kleur, doorweven met allerlei vleohtingen, geheel 
in strijd met hetgeen daaronder verborgen was. Grove onwaarheid in de kunst, die echter zoo 
voorgesteld er menigeen mede verzoent en doet zien, dat met weinig middelen dikwerf nog veel 
effect te verkregen is. — Ook de étalage vormt hier eene bijzo ndoro studie. De zich hoog en laag 
slingerende roode bekloeding, aangenaam geplooid en tusschen bronswerken gevat, is niet alleen 
sierlijk, maar stemt in rijke harmonie overeen met de groote verscheidenheid van bronswerken, 
daarvoor b\jeengebracht. De bouwmeester-decorateur is daarin te herkennen, waardoor het hoekje 
van den Kapelsteeg menig voorb\jganger tot stüstaan roept. 

VITEUVIUS. 
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TENTOONSTELLINGEN. 

Toi'wijl l'urijH zich hozig- houdt met de plannen uit te voeren, die bare Tentoonstelling ver-
•oischt, dunrbij een ijzoron reus als aantrekkingspuut opstelt, vangt Brussel zijn nabuur een vlieg 
af. Wat gij van ĵzer doet, stel ik van bout daar en een jaar van te voren zio ik bet levens
licht. De Brusselsche bouten toren op de aldaar in 1888 te houden Tentoonstelling is inderdaad 
een lastige concurrent voor den Parijschen ijzomn. Het voornaamste toch is de hoogte; van de 
constructie beeft bet algemeen weinig begrip en de hoogte is van beiden gelijk. Ook wat het 
aanzien betreft, gelooven wy, dat de eflrstgeborene bet winnen zal, want bet ontwerp getuigt 
van bijzonder goeden smaak. De Par\jzenaars zijn niet gelukkig in bun streven, en daar zullen 
vrij wat zeilen bygespannen moeten worden, wil onder de reeds ongunstige voorteekenen de zaak 
een goed beslag krijgen. De Tentoonstelling te Brussel. onderscheidt zich bovendien door een 
andere bepaling, die navolging verdient. Dat is een vergelijkend concours te maken tus-
scben dezelfde producten enz., uit verschillende landen ingezonden. Het tot beden gevolgde plan is 
geweest, in ieder land prijzen toe te kennen aan datgene, wat zich als verdienstelijk doet kennen. 
Maakte men dan een vergelyk tusschen de vele internationale inzendingen, dan kwamen daarby 
de zonderlingste verhoudingen aan het daglicht. Dat vervalt wanneer het vergelijk over allen 
genomen wordt. Voor de verschillende prtfzen is een half millioen ftancs beschikbaar — werke-
ly'k een belangrijk oyfer. De werkzaambeden voor den bouw vorderen reeds goad. De metsel
werken zijn alle in aanleg. De Maatschappij »La Biesme" is bezig aan den grond- en funda* 
tiewerken voor den brouwkelder, die een vlakte van 6000 M' zal beslaan. De ondergrondsche 
brouwerij zal door een leger van jongejufflrouwen worden bestuurd; de heeren kellners geraken 
boe langer hoe meer in ongenade. Het geheel belooft binnen een maand voor een groot deel 
voltooid te zyn, en te oordeelen naar de 60 versobillende concoursen, die ieder weder in onder-
afdeelingen zijn gesplitst, kan de Tentoonstelling gerekend worden te zullen behooren tot eeu 
der voornaamste van dien aard. 

Ook 's-Gravenbage stelt zich in positie, om de nijverheid te ontvangen. Alhoewel bet waar
borgfonds nog niet vol teekend is, bestaat er hoop, dat dit spoedig als bijeen kan vermeld worden 
en dan kan Nederland ook eigen krachten in de residentie gaan beproeven. De Bobieltfke opvol
ging echter van al die tentoonstellingen dost van bet eigenaardige veel verloren gaan; vandaar, 
dat de bijzaak — de omgeving — dikwerf meer aantrekkingskracht heeft dan bet hoofddoel zelve. 

Bovendien werkt dit ongunstig op doorloopende tentoonstellingen, die voor ieder vak toch 
zulk een praktisch nut kunnen hebben. Dit kwam ons ook voor by bet onlangs gebracht bezoek 
aan bet gebouw der Muatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Enkele exposanten badden 
hunne plaatsen geruild met anderen, en dat maakte vele gedeelten weder als geheel nieuw. Men 
boude er toch vooral rekening mede, dat, wil een tentoonstelling de aandacht blijven trekken, 
verandering van inhoud hoofdzaak is. Als een zeer eigenaardige vereenlging van verschillende werk
stukken wijzen wjj daarbij op de inzending van de flrma Klij u, Ti sso t en O», te Amsterdam; 
fabrikanten van zink», lood- en andere metaalwerken. De voor den bouw geëigende gedeelten, als 
balustrade, dakvenster, kapvlakton, lantaarns, afvoerbuizen,. raamroeden waren allen tot een ge
heel gecombineerd, dat waard is bezichtigd te worden. Daarby pleit het uiterst kantig en soiled 
bewerkte zeer voor de degelijkheid dezer fabriekinricbting, wier prijzen, naar wij algemeen ver-

namen, ziob steeds door billykbeid kenmerken. 
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Als overburen daarvan zagen wij de étalage van den beer J. N. B o b e 11 e m a, fabriek yan1 

metaalbebandeling, verwyderd en ingenomen door zij no afeonderl̂ jke werkstukken, als insteek-
baard, vuursoberm enz. Is het moeielijk, in onzen lijd zlob door tal van concurrenten een weg 
te banen met zijn jeugdige inrichting, de heer S c h e l t e m a aarzelt er niet voor, en wat wij 
bier bijeen vinden, getuigt, dat de inrichting in korten tijd groeten vooruitgang in bare bewer
king heeft gemaakt, want alles is met zorg en vaardigheid behandeld. Wij hebben wel eens met 
afgunst gezien naar de fraaie baarden, die van Brussel waren ingezonden, toen de Internationale-

Tentoonstelling te Amsterdam gehouden werd, doch wanneer wij op den gedurigen vooruitgang 
ook van deze inrichting letten, dan kunnen wij tevreden z\jn, waar het goede werk doet zien, 
dat de kunst ons nog niet vreemd is gewordem 

Wij verkiezen dergelijke tentoonstellingen boven die, welke thans veelal in praktijk worden 
gebracht, vooral in het meubelvak, en waar de prijs, dat wil zeggen, de lage prijn, den doorslag 
moet geven, dat wij tegen buitenlandsche concurrentie /.ijn gewapend. Deze pr^nvermindering 
moet 7iijn oorzaak hebben, en wat kwam ons onlangs ter oore ¥ Een bekwaam meubelmaker, 
die veelal hetzelfde werk bij zijn patroon voltooit en daardoor een bijzondere vaardigheid daarin 
had, klaagde, dat de Tentooostellingen hem zeer teo nadeele waren. En wat bleek nu ? Dat de 
pr\jsverlaging meerendeels drukt op bet loon van den werkman, want op het werkstuk werd 
ƒ 6 minder uitbetaald dan vroeger. Wuar het regende bij den een, kreeg ieder daarvan afhanke--
lijk een drop, en degeen, waarvoor de bui bestemd was, kwam ar droog af. 

Moeten die tentoonstellingen, zooals het Handelsmuseum vooral voorop stelt, daartoe leiden, 
dan, wuiu'lijk, is hun nut al zeer gering, want bet toch al niet te hooge loon van den werkman 
kan zulke beknibbeling niet verdragen. Wij zouden wel wenschen, dat zulks in overweging ge
nomen werd. Iemand, die zich een gued meubelstuk kan aanschaifen, in de overtuiging dat het 
solide is en de maker bij de hand, heeft ook wel zooveel daarvoor over, dat een bezuiniging op 
die manier niet gevorderd wordt. Men vereenvoudige de bewerking door praktische vinding 
of wat ook, doch make de concurrentie niet mogelijk door den werkman de rekening te laten 
betalen. Dan zijn tentoonstellingen inderdaad niet de middelen, om ons volk te verhelTen; in
tegendeel, zij zouden het uitputten. Uit dien hoofde keuren^wij tentoonstellingen, waar de prija 
alleen de macht moet vormen, niet altijd het meest geschikt om welvaart te verspreiden. Doel
matigheid en degelijkheid, smaakvolle opvatting, zij blijven de hoofdvoorwaarden en daardoor zat 
de nu verheid gebaat zijn. 

R E C H T S P R A A K . 

In aflevering 10 is opgenomen bet onderwerp: aanbesteding, gunning, borgstelling. 
Door bet Hof te Amsterdam, waar deze zaak opnieuw aanbangig was gemaakt, werd op 1 

Juli de uitspraak bevestigd, zooals deze in het daarbij opgenomen vonnis der Utreohtsobe recht
bank gewezen was. 

Leert de ervaring, zooals het spreekwoord zegt, dat na afloop van een pleidooi de beide' 
piirlijon de eene naakt, de ander in zijn -hemd hunne raadslieden verlaten, ook dat kan hierop 
van toepassing zijn. • Het strafbare der handeling werd recht gedaan, docb de benadeelde gee-
nerlei voordeel. Daarom is het jammer van het geheele treurspel, dat het op die wijzo is opge-
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voord geworden. Alhoewel de redenen der handeling allezlnde af te keuren /lijn, was de bedoeling 
in den aanvang niet van dien aard, als deze meer en meer geworden ia; doch de rechter behoeft 
met de bedoeling geen rekening te houden, dat zou wel kunnen geschiedt z)jn, wanneer vak-
mannen, bekend met de handelingen en gebruiken te dien opzichte, tot oordeelen geroepen ge
weest waron. Wij dringen, en deze diene als voorbeeld, er bij herhaling op aan, dat men zooveel 
mogelijk kwesties in bouwzaken allereerst voor deskundigen brenge, om zoo te trachten de zaak 
op den goeden weg te helpen. 

DE VEREENIGING VAN FABRIEKS- EN HANDWERKS-NUVERHEID. 

Deze vereenlslng hield docer dtiKon hare vorgaderlng te Wngenln(Gn waarop bobandeld werd de vroog! „ntiiu' 
welke voonobrlftGn van algemeenen aard dient de aanbesteding en uitvoering van werken te gOBOhlcden." 

De Hoer li. 1'. T u t e l n N o l t h e n l u B van 'sHertogenboaoh leidde de vraaK aldas In: 
i. in het algemeen verdient navolging hot voonohrllt der PralBlBobe Regesrlng • nB|] belangrijke werken 2|)n 

de leveringen uu do ultvoorlngon naar do betrokken takkon van handel en nyverhold te sptltflen en a^konderlDk 
aan te boütedon." Niet minder deze bepaling; „Aldus gevormde poroeolen zt)n b(| groeten omvang opnieuw te 
splitsen." —i Hut dool dezor voonohrlftun zal eohtor nlot wolnlg bevorderd worden. Indien tegelUkortQd de Franaohe 
bepaling wordt overgenomen • De aannemer IB maandol|)ks af te betalen. 

11. Sleohts lid uitzondering Is over te gaan tot een aanbesteding i forfait. Waar de omvang der leveringen 
of uitvoeringen niet van te voren met voldoende Juistheid kan bepaald worden, Is derhalve volgens prDsae6uhede& 
aan te liCHlcdon. 

lil. Inplaats van zich volledige vryheld van handelen voor te behouden, behoort de werkgever zloh te ver
binden om onvoorwaardolUk het werk aan hem te gunnen, die het laattxt beneden de raming Inschrijft. Ooene 
andere dan geschikte personen zyn dus tot de mededinging toe te laten. 

IV. De taak der borgen behoort zich te bopalon tot het vergooden der schade, welke do werkgever l[)dt 
wanneer de aannemer zyn verplichtingen niet Is nagekomen. Deze aanaprakeiykheld der borgen Is daarenboven te 
beperken tot een In. het bestek te noemen maxlmum-bedrag. 

V. Evenmin als de werkgever gehouden Is aan het aanbod tot voortzetting der werkscaamheden door de 
aannemers, evenmin behoort de werkgever de erfgonamen tot voortzetting te kunnen verplichten. Het contract 
behoort dus rechtens door den dood van den aannemer ontbonden te zyn. 

VI. By partlcullui'ü werken zyn de geschlllon tusschen het technisch beheer en den aannemer te berechten 
door ödn scheidsman, hlertoo gezameniyk door werkgever en aannemer aan to wyzen. By openbare werken Is die 
berechting aan een permanente commissie op te dragen. 

Punt i. De alii. Amiltriam had het wenscheiyk geacht, dot de algemeene v o o r s c h r i f t e n v o o r d e 
u i t v o e r i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n w e r k e n , onder beheer van het Dop. van Waterstaat, Handel en 
Nyverbeld op de alg. verg. werden besproken, zoowel In verband met het adres van de Kamer van Eoopb. alhier, 
In Juni '86 aan den betrokken Minister verzonden als ten opzichte der verhandeling over: „do aan besteding van 
'B Byks werken", door den Hoor B. P. J. Tnteln Nolthenlus geschreven. 

Tn het adres van de K. van K. werden de gewonschte wyslglngen opgenomen. Zy bedoelden, dat: 
1'. den aannemer al zyne hem de wet toegekende rechten blyvsn gewaarborgd; 
fi1'. don aannomer niet aaimprakoiyk gestold worde voor schaden, ontstaan uit fouten of onvolledigheden in de 

plannen, voorgeschreven materialen ot gebruik daarvan, wanneer deze plannen niet door hem zelf zyn Ingeleverd; 
.'ii'. de aannemer ontheven worde van do verantwoordeiykhetd voor schaden, toegubruoht door oorsakOD, die 

menBcheiykerwyze niet In zyn hand liggen; 
4°. de eindbeslissing by gesohlllen niet gelegd worde In de hand van een der partyen alleen, aooals telteiyk 

by het beroep op den Minister het geval Is: 
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5°. meer rekening worde gehouden met de gebreken van natuurlflke materialen, in dien zin dat geen over-
dreven eigchen voor het gebrnik daarvan gesteld worden, alleen schadelöke of gebrekkige materialen worden 
geweerd en, wanr materiaal zonder gebreken volstrekt verlangd wordt, dit zeer bepaald in een bestek worde 
aangewezen, zoodat men daarop te voren rekenen kan; 

6°. afgegaan worde van het — wel niet absoluut maar toch feitelflk — bestaande recht van den laagsten 
insehrjfver om daardoor het werk te verkrögen, maar, evenals bj) particulieren, koop, aanbod en aanbieder in 
direct verband met elkander worden beschouwd; 

7°. de omschrUving der bestekken gewijzigd worde, en wel zoo, dat zoo weinig mogeHJk aan schatting be
hoeft te worden overgelaten, dnideldk van de bedoeling des ontwerpers in alle deele blpe, ook onder overlegging 
van de daartoe noodige détails, modellen, enz., — in het algemeen den aannemer geen verplichtingen worden opge
legd, waarvan hl) den aard en de strekking niet volkomen kan begrjjpen. 

Doordrongen van het groote gewicht van dit onderwerp, en van oordeel, dat voor sommige wijzigingen deug
delijke motieven waren aan te voeren, verklaarden bestuurderen der K. v. K. de zaak in ernstige overweging te 
hebben genomen, en de voorlichting te hebben verzocht en verkregen van deskundigen, werkgevers op verschillend 
gebied en aannemers. 

Hiervan was dit het resultaat. De grieven, sub 1 en 6 genoemd, kwamen hun ongegrond voor. Zy meenden 

te minder op wjjziging der bepaling sub 5 te moeten aandringen, omdat z|J den aannemer het recht wilden toe

kennen een geschil tnssohen directie en hem de beslissing van arbiters te doen onderwerpen en dus de aannemer, 

die zich met het oordeel der directie over de bouwstoffen niet kan vereenigen, ook hierover een beslissing van 

arbiters kan vorderen. 

Met de overige bezwaren konden bestuurderen van de K. v. K. zich beter vereenigen. Ten aanzien van punt 

2 gaven zjj in overweging te bepalen : dat voor den aannemer geen schade ontstaan zal uit fouten of onvolledig

heden in de plannen en hy niet aansprakeiyk zal ẑ jn voor de schade, ontstaan tengevolge van bevelen en aanwij

zingen, hem door de directie gegeven, in strijd met zyn advies of waarschuwing. 

Den wensch sub 3°. achtten bestuurderen der K. v. K. alleszins billiik, en zU bevelen een w^ziging van §446 

allin. 2 der Alg. Voorw. aan, opdat de aannemer niet aansprakelijk gesteld worde voor schade, ontstaan tengevolge 

van omstandigheden die hij niet kon voorzien of waarop hij niet behoefde te rekenen. Zij zouden daarom het in 

hot buitenland vrij algemeen aangenomen stelsel van arbiters ook hier te lande ingevoerd willen zien. 

Van groot gewicht achtten bestuurderen der K. v. K. het 6e punt, te weten dat afgegaan werd van het wel 

niet absoluut, maar toch feitelijk bestaand recht van den laatsten inschrijver om deswege het werk te verkrögen. 

§ 43G der Alg. Voorw. legt de verplichting op, het werk te gunnen aan hem, wiens inschrijving het aannemellJkst 

voorkomt, en verplicht niet den minsten inschrijver aan te nemen. Ten aanzien van de te stellen cautie, zouden 

best: deze niet in de plaats der borgstelling willen doen treden, maar daarnaast eischen. Door het cautie-stelsel 

zou aan de thans geopperde bezwaren grootendeels tegemoet worden gekomen. 

En wat den inhoud der bestekken betreft, herinnerden zij er aan, dat de tijd, den aannemer gelaten voor het 

maken van zijn berekeningen, veelal te kort is. Zij achten het daarom hoogst gewenscht, dat de bestekken, van 

's Ministers departement uitgaande, vergezeld gingen van een gedetailleerde begrooting, onder bepaling evenwel, 

dat deze niet verbindend was voor den aanbestedor en den aannemer niet het recht gaf zich daarop te beroepen. Die 

begrooting moest alleen beschouwd worden als een leiddraad bj) de rekening, als een middel om het werk spoedig in 

zijn geheel te overzien. Dit werd te meer aanbevolen,;opdat partioulieren, op dit voorbeeld, evenzoo zouden handelen 

Ten slotte werd op de wenschellJkheid gewezen om de aannemers het hun verschuldigde op tijd en betrek

kelijk spoedig te laten ontvangen. 

Het Hoofdbestuur verklaarde hot op hoogen prfis te stellen, dat zijn denkbeelden die der afd. Amsterdam ten 
opzichte dezer punten ontmoetten. 

HIJ-besprak achtereenvolgens hetgeen omtrent deze quaestie door aannemers en door de Amsterdamsche Kamer 
van Koophandel gedaan werd, waarop hij als /.ijne meening dat in het adres der laatste het verzoek van de aan
nemers als op den voet gevolgd was. Zijne meening ten deze had hij neergelegd in de eerste der door hem gemaakte 
stellingen. Als stoUing, welke boven alle ging, beschouwde hü echter deze: Het is niet mogelijk absolute en 
overal geldende bepalingen te maken. 
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Wat de splitsing betreft, en de vraag of zy mogeiyk was, wees spr. op het buitenland, waar zjj algemeen is. 

Maar ook in ons land zyn voorbeelden aan te wyzen van goede resultaten, mits gezorgd worde dat de aangenomen 

gedeelten van werken achtereenvolgens worden opgeleverd. De bepaling van maandciyksche afbetaling beval spr. 

ten zeerste aan. 

By de beschouwing over de tweede stelling, waarmede spr. de paragraaf tevens besprak, achtte hy het vooraf 

bepalen van dètals niet mogeiyk, wèl als in Frankryk en Duitschland daarna. Hy gaf opmerkingen ten beste over 

de methode in genoemde landen gevolgd, (n het eerste heeft men een oflicieele pryslijst, welke gevolgd wordt. 

In Duitschland worden, b. v. bij het grondgraven, op cen lyst de prijzen door den aannemer ingevuld, en nu 

wordt hij later naar de opgegeven cijfers betaald. Is er verschil van 20 pCt. meer, dan wordt hieromtrent hij 

minnelijke schikking geregeld. 

Ten aanzien van de toelating van aannemers herinnerde spr. er aan, dat in het buitenland, Frankrijk byv. 

slechts door bekende corporatiën aanbevolen personen tot de inschrijving worden toegelaten — een methode, welke 

dit vóór heeft dat men tyd heeft om te informeeren en dadelijk den uitslag bekend kan maken — terwijl men in 

Duitschland uit de drie laagste inschrflvers kiest. 

Ten aanzien van de aanbestedingen van groote werken hier te lande wees spr. op het feit, dat van de vele 

groote spoorweg-aannemingen slechts 3 aan Nederlandsche aannemers opgedragen zijn, zoodat van 6£ millioen, 

welke zy kosten, 6£ millioen aan buitenlanders kwam. 

In stelling 6 werden twee woorden gemist. Bedoeld werd in den 2en en 3en regel te lezen : door de erfge 

namen des aannemers. 

Spr. behandelde verder de andere stellingen en verdedigde deze, terwyi hfl besloot het nut aan te toonen — 

al kon hy ten deze geen vast afgebakenden weg aanwijzen — van bö aanneming van Staatswege, indien men aan

merking had, hierop terstond te wyzen, en voor particuliere aanneming algemeene voorschriften vast te stellen, 

waartoe wellicht de Kamers van Koophandel kunnen samenwerken. Aan een commissie, welke dit op zich nam, 

zou ook het maken van eeue pi-ysiyst kunnen opgedragen worden. 

Een en ander stelde de Heer Jonker voor, tot een punt van bespreking in de afdeolingen te maken. 

Dit vond by een dor leden van het Hoofdbestuur bestryding wat de pnjsiyst betreft, omdat de pryzen der materialen 

aan daling en ryzing onderhevig zgn en daarom moet zulk eene Igst tot allerlei misrekeningen aanleiding geven 

Door de Heer Van Wyk werd voorlezing gedaan van een brief, dd. 1 Maart 1886 door het Hoofdbestuur aan 

den Minister van Waterstaat gericht, en waarin de bezwaren tegen de algemeene voorwaarden werden uiteengezet. 

«is, — dus vroeg spr. — hierop toezegging ot antwoord gevolgd ?" Dit bleek niet het geval te zfln. 

De Heer Betjnen maakte de opmerking, dat de inleider de zaak meer uit een technisch dan uit een ngverheids-

oogpunt beschouwd had. Hem kwam het wensoheiyk voor, ni. het te Haarlem besprokene, nogmaals zich tot den 

Minister te wenden, en niet, door het gevoelen der afd. te vragen, den kostbaren tijd te verliezen. 

Onder de verschillende sprekers, die het punt verder behandelden, was de Heer KeQen, die het voorstel van 

den Heer Jonker ondersteunde, terwyi men zich toch tot den tegenwoordigen Minister van Waterstaat zou kun

nen wenden. Telkens daarop by de Regeering terug te komen, achtte ook hy noodig. 

De Heer van Malsen raadde aan, dat men, zich tot de Eegeering wendende, zelf nauwkeurig omsehi-yven zal 

welke verbeteringen men wenscht. 

De verschillende sprekers beantwoordend, verduideiykte de Heer Nolthenius een en ander. Ten aanzien van 

de prijalijat zou hy wenschen, de cyfers, waarop het vooral aankomt, te laten invallen door de inschryvors zelven. 

Voor de quaestie van goed- of afkeuring van de aannemers, wees spr. op hetgeen elders by den aankoop van 

paarden geschiedt: Zy worden van een dek voorzien, zoodat alleen de pooten zichtbaar zfln en men dus uitsluitend 

op den gang het oog heeft. Zoo ook aal men ten onzent omtrent den aannemer moeten oordeelen, zonder de 

ingeschreven som te kennen. 

Den Heer Nolthenius, onder do toejuiching der vergadering, dank zeggende voor de gegeven inleiding, vroeg 

de Voorzitter of hy later by de verdere behandeling van de zaak zflue medewerking zou willen verleenen, waarop 

deze toestemmend antwoordde. 

Hierop werd het voorstel-Utrecht, om zich alsnog tot de Regeering te wenden, met algemeene stemmen 

aangtnomen. 
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Het voontel-Jonker, nu aangevuld met bet rerzoek aan de afdeelingen, om op te geven wat er aan de alge-
meene voorwaarden te verbeteren zou zyn, en op welke wyze verbetering zon worden verkregen, werd evenzeer 
goedgekeurd» 

Zoo ook de benoeming van eene commissie door het Hoofdbestuur, te kiczeu uit de leden der afdeelingen, om 
ten dezen aanzien op te treden. 

P R I J S V R A A G — Z U R I C H . 

WLj herinneren aan de termijn van inzending, zijnde 81 Augustus. — Dezer dagen mochten 
wij ontvangen een algeheel overzicht der kadebouw, waarop de aangewezen terreinen duidelijk 
te onderkennen zijn, en voor een ieder, niet bekend met den toestand aldaar, een juiste voor
stelling daarvan gevende. — Die daarvan kennisname wenscht, zijn wij bereid dit ter inzage af 
te staan. 

M E T G O U D B E K R O O N D . 

Volgens eene mededeeling in het Algemeen Handelsblad is de Heer W. te Riele Gz. van 
Deventer, bekroond met den eersten prijs, gouden medaille, op de akademie St. Lucas te Gent, 
voor het ontwerp van een kerkgebouw in middeleeuwschen styl. 

Juichen dezer dagen alle snelheidskampioenen over het succes, dat hun in het buitenland 
ten deel valt, ook Hollands kunst heft een juichtoon aan, nu zij een harer broeders dergelyke 
waardeering ziet toegekend. 

AMSTERDAM, Augustus 1887. 

Aan H.H. Inteekenaren op het Tijdschrift: 
VADEMECUM DER BOUWVAKKEN. 

Wanneer wij tot heden terugzien op onze afgelegde loopbaan, dan past ons een woord 
van dank aan allen die hunne medewerking schonken en daardoor de uitgave in stand hielden. 

Daarentegen hebben wij de overtuiging onzerzijds gedaan te hebben wat slechts even 
mogelijk is. 

De prijs van ƒ 4.— is gering en daardoor juist onder bereik van ieder. 
In verhouding tot dien prijs gaven wij veel, bovendien oorspronkelijke platen en tekst. 
Ons voornemen is aldus voort te gaan. 
Daartoe echter wordt grootere deelname vereischt; één, ja twee jaren achtereen kunnen 

wij ons opofferingen getroosten, dan echter wordt het tijd, dat de uitgave hare eigen huishouding 
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regelt, hare welvaart zoodanig toeneemt, dat de Inteekenaren steeds meer kunnen ontvangen, zij 

in eigen onderhoud kan voorzien. 
Wij doen daarom uitsluitend aan onze I n t e e k e n a r e n een voorstel, dat, vertrouwen 

•wij, gehoor zal vinden. 
In ruil daarvoor vragen wij: helpt ons zoo spoedig mogelijk Uw aantal verdubbelen. 

Dan zijn wij zeker van goede inteekenaren. 
Wie heeft niet in den kring zijner kenissen nog een b o u w m e e s t e r , o p z i c ' h t e r , 

a a n n e m e r , o n d e r b a a s , t i m m e r m a n , s m i d , s c h i l d e r , s t e e n h o u w e r , 
b e h a n g e r enz. enz. die het Vademecum nog niet ontvangt. 

Op uwe uitnoodiging tot deelneming, en na inzage uwer afleveringen Zijn deze gemakkelijk 

te winnen om dat aantal te versterken. 
Dagelijks brengt uw werkkring u met hen in betrekking. 
Niet een maar velen zouden zelfs door uwe hulp op die wijze gewonnen kunnen worden. 
Wij rekenen daarop. 
In onzen tijd zijn echter vriendschapsdiensten niet meer aan de orde, waarom wij aarzelen 

ons verzoek daarop te doen berusten. 
Ons voorstel is daarom de vorming eener onderlinge maatschap. 
Wij hebben allen één belang, dat is door vereeniging van kracht de macht der uitgave 

te versterken, opdat de voordeelen daarvan tot ieder der belanghebbenden terugkeeren, 
Datis echter niet genoeg, waarom wij aan de medewerking het volgende verbinden. 
Vier biljetten vergezellen deze tot dit doel en zijn u aanbevolen. Hebben zij aan hunne 

bestemming' beantwoord, dan is de voorraad nog groot, en op uwe aanvrage volgt dadelijk 
toezending van anderen. 

Ieder die ons een biljet toezendt, ontvangt daarvoor een Bewijs van Aandeel in de 

onderstaande premietrekking. Port wordt door ons vergoed. 
Deze premietrekking bestaat uit verschillende seriön, waaraan, naar verhouding van het 

vermeerderde aantal inteekenaren, de daarbij aangewezen Boek- en Plaatwerken enz. worden 
opgenomen, en waarvan wij ons het bezit door aankoop hebben verzekerd. Deze worden over 
het geheele aantal door trekking verdeeld, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte en 
wel op 1 Maart 1888. 

Indien de eerste vier honderd zijn geplaatst worden de overige premiön tot voortzetting 

opnieuw bekend gemaakt en aan deze toegevoegd. Brengt ieder slechts een aan, dan zijn wij 

nog vier seriën te wachten. 



PREMIETREKKING, 
(26 Prcmiön over 400 Aaudoolon.) 

Ie S E R I E . 

Indien bet getal Inteekenarei 
bedraagt: Een bonderd. 

Drie premiën. 

Voor Twee bonderd. 
Acbt premiën. 

Voor Drie bonderd 
Elf premiën. 

Voor Vier bonderd . . . 
Zes en twintig premiën. 

Het plaatwerk t Opera-gebouw te Parijs met 
honderd platen, meerendeels in kleuren uitge
roerd en 2 deelen tekst, door Oh. Qarnier. . . /180.— 

Twee Passerdooaen. (Twee premiën) » 26. 

Studiën aus der Speolal-Sohule. 72 platen, 
door Th. von Hansen » 24. 

Grieohlsche Hauptgesimse, door F. W. Holz. » 4.50 
Details fttr Arohlteoten und Bauhandwerker. » 8 .— 
Monographic du Chateau de Heidelberg, 

door Rudolphe Pftior • » 26. 
Wohugebaüde der Vletorla-Strasso In Ber

lin, door F. Hitzig » 24. 

\ Reconstruction de l'hotel de VUle do Paris, 
I door E. Baldus > 80.— 

Motlft de Pelnture decorative, door H. Qruz. > 70.— 
Les constructions en bols, door Louis Degen. > 16.---

Jaargang 1886, ingebonden, »Vademecum der 
Bouwvakken. 10 stuks. (Tien premiën) » 34.— 

Hamburg's Prlvatbauten. 72 platen. Uitgege
ven door de Architecten und Ingenieurs-Voroin. > 45. 

Drie Passerdoozen (Drie premiën) » 87.60 
Les monuments de Vlenne l'Opera et le 

Palais de Justice » X60. 

) 

Totaal . . . . . . / 728.-

7oor de tweefle en T o W e serlën zijn z e e r b e l a n g r UK e Premiën besclilkliaar. 

^T- meerdere biyetten EIJD ep annvrnge beaoblkba 
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2 de Jaargang. 17 Augustus 1887. 

B O U W K U N S T . 

{Rij d* Plaat.) 

1 , 
( £ ^ 8 het goed, op bet verdienstelijke in eigen omgeving te -wijzen, toch kan het nuttig 

ziJn' <"n ^ ^ eo i l s verder te doen gnnn en even over de grenzen de architectvmr onzer nabaren 
te besohouwen. De stad Keulen die, nadat de vestingwerken vervielen, een groote wijziging in 
toestand onderging, is een der aangenaamste steden geworden, welke Noordelijk Duitschland telt. 
De wegen zijn ruim en gomakkolijk, de huisbouw is over het algemeen solide en smaakvol. 

De plaat geeft een hoekhuis te zien, waarvan het benedengedeelte tot magaz^n, het boven-
gedeelte tot woning is ingericht, 't Is een gunstig gelegen hoekje, zooals onze oud-Hollandscbe 
etedenaanleg er nog zoovele aanbiedt, waarvan de bebouwing in dezen geest het pittoreske 
aanzien ongetwijfeld in waarde verhoogt. Het bouwterrein is ongeveer 180 M9. Het sousterrèin, 
de verdieping gelykstraats en de entresol zijn tot werkplaatsen en magazynen bestemd, de overige 
verdiepingen tot bewoning. Voor licht en lucht is ruimschoots gezorgd. Het geheel is zooveel 
mogeiyk brandvrij ingericht De zoldering en vloeren, op gewelven aangelegd, zijn door beton 
afgesloten. De verlichting geschiedt electrisoh naar het systeem Wolde. 

Do gevels zijn opgetrokken van witte Berner zandsteen, het baaoment en de borstwering 
van gepolijst Zweedsch graniet. De paneelen en tegels die in aangename klenrschakeering de 
gevelvlakten vullen, hebben betrekking op de geiohiedenis der stad en gaven het geheel een zeer 
afwisselend aanzien. Acht maanden tjjds was voor den bouw noodtg. Een kort tijdsbestek zeker, 
doch de bodem biedt daar niet, zooals by ons, talrijk» bezwaren, waardoor de eischen hier 
dikwerf veel sterker gesteld worden. 
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DE CONCURRENTIE IN BNGEREN ZIN. 

Wij hebben reeds dikwijls slag geleverd, waar het er op aan kwam ouze voorliefde te be
tuigen voor 'tgeen nationaal is. Zoo lang onze steenfabrieken goede waar kunnen leveren, moeten 
wij haar behoud trachten te verzekeren, door het debiet te steunen; 'de omzet grooter wordende, 
zal de lust tot verbetering van het fabrikaat worden aangemoedigd. Geen Duitscbe steen dus 
wanneer de Hollandsche kan voldoen. 

De strijd tusschen naburen raakt, gelukkig, in het vergeetboek. Daar is verandering ten 
goede. Nu keert de str\jd zich echter in engeren zin. 

De Heer J, H e l d e r Pz,, te Dokkum, heeft, ten bewyze daarvan, een uitvoerig en vry 
gemotiveerd schrijven geplaatst in de Turf- en Steen-Industrie van 11 Augustus 11. De concur
rentie betreft hier die, door de provinciën elkander aangedaan. Wanneer het alleen liep over het 
feit, dat elke provincie haar eigen fabrikaat zou moeten bezigen, het schrijven zou in het geheel 
geen steun verdienen, doch in den zin, door den Heer H. bedoeld, heeft het recht overwogen te 
worden, waarom wij in het belang der zaak er gaarne op wijzen. 

In de eerste plaats dan toont de Heer H. aan dat er een zekere uitsluiting bestaat by de 
uitbesteding van veel gemeentewerken, waar het de steen-industrie betreft, deze namelijk, dat 
verschillende steensoorten bij bestek worden bepaald, zonder dat daarbij nagedacht wordt of een 
even goede kwaliteit en van gelijken prijs niet zou geleverd kunnen worden uit de naaste om
geving, waar nagenoeg gelijk materiaal, doch onder andere benaming, wordt aangetroffen. 

Ter voorkoming van dergelijke veronachtzaming acht hij het wenschelijk, dat hij elke be
steding, waarbij verschillende steensoorten gevraagd worden, van elke,soort monster overgelegd 
werd. Dan kon men pr '̂s en soort met elkander vergeleken, en zou men er toe komen, niet altijd 
de laagste inschrijving als de meest voordeeligste te beschouwen. Veel knoei er ij zou bovendien 
voorkomen worden. In dj oprichting van het proefstation, dat in verwachting is, ziet hij voor 
de toekomst heil, daar dit het goede materiaal in bescherming neemt. 

Maar waartoe de macht van het proefstation nooit kan geraken, het is tot wering van niet 
gewenschte bepalingen zooals de Heer H. er eenige vermeldt: Op 27 Juli, bijvoorbeeld, is van
wege de gemeente Ferwerderadeel aanbesteed het maken van 276 Meter steenen wal voor de 
haven te Hallum, De metselsteen was in bestek voorgeschreven, te moeten zijn: steen in Gelder
land gefabriceerd. 

Hier werd dus door die bepaling elke andere provincie uitgesloten. Het aantal steenen, ge
raamd op 170,000 stuks, is nogal niet onbelangrijk. Nu komt de Heer H. als fabrikant voor 
zijn provinciale industrie op. Zijn ervaring geeft hem de overtuiging dat in Friesland steenen 
gemaakt worden voor dergelijk werk geschikt, die ten volle de concurrentie kunnen doorstaan 
met de Waalsteenen. 

Is dat het geval, en wij gelooven den Heer H. als genoegzaam op de hoogte om zulks met 
gezag te kunnen beoordeelen, dan ie de omschrijving der leverantie, als voortspruitende uit het 
inzicht van een enkel persoon, niet gobillijkt. Wij gelooven dat de bepaling wellicht uit kracht 
van gewoonte aldus heeft plaatsing gevonden. Door er op te wijzen, zal menigeen, die nu dikwerf 
onderdeden van het bestek, minder uit een industrieel oogpunt beschouwt, meer daaraan gaan 
denken, iets wat in dezen tijd, nu elk dorp en elke stad, elke provincie en elk land het best 
doen in eigen nood te voorzien, wel overweging verdient. De wenk, door den Heer H. gegeven. 
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zal ongetwijfeld er toe medewerken. Plaatsen waar geen concurrentie bestaat, laten de keuze 
vrij; daar waar zij Is, boude men er rekening mede, en dan beeft de naaste buur meer waarde 
dan de veraf wonende vriend. 

BRIEVEN UIT DE HOOFDSTAD. 

Onder bet belangrijke, dat op bet gebied onzer kunst dezer dagen is voorgevallen, kan 
voorzeker wel gerekend worden de storing in den luchtstroom, die eenigen tijd boven de Ver-
eeniging Arohiteotura tt Amioitia donker is saamgepakt geweest. Het gaf een zuivering ten 
goede. De beursquaestie, die reeds zooveel spytigbeid beeft veroorzaakt, een leger van pennen aan 
den arbeid riep met eerlijke en dikwerf minder eerl\jke bedoelingen, deed op eens weer van zich 
hooren en wel in een vorm, zooals men nooit verwacbt had.' Het feit vorderde dat als zoenoffer 
een der Bestuurderen zijn zetel verliet. Ook bier bleek weder dat al is men de waarbeid nabij, 
men er tocb dikwerf nog verder van af is dan een ieder vermoedt. 

Dat een wjjs-man nog geen verstandig man is, leert de geschiedenis, die zich daarbij ontspon. 
Welke waarde tocb moet aan kritiek van personen worden gehecht, die zich niet ontzien in 
degelijke vakbladen eigen arbeid ten hemel te verheffen, waar ieder ander dit zou nalaten. De 
kritiek mag niet altijd doodend zijn, maar op die wijze in praktijk gebracht, inderdaad, dan is 
de dood een zegen boven het leven. 

Achting gevoelt men voor den Heer H. Evers , waar prof. Alberdingk 'I'liijm in de Amiter' 
dammer zijn ontwerp: >Dom Milaan" bespreekt als dat van een der drie Hollandscbe mededingers. 
Waar een man van gezag zoo oordeelt, doet het 't harte goed, dat liever den kunstbroeder eert dan 
hem uit broodnijd verguist. Zoo ook waar het Bouwkundig Weekblad den Heer H. P. Berlage Nz. 
voor betzelfde doel in bescherming neemt. Dat moedigt aan by zulk dikwerf hopeloos werk. 
Maar wat moet, als tegenhanger, gedacht worden van dengeen die zich-zelven als een afgodsbeeld aan 
z\jne kunstbroeders voorstelt, een verschijnsel, onze vrijzinnigo dagen volkomen onwaardig ? Men zou 
terecht bevreesd worden voor de gezondheid van zoo iemand. Het is daarom een te waardeeren 
feit, dat de Vereeniging A. et A. zich boven dergelijke ziekelijke verschijnselen beeft weten te 
verheffen, om daardoor baar banier getrouw te blijven, waarbij de kunst slechts waarheidlievend 
wordt gehuldigd. Maar het zij tevens een leergeld, de roede van kastijding niet zóó op anderer 
rug te doen nederdalen, wanneer eigen rug zoo weinig er voor gebouwd is, om een enkele kastij
ding te kunnen terugontvangen. De jVereeniging A. et A, gaf een gevoelige, maar tevens een 
leerzame les. 

Ik weet niet, of bet u bekend is, maar we hebben bier sints eenige jaren een wekelijksche 
uitgave van het geïllustreerd Politie-ïfitum. Dergelijk nieuws vindt gewoonlijk veel lezers, het 
ongewone trekt meestal aan. 

De uitgave is dozer dagen overgegaan in banden eener vennootschap, die zich ten doel stelt 
daaraan een belangrijke uitbreiding te geven en den volke al de bizonderheden bekend te maken, 
waarvan slot en grendel de premlön der belooning zijn. Wie kan er iets tegen hebben ? 

Dóérom vestig ik er uw aandacht ook niet op, maar wèl naar aanleiding van de eerste 
plaat, die de nieuwe onderneming kenmerkt. 
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Het betreft niets meer of minder dan het Centraal-Station met zijn beenen (hier de palen) in 
de lucht. De Stedemaagd en het noodige heerenpersoneel zien sidderend in de sleuven, die de 
voormalige staanplaats aanwijzen. 

Do verdienstelijke Brankensielc is ook hiervan, jammer genoeg, de teekenaar. Het waru beter 
geweest, indien het onderwerp een persoon betrof, die een twintigtal ongerechtigheden voor zijn 
rekening had, dat kwam met de roeping der uitgave overeen. Waar moet het heen, als een ieder 
overdreven voorstellingen begint te geven van zaken, die dit volstrekt niet behoeven, door win
zucht geleid, een niet gebillijkte vrees doen ontstaan, en knagen aan de verdiensten van mannen, 
die inderdaad beter verdienen dan aan het volk op die wijze als verbazend slechte constructeurs 
te worden voorgesteld. 

Men kan van het Stationsgebouw gerust, zonder overdrijving, verklaren, dat het nooit naar 
een ander werelddeel zal verzinken of een beeld vertonen zooals het Politie-Memos er van geeft 
Daarom is dis voorstelling ook tot niets nut, dan om bespotting te wekken, en dat mag allerminst 
uitgaan van een blad, 't wolk zich ten doel stelt het ongerechte te helpen bestrijden. U weet, ik 
behoor tot de grootste tegenstanders van die IJ-bedorvorij, maar zij is niet te wijten aan hen die 
het Centraal-Station voltooiden. Elk gebouw, op' zandgrond opgetrokken, op drassigen bodem 
neergeworpen, vertoont zoo af en toe een opening, zonder daarom juist gevaarlek te zijn. 

"Wil men daarmede rekening nemen, wat zouden de sloopers een gouden tijd tegoraoet gaan. 
Daarom late men dergelijke kwestiBn in den zuiveren zin en de behandeling er van zooveel mogelijk 
over aan vakbladen, die uit ervaring hun gedachten kunnen omschrijven. Heeft men^die niet, dan 
is het beter, zijn zienswijze niet tot voorlichting te doen dienen, want men grijpt allicht het ver
keerde bij den kop. Zoo ook hier. De baan verdient veroordeeliug, het overige levert geen gevaar op. 

Uit verkeerde voorstellingen spruiten verkeerde beoordeelingen voort, waaronder ten onrechte 
degenen gebukt gaan, die daaraan volkomen vreemd zijn. Er is een groot verschil tusschen het 
medespreken over stijl, want daarover kan iedereen zijja eigenaardige opvatting hebben, niet 
aldus over de constructie, die kent slechts een factor, dat is tolidüeit, en daaraan heeft het ge
bouw voldaan — de kleinigheden zijn niet verontrustend, in verhouding tot den in de omgeving 
waar te nemen toestand. Ook het Politie-Nieuws houde dit in het oog, want ter wille van den 
lachlust, is de verspreiding van duizenden dier prentjes niet gebillijkt, en zijn debiet zal zonder 
deze zeer zeker zich even goed een weg banen. 

Een brug over het IJ behoort reeds zoo lang tot de lievelingsdenkbeelden onzer goe-gemeente 
dat men zou gelooven, dat dergelijke constructie slechts ontworpen zou zijn, om niet verder te 
komen dan tot een voorstelling op papier. 

Jaren achtereen heeft de Heer Galman zich daar heelwat moeite en kosten voor getroost, 
Ontwerper en plan werden beiden oud, zonder dat hun eenig succes in dat opzicht is gegund. Nu 
komt het nieuwe het oude verdringen, en Galman's plan geraakt geheel vergoten. Ofechter het denk
beeld, dat niet vreemd is aan de brug over de Theems, en door den ontwerper, den Heer Mr. Gerard 
W. Schimmel, do wereld is ingezonden, wel ooit den overgangsweg zal vormen, staat te betwijfelen. 
De Ingenieur geeft in het nummer van 6 Augustus daarvan teeken ing enomsohry ving. Het herinnert 
ons aan den bouw van Babel's toren, dien men door gedurigen omgang beklimmen moest, waartoe 
een breede weg was aangelegd. Een voordeel had die toren echter boven dien, welke de Ubrug moet 
vormen. De rondgaande weg werd gesteund door de muurwerken, die den toren insloten : hier wordt 
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de weg, liefst 18.50 M. breed, gedragen door consoles zeker een curieuze vinding, waarvan echter 
•weinig zal overblyven, wanneer b|j uitvoering praktische kennis het snoeimes daarin zet. Het 
heeft den sohya alsof de ontwerper tegen zijn omgeving heeft wiUen prediken. Gy allen, met 
uw solide betonfundeering, gaat naar den kelder, ik wil daarom de draagkracht van de lucht 
eens beproeven, wie weet hoe goed de uitslag is! En zoo zou een bouwwerk kunnen ontstaan, 
dat esthetisch weinig waarde heeft, op een der schoonste punten onzer stad. Doch het is nog 
zoo ver niet, en het zal wel bly'ven volgens het oude gezegde: »en rekent d' uitslag niet, maar 
let op 't doel alleen." 

Alweer een nieuwe gevel I In de Spuistraat opent dezer dagen Mgtn Bulp haar winkel
nering. De architect D. A.. N. Margadant was de ontwerper van den bouw, die in de gedaantever
wisseling der vroegere bureaux van het dagblad Dt Amsterdammer bestaat. De bouwmeester keerde 
daarbij terug tot een opvatting, die sints eenjge jaren sterk veroordeeld is geworden: hij maakte 
een huis met een platte lijst, en dat in een tijd waarin een ieder bij zijn topgeveltje zweert. 
v ó De gevel maakt echter een zeer gunstigen indruk. De winkel en tusschenverdieping sluiten 
bevallig aaneen, en ook de geheele bovenbouw, met zijn helderkleurige gebakken en natuurlijke 
witte zandsteen, heeft een aangenaam en solide aanzien. De lijst, gesteund door consoles, vormt 
met het flinke overstek en de eigenaardige kleur een zeer goede bekroning op het nog al breede 
perceel en maakt den gevel daardoor tot een sieraad van het buurtje, dat nog heelwat noodig 
heeft vódr het mooi is. Mgtn Hulp, dat zich door degelijke werkkracht steeds heeft doen kennen, 
heeft haar karakter in den gevel der winkelzaak volkomen behouden. 

VITRUVIUS. 

IETS OVER DE VENTILATIE VAN 8TALQEBOUWEN. 

De Heer A l f r ed S c h u b e r t , leeraar in de landbouwkunde te Zittau, heeft over iiit 
onderwerp een belangrijk artikel geschreven, dat meer algemeen bekend verdient te worden. Wij 
ontleenen daaraan in hoofdzaak het volgende: 

Lucht, het levenselement voor ieder wezen, is tevens de hoofdfaktor voor het lichamelijk 
welzijn en de voorspoedige ontwikkeling der in onze landhuishouding, gekweekte dieren, alsook 
de hoofdvoorwaarde om hen aan het doel te doen beantwoorden, hetzij als melkgevend, voor 
vetmesten bestemd of als werkdier. 

De voor het leven uoodige lucht trekt het dier uit de zuurstof, die, zich met de koolstof 
verbindend, de zoogenaamde bloedafscheiding, het koolzuur vormt, dat aan de stallucht wordt 
teruggegeven. De hierdoor bedorven lucht ondergaat ook door nog talrijke andere oorzaken een 
groote verontreiniging. Daartoe behooren de uitwaseming der huid, waarin ammoniak, waterdamp 
enz., die der slecht riekende uitwerpselen, waarin zwavel-waterstof, ammoniak enz., die van. 
het afval van 't voeder, en verder alle andere verontreinigingen, die in elke stal zijn waar te 
nemen. 

Ander luchtbederf, dat de gezondheid ondormijut, ontstaat doordien geen rekening wordt 
gehouden met het aantal dieren in den stal aanwezig, de verpleging, waartoe de zorg voor voedsel en 
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geregelde wegruiming van den mest behoort, ook dikwerf de bouworde, waartoe gerekend kunnen 
worden: de verdeeling, de muren, zoldering, aanleg, bevloering, materiaal en constructie. 

Waar dergelijke gebreken zich voordoen, en het voornaamste, aanvoer van versche lucht, 
ook te kort schiet, is het onvermijdelijk dat het vee ziek moet worden, niet kan groeien en 

bloeien. 
Een eerste vereisohte is dus, het koolzuur te verwijderen, zonder dat de dieren hiervan 

eenig nadeel ondervinden. 
Volgens waarnemingen van Dr. M tt r k e r is een totale verwijdering van het koolzuur niet 

wenschelijk, ofschoon de verhouding slechts mag zijn als 4 : 1000, daar het koolzuur de ver
eisohte warmte doet behouden 5 voor een goede verhouding daarvan is 2.S & 8 : 1000 voldoende. 

Nu bestaat in de meeste stallen wel is waar een natuurlijke luchtverversching door spleten en 
kieren; maar daarop mag de zorg voor de dieren niet gebaseerd worden, bovendien is dit al een zeer 
gebrekkige toestand, die tocht en koude steeds onder elke weersgesteldheid naar binnen doet jagen, 
waardoor het middel dikwerf meer kwaad veroorzaakt dan de kwaal. Ontstaat die luohtaanvoer 
echter door poreusheid der bouwmaterialen, dan neemt dit een anderen vorm aan. De koolzuur
houdende warme lucht is lichter, stijgt omhoog en ontwijkt door de zoldering, verdreven door 
den verschen luohtaanvoer, die door die poreuze materialen naar binnen dringt. Dergelijke lucht-
verwisseling noemt men vrijwillige of zelfwerkende natuurlijke ventilatie. 

De eer&te onderzoekingen naar de doordringbaarheid der muren en wanden zijn gedaan door 
Prof. P e t t e n k o f e r , die op het belang daarvan voor onze woningen wijstr 

Omtrent de ventilatie, ontstaan door de poreusheid der stalmuren, kwamen Dr. Ml l rker 

en S o h u 11 z e tot het volgend resultaat per M8. uit muren: 

Van zandsteen 1.7 MS lucht. 
» kalksteen 2.8 » > 
» gebakken steen 2.8 » » 
» tufsteen 8.6 » » 
» leemsteen ^ » » 

Hieruit blijkt dat de aangevoerde hoeveelheid lucht afhankelijk is van de meerdere of min-
'dere dichtheid der steensoort, maar vooral ook van de afmeting der steenen, het aantal en de 
grootte der voegen, het dichtstryken enz. 

De afnemende verhouding ten opzichte der verschillende bewerkingen om de muren te be
dekken zijn, wat doordringbaarheid betreft: 1 kalk, 2 lijmverf, 8 geglansd papier, 4 gewoon 
papier, 5 olieverf. Voor het overige doet de weersgesteldheid het hare; de tijd sluit, door het 
aanhechten der stofdeelen en het hard worden der oppervlakten, deze eindelijk geheel af. De 
luohtaanvoer wordt bij wind vermeerderd, dikwerf tot het viervoudige, bij regen veelal geheel 
tegengehouden. 

De regen, evenals lage temperatuur, maakt de muren aan den buitenkant nat, een verdik
king ontstaat van den damp, die zich in den stal bevindt, waardoor deze eveneens den binnen
kant der muren, de zoldering enz. bevochtigt. Een ventilatie, van zoo velerlei invloeden afhan
kelijk, blijkt alzoo op den duur weinig te voldoen. 

Neemt men aan, volgens M II r k e r s onderzoekingen, dat een stuk groot vee bij gewone venti
latie 60 M8 frissche lucht per uur noodig heeft, dan laat zich daaruit gemakkelijk afleiden hoe
veel muurvlakte er noodig is, om die hoeveelheid per uur te kunnen leveren 
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bij zandsteen 29.4 M2 Muurvlak 
bij kalksteen 21.7» » 
bij gebakken steen 17.8 > » 
bij tufsteen 18.8 » » 
bij leemsteen 16.6 » » 

Deze verhoudingen zijn als maxima te .beschouwen en zoo buitengewoon, dat bij kleine 
stallen voor zeer weinig vee de berekening kan dienst doen, bij groote stallen echter, tot 
verkrijging van den vereischten luchtaanvoer, de muren zulk een omvang zouden moeten hebben, 
dat de inrichting onmogelijk wordt. Door een en ander zag men zich genoodzaakt, de natuur
lijke ventilatie vaarwel te zeggen en tot de kunstmatige over te gaan. 

Evenals bij de natuurlijke moet ook bij deze een op de wetten der temperatuurwisseling 
gebaseerde toe- en afvoer van lucht betracht worden. 

Met de twee verschillende luchtsoorten, als versche van buiten en bedorven van binnen, 
moet daarbij rekening worden gehouden. 

Om dit te bereiken, construeerde men de ramen, voor de verlichting bestemd, zoo dat zij 
geheel x>f godoeltelijk te openen waren. 

Tevens bracht men vaste of beweegbare jaloezieën aan, in verband met de lichtramen. 
Anderen maakten nagenoeg tegen de zoldering of op een derde deel van de hoogte der 

muurvlak te kleine openingen of kanalen, die correspondeerden met de daartegenover terzelfde 
hoogte aangebrachte openingen, waardoor de lucht aan den eenen kant ingevoerd en aan den 
anderen weder uitgedreven wordt. 

Ook maakte men in plaats van deze kanalen vertikale geleidingen, die door de zoldering 
en kap naar buiten liepen, tot op een hoogte boven de nok, waardoor aan- en afvoer verkregen 
wordt. Vier van deze buisleidingen ver van elkander geplaatst, werden daartoe gebezigd. 

Deze beide vindingen combineerde men weder, men bezigde de horizontale openingen tot aan, 
de verticale geleidingen tot afvoer. Ook poreuze en dubbele zolderingen moesten dienst doen om 
den aan* en afvoer te bevorderen. 

Hierdoor ontstonden de navolgende stelsels: 
1. Aan- en afvoer langs horizontalen weg. 
2. Aan- en afvoer langs verticalen weg. 
8. Combinatie langs horizontalen en verticalen weg. 
4. Aan- en afvoer langs horizontalen weg tusschen de dubbele zoldering en de buizenleiding. 
De keuze tusschen deze verschillende stelsels is afhankelijk van lokale omstandigheden, 

klimaat, ligging, groote der stallen, beschikbaar bouwkapitaal enz. 
Bij de toepassing echter van elk dezer stelsels neme men vooral in acht, dat de lucht niet 

te dicht bij den vloer mag binnentreden; daarvan toch zouden het gevolg zijn; een koude stal, 
en voor de dieren schadelijke tocht. 

Al naar gelang in den loop der tijden de verschillende inrichtingen met meer of minder goed 
gevolg werden toegepast, zullen deze, met kleine afbeeldingen daarvan tot toelichting, behandeld 
worden. 

Hij de horizontale ventilatie komen in aanmerking: 
Ramen. 
Jalouzieün (ijzer of glas). 
Kaam, tegelijkertijd jalouzie. 
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Yentilatiegaten. 

Kanalen, a. horizontale, rechte, schuine, gebroken, 

b. die in verbinding met vertikale korte kanalen. 

De ramen boden reeds sints hun ontstaan de gelegenheid, door opening, tegelijkertrjd tot 

ventilatie te kunnen dienen, waardoor de kosten van bizondero inrichtingen konden worden 

gespaard. 

Maar een dergelijke primitieve luchtverwisseling had veel gebreken en bleek spoedig onvol

doende, zoodat de gewone raamvorm der stallingen menige verandering onderging, om aan het 

doel te kunnen beantwoorden. 

Meestal werden daartoe gegoten ijzeren ramen gekozen, omdat hout te veel aan werken 

onderhevig is, waartoe de staldampen gewoonlijk veel bijdragen. 

Onder die ramen telt men tweeërlei soorten: draai- en tuimelramen, die geheel of gedeeltelijk 

kunnen geopend worden en waarvan de beweging op verschillende wijze geschiedt. De geheel te 

openen ramen kunnen aan een horizontale as draaien, en op elke verlangde opening gesteld wor

den. De as is aan den benedenrand (zie fig. 1) of aan het bovendeel van het raam aangebracht of 

op het midden (zie fig. 4.) 

Het openen dezer ramen geschiedt door middel van kettingen, touwen of stangen, daar zij 

zooals de praktijk heeft geleerd, tot bescherming van de dieren tegen lucht of schadelijk zonlicht, 

op aanmerkelijke hoogte moeten geplaatst worden. Bij paardenstallen onder anderen 2.60 k 8.00 M. 

boven den grond. 

Bij fig. 4 is nog op te merken, dat het tuimelraam zoo moet ingericht zijn, dat bet boven-

gedeelte naar binnen, het benedengedeelte naar buiten openslaat. 

Door het benedendeel gaat de bedorven lucht dan enelier buitenwaarts, terwijl de lucht

stroom, die door het bovendeel binnenkomt, zich meer langs de zoldering verdeelt en daardoor, een 

hoofdvereischte in eiken stal, verre van de dieren verwijderd blijft; tevens heeft het bij regenslag 

het voordeel het inregenen grootendeels te keeren. Om tocht te voorkomen, maakt men de ramen 

draaiend als bij fig. 1, aan de beide kanten gesloten; daardoor wordt de zijwaarts binnenstroo-

mende lucht geweerd, en verdeelt deze zich gemakkelijker naar boven. 

Bij de tweede soort dezer ramen zijn slechts enkele deelen draaibaar en blijft het overige 

onbewegelijk. De grootte van het te openen gedeelte is daarbij zeer verschillend; over het alge-
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meen onderscheidt men daarin twee soorten — als die waarvan óf boven- öf benedendeel tuime

lend is, als fig. 3, of die waarvan slechts enkele ruiten op die wijze zijn ingericht. 

De opening geschiedt nagenoeg als op de vroeger omschreven wijze; een inrichting van 

stangen zooals in ons N". 11 van 1886 voorkomt, verdient daarvoor aanbeveling. 

In de laatste twee jaren bezigde men veelal verstelbare glasjaloezieön, deze doen de verlichting 
behouden, verschaffen ook de zoo noodige luchtververschipg, zonder eenigen tocht te veroorzaken — 
en kunnen tevens op de verlangde maat gesteld worden. Dergelijke jaloezieën kunnen de ramen 
geheel vervangen, ook kan het ventileerend gedeelte in afzonderlijke sponning in het raam 
worden opgesloten. Tevens kunnen zij tusschen de overige ramen geheel op ventilatie ingericht 
worden geplaatst, daar zij het lichtgevend vermogen niet beperken. 

Dergelijke jaloezieën in ijzeren of zinken raamwerk opgesloten (zie fig. 2), bestaan uit dik 

geslepen spiegelglas, of ook wel mat- of hardglas, tusschen verschillende tuimelingen, die naar 

verkiezing geopend en gesloten kunnen worden door ketting, hefboom of anderszins. 

Jaloezieën van ijzer of hout worden ook zeer veel gebruikt; zij komen dan veelal voor in 

vaststaande ramen of deuren, waarbij zij in den regel onder de openingen of in de onderste 

paneelen zijn aangebracht. Fig. 6 is een onder het raam aangebrachte houten jaloezie, tusschen 

de kozijnstijlen opgesloten. Zij wordt geopend op nagenoeg gelijke wijze als de glas-jaloezieën. 

Een eigenaardige constructie van dergelijke jaloezieën in de beneden-paneelen van deuren 
geeft fig, 7 aan, in de landsstoeterij te Celle aangebracht. 

Deze jaloezieën kunnen, door het omhoog brengen der stang, in elke richting geplaatst 
worden, zooals de figuren aanwijzen ; deze vinding is zoowel praktisch als solide. In ijzeren vak-
ken kan dergelijke constructie geheel van plaatijzer ingericht worden. Voor het binnendringen van 
vogels of ander gedierte worden dergelijke jaloezieën aan de binnenzijde van geylochten draad-
werk voorzien. 

Daar echter de ventilatie door al deze inrichtingen dikwerf nog niet voldoende is, handelt 
men als bij fig. 5 en maakt verschillende openingen dicht nabij de zoldering. De bedorven lucht 
ontwijkt gewoonlijk volgens de door de pijlen aangegeven richting, wanneer ten minste de wind-
richting niet buitengewoon is, ter linkerzijde, terwijl ter rechterzijde de versche lucht binnen-
stroomt. Dergelijke openingen zijn echter het best, wanneer zij schuin of gebroken buitenwaarts 
geraken; dan nemen zij den tocht grootendeels weg. Zij kunnen op eenvoudige wijze door 
schuiven gesloten worden. 

{Wordt vervolgd). 

BEZWAREN TEGEN DE BOUWVERORDENINGEN EN DE PAECALIEN-BEWARING. 

in 
Hoe grooter de gemeente, des te talrijker, natuurlijk, de bezwaren; vandaar dat te Amsterda; 

nogal eens een klacht wordt geuit. Doch dat Beteekent weinig, wanneer de vroede vaderen der 
gemeente maar een open oor hebben, om aan alles wat redelijk is gehoor te verleenen. Dit is 
echter niet het geval, men gaat zijns weegs, handelt naar goedvinden en willekeur, waardoor de 
belangen van menigen burger worden geschaad en bovendien menigen werkman de hem noodige 
arbeid onthouden wordt. 

Wij behooren volstrekt niet tot dezulken, die qmnd-méme in de oppositie zijn. Regeeren is 
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geen alledaagsche zaak, maar steeds eigen denkbeelden op te dringen, omdat men dit nu eenmaal 
zoo wil, behoort volstrekt niet tot de middelen om de regeering goed te doen grondvesten, en 
doet het kaartenhuis, door ontevredenheid ondermijnd eindelijk ineenstorten; daarom zouden wij 
er prijs op stellen, indien aan büiyke grieven tegemoetgekomen werd. 

De Heer Z. D e e n i k, geen onbekende onder de mannen van het vak, stelt de volgende 
vragen: Ie. Waarom worden straten en grachten steeds naar willekeur bij gedeelten opgehoogd, 
waardoor de zonderlingste toestanden ontstaan ? Alles zeer ten nadeele der burgerij. Het meest 
daaronder in het oog loopend is de verhöoging van de Reguliersdwarsstraat bij de Schapensteeg 
en de Vijzelstraat b\j de Munt. Het zij 't Gemeentebestuur aanbevolen, hun wandeling eens 
daarheen te riohten. 

Wij erkennen eveneens de zonderlinge gevallen zooals ook de hier bedoelde. Het leggen van 
een nieuwe Amstelbrug behoefde toch geen reden te zijn, dat aan de beide uiteinden dier brug 
de huizen in den grond moesten verzinken. Men rekent wel is waar op mogelijke verbouwing j 
maar wanneer daartoe nu eens geen gelegenheid bestaat, is het dan billijk, goede perceelen zoo 
voor het oog weg te moffelen en belangrijk in waarde te doen verliezen ? Doch niet alleen 
oude perceelen, ook pas gebouwde, zooals in de omgeving der oude Haarlemmer trekvaart te 
zien is, doet men op die manier verdwenen; en dat is een zaak, die van de grootste onbillykheid 
getuigt. Wanneer zich daartegen stemmen verheften, waarljjk, het is toe te geven, en wij 
stemmen gaarne er mede in, dat het Gemeentebestuur zich van den toestand moest overtuigen, 
opdnt het zich daardoor gedrongen moge gevoelen, dit onrecht te verhelpen. 

2o. Zijn de hooge stoepen aan den openbaren weg vóór onze woonhuizen op de hoofdgrach
ten aangebracht, niet tot sieraad der stad? Breken zij niet het eentonige der elkander gelijkende 

gevels. 
Geeft het bestaan daarvan eenige belemmering voor de voetgangers ? Immers, neen, terwijl 

juist die gelijkstraatse aanleg met verdiepte toegangen het krijgen van ongelukken bevordert. 
Zou daarom er niet in tegemoetgekomen kunnen worden, dat de bepaling krachteloos werd, 

dat men verplicht is zijn stoep in te trekken, wanneer slechts eenig herstel aan den gevel ver-
eischt wordt, of wel als een gunst toegestaan om op de eerste aanzegging alles weder op te 
breken, tegen uitkeering eener belasting, waarvan vroeger niets bekend was ? 

Nu laat ieder zitten wat zit en droogt de bron van arbeid op. 

Ook op dit bezwaar hebben wij dikwerf gewezen. Dat nauwe straten en stegen ontdaan 
worden van de dikwerf ongelukkige steile trapjes, zal ieder goedkeuren, daar worden èn be
woner èn publiek beter van, als de toestand gewijzigd wordt, maar op grachten en wegen, waar 
ruimte in overvloed is, is dergelijke bepaling verre van redegevend. 

Toch, wij beamen het gaarne, kunnen juist die stoepen zooveel afwisseling geven, mits men 

breke met den gewonen vorm die de zerk en treden slechts een wel, de hekwerken een uit het 

modelboek gekozen ijzeren balustertje schenkt. 
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Men legge zijn treden voor- en achterwaarts, late den smid zijn smeekunst toonen in de vul
lingen die de leuningen vormen, en ongetwijfeld zal het bijdragon om het uiterlijk van veel 
huizen te verbeteren, den kunstzin te bevorderen. Wij kennen stoepen, waarbij dat het geval 
is, en zouden ze ongaarne zien verdwijnen. Maar wat die bepaling vooral doet, zij drukt den 
arbeid; te recht laat men zitten wat zit, en wat gebeurt nu ? Eén voorbeeld uit velen. A. moet 
zijn geveltop en kap herstellen, 't mag natuurlijk, maar de stoep is het offer. Dat gaat niet, en 
nu laat de man alles bij het oude, trekt een tweeden top achter den eersten op en ontduikt 
op die manier de onrechtvaardige bepaling. 

Alweer een misgewas meer aan de weg 1 Maar dat komt er van, wanneer de hand niet ge
leend wordt tot het gemakkelijk wegnemen der moeilijkheden. Zoo zal na jaren nog de geschie
denis vermelden hoe dergelijke gedrochten ontstonden, omdat B. en W. zoo streng het lettertje 
wisten vast te houden. 

8e. Is er niet iets aan te doen, dat de ondragelijke toestand, die bestaat by het ophalen der 
faecaliön, eindigt ? Toen de heer Gosschalk nog zitting in den Raad had, beijverde deze zich er 
sterk voor, het voertuig van een doelmatige en meer stankvrye constructie te voorzien. Maar het 
is tegen eens doovemans deur geklopt | men blyft by het oude. Zouden evenals bij het Liernür-
stelsel geen stankvrije bakken bij de huizen kunnen geplaatst worden onder den grond, waarin 
van uit die huizen de inhoud door leidingen zich uitstortte, en die dan eens of twee maal per 
week in het morgenuur zouden kunnen geledigd worden ï En waar hst onmogelijk is der
gelijke constructie toe te passen, zouden daar geen stank vrije tonnen tegen jaariykscho vergoeding 
aan de huiseigenaars kunnen worden verstrekt V Inderdaad, men zou er menigeen mede verplichten 
die daarvan nu dikwerf het lastige moet ondervinden. 

Het is zoo, de verbetering aan den beerwagen is een stap op den goeden weg, maar de 
verandering zal wel vergeten raken. Mocht echter daartoe worden overgegaan.en tevens hierbij 
in praktijk gebracht hetgeen de heer D. aangeeft. Met het gebruik van stankvrije tonnen zou 
men waarlijk een heel eind gevorderd zijn. Nu doet zich dikwerf de ratel hooren, of op het geroep 
van het artikel, dat gevraagd wordt, wippen de huismoeders gangen uit en trappen af en staat 
voor menige huisdeur den voorbijganger een verrassing te wachten, die de beenen doet reppen en 
al de openingen van het hoofd sluiten... een benauwd oogenblik. Dat zou door stankvrij aan
voer weggenomen kunnen worden. Maar bovendien, waarom wordt zulk werk juist verricht, als 
de werkman, moede van zijn werk teruggekomen, op de nog gespaarde bank vóór zijn woning 
even zit uit te rusten ? Ook de tijdsverandering daarin zou velen ten goede komen, doch de kwaal 
niet genezen. Het vervoer kan geheel reukeloos geschieden. Waarom wordt dat niet verplichtend 
gesteld? Het is een werk tot algemeen nut en tot bevordering der gezondheid, waarvoor B. en 
W. moeten waken ? Wij vestigen dus gaarne de aandacht op de ons toegezonden bedenkingen, 
vertrouwende dat menigeen zich daarbij zal aansluiten en zijn krachten leenen tot bestrijding van 
wat onbillijk en onnut is. 
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TEN TOONS TEL LIN G E N, 

De Internationale Tentoonstelling, in 1888 te Brussel te houden, belooft veel. Reeds zijn de 
navolgende toezeggingen bekend: Italië 700, Engeland 600, Belgiö 5000, Frankrijk 800, Oosten
rijk 860, enz. Daaronder zijn zeer belangrijke inzendingen, als: een geheele brouwerij en vier 
bakkerijen, volgens verschillende stelsels in werking; een volledige inzending spoor- en tram» 
materieel, expositielokaal, waarin 16 kamerafdeelingen voor de Fransche meubelfabrikanten, een 
collectie van 20 pianos, ingezonden door een Amerikaansche firma, enz. 

Moge Nederland, dat in zijn hoofdstad van de Belgen bij de Internationale Tentoonstelling 
zooveel medewerking genoot, niet achterwege blijven, de gelegenheid is gunstig. 

De verwarmingskwestie houdt dezer dagen menigeen bezig. De stad Brussel zal in Septem
ber e.k. daarvan opnieuw bewijs leveren. De AasooiaHon des gatitrs Beiges, heeft verschillende 
belooningen daarvoor vastgesteld. Het doel is: tentoonstelling van toestellen voor gasverwarming. 
Zeker zal dit bijdragen om aan het vraagstuk nadere oplossing te geven, en niet van belang 
ontbloot zijn. Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij den voorzitter der Vereeniging A e r t B, Directeur 
der gasfabriek te Brussel. 

PREMIEN-TREKKING. 

HU. Inteekenaren worden herinnerd aan de Premietrekking, waarvan de V o o r w a a r d e n 
zijn opgenomen in Aflevering 16 — 1887. 

Reeds mocht de Redactie van verschillende plaatsen uit ons land biljetten tot toetreding 
ontvangen, hetgeen doet vertrouwen, dat het eerste aantal aandeelen spoedig geplaatst zal zijn, 
waardoor de belangrijke beschikbare premiën voor de overige seriën daaraan kunnen worden 
toegevoegd. 

REDACTIE. 
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B O U W K U N S T . 

SOCTBTEITSGEBOUW. 
{Bij de Plaat.) 

1Ê' 
| ^ | e t is ongeveer twee jaar geleden, dat te Kampen een prijsvraag werd uitgeschreven 

tot verkrijging van ontwerpen voor een sociëteitsgebouw. Talrijk waren de inzendingen. Daaronder 
behoorde ook het ontwerp dat deze aflevering vergezelt. De planverdeeliug vermeldt de bestem
ming, er kan dus weinig meer over gezegd worden. 

IETS OVER DE VENTILATIE VAN STALGEBOUWEN. 

(Tweede gedeelte.) 

De ventilatie-gaten worden zooveel mogelijk trechtervormig uit hout of zink vervaardigd, 
zie Fig. 8, waar een dergelijk van hout in plan en opstand is aangegeven. Tegen den invloed 
van het weder is aan den buitenkant-muur, boven de uitmonding, een plankje aangebracht, terwijl 
de binnenzijde voorzien is van een klep, welke met koord en schijf kan gesloten en naar verkie
zing op wijdte gezet worden. 

Ook heeft men trechtervormige aarden buizen met goed gevolg voor hetzelfde doel gebezigd. 
Eene zeer goede inrichting vormt Fig. 16, waar een kniestuk en buis tezamen verbonden, 

gebracht zijn tot buitendaks. De opening is door een dekking beschermd voor de regen- en val-
winden. Bij dergelijke constructie ontsnapt de lucht ten allen tijdo. Behalve deze verdienen de 
luchtopeningen vermelding bij Fig. 9 aangetoond. Dergelijke openingen hebben gewoonlijk eene 
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grootte van 0.25 a 0.20 M. en wordon geplaatst in de tegenover elkander liggende muren — 
veelal boven de ramen. De rechte kanalen gaven eene dadelijke doorstrooming en veroorzaakten 
daardoor belangrijk veel tocht. De gebroken richting kwam hierin ten goede. 

Bij de plaatsing dezer kanalen veranderde men de hoogte. Gewoonlijk werd, zooals Fig. 16 
doet zien, de opening zeer nabij de zoldering aangebracht, en het daar tegenover liggende kanaal 
op gelijke wijze. Daar echter de inrichting dan geheel van de windrichting afhankelijk was, 
zoodat bij lagen winddruk de luchtstroom zich dikwerf verwijderde langs de zoldering, zonder 
eenige uitwerking gehad te hebben, liet men de openingen lager aanbrengen. 

Ook ten opzichte der vorming van de openingen op gelijke hoogte bracht men wijziging. 
Doordien de wind zich dan eens aan deze dan aan gene zijde laat gevoelen, werd de gelijkmatige-
luchtstrooming gestoord. Teneinde den luchtaanvoer van de windrichting onafhankelijk te
maken en de werking daarvan naar goedvinden te regelen, bracht men de aanvoer-openingen, 
1.25 tot 1.60 M. lager dan aan de 'andere kant. Op die wijze ontstaat eene sterke luchtstrooming 
tusschen die openingen in schuinsche richting, welke luchtstroom, naar de grootte der gaten, 
evenzoo in grootte kan geregeld worden. Voor het vermijden van tocht voor het vee moet de 
plaatsing altijd zoodanig zijn, dat het vee hiervan geen nadeel ondervindt j een derde deel eener 
gewone stalhoogte is hiervoor wenschelijk. 

Om den tocht buiten te sluiten worden verschillende middelen in toepassing gebracht. Daar
onder behoort ook, zie Fig. 16, de ventilator van Scott. Deze constructie is echter nog al kostbaar. 

Deze ventilator bestaat uit twee eikenhouten kasten, welke aan beide einden open en van ver-
echillende grootten zijn, zoodat zij gemakkelijk in elkander kunnen geschoven worden. Zij worden 
in de door traliewerk afgesloten muuropening geplaatst. Pe binnenste kast heeft een klep, die 
den luchtaanvoer belet zijwaarts, doch wel opwaarts te stijgen. Tot tochtafsluiting en vermindering 
van snelheid in den luchtstroom worden in deze kasleu schotjes geplaatst, voorzien van gaten. 
Al naar gelang de wind dit vereischt wordt het aantal dier schotjes geregeld. De luchtstroom 
trekt nu door de verschillende ronde gaten naar binnen zonder eenige trekking te veroorzaken. 
Bij den zomerdag kan men de hulp dezer schotjes best ontberen. Een goedkoopere wijze tot 
dergelijke ventilatie is het buiten vlak af te sluiten voor de opening met fijn gevlochten, verzinkt 
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draadwerk; de binnenzijde met klep voorzien van vilt tot goede afsluiting of verstelbare 
jalouzieen. 

Even menigvuldig als de verschillende wijzen tot ventilatie zijn, evenzao is het gesteld met 
de sluiting; die, zooals Fig. 14 is zeker wel een der eenvoudigste. Een meer soliede en tevens 
zeer gemakkelijke is volgens Fig. 9. Door het in beweging brengen van de kruk openen en 
sluiten zich alle aan voerkan alen. Deze laatste sluiting heeft dit voordeel dat door den druk dien 
de stang uitoefent, de openingen allen terdege gesloten zijn, wat niet te verkrijgen is bij eene 
door touwwerk te openen en uit eigen gewicht met kleppen te sluiten. Welke ook de sluiling zij, 
altijd strekt het ten voordeele de aansluitingspunten van vilt te voorzien en het buitenvlak ter 
voorkoming van het invliegen van vogels enz., met draadwerk af te sluiten. 

Uit een en ander is reeds gebleken dat korte kanalen door het muurwerk trekking veroor
zaken. Daartoe brengt men de horizontale opening met de verticale in verband. De korte aan-
voeropenin^ deed men uitkomen op eene in het muurwerk gespaarde ruimte, die loodrecht was 
opgetrokken, daardoor werd de luchtstroom verdeeld en vertraagd. Een op dergelijke wijze samen
gestelde constructie geeft Fig. 17 aan en is in de veestallen op het landgoed Hauenstein te Beieren 
toegepast. 

In de plinten zijn openingen groot 0.13 M. aangebracht. De lucht, die hier binnentreedt, 
verdeelt zich in het muurwerk en komt van achter de voederbakken omhoog. By den winter 
worden de openingen met stroo gedekt, waardoor de koude lucht afgesloten wordt. Deze lucht» 
aanvoer werkt zeer gelijkmatig. 

Al deze construction berusten voornamelijk op het stelsel om langs horizontalen weg de 
lucht aan- en afvoer te bevorderen. Toch waren de uitkomsten daarvan niet zoo bevredigend of 
men bedacht weder nieuwere, waarbij de verticale aan- en afvoer een belangryk aandeel heeft. 

Daartoe maakte men kanalen, in de zoldering aanvangende en zoo tot buiten de kap, boven 
de nok uitloopend, in welke kanalen men dikwerf verschillende afdeelingen of tongen plaatste. 

De invloed van het weder maakte dergelyke eenvoudig samengestelde construction dikwerf 
doelloos, daar de bedorven lucht wel werd weggetrokken, maar de versche lucht niet kon binnen
dringen dan by sterken druk op het bovendeel van het kanaal; waardoor deze dan alleen door de 
aanwezige openingen, deuren of ramen naar binnen kwam. 

De eerste technici, die dcor middel eener verticale buis de warme lucht opwaarts, de 
koude afwaarts voerden zijn Kinnel en Muir geweest. Zij schoven twee ronde zinken buizen of 
houten kokers, vierkant van vorm, ineen, zoodat de buitenste van onderen een trechtervorm had 
en tegen de zoldering aansloot; hierdoor verwijderde zich de bedorven lucht. De binnenste buis, 
die langer doorhing, reikte tot in de stal en voerde de versche lucht aan. Fig. 18 doet zulks zien. 

Een andere constructie, evenwel op hetzelfde beginsel berustend, is de ventilator met vier 
kanalen, evenzoo door Muir gedacht, ook wel genaamd vierzijdige ventilator. 

De naam duidt reeds genoegzaam aan, dat de uitstrooming der lucht kan plaats hebben 
onder verschillenden winddruk, waartoe de vier richtingen geëigend zijn. De constructie van 
Fig. 21 is alsvolgt: De uit regelwerk gevormde wanden van den schacht steunen op de zoldering, 
door die zoldering verwijdt.de opening zich trechtervormig. Het bovengedeelte komt boven den 
nok uit, en is voorzien van jalouzieën-kap met beweegbare gedeelten. De geheele schacht is door 
twee zich kruizende schotten in vier gelijke vakken verdeeld. Al na nu de windrichting is, kan 
men van deze twee tot aan- en twee tot afvoer van lucht bezigen. Door de jalouzieBn wordt 
bet terugdringen der lucht, die afgevoerd wordt, belet, zelfs by zeer sterken winddruk. 

http://verwijdt.de


De monding van don Bchacht op de zolderingshoog'te kan met draaibare kleppen ge8lotenr 

•waardoor aan- en afvoer ten allen tijde kan geregeld worden. 
Om te voorkottien Mat de wanne lucht die uit de Stal komt bij het doortrekken van den 

ventilator door de zich aldaar bevindende koude niet verdikt, en daardoor zwaarder van gehalte 
wordt, waardoor het uitstroomen wordt belemmerd, voorziet men de holle ruimten, beptaande 
tussohen de vakken van' regelwerk, met strdohaksel, zaagsel of slakkenwol, welke materialen 
slechte warmtegeleiders zijn en daardoor de verkoeling der lucht verhinderen. Ook het 
buitenwaarts gaande gedeelte dat uit dubbele houtdikte bestaat, voorziet men daartusschen met 
asphaltpapier. 

Ook deze vinding deed weder andere volgen, waaronder die, welke tot grondslag hebben den 
aan- en afvoer door verschillende buizen te bewerkstelligen, zie Fig. 19. 

Twee afzonderlijke buizen zijn door de zolderverdieping heen naar buiten opgetrokken; door 
de werking van beide kan eene ongestoorde luchtverwisseling plaats vinden. Daar sterken 
winddruk de werking kan verstoren, heeft men, ter voorkoming daarvan, aan de buizen geen 
gelijke hoogte gegeven. De aanvoerbuis gaat gelijk tot aan den nok, terwijl de afvoerbui» 
hooger gaat en deze bovendien voorzien is van een Wolpertschon luchtzuiger, waardoor de werk
kracht verhoogd wordt. 

Dergelijke verticale luchtaan- en afvoer kan ook zeer geschikt geschieden door kanalen, in 
de muren aangebracht, waarop verschillende horizontale kanalen kunnen uitloopen. De opening tot 
uitstrooming make men dan zoo kort mogelijk bij de bevloering. Ook kan men op die wijze 
alleen den luchtaanvoer vormen; de verticale leiding moet dan flink boven de muren uitkomen 
en van een luchtvanger voorzien worden. 

De versche lucht moet daardoor een langen loop maken, alvorens binnen te treden, waardoor 
deze in snelheid en koude merkelijk verliest, zelfs geen tocht meer veroorzaakt. Het ongeveer 
bij den vloer binnentraden oefent tevens een sterken druk op de aanwezige lucht naar boven uit. 

De schachten, die zich in de zoldering bevinden, nemen daardoor de slechte lucht in groote 
hoeveelheid op. 

De langs verticalen weg aangevoerde lucht neemt bij het naar binnen stroomen, eene hori
zontale richting ami, en geschiedt door de in de zoldering geplaatste schachten weder op verticale 
wijze. Dergelijke samengestelde inrichtingen noemt men die, volgens gecombineerd stelsel. 

De ervaring geeft dit systeem de voorkeur boven vele anderen. 
Het afsluiten der kanalen geschiedt op de reeds vroeger besproken wijze. Veel bijzonders 

valt hierbij dan ook verder niet op te merken, dau alleeü dat de door de zoldering gemaakte 
schachten, van metselwerk of zink, doch meestal van hout zijn samengesteld. 

De constructie dier schachten, die steeds veel overeenkomen met Fig. 21, ie uit geteerde of 
ook uit ongeschaafde planken op het regelwerk aangebracht, waarvan de holle ruimten zijn aan
gevuld. De vorm van den schacht is gewoonlijk pyramidaal. Dit bevordert het wegtrekken der lucht 
De boven den nok uitkomenden kap is voorzien van jalouzieön, die allen verstelbaar zijn en, naar 
de windrichting is, kunnen gebruikt worden. De schacht kan bovendien aan het benedeneind 
geheel door een klep of schuif afgesloten worden, wanneer luchtverwisseling niet gevorderd wordt. 
Fig. 12, 18 en 22 geven omtrent deze constructie duidelijker verklaring. 

Buiten deze verschillende stelsels bestaan er nog vele'anderen. Daaronder is niet onbelangrijk 
dat, waarbij van dubbele zolderingen is partij getrokken. Men rekent dit stelsel, toegevoegd aan 
de reeds bekende, ouder de gemengde stelsels. 
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Reeds vroeg heeft men bij den bouw van stallingen «pouwmuren gebezigd, hetzij door da 
bouwmnron met open ruimte te verdeeleu of door gebruik van holle steenen. 

Dat verhindert het opnemen en doordringen van vocht. Terwijl de stalmuren aan de buiten* 
zijdo door regen of weerverandering vcchtig worden, geschiedt hetzelfde aan de hinnenz\jde door 
verdikking der dampen in de bebouwde ruimte aanwezig. De aangebrachte holle ruimten in de 
muren nemen dit ongerief weg, waarvan gebouw en dieren anders veel nadoe! ondervinden. Daar 
de damp zich vooral aan de zoldering hecht, zon men op middelen waardoor de verspreiding 
daarvan verkregen werd. Men overwelfde de zoldering door holle metselsteenen, liet hier en daar 
openingen om zoo de lucht te laten doortrekken tot een tweede, daartoe gemetselde bevloering. 
De tusschenruimte werd dan op 0.16 iï 0.20 M. genomen. De op die wij zo ontstane ruimte liet 
men tegeljjk voor ventilatie dienen. Men zie hierover de afbeeldingen lig. 28 en 24. 

Op die wij/.u werd te Beieren een koestal ingericht. Elk gewelf heeft verschillende openingen 
door de holle steenen gevormd. Deze steenen hebben eene breedte van 0.18 bij eene hoogte van 
0.80 M. Hierin zijn de gaten van 0.06 M., die de slechte lucht of damp aantrekken; van daar 
stroomt die lucht in het hoofdkanaal dat 0,27 M. hoog is en over de geheele stal-lengte loopt. 
Uit dat hoofdkanaal gaat de lucht door de kanalen tot boven den nok, welke kanalen van sluiting 
voorzien zijn. De afvoerkanalen worden ter voorkoming van verkoeling der op den zolder aan* 
wezige koudere lucht bekleedt met stof die een slechte warmtegeleider vormt. Ten slotte blijvon 
er nog verschillende ventilatle-toestellen over die het afvoeren der lucht bevorderen. Zij hebben 
de eigontjehap den afvoer in elke windrichting te doen plaats vinden en beletten het binnendringen 
van sneeuw of regen. Zij bestaan uit geheel vaste of afzondorlij ko deelen. Bij de eersten zijn de 
uitstroomingskanalen van golijko grootte, bij de laatsten is dit verschillend. De vaste kappen 
blij Icon in het algemeen de beste te zijn; zij zijn tevens goedkooper dan de beweegbare, torwijl 
de laatsten bij eenige hapering dadelijk geheel werkeloos zijn. 

De Wolpertsohe luchtzuiger is door zijn eenvoudige constructie en goede werking wel de 
meest bekende en geschiktste. De overigen zijn van Windhausen en Bussing, Noggerath en Dorn, 
die echter allen niet veel beter resultaat leveren dan Wolpert geeft. 
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DE CONSTRUCTIËN VOOR DE PARIJSCHE TENTOONSTELLING. 

"Wanneer men de Fransche vaktijdschriften tegenwoordig volgt, dan vindt men deze meeren^ 

deels gevuld met omschrijvingen vaa de belangrijke werkzaamheden, welke de Parijsche wereld

tentoonstelling vereischt. De Genie Civil is voor de helft van ieder harer afleveringen tot dit doet 

bestemd en men ipoet zich daarbij verwonderen over de vindingrijkheid waarmede de kleinste 

bijzonderheid of bepaling wordt meegedeeld. Aan lof voor de constructeurs ontbreekt het niet,-

De bouw is zeker in alle opzichtan merkwaardig, vooral waar het den 300 Meter hoogen toren-

betreft. Het ijzer laat zich niet zoo geriefelijk als het hout bewerken, zoodat een ijzeren toren

immer constructief belangrijker is dan een van hout. Het ijzer laat niet toe hier en daar plotse

ling eene versterking aan te brengen, waar die noodig wordt geacht. Ook doet een breuk, die 

zich lang verborgen heeft gehouden, opeens de schromelijkste verwarring in het geheele samenstel 

ontstaan, waardoor het onderzoek der materialen daarbij zooveel te nauwkeuriger moet geschieden, 

hetzij door belasting als anderszins, terwijl bovendien het geheel volgens v oorafgemaakte bere

kening moet ingericht zijn, iets, waarbij de houtconstructie veel meer speling geeft. Uit een en 

ander volgt, dat dergelijke ijzeren toren altijd een meesterstuk vormt op het gebied der con

structie. Het metselwerk, noodig tot dracht voor de steunpunten, is op einde Juni gereed gekomen 

en reeds is het onderdeel van het ijzeren binnenwerk opgesteld tot een hoogte van 15 M. boveK 

den beganen grond. Daarmede is het werk reeds een belangrijke schrede gevorderd. De grondslag 

eenmaal gereed zijnde, is het mogelijk de verschillende deelen ineen te zetten en daardoor in 

hoogte spoedig te klimmen. Doordien die metselwerken deels op drassigen deels op vasten grond 

moesten aangelegd worden, vorderden deze, met het oog op het groote daarop komend gewicht,. 

den meesten zorg bij den aanleg. 

Een belangrijk onderdeel vormen de verplaatsbare steigers, hierbij in gebruik, waarvan d& 

kleinen eene hoogte van 26 M., de groeten eene van 45 M. hebben. De kleine zijn piramidaal van 

vorm, de stijlen en dwarsregels aaneengekoppeld door kruisschoren. Zij doen tegelijker tijd dienst 

tot ondersteuning. De reeds in schuinsche richting geplaatste ijzeren gedeelten, geven het aanzie» 

van eene constructie die in vallende houding is, hetgeen vooral versterkt wordt doordien de steun-

blokken waarop de ijzeren spantbeenen zijn bevestigd, evenzoo in gelijkmatige dikte hellend 

aangebracht zijn op de gemetselde voeting. Dit gedeelte geeft reeds de hoogte aan van den sokkelr 

die ieder steunpunt omsluit. Hierin zijn de toegangen aangebracht. De ijzeren bekleeding ' 

is van zeer goede profileering en vakverdeeling voorzien, terwijl, waar het open gedeelte der 

opgaande spantbeenen begint, de overgang wordt verkregen, door aangebrachte versiering die het 

een aan het ander aansluit. 

De hoek, waaronder de vier steunpunten worden opgesteld, is 54°. Alhoewel de ontwerper 

vol vertrouwen in zijne berekeningen is, heeft men'echter nog waarborgen genomen, om indien 

de hellende richting eenige aanleiding tot verzet mocht geven, dit door belasting in evenwicht 

te houden, waartoe in elk der vier draagpunten, daartoe dienstige inrichtingen zijn aangebracht. 

Het merkwaardigste van dezen torenbouw is voorzeker wel, dat als men tot eene hoogte van 50 M. 

is gevorderd en de vier steunpunten volkomen zijn vereenigd, dat dan de geheele zwaarte der nog 

overige 250 Meter berust op een draagvlak zonder verticale ondersteuningspunten. 

De vier zijwaarts wijkende beenen zullen door dien druk zijdelings uitgeoefend, een veel 
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grootere maoht hebben te weerstaan. Van bovenaf drukt het gewicht in, en doet benedenwaarts 

uitwijken zoodat de voeting heel wat voor zijne' rekening krijgt. Bewijst bet welslagen der con

structie de mogelijkheid er van en de juistheid der berekeningen die tot dat resultaat aanleiding 

gaven, dan zal ook de achting voor den ontwerper in gelijke mate klimmen, die dergelijke, wer

kelijk stoute onderneming beproefde. 

Wij kennen ons volstrekt het recht niet toe, daaraan te twijfelen, echter zou de praktijk 

ons het vermoeden geven, dat niet het ijzeren samenstel zich zal begeven, maar wel daar waar 

de verbinding tusschen ijzer en steen is verkregen. De zijdelingsche druk welke daar het grootst 

is, kan het verband vernietigen. Vooral ook omdat de spantbeenen niet ingesloten zijn in 

schoenen, passende op horizontaal aangelegd muurwerk, maar dat muurwerk en de daarop 

geplaatste steunblokken het schuinsche bovenvlak aannemen. 

De overige deeleu van den toren worden zooveel mogelijk vooraf ineengezet en dan geplaatst. 

Het gewicht neemt dan wel belangrijk toe, doch deze wijze van werken bespoedigt de plaatsing, 

en kan ook grooter aantal werklieden dan worden gebezigd. Men berekend tegen het einde van 

het jaar tot eene hoogte van 50 M. gereed te zijn, waarvoor dan drie duizend ton ijzer noodig zijn 

geweest. In dat geval schat men de algeheele voltooiing op November 1888. — Dus intijds ge

noeg. — Zeker is het, dat, al moge over de aesthetische waarde veel gezegd zijn en de toren 

werkelijk geen mooi effekt maken in vergelijking met zijn Brusselschen voorganger, als constructie 

is zij zooveel te belangrijker en geheel.nieuw van aard. Terwijl te Brussel de steeds verminde

rende steunpunten het draagvlak gelijkmatig verplaatsen, geschiedt dit bij de Parijsche zoo geheel 

anders, waarom bij welslagen de constructie kan gerekend worden tot een geheel nieuwe welke 

het terrein voor verdere onderzoekingen opent. Ook hierin alleen ligt het zwaartepunt der 

geheele opvatting. 

BRIEVEN UIT DK HOOFDSTAD. 

Brand bij V a n L i e r . Toen het bekend werd, dat in de afgeloopen week, in het schouw

burggebouw, Amstelstraat, tijdens de uitvoering, eene gasontploffing plaats had gehad achter op 

het tooneel en heel wat ontsteltenis onder de bezoekers veroorzaakte, kwam mij dat als een kleine 

waarschuwing voor van wat wellicht te wachten staat, wanneer dergelijk ongeval zich opnieuw 

voordoet. 

ü hebt er op gewezen en het is inderdaad merkwaardig hoe weinig gelegenheid er is, om 

in zulke oogenblikken onbeschadigd het vrije luchtruim te bereiken. Ik heb mij daarvan eens 

overtuigd, omdat ik moeielijk kon gelooven, dat in een stad, waar de zorg voor brandgevaar zoo 

uitnemend is, nog dergelijke toestanden bestaan en u wellicht niet van overdryving waart 

vrij te pleiten. Het was Zaterdagavond. Een verschrikkelijk stuk was aan de orde, nl. Maria 

Antoinette enz., een stuk waarin Veltman in al zijne kracht kon optreden, dat bovendien 

vol van aantrekkelijke tafereelen is voor een tijd als de onze, die wel van zoo'n beetje oproer ïs 

gediend. Daarbij werd de Marseillaise gespeeld en die oude juffrouw wordt door velen nog als 

een jonge maagd begroet; in één woord, daar was zooveel, dat de massa, daar aanwezig, boeide, 

dat de kinderen Israels als het ware met het hoofd tegen de zoldering zaten gedrukt. Er was 

geen plekje onbezet. De zaal had de hoofdzakelijke brandvrije wijzigingen ondergaan. Gas was 
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er nagenoeg niet aanwezig, wellicht komt dit er nog, dooh ik veronderstel, dat het tot de veilig
heidsmaatregelen behoort, dit achterwege te laten. De groote kroon moest dus als maan fungeeren 
welke dit gedeelte van het aardryk enkele oogenbUkken beschynen moet. Het kan, maar het heeft 
wel iets van een totale verduistering. Een nohttal lantaarns moesten dienen om, wanneer op de 
eerste wenk het lioht dier groote kroon afgesloten werd, het volkomen duister te voorkomen. De 
uitgang had van uit het parterre een dubbele breedte gekregen., Om in de haloons te komen moest 
men door de stalles gaan en een trapje af dat tot een voetval scheen uit te noodigen. Bij de eerste 
optsteltenis zullen allen, die van dat trapje gebruik moeten maken, den zekersten weg kiezen — als 
het toch om vallen te doen is, maakt het weinig verschil hoe — en in parterre of stalles springen 
hetgeen niet weinig de ontsteltenis vergroot. Maar ook die stalles, in doorgaande rij, bieden veel 
ongerief aan, omdat zij weinig ruimte voor doorgang overlaten. Maar nu het kardinale punt: alles 
spoedt zich naar buiten. Wat van boven komt ontmoet, in eigenaardige pluiye en lawaai de 
deftige luikjes van de beste plaatsen en er komt een opeenhooping onder aan de trap, die niet 
te vermy'den is. Ook juist dien avond struikelde een knaap en het »s t o p" was het gevolg. Wat 
moet het zijn wanneer er werkelijk iets gebeurt. Ik dacht er by mfi zelven over na, toen ik 
al die menschen als haring in de ton zag opeengepakt, hoe by zulk eene onvoldoende inrichting 
immer de schromelijkste gevolgen moeten komen, en dat het kan gebeuren, dat bewees de afge-
loepen week reeds in miniatuur. 

Br is dus niet genoeg op te wijzen, dat waar men van dergelyke uitspanningen zoo veel
vuldig gebruik maakt, de zorg van overheidswege grooter moet zijn, dan zich die nu nog kenmerkt. 
Halve maatregelen, hoe kostbaar het nemen ook voor den eigenaar zy, helpen het publiek 
niet Men beseffe het wel. 

Een geruststellende mare gaat van onder de Centraal-Stationsverkapping de wereld In. De 
kranke geneest. Na het slikken van 26 Meter palen houdt de ziekte op. Het komt er dan toch 
werkelijk op neer, dat die grond tot rust te brengen is, on de kap geen vrees behoeft te geven, 
als de voorzorgen maar goed genomen zijn. De heer J. Kooy verkreeg by onderhandsche aanbe
steding het ongewone werk uit te voeren om palen van 26 M. den grond in te werken. 

Met eene stoomhei, (üe 120 maal per minuut slag leverde, verdwenen de palen allengs. Het 
is een dankbare oplossing. Spoedig kan de in gebruikneming van het station nu wellicht tegemoet 
gezien worden. 

Men houde echter ook met den zijdelingschen druk rekening, 't Kan gemakkelijk geschieden. 
Het bevestigt de stelling, dat wie goede beenen onder zich heeft, voor omvallen gevrywaard is, 
De viaduct heeft geen beenen onder zich. 't Zou wel verkieselyk zjjn de proefneming maar door 
te zetten, ook op dat deel, en de veel besproken geschiedenis raakt vergeten. Maar 26 Meter 
palen zijn zeldzaam en als op groeien gewacht moet worden, zal het weefsel, dat weer een paar 
openingen meer heeft gekregen, er wellicht niet meer zijn. 

Wij hebben In een onzer straten een stalgebouw staan, dat met het daarachter liggend 
perceel een geheel vormt en aan een der hoofdgrachten uitkomt, 't Is een prachtig perceel voor 
hem, die de geheele ruimte kan in beslag nemen. Zoo dacht er ook een Kerkgenootschap 
ten onzent over. Het doet er niet toe welke, want er zijn er tegenwoordig zoo veel, dat zü toch 
niet meer uit elkander te houden zijn. Het plekje werd geschikt geoordeeld om voor den tem-
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pelbouw bestemd te worden. — Er volgde koop. — Maar daar kwam roet in 't eten. — Zou de 
koop aan het doel beantwoorden, dan moest ook de tuingrond voor bebouwing bestemd worden. 
Nu hadden de bouwverordeningen, waartegen mén in het laatst van het vorig jaar zoo stork 
was opgekomen, bet zoo gemaakt, dat dergelijk plan verijdeld werd. In dat geval was men 
bekocht. — Maar de schaar der geloovigen telde in hun midden een die een handje geholpen had, 
om die wet te bekrachtigen. Die kon maken, kon ook breken en op zijn invloed werd gerekend. 

Hoewel dat wel geen verandering zal kunnen brengen, volgens de regels van het goed recht, 
zou het toch mogelijk zijn dat een achterdeurtje gevonden werd, waarop toevallig begunstigden 
werden binnengelaten. Dit zou te betreuren zijn. De bepaling, daar is indertijd opgewezen, is 
onbillijk waar ze dengeen treft die door verandering zich zou moeten beperken in ruimte; billijk 
echter waar zij de vernietiging voorkomt der open ruimten tusschen de perceelen gevormd, 
waardoor het menigeen gegund is, de nabootsing van het buitenleven te kunnen genieten. Al 
treft zij hem zwaar, die ten deze buiten den waard gerekend heeft, nu het eenmaal zoo is, 
blijvo de bepaling van gelijke kracht voor allen of zij worden gewijzigd in dien zin, dat zij een 
ieder bevredigt. 

VlTEÜVIÜS. 

RECHTSPRAAK. 

Toen het prospectus, 'twolk de geboorte van het Vademecum vermeldde, ziju tocht aanving, 
werd daarbij bepaald, dat onder de te behandelen onderwerpen ook zou voorkomen»Rechtspraak." 
Op die wijze zouden verschillende voorgekomen quaestiën bekend worden en tot nut hebben, dat 
men zich kon wachten voor de moelel̂ jkheden, die anders het loon zijn van daden, die een 
rechtgeaarde maatschappij onwaardig moeten zijn. 

Wij deden volgens dit program en ontvingen van enkele inteekenaren bewijzen, dat zij met 
de behandeling dier onderwerpen instemden, terwijl het verzoek daarbij gepaard ging zooveel 
mogelijk zaken te bespreken welk hier te lande aan de orde kwamen, welker mededeeling meer 
nut had dan die van feiten, welke elders zijn voorgevallen en, bij verschil van landaard, gewoonten 
en wetgeving, dikwerf ook geheel anders begrepen worden. 

Zoo geschiedde het en de eerste belangrijke zaak brachten wij bij ons over. Een vreemde 
verrassing volgde. Een aangeteekende brief riep ons naar het postkantoor om het uittreden van 
een onzer inteekenaren te vernemen, betrokken in de zaak waarvan de mededeeling geschied 
was. Dat was waarlijk een slechte aanmoediging. Toch kan dit meer het geval zijn. Doch wij 
mogen daarom nog niet van richting veranderen. De namen der betrokkenen echter zullen wij 
voortaan met een enkelen letter aangeven; de zaak die blijft er hetzelfde door. 

Rtuft dan levtranèier reoht op da borgen van eenig werk, ie verhalen wat hy van den aannemer voor 
levering van materialen aan dut werk te vorderen heeft, tot het oogenblik dat deze dit onvoltooid ttttakt? 

De Heer H. is houthandelaar van beroep te W. Hij leverde aan S. hout voor den bouw van 
een huis ten behoeve van B. teO. — V. en V. waren beiden borgen. Voor de som van ƒ 6199 werd 
de verbouwing aangenomen, HIJ het bestek, volgens welks eisch de borgen zich tegenover den 
bouwheer verbonden, wanneer 8. in gebreke bleef het werk voltooid op te leveren, waren de 
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algemeene voorschriften des ryks van 12 September 1882 N». 6 ook daarvoor van kracht. De be-
talmg van het bouwoyfer was in vyf termynen verdeeld en wel '/. - •/. —'/ - • / _ > / Tn T,,,..-
laar. i i. o J ' • ' • / « / i /§. ±D «lulu 

1886 nadat S. den eersten termyn ontvangen • had, liet deze het werk onvoltooid over, waarop de 
bouwheer van zyne rechten gebruik maakte en de borgen voor de verdere uitvoering opriep Deze 
voldeden hieraan, maakten het werk af en ontvingen de nog verschuldigde gelden. H. had inmid-
dels werk gemaakt, om de gelden voor zyne levering aan 8. gedaan te waarborgen, en hierover 
de borgen onderhouden, waarvan het gevolg zou geweest zyn, dat deze zich tegenover den aan-
«emer 8. hadden verbonden uit de te ontvangen gelden, ook die pretentie te voldoen Het 
werk echter bleek volgens zuinige rekening aangenomen te zyn, zoodat niet aan voordeel wel 
aan verlies te denken viel. 

De houthandelaar H. beweert nu, dat de borgen door het ontvangen der temynen geld onder 
hunne berusting hebbon. dat den aannemer 8. toekomt, en zij nu verantwoording schuldig zijn 
van het gehouden beheer der werkzaamheden, zich niet er mede kunnen afmaken door te ze J e n 
dat het werk nadeelig voor hen was. Daartegen brachten de borgen in, dat zy hunnerzijds, na Juni 
z.ch eveneens hadden gewaarborgd, door het ontvangen eener verklaring op 22 Juli 1886 van' 
den aannemer 8, waarbij dez. afstand deed van alle rechten op de aannemingssom, dat dus de 
Acties, door den eischer gesteld, ten deele onwaar zijn. Zoo stond de zaak, die 25 Juli 11 voor 
de rechtbank te R. kwam, en waarvan het gevolg was, dat de volgende concluaie werd genomen 
welk zeer ten nadeele van den houtkooper H. als eischer uitliep. 

»De rechtbank, enz. 
»Overwegende in rechten: 

»Dat het tusschen partijen als vaststaande mag worden aangenomen-

. 1 . . dat genoemde 8. van B. te G.. heeft aangenomen, en deze aan hem heeft aanbesteed 
voor de som van ƒ 6199, te betalen in v f̂ termijnen, het bouwen van een huis aan de markt te 
G., wjk A, n». 148. en dat de gedaagde, derde gearresteerde, en V. zich ten behoeve van den 
aan besteder voor deze aanneming tot borgen hebben gesteld j 

.20. dat de aannemer 8., den eersten termijn der aannemingssom hebbende ontvangen in de 
maand Jum 1886 het door hem aangenomen werk heeft laten liggen, als wanneer de borgen 
ten verzoeke van den aanbesteder daartoe gesommeerd, dat werk hebben uitgevoerd-

.8 ' dat daarop de borgen, ingevolge g 460 der algemeene voorschriften voor de uitvoering en 
het onderhoud van werken onder het beheer van het departement van waterstaat, handel en 
ny verheid, vastgesteld 12 September 1882, en waarop de .eisscher, arrestant, zich zelf als ten deze 
toepasselyk bij dagvaarding en conclusie van eisch beroept, de vier laatste termijnen der aanne-
rmngssom hebben ontvangen, dat echter, zooals de gedaagde, derde gearresteerde, heeft gesteld 
en door den eischer, arrestant, niet is betwist of weersproken; 

»4«. de borgen bij de uitvoering van het werk verlies hebben geleden; 

. 0 , dat echter een beroep op dit artikel in c a s u geacht mag worden te zyn misplaatst; 

.Dat mmers dat artikel kennelyk op het oog heeft, vooreerst het geval, dat de derde gear-
resteerde w e r k e l i j k g e l d e n of g o e d e r e n van den g e a r r e s t e e r d e ond er z ich 
heef t , en daaromtrent verantwoording moet geven, en ten andere het geval, dat de derde 
gearresteerde wel v roege r , doch op het oogenblik van de gevraagde verklaring n i e t s meer 
aan den gearresteerde schuldig was; dat in d ie gevallen blijkens het artikel de verklaring met 
redenen moet zyn omkleed en aldus zal moeten inhouden wat aldaar staat omschreven i 
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>()., dat evenwel de verklaring, zooals die door den gedaagde, derde gearresteerde, is gedaan, 
niet kan worden gebracht onder één der gevallen, in art. 742 Wetb. v. Burg. Reohtsvord. ver
meld ; dat toch die verklaring geen andere is, dan een algemeene en onvoorwaardelijke ont
k e n n i n g van a l l e schuldplichtigheid jegens den aannemer S., zoowel ten tijdo van het ook 
onder don gedaagde, derde gearresteerde, gelegd arrest, als daarna *, dat nu een verklaring ont-
kentenis van elke schuldplichtigheid bevattende, bezwaarlijk uit den aard met redenen kan zijn 
omkleed; 

»0., dat echter de gedaagde, derde gearresteerde, in elk geval zij n verklaring niet alleen deed 
staan, maar daaraan nog heeft toegevoegd een opheldering aangaande zijn vroegere verhouding tot 
den aannemer S., onder bijvoeging, dat die verhouding ten deze wel verlies, maar geen winst 
had opgeleverd; 

»()., dat mitsdien de gedaagde, derde gearresteerde, in zijn verklaring — zelf gedaan, met 
bereidverklaring tot beéedlging — niet kan worden geacht in strijd met eenig voorschrift der 
wet te hebben gehandeld, of dit niet te hebben opgevolgd: 

»0., met betrekking tot de vraag, in hoever de gedaagde derde gearresteerde, met znn gedane 
verklaring zal kunnen volstaan; 

»(), dat de eischer, arrestant, de deugdelijkheid dier verklaring betwist, op grond, dat de 
gedaagde, derde garresteerde, die met V. voornoemd, als borgen de vier laatste termünen der 
aannemingssom heeft ontvangen, alzoo wel degelijk gelden van den aannemer S. onder zich heeft, 
en aan dezen verschuldigd is; 

»0., dat de eischer, arrestant, die verklaring alzoo betwistende, verplicht is, ingevolge de 
bepalingen van artt. 741 en volgg. Wetb. y. Burg. Rechtsvord., de ondeugdelijkheid daarvan te 
bowijzon; dat echter de eischer, arrestant, dat bewijs niet alleen niet heeft geleverd, maar dat 
integendeel de deugdelijkheid der verklaring ten volle ten processe vaststaat; 

>0., dat toch — ongeacht dat reeds uit de feiten, zooals die hierboven als vaststaande zijn 
aangenomen, mag worden afgeleid, dat de gedaagde, derde gearresteerde, en zijn medeborg voor 
de uitgaven in de uitvoering van meer bedoeld werk v e r h a a l op den hoofdschuldenaar S. 
hadden, en de door hen ontvangen voormelde termijnen der aannemingssom tegenover hem alzoo 
zoovee l moge l i j k in c o m p e n s a t i e konden brengen, waardoor als van zelf elk recht 
van S. op die termijnen verviel — in elk geval de dooi* de gedaagde, derde gearresteerde, ten 
processe overgelegde en door den eischer, arrestant, niet betwiste onderhandscbe akte, gedagtee-
kend 22 Juni 1886, ten deze is afdoende; 

»Dat immers bij die akte, aangegaan tusschen den aannemer S eenerzijds, en de meerge
noemde borgen anderzijds, en welke akte uitsluitend het aangenomen werk, ten deze op het oog 
heeft, die aannemer verklaart, dat hij afstand doende van het door hem aangenomen werk, tevens 
van a l l e r e c h t e n op de a a n n e m i n g s s o m en de w e r k e n a f s t a n d doet , waar-
togonover de borgen ala zoodanig zich verbonden, om het bedoelde werk uit te voeren, en de 
betalingstermijnen in ontvangst te nemen; dat uit deze zoo algemeene en onyoorwaerdel\jke 
cessie van alle rechten op de aannemingssom ten behoeve der borgen vulgt, dut die borgen, be
doelde termijnen dier aannemingssom ontvangende, teneinde daarnit zooveel mogelijk het door 
hen uit te voeren werk te bestrijden, die termijnen niet ontvingen voor een ander, maar voor 
zichzelf als hun eigen geld, en dat geld derhalve niet van, of vdór een ander onder zich haddon; 
dat, toen derhalve later, en wel den 21 Augustus 1886, beslag werd gelegd onder de borgen op 
alle gelden en goederen, als door hen aan den aannemer verschuldigd', en waarmede kennelijk 
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werd bedoeld de resteerende aannemin^ssom, door de borgen ontvangen, als zijnde van anderen 
aard, van beweerde schuld van de' borgen jegens den aannemer ten processe geen sprake, de 
borgen in geen geval ter zake van die aannemingssom iets aan den aannemer waren verschuldigd, 
noch ten tijde van het gelegd beslag, noch later; 

»0., dat uit het overwogene voortvloeit, dat het door den eischer, arrestant, aangeboden ge-

tuigenbewijs als niet ter zake dienende en afdoende zal behooren te worden gepasseerd; 

>0., dat derhalve de verklaring door den gedaagde, derden gearresteerde, gedaan, zal behooren 

te worden goedgekeurd, en hij daarmede tegenover den eischer. arrestant, zal kunnen volstaan; 

»Gezien de artt. 1876 en volgg. 1461 en vollg. Burg. Wetb. 56, 57, 741 en vollg. Wetb. v. 

Burg. Kechtsvord.; 

«Passeert het door den eischer, arrestant, aangeboden getuigenbewijs; 

»Keure goed de verklaring, zooals die door den gedaagde, derden gearresteerde, bij zijn 
conclusie van 26 Januari 1887 is gedaan; 

•Oordeelt, dat die gedaagde daarmede zal kunnen volstaan; 

»Veroordeelt den eischer, arrestant, in al de kosten van het proces." 

DE BLECTRICITEIT. 

De uitgever C. L. Brinkman te Amsterdam zond ons ter kennisneming de uitgave: »De 

Keetricitat in het maatsehappelijk leven, leiddraad tot zelfonderricht, met 1000 illustration." Het 

verschijnt in afleveringen van 4 vel druks & 16 pagina's. De prijs per vel is ƒ 0.12}. De yorm is 

zeer beknopt en aangenaam, de druk duidelijk en de illustration zijn allen met zorg bewerkt. Doch 

de hoofdzaak is de inhoud. — Vooral in onzen tijd, nu de electriciteit zich meer en meer het 

burgerrecht toekent, is het van belang in hare geheimen te kunnen doordringen. Daartoe geeft 

de uitgave bijzonder gunstige gelegenheid; want, op begrijpelijke wijze gesteld, brengt die inhoud 

zelfs den meest oningewijde op den weg, om zich met de electriciteit vertrouwd te maken. Onge

twijfeld zal het dan ook in bibliotheek of op boekenrek bij velen eene welkome plaats vinden, 

waarom wij onze lezers gaarne er op attent maken. Indien zij de vindingen van onzen tijd willen 

leeren kennen, moeten zij het koopen van dit werk niet achterwege laten. 
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B O U W K U N S T . 

DTE PORT VON CLEVB. 
J. ÖOSSOHALK, Arohlteot. 

(Bij de Plaat.) 

gSpT zyn zeker weinig inwoners van Nederland, die op hun bezoek aan de hoofdstad, 
genaderd tot het centrum - - het Damplein - niet eens terzijde afweken en terecht kwamen op 
de pleisterplaats . Die P o r t vo n Cl e v e " genaamd. De oude pakhuisgevel die het front 
vormde, en waarvan het benedendeel voor eenige jaren, onder beheer van denzelfden architect, 
een andere puiverdeeling kreeg, meer in overeenstemming met de inrichting, zal ieder zich dan 
nog wel herinneren. Die gevel was vooral opmerkelijk om de reusachtige lijstversiering en krullen 
ongeveer een vijfde van de geheele hoogte, waarachter het kapvlak was verborgen. Dat behoort 
nu tot het verledene, voor een tweetal maanden begon de slooper er zijn kunst en bet vonnis 
was spoedig ten uitvoer gebracht. 

De geheele inrichting ondergaat eene belangrijke verandering, en het plekje, waar het in 

feestgetij als het ware halve biefstukjes regende, wordt zöo, dat het in staat is om aan nog 

grooter vraag te kunnen voldoen. Wanneer alles voltooid zal zijn hebben de eigenaars, Gebr. 
Hulscher, Amsterdam met een eigenaardigheid te meer verrijkt. 

Wij hebben de toezegging ontvangen de verschillende deelen van den bouw te mogen opnemen 
zoodat van den hoofdgevel, wellicht ook van belangrijke détails, nog eene teekening kan verwacht 
worden. 

De gevel op de plaat voorgesteld staat aan de Spuistraat en vormt het reeds voltooide achter-
gedeelte. 

De bouwmeester heeft, naar ons oordeel, zijne opvatting zoo vrij mogelijk'genomen; hij koos 
mt velerlei stijl velerlei gegevens en vereenigde die gelukkig, zoo ook met het materiaal. 
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Do heeren Timmer en Furstner, aannemers te Amsterdam, voltooiden dat gedeelte van den 

touw, en zijn ook met het overige belast. De bewerking munt in alle deelen, tot zelfs de kleinste 

détails, in zuiverheid uit, waardoor de waarde niet weinig verhoogd wordt. De Spuistraat, wij 

hebben het reeds vroeger gezegd, die wel eens eene hervorming mag ondergaan, is op dit gedeelte,. 

door die verbouwing, zeer veel verbeterd. 

DE KACHEL ALS SIERAAD IN DE HUISKAiMER. 

Nu de gure dagen ons herinneren, dat ook deze zomer weder is voorbij gegaan, denkt 

ieder aan de ledige plaats, die de kachel in het voorjaar achterliet en menigmaal wordt er op 

gezinspeeld, dat het zoo zoetjes aan tijd wordt, dat hij zijne terugkomst meldt. Het artikel kachels 

heeft bij ons in de laatste jaren belangrijke wijzigingen ondergaan, vooral wat de kostbare 

soorten betreft. 

Het grootste aantal echter, de goedkoopere soorten namelijk, laat nog al eens wat te wen-

schen over. De kaarsrechte en pijpensteel-achtige vorm, dien de geslagen kachels eigen was, 

is wel veranderd in een kortere, dikbuikige, gegotene, maar steeds toch hebben beide dat over 

zich, dat zij als meer noodzakelijk dan sierlijk in onze huiskamer kunnen beschouwd worden. 

Dat is ook de meening in andere landen, en zoo meldt men uit Chicago, dat de kachels daar dit 

jaar de eer genieten van een bijzonderen zorg. Alle fabrikanten wedijveren om elkander te over

treffen met een nieuwen en smaak vollen vorm. 

Voor ongeveer zes jaar begon men reeds de plompe verhouding te veroordeelen, waarop de 

eenige versiering dikwerf was een vaas, in den vorm van een urn. 

Een nieuwe firma bracht andere kachelvormen in den handel, en het gevolg was, dat er een 

geheele ommekeer op dit gebied plaats vond. Er zijn thans zelfs fabrikanten, die alleen aan 

modellen de belangrijke waarde van 10 tot 16 duizend Dollars in hunne magazijnen hebben. Die 

versiering bestond voornamelijk in het aanbrengen van bronzen ornamenten, beelden, groepen enz., 

waaronder die van romeinsche krijgslieden, gladiators, ridders enz. 

Een der meest gezochte daaronder is de fiuitspeler, die naar het origineel in de Stewart-

verzameling werd genomen. Deze bronswerken zien er allen zoo keurig bewerkt uit, dat men 

den kachel niet dan noode zijn plaats ziet verlaten en geneigd zou zijn de bronzen figuren zoolang 

een plekje op tafel en kast gedurende den zomer te doen behouden. Het komt echter, zooals bij 

alles, ook daarbij op de dubbeltjes aan, en nu heeft men een middel uitgedacht, om op zeer 

billijke wijze die bronswerken in den handel te kunnen brengen. Veelal worden de figuren 

genomen naar in Frankrijk gekochte bronzen modellen, waarvoor dan dikwerf goede prijzen 

worden besteed. Zulk een model wordt dan in deelen gesplitst, en van ieder deel een pleistervorm 

gemaakt. Dat doet men omdat het onmogelijk gaat van het geheele figuur een afgietsel te maken 

Van dien pleistervorm worden op nieuw koperen vormen genomen, ten dienste der gieterij. 

Dan vangt men met gieten aan. De verschillende deelen zijn bij verschillende werklieden in 

bewerking, om gelijktijdig met een goedgevulde smeltkroes te worden volgegoten met gesmolten 

zink. Door eene trechtervormige opening loopt de geheele vorm, die goed gesloten is, vol. Nauwe

lijks is dit geschied, of de vorm wordt omgekeerd en de geheele inhoud loopt nagenoeg weder 

terug, alleen een zeer dunne huid achterlatende tegen den wand van den gietvorm. 

Met eene eigenaardige snelheid, die de gieters zich hebben eigen gemaakt, wordt de vorm 
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geopend, en de als zilver uitziende gieting wordt losgemaakt. Zoo gaat men steeds voort. Slechts een 
paar minuten tyd worden er voor vereischt. Dan worden de gegoten deelen aan andere werklie
den overgegeven die de onzuiverheid verwijderen, en die deelen aaneen zetten. Het gedurig her
halen, maakt ook hun het werk ligt. 

Met eene oplossing van vet en fijn zand wordt dan de oppervlakte geheel effen geschuurd, 
daarna in poiasch gelegd en gewasschen. Al na de bestemming worden de figuren door den 
galvaniseur dan in messing, koper of uit eene andere oplossing bestaand bad gedompeld, om 
verkoperd, vermessingt of vernikkeld te worden. Zulke figuren worden dan tot den prijs van 
ƒ 2.50 af verkocht. 

OPNIEUW EEN SCHOUVVBURGBRANÜ. 

Weder zijn de bladen gevuld met omschrijvingen der ontzettende ramp die de schouwburg 
te Exeter in een puinhoop deed verkeeren. — Het is een leergeld tot oplettendheid. Die schouw
burg, nog geen twee jaar oud, behoorde tot een derzulken,. die men veilig zou beschouwen. Op 
den hoek van een straat ingaande, vormt de ingang het toppunt van den driehoek die het plan 
kenmerkt. De beide lange zijden grenzen ieder aan een straat, hebben ramen en uitgangen, mid
delen, die alleszins geruststellend zijn, om het ontvluchten mogelijk te maken.. — Toch bleek 
dit slechts eene illusie te zijn. De Opera comique even zoo bood een aan alle zijden onbegrensd 
terrein aan en het lot was gelijk. Is het dan niet meer dan tijd, zoolang ook die inrichtingen met 
zulke gebrekkige hulpmiddelen bij ons zijn toebedeeld, er op te wijzen, welk groot gevaar onze 
schouwburgen aankleeft, opgesloten tusschen rijen huizen. — Maar wat de bescherming tegen den 
laatsten brand nog ten voordele had, was de inrichting. De zitplaatsen waren er evenals bij de 
nieuwere schouwburgen, bij voorbeeld het Eden-Theater te Parijs en Brussel, de Parkschouwburg 
te Amsterdam, dat benam veel van het angstige, dat de als cellen gevormde loges overigens aan-
bieden. Het was vooral de bovenste galerij, waar het angstig toeging; wanneer men ook in 
de laatstgenoemden schouwburg, voormalig parkgebouw, de hoogte ziet waarop de galerij-bezoe
kers zich bevinden en bedenkt, hoe de toegangen daar ook nog veel te wenschen overlaten, 
dan siddert men bij de gedachte, wat het eind van een onheil zou kunnen zijn. De hoofdtrap 
althans met zijn door het bordes .gebroken richting geeft alle mogelijke zekerheid wanneer er 
iets geschiedt, op dat bordes een punt van opeenhooping te vormen, en zijn de materialen ook 
geschikt het vuur te kunnen trotseeren, bij ontsteltenis bieden zij de gelegenheid, de atruikelplaats 
voor velen te zijn. - Toch zijn inrichtingen als die op de wijze van den Parkscbouwburg veel 
overeenkomende met die te Exeter, zeker het meest geëigend het publiek spoedig de ruimte te doen 
verlaten. Wij zouden die weinig ingesloten plaatsenrij verre verkiezen boven dat kamertjesstelsel, 
dat bovendien de ruimte beperkt en veel spoediger gelegenheid geeft tot verzameling van scha
delijke gassen. De ramp te Parijs heeft menigeen tot een onderzoek geleid. Wij ontleeneu het 
volgende aan een schrijven van den heer Emil Trelat, wiens naam een goeden klank heeft en 
dat aan een der buitenlandsche vakbladen toezond. Daarin is veel, dat ook onze aandacht ver
dient, want waarlijk het wordt tijd, dat het artikel schouwburgen eens beter bij ons onderhan
den genomen wordt, dan het gedurig lappen hier en daar vermag. De nieuwe verordening dezer 
dagen uitgevaardigd zal ook al het euvel niet verhelpen. De middelen hiervoor bespraken wij 
reeds vroeger, zien wij nu ook het oordeel van onze Fransche vakgenooten eens. 
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RAPPORT IN ZAKE 8CHOUWBÜRGBRAND. 

Mijne Heeren, het ons opgedragen onderzoek had een Jtweeledige strekking. Gij hebt U 
daaraan gehouden en de twee deelen aan twee afzonderlijke|commissiën[ter beantwoording gesteld. 
De eeue commissie moest de voorzorgen bepalen, welke dadelijk genomen moeten worden om de 
gesubsidieerde schouwburgen zooveel mogelijk tegen brand te vrijwaren, en er het vertrouwen 
te doen wederkeeren, dat brandgevaar er aan ontnam. De tweede had tot taak eene algemeene 
studie te maken der middelen, noodig om aan de schouwburgen grootere veiligheid te verzekeren. 

Wij hebben de eer ü onzen voorloopigen arbeid te overhandigen, het werk der tweede com
missie, en wel de regelen, die zullen moeten gevolgd worden, om tot welslagen onzer ta&k te 
geraken. 

Schouwburgen zijn altijd nauw aan brandgevaar verbonden geweest. Hunne inrichting en 
strekking geven daartoe immer gelegenheid. 

Onze oud-minister Bertholet zeide eens, dat de bestemming van élken schouwburg tot heden 
altijd is geweest door brand te vergaan, en de statistiek bevestigd dit. 

Maar indien in vroegere tijden de schouwburgen gebouwen waren, die aan voortdurend brand
gevaar bloot stonden, behoeft dit niet zoo te blijven. Het is nu de tijd met dien toestand te 
breken, en schouwburgen te ontwerpen, waarin het leven van toeschouwers en personeel gewaar» 
borgd is. Alles werkt mede om onze gedachten hierover beter te kunnen regelen. 

Vooreerst weet men nu wat men vroeger niet wist, hoe bij een schouwburgbrand de meesten 
omkomen. Bovendien hebben wetenschap en njjverheid den weg gewezen tot het vinden van 
geheel nieuwe verlichtingen, zonder verbranding of warmteverspreiding. Ook zijn er middelen 
om de ontvlambaarheid van het materieel te vermindereu. Deze ontdekkingen belooven veel voor 
de toekomst. De grqpte rampen, waaronder die van de Opéra-comique, zullen bijdragen, om met 
vertrouwen het onderzoek voort te zetten. Ofschoon het feit verschrikkelijk is, waarbij zoovele 
honderden den dood vinden, die het verbranden. van een schouwburg bijwonen, waardoor die ont-
spanningsplaatsen inderdaad als gevaarlijk worden gevreesd, geloove men niet dat de dood er 
menigvuldiger voorkomt dan in zoovele andere levensomstandigheden. De cijfers, die de heer 
Emile Quimet in een onlangs verschenen uitvoerig werk daarvan opgeeft, zijn wel geschikt om 
onze ontsteltenis tot bedaren te brengen. Die berekening toch, genomen over het tijdperk dezer 
eeuw, der schouwburgen in Frankrijk aanwezig, geeft één doode op twee millioen bezoekers. 

Stel dat ge twee millioen menschen gedurende vier uren, den gemiddelden tijd eener voorstelling, 
vereenigd had, zou er dan wel een plaats op de wereld zijn, waar niet één op dat getal sterft — 
in zulk tijdbestek. Dit cijfer, alhoewel nog niet bewezen accoord te zijn. Is voorzeker wanneer 
het juist blijkt, geruststellend, en zonder aan den ernst van het onderwerp iets te kort te doen, 
gaf het ons vertrouwen bij de vervulling onzer taak. 

De veranderingen op schouwburgen toe te passen, kunnen dan alleen met vrucht bestudeerd 
worden, wanneer men de steeds voorkomende gevallen van brand gedurig nagaat en daaruit zijne 
ervaringen put. Wij willen dit trachten te doen. 

De brand ontstaat veelal op het tooneel, breidt zich van daar uit, door de talrijke ontvlam
bare voorwerpen gevoed. De vlammen deelen zich mede aan het schouwburgruim en vernietigen 
alles waar zij mede in aanraking komen. Het schouwspel is ontzettend, maar het is nog het 
verschikkelijkste oogenblik niet. De zuurstof raakt uitgeput, daardoor wordt de brand van enkel© 
deelen weerhouden. 
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De vlammen gaan kwijnen en dikke rookwolken vormen zjeh. 
Hier en daar flikkert en wakkert het vuur weder eens op, welken toestand hoogstgevaar-

lyke gassen doet ontstaan. Verderfelijke lucht stroomt door de ruimte en brengt overal de dood 
onvermijdelijk met zich. Dit geschiedt spoedig wanneer het gordijn omhoog is gebleven. Is het 
echter neergelaten, eenige oogenblikken nog en dan doet de warme lucht het vaneen splijten, de 
gassen verspreiden zich door de zaal een heenkomen zoekende naar de aanwezige lucbtkanalen 
of geopende deuren. Dan is het een. noodlottig oogenblik. De brand gaat met hevigheid voort, 
langs kap en licht ontvlambare scheidingsmuren zijn uitweg naar de vrye ruimte nemende. Zaal 
en tooneel vormen dan een vuurhaard, waarin ieder sterft daarin aanwezig, de een vergiftigd 
dooi; de koolstof die zich ontwikkelt, de ander bedwelmd door de stiklucht, derden bevangen 
door den schrik, terwijl weder anderen als razende elkander dooddringen in de duistere gangen 
en daar een prooi der vlammen worden. Voegt hierbij dat er nog velen zijn die naar de kap 
gevlucht, door vrees weerhouden zich van de hoogte neer te storten, ook daar nog het aantal 
der ongelukkigen vergrooten. Spreken wy niet eens over hen die ontkwamen of gered werden. 
Hoe kort ook opgevat, moet deze schets de grondslag onzer studie zijn. 

Deze verschrikkingen, die eene geheele menschenmassa overvallen en in omvang toenemen, 
al naarmate het gevaar nadert, grijpen allen met zinsverbijstering aan tot de dood beslist, dan 
rijst de vraag, zou al dat lijden niet voorkomen hebben kunnen worden, indien het vuur niet in 
die mate toegenomen was ? 

De hoofdvraag die wij ons dus moeten stellen is deze: Kan men schouwburgbrand voorko
men? Dat zal van zelf het antwoord geven op de beide volgende vragen. 

a. Hoe en waardoor ontstaan echouwburgbranden ? 
h. Bestaan er middelen om de uitbarsting van brand in een schouwburg te verhinderen ? 
Welke zijn die? 
"Wij hebben gemeend dat deze twee onderwerpen, de grondslag onzer taak moesten uitmaken. 
Maar zoo wü er in mochten slagen die voorwaarden vast te stellen, blijft het niettemin 

waar, dat de mensch het volkomen nimmer bereikt, daarom zij men er indachtig aan, dat in 
weerwil van alles, brandgevaar inogolijk is. 

Dan rijzen de volgende vragen : 
Hoe den brand in zijn ontwikkeling te stuiten en verwoesting tegen te gaan ? 
Dit vormt het tweede deel van het programma. 
Men moet echter nog verder gaan. Gesteld men kan het vuur niet meester worden. De 

brand neemt in hevigheid toe. Daar is geen vuur denkbaar zonder zioh daaruit ontwikkelende 
gassen, en in een besloten ruimte is het aanwezig zijn van die gassen onmogelijk, zonder de per
sonen die zich daarin bevonden met een onmiddellijken dood te bedreigen. Vandaar de derde vraag. 

Hoe de bezoekers van een schouwburg te vrijwaren voor de gevaren, die brand vergezellen ? 
Indien brand ontstaat en niet dadelijk gedoofd wordt, hetzij de plaats duister of verlicht is, 

zullen, alle aanwezigen door angst en schrik bevangen, hunne tegenwoordigheid van geest ver
liezen, zich op elkander dooddringen, vertrouwende op die wijze een uitgang te vinden, waar 
deze niet.aangebracht is. 

Hoe dan die door het vuur ingesloten menigte te bevrijden? Kan men dit beproeven? Op 
welke wijze ? 

Dit geeft het vierde onderwerp ter behandeling aan. 
Wanneer men al deze vragen heeft opgelost, vertrouwe men niet al het mogelijke godaan te 



6 

lebben om het vuur te beperken, dat er geen luchtvergiftiging ontsta, geen bedwelming mogelijk 
zij, niemand omkome, en de verschrikte menigte elkander niet dooddringe. Verre van daar. Dan 
zal het nog noodig zijn goede voorschriften te maken, die streng worden toegepast en stipt nage
leefd, waartoe de reglementen overal moeten worden opgemaakt, gepubliceerd en nagekomen. In 
een woord daar moet een waakzame en goed georganiseerde politie zijn, door iedereen tot dit 
doel bijgestaan en gehoorzaamd. Dat is de inhoud van het vijfde deel. 

Met dit richtsnoer komen wij tot de volgende verdeeling. 
EERSTE DEEL. 

Kan men schouwburgbrand voorkomen ? 
Onder deze vraag nemen wy op a en b. Hoe en waardoor ontstaan schouwburgbranden ? 

Bestaan er middelen om uitbarsting van brand in een schouwburg te verhinderen ? 
Gewooniyk ontstaat de brand op het tooneel, doordien een der aanwezige lichten in aanraking 

komt met een gemakkelijk ontvlambaar voorwerp. 
Het tooneel is in den eigenlijken zin de werkplaats van den schouwburg. 
Daar zyn vereenigd al de decoration, benoodigde voorwerpen, gereedschappen enz., die niet 

alleen voor de voorstelling van dien avond moeten dienen, maar ook die voor de volgende 
avonden. Die decoration, waarmede behendig moet gemanoeuvreerd worden, zijn gewoonlijk van 
lichte stoffen vervaardigd, weinig vast en daardoor gemakkelijk tot vlamvatten geschikt. 

Daarbij zijn zij allen in zeer beknopte ruimte geplaatst, om zoo spoedig mogelijk bij de hand 
te zijn, en vlug gerangschikt te worden. Om het effect te verhoogen moet er veel en overal 
verspreid licht zijn aangebracht, dat maakt natuurlijk het gevaar altijd mogelijk. 

Het zou niet gaan, versieringen of licht te ontberen, zij zijn noodig en moeten dus aanwezig 
blijven. Hoe dan de bron van het kwaad te vernietigen ? Het antwoord is in de theorie niet 
moeielijk. Eerstens zou men het licht het brandstichtend vermogen moeten ontnemen. Ten tweede 
de voor het tooneel benoodigde materialen onbrandbaar moeten maken. Is dit vraagstuk opgelost, 
dan komt men er toe een onbrandbaren schouwburg te hebben. 

De commissie zal daarom hebben te beslissen of het gebruik van electrisch licht, in plaats 
van gaslicht, daartoe het middel is. Het is ontegenzeggelijk waar, dat wanneer men de veelvul
dige flikkering der vlammen door meer constant licht vervangt, zooals het gloeilicht biedt, het 
gevaar om vuur en ontvlambare stoffen tot elkander te brengen geheel is weggenomen. Neemt 
men daarbij aan, dat het gloeilicht niet ontvlambaar is, waardoor het een factor vormt, die geen 
brand kweekt of bevordert. Nu zal men aanvoeren, dat electrisch licht niet verkrijgbaar is zonder 
vuur, maar dat kan geschieden op een plaats, geheel van het tooneel gescheiden, hetgeen de 
grootste zekerheid biedt. 

Anderen weder zullen zeggen, dat slechte geleiders dikwerf verhitten, dat zij niet voldoende 
geïsoleerd, gevaarlijk worden voor hetgeen in hunne nabijheid is. Daartoe echter is noodig, dat 
men de plaatsing met zorg doet geschieden. Zoo de electriciteit zal geroepen zijn voortaan dè 
schouwburgen te verlichten, dan heeft de oommissie een gunstig terrein bij de uitnemende in
richting van de Opera, om haar oordeel te vestigen. Licht ontvlambare voorwerpen doen brand 
ontstaan, wanneer het gevaar van die beiden verdwijnt door het er aan te ontnemen, dan zal 
men een heel eind gevorderd zijn op den weg om rampen van dien aard te voorkomen. 

TWEEDE GEDEELTE. 
Hoe de brand in /Ajn ontwikkeling .te stuiten en verwoesting tegen te gaan ? 
Eenmaal ontstaan, deelt het vuur zich met snelheid mede aan alle ontvlambare voorwerpen. 
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Zoo de spons, de gevulde wateremmer, de waterstraal door den brandwacht op bet vuur gericht 
met m staat zijn te beperken, dan verspreidt zich eensklaps de vuurgloed over het geheele tooneel' 

Heeft men ooit het vuur op het in vlammen staand tooneel tot dat gedeelte kunnen bepalen 
en blusschen ? Wy gelooven het niet. • , Maar wanneer alles wat op het tooneel te huis 
behoort, ontbrandbaar was gemaakt, dan zou het oordeel anders zijn, want enkele aan het 
houtwerk medegedeelde vlammetjes zouden geen gevaar opleveren. Reeds gedurende een tüds-
bestek van meer dan vyftig jaren kent men de middelen, noodig om onbrandbaarheid te vormen 
waartoe slechts eene gewone bestryking voldoende is. De daaromtrent opgedane ervaring beslist 
hieromtrent voldoende. 

Maar men maakt er zonderling genoeg geen gebruik van. De heer Gamier deelde ons mede 
dat hy de proef voor ongeveer acht jaren geleden in de Opera heeft genomen, waaromtrent de 
ervanng gunsüg bleek. Ook op andere plaatsen is men daarop bedacht geweest, zooals te Reims 

b e i r u t T w ' " f ^ , T " ^ ^ ^ ^ alg6meen ^ ^ ^ ^ *» bestryking bestond u:t twee soorten: oplosbare zouten, zooals potasch solhcaat. Doch hiervan zegt men dat 
het v^baar wordt en op de versieringen eene kleverige v ^ 

h e t T * 7 r D 7 * ^ 0 U t D e e m t ' " ^ 0P l 0 S s i^-.—eerkorrelachtigenaard al 
het kalkphosphorzuur, daarvan echter weder loopt de klacht dat het afschilvert en tot s J o v e ! 
gaat. Maar andere oplossingen, zooals borax van soda, soda, ammoniak en asbest zyn allen 
met goed gevolg toegepast De ervaring echter, door den heer Garnier opgedaan, die alle decora-

. 7 ^ V " , 8 t r p e D ' W e d 0 r S p r e e k t S 1 0 ™ ^ *»* tegenwerpingen. Daarbij echter 
egt deze, dat de kosten zeer aanzienlijk zouden zijn wanneer al het decoratL van de OperloP 

d.e wyze moest voorzien worden. De heer Guimet heeft voorgesteld, al de oude d e J L l 

n t L l" ^ °Ch a l ^ n i e U W e m e t d e b e 8 C ^™«^e stof te bestryken. dan zou de 
nkosten zoo hoog met loopen, daar een M2 gerekend wordt tegen 7 * 8 centimes n de veüig 

beid was er door gebaat. veuig-

Hoe ook, wanneer een dergelijke stof deugdzaam blijkt, dan mag men niet talmen, met de 
^epass.g. De decoratie zullen niet meer ontvlammen, en het tooneei, derwyze ingeri h t , t a k 
de kans genng om en schouwburg door brand te zien vernield. Dit onderw rp veLscht d Z e u 
grond.g onderzoek, het is een werkelyk bevredigende taak, op die wyze de algemeene veHighe d 
m se ouwburgen te kunnen verzekeren. Daarby zy by het verder Lerzoek niet " r ^ n ! 
middelen in den laatsten tyd dikwerf besproken, waarby het mogelyk is door druk h l w l t 
op verschillende punten te kunnen doen uitstroomen. 

DERDE GEDEELTE 
Ho. de be», t . t , , .„ M n .„„„„„„„J. te „^^ ^ d e 

H* «„.„1 bP„d.. H M TOllr m 8 p r e I ( l t ö o h „„.,. ^ ,„_ ^ «^ •" 

w.™.! de, . . ^ K , „taeh^ddelen „1 .„e. , . « » . Ho. de W t a « h l Z n , 
Meree- .. he. .e0. 0;e, de velge.de, ten dien .picte in he. werk .e .Men mZZ si 

« ^ „„d. . , de TO,b,..ding beep^ig. en M , l lüt gelegenheid ™,« 1 8 te tnlt 
vernietigen. n-uuuoa 

«oJnk^T rfDen. m d6Uren' ^^ 0P9niDgen tU89Chen t00neel- en - ^ " t e zoo voldoend 
d Ü i r : 1 " ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ iS - i8 ^ ^ - g b o e d e i n r i c h t Ï Ï 

2e. Spouwing of kanalen tasschen de muren die afscheiding van tooneel en zaal 
vormen. 
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geëigend om zoo spoedig mogelijk de daardoor ontstane gassen uit de zaalruimte te voeren. 
Zij moeten velen in getal zijn, hun aantal kan nooit groot genoeg genomen worden. Zij 

moeten goed afgesloten kunnen worden. Vooral moeten zij snel en gemakkelijk geopend kunnen 
•worden. Daar die openingen geplaatst moeten zijn op een hoogte, waar het vuur veelal het eerst 
aanwezig is, acht men het wensöhelijk dat dit van buiten af zou kunnen geschieden, of ze te 
voorzien van zeer dun glas of ander materiaal dat bij de minste verwarming springt. Het zal 
aan de zorg der commissie zijn overgelaten te bepalen welke middelen verder kunnen in praktijk 
worden gebracht om eene spoedige vernietiging van het op het tooneel aanwezige te verkrijgen. 

VIERDE GEDEELTE. 
Hoe dan de door het vuur ingesloten menigte te bevrijden ? Kan men dat beproeven ? Op 

welke wijze ? 
Als het vuur, niettegenstaande de onder 1—2 en 3 besproken hindernissen, zich toch den 

weg baant, of als men bij ongeluk niet bijtijds de middelen tot beteugeling heeft kunnen aan
wenden, dan blijft er niet anders over dan dat ieder zich zelven ziet te redden. Men is niet 
veilig meer. Dan moet de gedachtengang zich daartoe bepalen, hoe moet de inrichting zijn, om 
eeue spoedige verwijdering mogelijk te maken. De brandweer zal haar hulp verleenen en de 
personen een voor een uit de opeengepakte massa redden. 

Doch ook dit reddingswerk, hoe te waardeeren ook, zal afhangen van de hulpmiddelen en de 
Icoelbloedigheid der hoofdmannen, van de zekerheid der aan te wenden pogingen, dikwerf van de 
edelmoedigheid en den onder die omstandigheden aangevuurden moed tot handelen. De brandweer 
is geroepen zich met beleid, kalmte en moed te gedragen. Het is niet alzoo met de lokaal-
verdeeling. 

Als de geheele zaal in brand staat, rook en vuur alles vult, dan blijft er slechts één zorg 
over, die, om ten spoedigste uit het gebouw te komen. 

Daar binnen is de toestand onder de bezoekers verschrikkelijk; ontzettend zelfs onder hen die 
zich op de gaanderijen bevinden. 

Ongelukkig is de zaalruimte bij de meeste inrichtingen veel hooger dan het tooneel en de 
bezoekers, die zich daarboven als tegen de kapruimte aangedrongen geplaatst zien, verkeeren het 
eerst in het gevaar, dat de bedorven lucht medebrengt. Daar zijn de meest doodende gassen 
achter kolommen en tympans, en allen die er eenigen tijd moeten blijven, vinden er den dood. 
Men moest zoo spoedig mogelijk kunnen vluchten en zich in de gangen begeven. Zal men 
daar kunnen komen ? Zal men elkander moeten dooddringen ? Ach, hoe gering is het aantal 
uitgangen om te ontkomen, wat zijn zij allen bekrompen. 

Hoevele omgeworpen zitplaatsen weerhouden de vlucht. Welk gekerm van onder den voet 
geraakten en verbijsterden. In éen woord, welk een menschen-verplettering heeft daar plaats. 
Het is daar boven ijzingwekkend en intusschen nemen de gevaren hand over hand toe. Wat 
men ook doet, het tooneel wordt hoe langer hoe onbeschrijfelijker. 

De heer Guimet, naar wien men ten opzichte der veiligheid van schouwburgen, wegens zijn 
gedaan onderzoek dikwerf moet verwijzen, heeft de voornaamste, tot redding geschikte maat
regelen juist geformuleerd. De gangen en trappen behoeven juist niet zeer breed te zijn, maar 
zij moeten afwaarts gaande "gedurig breeder uitloopen, omdat hoe lager men komt, hst getal der 
'vluchtenden grooter wordt. Er moeten geene andere uitgangen op uitkomen, zoodat er botsing 
kan ontstaan. 

Die denkbeelden moeten betracht en opgevolgd worden. 
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Ook zij men indachtig bij het plaatsen der deuren, dat de verdeeling geschiede in kleine 
gedeelten opdat haar openslaan geene belemmering geve op de gangen, en er gelegenheid zij 
tuiten de muren veelvuldige gelegenheid te vinden langs ladders te ontkomen. Ook hierin zal 
de commissie de noodige punten vinden ter raadpleging. 

VIJFDE GEDEELTE. P O L I T I K . 

Nog een enkel woord ook hierover, want ook die zorg zal het onderzoek der commissie 
volledig moeten maken. De reglementen toch door haar vastgesteld, moeten op die wijze tot 
uitvoering komen en gehandhaafd worden. Zij moeten zich aansluiten bij dat beheer zonder er 
mede in tegenspraak te zijn. 

Het programma daarvoor verdient eene nadere toelichting. De voorzorgen die genomen moeten 
worden zijn drieërlei. 

Ie. Die, welke de oorzaken van den brand wegnemen, licht zonder vlam en onbrandbaar 
tooneelmateriaal. 

2e. Die, welke den brand beperken tot de plaats waar de toeschouwers zich niet bevinden 
(afsluiting van tooneel- en zaalruimte, luchtaanvoer van het tooneel, kapwaarts). 

8e. Die, waardoor de redding ran in het gebouw aanwezigen begunstigd wordt, waartoe be-
hooren ontruiming der hindernissen in de zaal, vergrooting der doorgangen, vermeerdering der 
uitgangen enz. 

Inderdaad oen schouwburg onbrandbaar te maken grenst aan het volmaakte, niettemin is 
het een onschatbare weldaad, de bezoekers tegen de onheilen van brand te beschermen. Door 
het vuur ingeslotenen te redden is niet alleen plicht, maar moet een daad zijn door de edel
moedigheid voorgeschreven. 

Bovendien zal men er rekening mede moeten houden, dat alle middelen, aangebracht om 
brand tegen te gaan, nimmer hinderpalen mogen leveren voor de dienst, die deze vergemakke
lijken moeten — minstens daaraan onderworpen zijn. Men heeft slechts rekening te houden met 
de talrijk voorgekomen rampen, het resultaat is eenerlei, zoovele slachtoffers, hun verschrikkelijk 
uiteinde, waarbij natuurlijk altijd de vraag rijst: Hoe zou men ze hebben kunnen redden? Dan 
klinkt het, er waren geene deuren en trappen genoeg, de gangen waren te eng, de uitgangen te 
smal, de ruimte tusschen de zitplaatsen te gering, er waren te veel hindernissen, dat moet alles 
verbeterd worden. "Wanneer men onder dien indruk een besluit neemt, zou men er toe kunnen 
komen om zooveel ruimte voor het tooneel over te houden, dat er bijna geen plaats voor de 
toeschouwers meer over blijft. Want een zaal voor een goed fransoh tooneel voldoet dan eerst, 
wanneer deze als het ware een plaats van opeenhooping vormt. Verandering is noodzakelijk, 
maar die kan niet geschieden door te gelij leertijd zooveel plaatsruimte op te offeren, het zou de 
ondergang voor het tooneel vormen. 

Deze bemerkingen leiden tot het volgende besluit. De ware veiligheid is die, waar nimmer 
redding wordt vereischt, waar brandgevaar afwezig is, door het aanwezig zijn van voor het vuur 
ondoordringbare hindernissen. Daartoe moeten alle pogingen en opofferingen gericht zijn. Een 
schouwburg moet voortaan een onbrandbaar gebouw vormen. 

Maar dat kan zonder belangrijke kosten niet verkregen worden. En wanneer men van lieverlede 
de veranderingen aanbrengt, zullen die kosten zich wel langzamerhand regelen, maar zij blijven 
toch niettemin vereischt. Dan ook is het billyk, dat voor wie de veiligheid verlangd wordt ook daarin 
bijdraagt door verhoogde entree-betaling. Dan ook is het mogelijk de onkosten te bestrijden. 
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B O R N E R - Z A N D S T B Ë N . 

Aflevering 17 gaf onder de omschrijviBg .Winkelgebouw te Keulen" tevens de vermeldmg 

dat de voor den bouw benoodigde steen was: Berner-zandsteen. Het was een drukfout, die ons 

een welverdiende berisping bezorgde. De heeren Jaminet, Schmidt te Ecbternach, eigenaars der 

carrières te Born, gelden in het groothertogdom Luxemburg, schreven ons kort daarop, dat zv, m 

het Tijdschrift die foutieve mededeeling hadden opgemerkt. Gaarne herstellen wv, daarom de 

vergissing met de vermelding, dat ongeveer 90 M3. van dien steen daarbij gebezigd is. De Bomer 

zandsteen is geen vreemd materiaal bij ons; op velerlei plaatsen is die steen verwerkt tot tevre

denheid van de deskundigen, die hem toepasten. Wellicht komen wij hierop nog later terug. 

EËN NIEUW MIDDEL TOT VERKRIJGING VAN MOZAÏEK. 

Het is reeds meermalen gebleken hoe schijnbaar waardelooze producten met overleg nog tot 

goede doeleinden aan te wenden zijn. Dat bewijst opnieuw de vinding van Augustm Cerasa te 

Venetië Deze is eigenaar van een glasfabriek en paarlen-smelterij. De afval m deze fabnek 

verkregen, die anders geheel verloren ging, heeft hij aangewend tot vorming van een geheel 

nieuw mozaiek. 

Platen van hout, ongeveer 0.01 M. dik, worden met een pap bestreken, die spoedig tot ver

harding overgaat. Daarin worden de flinters van glas en paarlen in allerlei kleur, volgens daarvan 

vooraf gemaakte teekening, ineengedrukt. 
De grondtoon, waarin de kleurverdeeling wordt aangelegd, is gewoonlijk geel, uit de deelen 

van den afval die deze kleur vormt. 

Het verkregen resultaat is zeer bevredigend, het is niet zoo schril van toon, als dat wat 

wij kennen als Salviatische mozaiek. Daarby heeft het een groote deugd, de prijs ia billijk. Een 

vierkante Meter wordt berekend op ongeveer veertig gulden, terwijl de prijs van het andere 

ongeveer honderd vijf en twintig gulden bedraagt. 

De uitvinder verklaart, dat het tegen weer en wind bestand is en de eeuwen kan trotseeren. 

Ongetwijfeld zullen wij de voortbrengselen spoedig aantreffen op een der tentoonstellingen, die 

de toekomst belooft. 

EEN TE KORT IN DE KAS. 

Heila jongens I zoo klinkt luide de stem van den meesterknecht door de werkplaats, waar tal 

van rappe gasten hun werk welgemoed voltooien, 't Is alles stil; wat zal 't zijn? De baas mis

schien over den kop? Daar gebeuren tegenwoordig zooveel onverwachte dingen. En een ieder is 

gehoor. Geen blijde boodschap heb ik aan jelui over te brengen. De patroon heeft mij opgedragen 

te zeggen, dat het onmogelijk is, op de wijze te kunnen blijven voortwerken, zooals thans. Het is 

niet mogelijk rekening te maken en het gevolg er van is, dat jelui dezelfde blijven en de patroon 

achteruit gaat. Daar is op die manier een bres in de kas geschoten en die moet weer aangevuld 

door krachtigen arbeid, en het laatste is zeker wel het ergste, » l a g e r l o o n v a n j e l u i 

a l l e n . " Een algemeen gemompel is het antwoord. Dat moest er nog maar bijkomen, lager loon. 

Wij hebben ons over den patroon wel niet te beklagen, maar lager loon, dat kan toch moeielijk, 

waar moet het heen ? Een van allen breekt het verward gesprek af. 
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Zeg baas, dat is toch niet rechtschapen. Wij weten, dat ook de patroon zijn moeielijken tijd 

heeft, maar wezenlijk, wij zetten tegenwoordig ons beste beentje wei voorop, wij werken hard, 

maar om nu tegen lager loon te werken gaat toch moeielijk. Moeten w ij dan juist het gelag 

betalen ? Laat liever het materiaal een hoogeren prijs verkrijgen, dan komt de uitgave verspreid 

over de maatschappij, draagt iedereen een deel van den last, die ons anders alleen zou opgelegd 

zijn, en het gewicht wordt'er niet van gevoeld. Laat de patroon in overleg treden met andere 

patroons en wanneer deze eendrachtig willen, is er veel mogelijk. 

De meesterknecht bracht de boodschap op het kantoor over en het spook, dat zoo op eens 
dreigde den vrede te verstoren, klopte nimmer meer aan de werkplaats om de gezelligheid te 
verdrijven. 

Het woord van den werkman vond een goede plaats en kreeg uitvoering. 

Die geschiedenis kwam mij onwillekeurig voor den geest bij het vernemen van het feit, dat ook de 

gemeente Amsterdam in 1888 een tekort in de kas toezegt, dat moet worden aangevuld. En ziet, 

wat is het geval. Evenals de industrieel zijn werklieden kennis gaf, doet het Dagelijksch bestuur 

zulks aan een gedeelte der inwoners, zeggende: onze kas laat den bodem zien, zorgt er voor, dat 

zij niet ledig wordt. Daarom hebben wij u de verrassing bereid om de reeds zoo eigenaardige 

straatbelasting, waarmede wij u hebben begunstigd, in opbrengst te verdubbelen, zoowel als het 

een zult ge u ook wel het andere laten welgevallen. 

Behoeven wij te zeggen welk een schrik, die inderdaad ongemotiveerde daad bracht onder 

de gelederen van hen, die reeds lang de straatbelasting als het grootste onding hadden beschouwd, 

dat zij op dit wereldrond hadden leeren kennen. En dat waarom ? Omdat het geen belasting is maar 

een onrechtvaardige druk op een zeker gedeelte der burgerij. Men is echter gewoon zich te 

schikken en bij de eerste bezoeking werd, al was het hier en daar schoorvoetende, het opgelegde 

juk gedragen. Maar nu het gewicht verdubbeld wordt, is het niet mogelijk de schouders er onder 

te krommen. Zou het eind een bezwijken voor de overmacht moeten zijn ? 

En waarlijk er mag wel eenige rekening gehouden worden met de toestanden. Wat zal de 
winter geven, nu het werk al reeds in dezen tijd zoo goed als op is. Om dat verbroken evenwicht 
te herstellen behoort overleg, en wil men de duizenden werklieden niet werkeloos zien loopen, dan 
moet men de gelegenheid zoeken de nijverheid te steunen en den ondernemingsgeest op te wekken. 
Want is de tijd daar, waarin de nood dringt, dan is het gewoonlijk te laat om te handelen. 

In het allerminst dus druk uitgeoefend waar opbeuring noodig is. 

De straatbelasting, opheffing van vrijdom van grondlasten, zijn beide voor het bouwvak 
belemmering. Doch men heeft getracht zich over die bezwaren heen te werken, en de stedelijke 
uitbreiding ging een kalmen gang. 

Het was echter de grensscheiding. Wat uu te denken van de verhooging eener ongemotiveerde 

belasting met 100 %. Is het niet om allen werklust op eenmaal te fnuiken. Een voorval kwam 

ons daarbij in de gedachten. Een reeds hoog bejaard man, die op allerlei wijze den druk moest 

ondervinden door gemeentebestuur op hem bij zijn bouwplan geoefend zeide eens: »Mijnheer, 

•was ik jong, ik werd een der ijverigste socialen, want waarlijk zulk een toestand is ongehoord." 

Zoo wordt de plant in het kamp der ontevredenheid aangekweekt. Datzelfde denkt thans 

menigeen, die den ongelijken druk met angst tegemoet ziet. Het is daarom te hopen, dat de 

Baad van Amsterdam helderder ziet dan het Dagelijksch Bestuur en tot beginsel aanneme dat 
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eene belasting gelijkmatig en rechtvaardig moet gedragen en opgebracht worden en dat daarom 
eene uitvinding als de straatbelasting niet in onzen tijd tehuis behoort. 

Daar zijn wel andere en betere middelen te bedenken om de geldkist te vullen, zonder 
gemor aan den troon te doen ontstaan. 

Integendeel, de gemeente moest overgaan en den weg open stellen om leven en vertier te 
behouden. Wanneer men de rekening eens opmaakt, wat de terreinen achter het Rijks-Museum 
van aankoop en bewerking gekost hebben, dan komt de tijd spoedig, dat zij het kapitaal aan 
rente verdubbelt hebben. Zou het niet beter geweest zijn aan solide bouwers de gelegenheid te 
schenken, tegen lageren prijs of billijke rentevergoeding die terreinen te bebouwen, dan had zeker 
de bodem van de geldkist, zich nog niet doen zien. Men spiegele zich in deze aan het voorbeeld 
door de stad Aken gegeven. Zoo zijn er nog vele zaken, die bij goed begrip, volstrekt de hulp 
niet noodig maken yan belastingen op enkelen, met 100 ",„ vermeerderd. Verbeeld u, zegt een 
onzer bekenden, ik heb een huis aan een steegje, de steeg is breed 1.50 M. en nu ben ik ver
plicht straatbelasting te betalen voor mijn huis over de breedte in dat steegje ingenomen. 

Belasting voor de straat, waar licht m lucht niet kannen binnendringen, en dat toevallig, 
omdat mijn perceel zoo zonderling verdeeld is, dat bet juist aan die straat meer toont dan het 
werkelijk is, terwijl duizend anderen meer ruimte inwendig bevatten en den dans ontspringen. 
Zoo zijn er honderd gevallen die doen zien, dat dergelijke belasting al een zeer ongezonde 
natuur heeft. Doch alle zaken hebben ook een goede zijde. Het merkwaardige voornemen heeft 
er ook een en dat is, dat het de slapenden wakker heeft geschud, dat men zich aangordt om 
te betoogen, dat die belasting opheffing vordert, en dan zal de Raad het oor voorzeker wel willen 
leenen aan een betooging, die gehoor verdient en het onredelijke er aan ontnemen. Daarom ves
tigen wij gaarne de aandacht op het onderstaand adres, dat ons ter inzage is verleend en 
waarop reeds talrijke handteekeningen voorkwamen, om een billijk verzoek te steunen. 

AAN DEN GEMEENTERAAD VAN AMSTERDAM. 

Geven met verschuldigden eerbied te kennen de ondergeteekenden, allen eigenaars van huizen. 
Dat zij met grooten schrik hebben vernomen, dat het Dagelijksch bestuur dezer gemeente 

aan Uwen Raad het voorstel doet om in het te kort der begrooting voor 1888 te voorzien, door 
de straat belasting te verhoogen met honderd, zegge 100 percent. 

Dat ondergeteekenden tot Uwen Raad het ernstig verzoek richten, genoemd voorstel niet aan 
te nemen, omdat zij daardoor als eigenaars van gebouwde perceelen geheel ten gronde zouden 
worden gericht. 

Immers de straatbelasting is eene onrechtvaardige belasting. Zij treft den ondernemendeu, 
nijveren bewoner, die tegen hooge rente hypotheek heeft moeten nemen van den rijken stadge
noot. Door den nijveren middenstand wordt, om -op de maatschappelijke ladder zijn standpunt 
te behouden, veel gewaagd en gebouwd. Zoo zijn er te veel woningen gekomen, de huren 
worden telkens met belangrijke sommen verminderd, vele woningen staan ledig, van vele anderen 
worden de huren niet betaald. 

Om deze redenen verzoeken de ondergeteekenden U om de woningen, een der eerste levens
behoeften, reeds zwaar getroffen van gemeentewege door de personeele belasting, die, wat het 
aandeel der gemeente betreft, voor 1888 op twaalf tonnen gouds is geschat, niet verder te belasten, 
maar integendeel de straatbelasting geheel af te schaffen, en het benoodigde geld te heffen van 
hen, die in de verhuurde woningen naast een brandkastje met effecten op hunne lauweren rusten, 
veeleer dan van hen, wier ondernemingsgeest in bereidvaardigheid om groote risico's te dragen, 
zooveel heeft bijgedragen tot de ontwikkeling en den bloei dezer stad. 

't Welk doende. 
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B O U W K U N S T . 

S T A T I O N S G E B O U W TE MEDEMBL1K. 

t dan IV ft Tl Z 0 0 8 e D a a m d e d 0 0 d e 8 tedeD ^ de Zuiderzee inde laatste 

de n o L l m e ted"' «X " " ^ t e e k e n e n ^ ^ ^ ^ t e « e - n - ^ - t de noordelyke steden « dit het geval, zooals Hoorn, Enkhuizen, Stavoren en Hindeloopen De 

T k T d : l ^ T 6 ' ^ ^ ^ ̂  " ^ ^ ^ b e h e 1 ^ ' i s d - d - ^ .ve rvangen 

had 1 ^ TT\ in deze niet achter' Wa8 het in de Iaatste J—' -^ ̂  *i*m 
had u1tged1end, dat begint zich te wijzigen. J 

bet s^rervr66'6" 'rr1 1 ^ ^ d00r de Regeering V00r e e n i « e J a r e n ^ten werd tot 
het stichten van een rykskrankzinnigengesticht, en mocht dit al niet zooveel voordeden afwerpen 

«ten Thann T^ ^ ^ ^ t 0 C h 0 m ^ ^ ^ ^ ™* geheel werd ver-
* *Tl e u Z y n ^ V 0 0 m i t z i c h t e n d o o r ^ aansluitend spoorwegnet opnieuw geopend. 
Het Staüonsgebouw te Medemblik op de plaat aangegeven, ten behoeve van den locaal-

spoorweg Medembhk-Hoorn, is gebouwd op eene fundeering van palen ter lengte van ,0 tot 12 

steent f 7 d * m e n
+

t m U r e n ^ ^ ^ ™>d in kalkmortel, het'trasraam van blauwe kunstzand-steen in sterken tras gemetseld. "uuatzana-

kleul kl irZT' r^ r " 1 1 1 ^ ^ 0-2a M- — en tó M- d^te achter, van beste 
kleunge khnkerts m slappe bastaard tras, de binnenmuren van best rood in kalkmortel. 

* , ? 0 P
1

 t e ü k e n i n 8 a a n e e e e v e n ' b e 8 t a a n u i t ééne laag van voormelde klinkers on-gesloten door twee lagen kunstzandsteen. Kumcers, op-

Al de hoek-, sluit- en aanzetstukken zijn van grazen kunstrandsteen, de tympans en vlech-
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tingstukken onder de ramen der bovenverdieping, kunstzandsteen in verschillende kleuren en met 

Toegen bewerkt, geleverd door de Nederlandsche Kunstzandsteenfabriek te Velzen. 

Het gebouw is gedekt met kruispannen uit de Stoompannenfabriek te Echt, en wel met 

rooden en blauwen, welke, in regelmatigen figuren gelegd, een zeer goed effect maken. 

De benedenverdieping is ingericht voor lokalen ten dienste der exploitatie; de bovenver

dieping en zolder tot "woning voor den station-chef. 

Het ontwerp is van den Ingenieur A. J. Krieger te Medemblik der lijn Medemblik—Hoorn' 

en aangenomen door den heer N. 0. Vlaming, aannemer aldaar, met inbegrip van een retirade

gebouwtje, voor ƒ 16,661, waaronder niet begrepen was de levering van den benoodigden kunst

zandsteen. L. 

VERZINKT OF GEGALVANISEERD IJZER. 

Het verzinken van ijzer, een der uitvindingen van den laatsten tijd, begint boe langer hoff 

megr algemeen te worden en een voorname tak der nijverheid te vormen. Het is tevens een bewijs, 

dat die bewerking de aandacht verdient, welke men er aan schenkt. — Daar er nog velen onbe

kend zijn met het nut, door die vinding verkregen, is het wellicht niet onbelangrijk, daarvan 

het een en ander mede te deelen. Hoewel in den laatsten tijd eerst ter dege opgevat, dagteekent dé 

toepassing reeds van voor eenige jaren terug. — Sorell te Parijs nam in het jaar 1836 de eerste 

bslangrijke proeve om ijzer met een zinklaag te overdekken. De door hem gevolgde wijze van 

bewerking verschilt zeer weinig met de tegenwoordige, doch het ging Sorell als velen uitvinders: 

hij zag, gedurende den tijd dat zijn patent liep, het jaar 1851, zijn werk niet zeer gunstig be

loond, daar het gebruik der door hem vervaardigde voorwerpen slechts van weinig omvang was. 

Dit kan zijn reden gevonden hebben, dat men nog te weing ervaring der duurzaamheid verkre

gen bad, ook kwam daarbij het vooroordeel dat vele nieuwigheden ten deel valt.' Het is een feit, 

dat van 1850 tot 1860 men in Frankrijk er weinig van vernam, zelfs nu nog is het gebruik 

aldaar lang niet in verhouding tot dat van andere landen. 

Daarentegen verkreeg in Engeland, hetzij door eigen vinding, hetzij door overneming van 

Sorell's bewerking, de toepassing daar een zeer grooten omvang. In 1850 kwam deze er het eerst 

voor en sinds dien tijd was de weg gebaand. 

De grootste inrichting om de verzinkte bewerking op het ijzer toe te passen, is die van 

Gebr. Da vies Co. te Wolverhampton, alwaar talrijke artikelen, vooral voor den uitvoer naar 

Australië, worden gefabriekt. — In Engeland wist men beter dan in Frankrijk de vinding naar 

waarde te schatten, zoodat in vele nijverheidsinrichtingen het verzinkt ijzer een plaats heeft 

gevonden. 

Ook Belgiö en Zweden deden veel op dit gebied, terwijl in Oostenryk alleen de fabrieken 

van G. Winiwarten en de Union in Weenen bekend zyn. 

De laatste jaren kwamen ook in Bohemen en Steiermarken dergelijke fabrieken tot stand. 

Duitschland heeft echter Engeland in de fabrikatie in omvang op zij gestreefd. Vooral in 

de Rijnprovinciön en Weatphalen heeft men van de goede eigenschappen weten partij te trekken, 

In 1845 begon de blikslager Hartkopf te Solingen het eerst ijzer te verzinken: en wel voorname

lijk voor artikelen tot huishoudelijk gebruik, ook voor afdekking enz. Doch zijn voornaamste 

bewerking kwam ten dienste der suücervormen, waaraan de Solinger fabrieken nog tot heden 

hunne vermaardheid en grooten omzet danken. 
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De allereerst te Solingen opgerichte fabriek bestaat nog, alhoewel onder een andere firma 
"Hartkopf had echter zelf ook geen succes, daar hij in 1860 de bewerking staakte. 

In het jaar 1860 beproefden verschillende fabrikanten te Keulen, Dresden en Hannover om 
het debiet te vergrooten. Het gelukte de firma Feiten Guilleaume te Keulen voor een eAkel 
artikel daarin naar wensch te slagen, namelijk voor verzinkt telegraafdraad, waarin deze een zeer 
uitgebreiden omzet verkreeg. 

Behalve eenige kleinere inrichtingen, waaronder die van Seeberger te Marktredwitz, waar 
vooral dakgoten en afvoerpijpen werden vervaardigd, begon de eigenlijke fabrikatie in Duitsch-
land eerst met kracht in het jaar 1865. Toen volgens patent van professor Bisschoflf, te Bonn, 
.(thans te Glasgow) ving de Germania-hutte te Neuwied de fabrikatie aan. — De firma Jacob 
Hilgers te Rheinbrohl, die emmers en waschtobben maakte, liet deze by de Germania-hutte ver
zinken. Nadat echter Hilgers op de wereldtentoonstelling te Parijs had ingezien, dat de verzinkte 
«tikelen een toekomst hadden, lag hij zich zelf op de bewerking toe. Het zinkbad door hem 
toegepast geschiedde volgens de Fransche methode, hierin van de Duitsche verschillende, dat over 
het zinkbad een laag salmoniak wordt aangebracht,' die de voorwerpen moeten passeeren voor in 
het zinkbad te komen, . . 

Hilgers heeft zich met zooveel wilskracht er op toe gelegd om het verzinkte ijzer in den 
handel te brengen, dat hij als het ware de baanbreker op dit gebied is geweest. Hij ontzag 
moeite noch kosten om gemeentebesturen en particulieren op het nut der vinding te wijzen. — 
Voor hij zich te Rheinbrohl vestigde, had hij te Solingen en Remscheid een ander beroep uitge
oefend, maar de kennisneming met de inrichting van Hartkopf, toen overgegaan op Ew.vanHofen, 
deed hem het besluit nemen, zich op die nyverheid toe te leggen. 

Ew. von Hofen was in 1868 zelf geruimen tijd te Parijs werkzaam geweest en had zich dus 
de Fransche bewerking volkomen eigen gemaakt, zoodat HUgers in de gelegenheid was zich daar
van te Solingen de voordeelen ten nutte te maken. 

Beide deze inrichtingen hebben eenige jaren achtereen die nijverheid nagenoeg alleen in han
den gehad tot in het jaar 1875 de Dillinger Hüttenwerke, Am. Georg in Neuwied, de Benrather 
Verzinkterei ernstige concurrenten werden. 

Alhoewel het gebruik steeds toeneemt, is de vraag echter niet groot genoeg om zooveel in-
richtingen steeds werk te verschaffen, vandaar dat overproductie zich ook hier gelden doet. 
Enkele van deze fabrieksinrichtingen stichtten onderafdelingen in Rusland, waardoor ook daar 
het verzinkt ijzer spoedig algemeen bekend werd. 

De bewerking kreeg verschillende benaming. Zoo werd in Duitschland daaraan dievan»gal-
vanisirtes Eisen" toegekend, in Frankrijk .fer galvanise", in Engeland »gfllmnised iron", ook by 
ons te lande bleef de naam van «gegalvaniseerd ijzer" zyu recht behouden, waarop wij die daar
op voortaan van toepassing zullen laten. - By het onderdompelen der yzeren voorwerpen in het 
vloeibare zinkbad wordt een electro chemische bewerking verkregen. Er ontstaat namelijk eene 
galvamsche verbinding, die zoo sterk is, dat plekken ter groote van 0.01 M, waarvan de zink-
laag was afgeschilferd, toch de roest bleven weren, een feit dat voor dakbedekking, waarbij het 
afhakken der platen, het slaan van gaten voor klinknagels enz. noodig is, van zeer veel gewicht 
is. - Het eerste deel der bewerking vormt het zuurbad waarmede de voorwerpen kennis maken. 
De bak daartoe is meestal van een harde steensoort, ook wel eens van bont of glas, 6 k 8 Meter 
lang, 1.5 Meter diep en 0.50 M. breed. By het maken van zulk een bak of kuip moet vooral de 
Blmting der deelen goed geschieden, daar anders de sterk bijtende zuren de kanten aanpakken 
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en geheel verteeren. Het zuurbad wordt met 20 "/o zoutzuur aangevuld en daarna nog aanmer*-
keiijk met water verdund. In dit bad plaatst men de voorwerpen en laat deze daarin zoo lang' 
staan, dat hnnne oppervlakte chemisch van alle onreinheden ontdaan is. Daarna spoelt men deze 
af .in een chloor-zinkbad, zamengesteld uit opgelost zink-salmoniak en zuurstof; afgedroogd 
worden deze dan in het zinkbad gebracht. 

Efet zinkbad is vervat in een kuip van gesmeed of gegoten ijzer, naar gelang der grootte 
voor de te verwerken voorwerpen I h 6 Meter lang, diep 1.5 M. en breed naar noodig geoordeeld 
wordt. Het bestaat uit zuiver ruw zink tot een specifiek gewicht van 6.9 en een smeltpunt r&vr 
360° C. Bij het onderdompelen zet zich dadelijk eene legering van het zink op het ijzer. Korten 
tijd wordt het voorwerp door dit zinkbad bewogen, om het te bevrijden van de aanklevende on
zuivere bestanddeelen. Daarna wordt de oppervlakte van het bad afgestreken en het verzinkte-
ijzer er uitgenomen. Op die wijze kan men in een dergelijk bad ongeveer 4000 kilo ijzer verzin
ken of galvaniseeren. Men moet met de verwarming met zorg te werk gaan ; hierbij heeft elke-
fabriek haar eigenaardige bewerkingswijze, die natuurlijk als geheim wordt bewaard. Daar
door hebben nieuwe inrichtingen dikwerf met veel bezwaren te kampen, alvorens eenig gunstig 
en concurreerend resultaat verkregen is. De bewerking, hoe schijnbaar eenvoudig ook, is dat ech
ter niet zoo bijzonder. Zelfs zijn bij goed ingerichte fabrieken dikwerf nog groote storingen 
mogelijk. 

Het vuur moet voortdurend onderhouden worden, daarom wordt het noodig de toestel steeds 
in werking te hebben, want om die opnieuw aan den gang te maken, zou zeer veel tijd en kosten 
véreischen, daar minstens onder 5 beddingen zou gestookt moeten worden, ongerekend nog de 
storingen, die dan nog plaats kunnen vinden. 

Algemeen wordt bepaald dat de zinklaag voor 1 M'. minstens het gewicht moet hebben van 
0.5 kilo gelijkmatig verdeeld over het voorwerp. De dikte wordt gewoonlijk echter overschreden. 

Is het voorwerp verzadigd, dan neemt het geen zink meer aan, al doet men het ook nog zoo 
dikwerf in het zinkbad opnemen. Daarom is het verkeerd te spreken van dubbel verzinkte voor
werpen, daar dit ten eenemaal onmogelijk is. 

Door bijvoeging van tin ver krijgt de zinklaag een gladdere oppervlakte, het fabriekaat wint 
er echter niet aan deugdzaamheid door, veleer kan de toevoeging schadelijk zijn, daar tin niet 
ongevoelig is voor lucht en weergesteldheid 

Door het bijmengen van lood verandert de fabricatie niet, het lood toch is van veel zwaarder 
gehalte, zoekt dadelijk den bodem van de kuip en blijft daardoor buiten bewerking. De voorzorgen 
bij verzinkingen om loodaanmenging tegen te gaan, zijn dus geheel overbodig. 

Het gebeurt dikwerf dat bladen ijzer in hetzelfde zinkbad geplaatst, eene gelijkmatige laag 
verkrijgen, die geheel en al dezelfde kleur heeft, terwijl weder andere bladen tallooze bloemen 
of mozaïek vertoonen. "Wij hebben er gezien, die veel overeenkwamen met de blokjes van het 
kunst-graniet en in velerlei kleurschakeering. Dit is echter geheel toevallig ontstaan uit kleine 
bestanddeelen, die zich in het bad bevonden. Veelal heeft het plaats by vernieuwing van het 
zinkbad. 

Het zink hecht zich wel aan het ijzer, doch blijft niettemin een broos metaal, daar bij het 
hoekig bewerken, ombuigen enz, de laag breekt en afscbilfert. Met het ijzer vermengd, levert hert 
zeker een der sterkste metalen om de temperatuur te weerstaan, waarom voor dakbedekking het 
alle aanbeveling verdient. 

Zonder' bij de fabricatie langer te verwijlen, zij nog even gewezen op de nevenproducten die 



daarh ontstaan, as hardzmk en .inkasch. - Hot ijzer is een mengsel van ijzer en zink. dat 
m . a s van zwaarder gewicht dan zuiver zink. opden bodem legert, en dagelijks of om den an 
deren dag door uitscheppen of verdrijving moet verwijderd en in vormen gebracht worden. 

Daar het hardzmk nog ongeveer 10 »/, zink bevat, wordt in daartoe ingerichte toestellen dit 
van het yzer op nieuw ontdaan. Te groote verhitting van het zinkbad doet dit hardzink vormen. 

o n J ^ T 7 , t Veel l i C h t e r d a n h e t m e t a f t l Zelf i8.d"Jftdaarentegen aan de oppervlakte, en 
on staat ton deelo door oxydatie van het vloeibaar zink, ook wol uit de onzuivere bestanddodon 
welke de voorwerpen aankleefden. 

é^T'T617^ ^^ " ^ ^ V0OrWerPen ^ ^ ^ ^' - r d - ^%-hept. 
4aarna u tgoz.fd. opdat de .overgebleven zinkdoolen nogmaals kunnen gesmolten worden terwtt 
do ovorbhjvende asch in vaten verpakt in den handel wor^t gebracht, daar or altijd nog 60% 
zmk m aanwoz.g blijft. Do zinkasch wordt dan tot vervaardiging van het zinkwit verder ver-
werkt en gebezigd. 

Over de duurzaamheid van ..gegalvaniseerd ijzer is heel wat geredetwist. - vooral daaruit 
voor spetende, dat de vinding nog jong is en dus geeno practischo ervaring kan aanwijzen -
hoo lang het den invloed dor weersgesteldheid kan weerstaan 

Professor P e t t e n k o f e r te Munchen hoeft berekend, dat do regen onder anderen eerst 

L o n d T m 1S Z i n k l a a g ^ V6rWiJdereD- ^ h e e f t 2 7 1™ ^ - gegalvaniseerd 
ijzeren dak nagegaan en daarbij opgemerkt, dat in dozen t«d slechts 0.042 kilo zink was aan. 
getast door het weer on vernietigd, en daar. zooals in den aanvang is gezegd, op eene zijde 
0̂ 56 kilo zink aanwezig is. tot algehoelo vernietiging daarvan oen 860 tal jaren noodig zijn 
Hot is evenwel daarbij niet bewezen of de tijdruimte, volgende op die 27 jaar. een gelijk ver-
nietigingsprocos aangeeft, echter is er het bewijs door geleverd dat hot materiaal groote duur-
zaamheid heeft. 

Is de zinklaag geheel verteerd, dan blijft altyd het ijzer in zyn oorspronkelyken toestand nog 
over, en staat daarvan dan nog de duurzaamheid gelijk aan oen gewoon ijzeren dak, zoodat 
wanneer het geschilderd en goed onderhouden wordt, het nog jaren mee kan. 

Het is zelfs met grond aan te nemen, dat het ijzer door de chemische bewerking die hot 
ondergaan heeft, altijd nog grootore soliditoit daaraan te danken hooft. 

Indien men het ijzer opnieuw zou willen galvaniseoron, zouden de kosten daarvan niot zoo 
bijzonder hoog loopen, waardoor opniouw het ijzer dat aantal jaren zou kunnen medegaan. 

Het kan echter wel gebeuren, dat dit tydperk wat te ruim genomen is. Echter bewijst het 
dat op die manier samengesteld materiaal langdurig voor vernietiging gespaard blyft 

Lono in de Bynprovinciön bestaande fabrioksinrichting tot galvaniseoron, liet in het jaar 
1878 do volgende proef nemen. Men begroef in don grond een stuk geslagen ijzer, blik en 
gegalvaniseerd ijzer. Do bodem was zeer vochtig. In Maart van dit jaar, dus na een tijdperk 
van negen jaar worden do stukken weder voor den dag gehaald. Hierby bleek, dat hot geslagen 
ijzer aan do kanten door roest was aangetast on geheel verteerd. Ook waren op hot midden 
daarvan groote roestvlekken ontstaan, tor grootte van 0.03 M. Dit tydsbestek in aanmerking 
nemende, zou. na nogmaals negen jaar de stukken aan don grond toe te vertrouwen, deze daarin 
geheel vergaan zijn. 

Hot blik had zich vrij goed gehouden, hot had oen andere wittere kleur aangenomen, en 
was naar men dacht, wat dunner geworden. Hot gegalvaniseerd ijzer was eveneens gryzer van 
kleur, maar toonde overigens niet de minste verandering. Zelfs op de kanten had aan hot 
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zichtbare ijzer geen roest zich gezet, wel een bewijs dat de electro-chemische bewerking een 

beschermenden invloed oefent. De drie stukken zijn met anderen weder in den grond verborgen, 

om na verscheidene jaren opnieuw resultaat te kunnen geven. 

Veelal, zelfs bij vakmannen, bestaat de meening, dat gegalvaniseerd ijzer door de weinige 

dikte, die de zinklaag daarop geeft, niet zoo duurzaam kan zijn als enkel zink. Hierbij wordt 

echter over het hoofd gezien, dat uit de door verhitting verkregen vereeniging van ijzer en zink 

een ander geheel nieuw metaal is ontstaan, dat de schadelijke hoedanigheden, die het zink eigen 

is, geheel heeft verloren. Bovendien is de zinklaag veel vaster van gehalte dan het zink zelf. 

De zich daarop hechtende laag oxyde beschermt het materiaal voor elke vernieling, die de atmos-

pheer hierop kan uitoefenen. Verzinkte en vertinde materialen worden nog wel eens met elkander 

verward, alhoewel zij geheel verschillend van aard zijn. 

De voordeelen welke een gegalvaniseerde dakbedekking biedt tegenover een van zink zijn 

verschillend. Zooals bekend is, zet zink bij weersveranderingen sterk uit, hetgeen bij gegal

vaniseerd ijzer driemaal minder plaats heeft. Daardoor gaat het zink hol en bol staan, waardoor 

het wegloopen van het water belemmerd en het los geraken der vakken bevorderd wordt. Daar 

het gegalvaniseerd ijzer slechts weinig uitzet, blijft de verbinding der verschillende deelen natuur

lijk beter en wordt het vastklinken of vastschroeven aan de kapspanten daardoor mogelijk. Op 

die manier vormt de geheels dakbedekking een sterk aaneengeklonken geheel, en is het ontstaan 

van scheuren of openingen geheel buiten gesloten. 

Een andere deugd van gegalvaniseerd ijzer is de groote vastheid, waardoor de dekking en de 

dragende constructie meer een aaneengesloten en sterk geheel vormen. 

Gegalvaniseerd ijzer is zesmaal vaster dan zink, waardoor het natuurlijk mogelijk is, het 

ijzer van lichter soort te kunnen nemen, terwijl de helling dan toch nog dezelfde kan blijven. 

Van belang is bovendien de zekerheid tegen brandgevaar, die gegalvaniseerd ijzer heeft boven 

zink. Terwijl zink reeds bij 360° C. smelt, welke warmtegraad bij brand dikwerf bereikt wordt, 

kan gegalvaniseerd ijzer eerst bij 1600' C. smeltbaar worden, eene warmte, die bij brand nog 

weinig is waargenomen. Wanneer alzoo een zinken dak spoedig smelt, vinden daardoor de 

vlammen vrij spel, terwijl het vloeibaar zink het vuur onderhoudt en het blusschen niet bevor

dert. Bij een gegalvaniseerd dakvlak bljjft de ruimte Ibij groote hitte overdekt, waardoor de 

buitenlucht afgesloten eu de brand beperkt wordt. 

Door enkele fabrieken wordt sinds enkele jaren ook gegalvaniseerd ijzer met lood overdekt 

vervaardigd, waardoor eene dubbele beveiliging tegen oxydatie verkregen is. 

Daar het lood reeds spoedig en wel bij 330° C. smelt, moet het ijzer eerst gegalvaniseerd en 

daarna met lood overtrokken worden. Dergelijke samenstelling is voornamelijk bestemd voor daken 

bij fabrieken, waar chemicaliën worden bereid, gasfabrieken enz., omdat de atmospheer daar steeds 

met zuren bezwangerd is en lood den invloed daarvan beter weerstand biedt dan zink. Eene be

veiliging door lood is zeker raadzaam, doch om de hooge kosten werd de toepassing nog al ver

meden. — 

Ook het enkel met een loodlaag overdekken, waarvan de bewerking overeenkomt met die 

van verzinken, geschiedt sinds eenige jaren. Over de deugdzaamheid kan echter nog geen oordeel 

uitgesproken worden. Daar deze wijze van bewerken duurder is, zal het gebruik natuurlijk ook 

nimmer zoo algemeen worden. 

Alle andere uitvindingen, om ijzer tegen roest te beschermen, die vooral in Engeland nogal 

talryk zijn, hebben zich allen nog in geen geval als voldoend doen kennen, waardoor het gegal-
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•vaniseerd ijzer het terrein wel zal behouden. Het vooroordeel, dat men vroeger er tegen had, is ook 
aanmerkelijk verminderd, al naar het gebruik toenam. Daardoor wordt de vinding van zelf steeds 
meer algemeen. Indien de bouwpolitie, zooals dit voor houtzaagmolens reeds is geschied in Duitsch-
land, voorzorgen bepaalt ter bescherming van brandgevaar, dan voorzeker is het aanwenden van 
dat materiaal een der voornaamste middelen. (giot voigt). 

TENTOONSTELLINGEN. 

Dat het voornemen bestaat om in het jaar 1888 te 's-Gravenhage eene Tentoonstelling te 

houden van oude en nieuwe nationale kunstnijverheid is reeds af en toe door ons meegedeeld. 

Algemeen echter is er weinig van gepubliceerd, zoodat er velen in het land zijn die het voor

nemen toejuichen, zonder echter bekend te zijn met de wijze der samenstelling en hoe het doel 

te kunnen bevorderen. - - Wellicht vondt het zijn oorzaak daarin, dat het noodige reservekapitaal 

niet vlot aanrukte; dat bezwaar schijnt echter grootendeels geweken, en nu de termijn van 

opgave tot 1 November verlengd is, is het in belang voor onze nijverheid, dat de voorwaarden 

tot deelneming zooveel mogelijk bekend raken. — 's-Gravenhage is zeker door ligging en vooral 

met het badseizoen te Scheveningen geëigend om de zaak een talrijk bezoek te waarborgen, 

daarbij is het program zoo ruim mogelijk genomen en belooft, waar het een overzicht geeft van 

verleden en heden, bijzonder veel. Een ieder steune dus in de plaats zijner inwoning deze echt-

nationale zaak, door opwekking tot deelneming. Het brengt de beste bevordering aan onze kunst

nijverheid, die nog veel behoeft, wil zij in het oude voetspoor geraken, terwijl het gedurende 

dezen winter, en dat zegt veel, aan menig werkman arbeid kan brengen, die anders den Zaterdag

avond zonder loon zou moeten afwachten. Die kan, helpe daarom de zaak te steunen en het 

voornemen in den Haag op 't getouw gezet, zal den winter voor velen dragelijk maken. 

Tot het programma behoort: 

1°. Voortbrengselen van nieuwe Nederlandsche kunstnöverheid. 
2°. Voortbrengselen van Nederlandsche kunstnijverheid uit vroegere töden. 
3°. Tot opluistering: schilderden van oude en hedendaagsche meesters. 
Het doel der tentoonstelling is om te doen zien: 
Wat de Nederlandsche iunslnijverlietd eenmaal was. 
Wat ze thans is. 
Wat ze in de toekomst belooft te worden. 

De tentoonstelling zal van Mei tot October 1888 te 's-Gravenhage gehouden worden en de navolgende groe
pen omvatten, als: 

Groep 1. Kunst, toegepast op de versiering van gebouwen, bevattende werken in steen, kunststeen, marmer, 
terra-cotta, pleister, enz. 

Groep 2. Kunst, toegepast op de stoffeering vaü gebouwen, bevattende werken in hout, machinaal timmer
en meubelwerk, meubelen, kunstdraai werk, spiegel- en schilderflUJsten in hout, carton-pierre en aanverwante grond
stoffen, decoratief schilderwerk, glasschildering, behangselpapier, enz. 

Groep 3. Kunst, toegepast op de bewerking der onedels metalen, bevattende werken in gegoten en gesmeed 
flzerwerk, koper, lood, zink, brons, tin, enz.; ciseleer- en emailleerwerk op wapens, haarden, en kleine huishou
delijke voorwerpen, enz. 

Groep 4. Kunst, toegepast op de bewerking der edele metalen en gesteenten, bevattende werken in goud en 
«ilverj emailleerwerk, btjouteriën, gevatte juweelen enz. 
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Groep 6. Kunst, toegepast op glos- on aardewerk, bevattende voorwerpen In aardewerk, porselein, glas, 
glasgravure, email, enz. 

Groep 6. Kunst, toegepast op stoffen voor Weeding en huUhoudell)k gobrulk, als tapijten, voortbrengselen In 
wol, linnen, enz.; borduurwerk In K||do goud, vrouwelüko handwerken, enz. 

Groep 7. Kunst, toegepast op vervoermiddelen, als rytulgen, sleden, tuigen, onz. 
Groep 8. Kunst, toegepast op voorwerpen van allerlei aard: Ivoor, paarlemoer, schelpen, enz. 

Groep 9. Kunst, toegepast op de graphlsohe kunsten. Hout-, steen- en metaal-gravure, lettervormen en stem
pels, oalllgraphle, boek- en wapenverslerlng, photographle, oleo- en ehromollthographle, enz. 

Groap 10. Kunst, toegepast op lederwerk, boekblnderswerk, lederen galanterlën, behangsels, enz. 
Groep 11. Middelen ter verspreiding van kunstzin en goeden smaak, als glps-afgletsel*, tnderwysmethoden 

en leermiddelen. 

W(J ontleenen voorts aan het programma, dat de kosten, aan het tentoonstellen verbonden, ten laste van den 
Inzender komen en berekend worden als volgt: 

f 25 per vlerkanten meter of minder vröe ruimte In de mlddengalory voor voorwerpen, die van alle z«don 
moeten bezichtigd worden. 

[ 10 per vlerkanten meter salonrulmte. 

/ 16 per vlerkanten meter of minder tafelmlmte of grondvlak, met éen meter diepte bfl drie meter hoogte of, 
zoo mogeiyk, meer. 

/ 8.S0 per'vlerkanten meter of minder wandvlakte. 

/' 8' Por vlerkanten meter of minder In de open lucht op het tentoonstelllngs-terreln. 
Voor voortbrengselen van oude kunstnijverheid, die door de eigenaars voor de tentoonstelling t||dol(|k welwil

lend worden afgestaan, wordt geen plaatshuur betaald en deze worden na het sluiten der tentoonstelling franco 
teruggezonden. Z|l worden geassureerd, volgens taxatie van deskundigen, voor rekening van het Comltó van Uit
voering. Hot assureeren daarentegen van voorwerpen van nieuwe kunstnyverheld moet door de Inzenders voor 
hunne rekening geschieden. 

De voorwerpen moeten vóór of ultertük op 16 Maart 1888 aan het Comité van Uitvoering vrachtvrj) zfln 
Ingezonden en worden zoo spoedig doenHlk aan de eigenaars teruggezonden, komende de kosten van Inpakking en 
verzending voor hunne rekening. 

Elk Inzender, die genegen Is een of ander voorwerp tegen den op te geven pr|)s aan particulieren of aan de 
Verlotlngs-commlssle te verkoopen. zal zulks ultdrukkelp op z'U.n biljet moeten vermelden. ll|j zal dan geacht 
worden de beschikking over die voorwerpen aan het Comltó over te laten, zullende over de gelden der verkochte 
voorwerpen veertien dagen na de sluiting dor tentoonstelling en na de aftrek van 6 pCt. provisie, b|) den eerste 
Penningmeester van genoemd Comité kunnen worden beschikt. 

Na bekomen machtiging zal er eene verloting plaats hebben van daarvoor op de tentoonstelling aangekochte 
voorwerpen. 

Het Comité van Uitvoering doet aan den Minister van BInnenlandsche Zaken eene voordracht tot benoeming 
eener Jury, om te beooraeelen welke onderscheidingen aan de Inzenders zullen worden toegekend. 

Er zullen diploma's van gouden, zilveren en bronzen medailles worden uitgereikt, benevens, op voorstel der 
Jury, eore-dlploma's. 

Inzenders, tot Jury-leden benoemd, bl|)von bulten mededinging. 

Tot opluistering der tentoonstelling zullen ultnoodlglngen geschieden tor bekoming van schilderijen van oude 
en hedendaagsche meesters en van andere kunstvoorwerpen. 

Op, franco aanvraag zün bü den eerste-Seoretarls van het Comité van Uitvoering Inlichtingen, programma's, 
invulllngsiysten, enz. te bekomen. 

- Ook het programma voor Inzendingen op het terrein Is openbaar gemaakt, die Inzendingen omvatten knnst, 
toegepast op verslering van tuinen en parken, als: 

Groep l: o. fonteinen, vazen, beelden enz.; /», cascades en grotten van rotsteenblokken on werken of versie
ringen In kurk enz.; c. serres, onwjerlön. koepels, wintertuinen, veranda's, loofgangen, woningen voor tnlnlleden 
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en bosohwachtera en andere rustplaatsen i en meubeleerlng van een en ander, In hout. metalen, rotting- en riet-
soorten; rf. het Ranleggen van bloemperken ; .. het aanleggen van fonteinen on vüvers. 

Groep I I : teekenlngen ran aanleg van parken en tuinen van vroegeren en tegenwoordlgon tfld 
De kosten aan het tentoonstellen verbonden, die door den Inzender moeten worden gedragen, .tfn f 8 voor 

elke vlerkanten meter terrelnsrulmte. 
Aan hoeren bloemisten en bloemkweekers word, voorzooveel het bedohlkbare terrein toelaat, kosteloos het 

noodlge terrein afgestaan tot het tentoonstellen van bloemen en planten, naargelang van elk Jaargotüde. 

BOUWVERORDENINGEN. 

De bouwverordenmgen te Am8terdam zien zich in een stryd gewikkeld, waar men dien niet 

verwacht had. Het ^ n niemand minder dan de Heeren A. T. de S a v o r n i n L o h m a n en het 

raadslid W Ho v y q q die daartegen te velde trekken, en wel tot verkrygmg van het recht om 

een kerkgebouw aan de Kerkstraat No. 109 te plaatsen tot eene diepte van 80 Meter B en W 

beschikten a f w e n d op de aanvrage, en dat klopt met de eenmaal aangenomen verordeningen.' 

Wel is de verkoop van een heerenhuis met tuin en daarachtergelegen stal g e l y k t p g geschied, 

en verhedt de verordering het bouwen op bepaalde diepte aan de Keizersgracht, echter niet aan 

de Kerkstraat, waarom by de overdracht, de kadastrale verdeeling werd gesplitst en aan d̂e stal 

een turn gegeven, waarvan zy vroeger het bezit zich nooit bewust is geweest, 't Was aardi* 

bedacht maar of het zal buten tot verkryging van gunstige beschikking, staat nog te betwnfe-

len. Gebeurt het wel. dan mogen de bouwverordeningen wel eens weder herzien, en van die 

mazen ontdaan, welke aan een raadslid nog ruimte overlaten er door te wippen. Maar dan 

mogen ze wel erg klein zyn, want de verordeningen waartegen zoovelen zyn opgekomen, en die 

men erg nauw gesteld waande, blijken dat niet te zyn wanneer een Ed. Achtb. kan worden 

doorgelaten. Het goed recht zal echter B. en W. het spoor niet bpter maken. Als eene inderdaad 

beangryke bydrage in de geschiedenis dier verordeningen/waarvan w« nu en dan mededeelin« 

deden strekke het hieronder volgende adres aan den Baad der gemeente toegezonden. 

B. on W beweren, dat bü art. m PoHtloverordonlng Is gehandhaafd de bepaling dor keur van Deoember ieST 
Adressanten kennen die keur niet en behoeven die niet te kennen, omdat zü „iot meer bestaat, maar Tu ken„en 

1 ! H 1 0h ^ h0Uden ^ d0 W 0 0 r d e n d , e r T e r o r d a n l n «- H e t ™ M* ongehoords 
zün, ™*>*<>o*™ van peroeelen in de stad Amsterdam te elsehen, dat zü. ter verklaring nog wol van een vo 
komen duldelük artikel, hlstorlsohe navorsohlngen gingen doen In oude. thans vervangen keuren 

voordo 1 1 1 1 , ! ! V 0 0 ^ e e e n M l n 8 /'00il,H' "• ^ W- Btel,en> nl- d a t Verb0den l8 <'"' "P °""1 I'*"'" van 'eon 
voor 20 ,aron uitgegeven < - . meer dan 100 voeten van de Kelzersgraoht verweerd. Iets te bouwen behalve 
tuinhuis en s «lllng. Adressanten weten niets van de uitgifte of verkoop van dat oude erf. Er 1, hier g e e n T a k 
van een servituut in burger-reehterlflken zin, maar van een ^ . v ™ ,„, , I na i en h e t iat W M r „, wat

g
ft(]re98 n t e n 

gaarne w 1 on gelooven. dat oorapronkelük ^eohts een deel van een bmald « m o o h t w o r a e n be o a w d ) Ĵ , 

Hot "is z Z T nU ? r^0^"" 0Pn,eUW d,e0 ^ ^ lMt 0f ^ ^ b - .ervltuulomso r u i 
Hot is zek . dat, zooals B. en W. aanvoeren, „een verbod niet kraehteloos kan gemaakt worden door eene 

af 1 KT\ T r t a ' ^ 0 l 8 0 m l 0 , ~ M"" 'd""ant6n 0 " ^ - . ™ * - ' « verbod besl, om 
™*i i, Karaat te bouwen, behouden, openlating van het 8/4 van het te bebouwen pereeel. Wel !, er eea 

r h e l r r t TH^ '^ ^ ^"^ ^ te St0,len dM 2880 M- ** b™^ - echter 
«e hebben e n tuinhuis; een verbod dat door adressanten volkomen wordt geöerbledlgd. - Er wordt In hot aan
gehaald artikel 2,6 m «elft niet een, zooals in art. 296 «-a, van . ™ op de Kelzersgraoht geaproken. maar a, 
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ware dit anders, dan sou toch nog op gocnerloi wijzo zyn aangeduid, dat onder erven ronden te verstaan zQn 

juist dezelfde erven, die voor meer dan twee eeuwen z(|ii verkocht. 

Het Is mogoiyk dat de stellers der verordening dit hebben bedoeld, en dan behoort de politieverordening In 

dien zin te worden gewyzlgd. Doch Intusschen mogen de bonS flde koopers niet het slachtoffer worden van eene 

onjuisto redactie, 't geen te onbilljjker zon z|)n, omdat •/,[}, afgaande op de duidelijke bewoordingen van het artikel, 

het terrein veel duurder gekocht hebben, dan zf) zouden hebben gedaan, indien de bepaling zoo geluid had als B. 

en W. verlangen dat z(j zal worden opgevat. 

De adressanten nemen verder de vryheid op te merken, dat ook vroeger de bepaling in hun zin is uitgelegd. 

Immers is op den 19den Mei 1876 eene vergunning gegeven, strekkende om „aan het kerkbestuur der Ned. Isr. 

Hoofdsynagogo toe te staan, eene school, aansluitende aan de vergaderzaal dier genoemde Synagoge, te bouwen t'n 

den tuin, behooreiidi bij hel perceel Nieuwe IleerengracIU 49." 

En indien men den toestand aldaar vergeltykt met hetgeen, volgens het plan van adrosaanten, in de Kerkstraat 

zon worden daargesteld (hetgeen by een onderzoek op de plaats zelve terstond is op te merken) zal men moeten 

instemmen, dat de toestand op de Keizersgracht veel gunstiger wordt dan die thans op de Nieuwe Heerengraoht 

lp. Immers, de afstand, gemeten van den voorgevel Keizersgracht tot aan den achtergevel van het kerkgebouw in 

de Kerkstraat zal pl.m. 88 M. bedragen, waarvan pl.m. 10 M. onbebouwd tusschen het kerkgebouw en de smalle 

uitgebouwde gedeelten van het huls Keizersgracht en ruim 17 M. tot aan den achtergevel van dat huls; (orw(jl de 

afstand van den voorgevel op de Nieuwe Heerengracht No. 49 tot aan de school der Isr. Hoofd-Synagoge, ongeveer 

28 M. is en er geen verordening bestaat, die beletten kan om het open vak, dat er nu nog ten deele is (een ge

deelte daarvan is reeds volgebouwd) geheel vol te bouwen. 

Van uit de Rapenburgerstraat z(jn meermalen gebouwen verrezen, die, volgens de tegenwoordige opvatting 

van B. en VV. van het bewuste artikel in het politie-regl., niet hadden gebouwd mogen worden. 

Eet perceel Rapenbnrgerstraat No. 67 (café Hermans) is bijna tot aan de hulzen der Nieuwe Heerengracht 

uitgebouwd. 

Evenzoo steekt het perceel No. 71, dat eerst voor weinige Jaren gebouwd is veel verder naar achteren dan 

de andere perceelen; en komt het adressanten voor, dat de diamantsiypci-y van de firma Metz de thans door B. 

en W. gestelde grensiyn mede verre overschrydt; welke grensiyn adressanten echter evenzeer voor de Rapenbur

gerstraat als voor de Kerkstraat ontkennen te bestaan, daar bet politie-regl. daarvan niet spreekt. 

Wat betreft de omschryvlng der by art. 8046 bedoelde hoogte, merken adressanten op: 

dat art. 804 uitdrukkelijk bepaald dat voor kerken daarvan kan worden afgeweken, en het geheel onbegrypeiyk 

zou zyn, wanneer die afwyiting thans werd geweigerd, hoewel zy voor andere kerken meermalen is toegestaan. 

Het spreekt overigens van zelf, dat te dezen opzichte adressanten volkomen bereid zyn hun plan te wyzlgen naar 

de Inzichten van B. en W. Het Is dan ook geenszins ten aanzien van dit punt, dat zy de beslissing van den Raad 

hebben ingeroepen. 

Op deze gronden nemen adressanten de vryheid eerbledigiyk te biyven aandringen op toewyzlng van hun 

verzoek. 

MOZAÏEK VAN A U G U S T I N C E R A S A . 

ID de vorige aflevering werd op de uitvinding van dit mozaiek gewezen. - - Reeds bier te 

lande is door de Heer F e r d . E n g e r s te Amsterdam dit mozaiek geleverd en geplaatst in den 

gevel van een perceel Plantage Kerklaan, tegenover den diergaarde. 

Wij hebben dit nader besebouwd en bevestigen daarbij gaarne het daarover gunstige 

oordeel. Het waren twee friesen van ongeveer 2 Meter lengte bij 0.80 M. hoogte — met zeer 

zachte klenrschakeering. 
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H E T O O R D E E L 
VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE AMSTERDAM OVER DE OPHEFFING 

VAN DEN WESTELIJKEN DOORGANG BIJ HET CENTRAAL-STATION. 

Het plan tot opheffing van den W. doorgang der viaduct en de steeds wijder wordende 
scheuren in de viaduct-werken (men zie daarvan het resultaat derlaatste drie weken, dat inderdaad 
be a n g w e k k e n d i 8 ) k w t t m i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e I t e r ^ ^ H e t .8 ^ ^ ^ ^ ^ 

kehjkste oplossing om wat men niet langer houden kan te laten vallen en zóó ook ten opzichte 
van dze verkeersweg te handelen. Wij laten hieronder volgen het geen daarover in die Kamer 
gesproken zs. Moge het geen stem in den woestyn zijn. Maar gesteld, want de Kamer werd 
wel eens meer, na ingewonnen advies, vergeten, dat dit ook nu geschiedt, en het kwam er toe 
want verandering moet spoedig plaats vinden, en de doorgang werd het offer, omdat men met te 
wermg zaakkennis daar gewerkt heeft. Moet aldus dan Amsterdam inderdaad in een keursliif 
geregen worden ? ' ""'""J1 

Hoe, wanneer ooit een overbrugging van het IJ tot-stand komt, zal men die spoedig kunnen 

bereiken, als de weg daarheen moet geleiden langs een omweg die schrikbarend is. Men zal 

wellicht een tunneltje laten om de voetgangers een voor een door te laten, want al te groote 

spanmng biedt weer gevaar, maar wat zegt dit tegenover de ruimte die de handel vereischt en 

che dnngend blijkt noodig te zyn. 't Is daarom te wenschen, dat de tyd raad brengt, doch men 

neme dien niet te lang. Wat zal het zijn voor de reeds aan de Ruijterkade gebouwde percee-

1 H T> 6\nJ W e l n i e t V e e l ' ma&1 ̂  V e S t i g d e n e r Z i c h m e t h e t 0 0 S «F ^ n bestaanden 
toestand. Het zal daar dan wel altyd een open ruimte blijven, heel wat anders als toekenning 

voor een premie a an . het sierlykste bouwproject. Het blijkt al meer en meer, dat zij dan wei 
gelyk hebben gehad, die zich zoo met kracht hebben verzet tegen die landaanwinning, welke 
ons het IJ met afbraak deed verwisselen. 

C E N T R A A L - S T A T I O N - V I A D U C T . 
De hiervoor benoem oommlseie, bestaande uit de heeren Z u r Mün len . i o n k e r en T e g e l b e r g had 

de volgende miB.ivie aan B. en W. over dit onderwerp opgesteld : K o e rg, bad 

den HZ B C h r « ; e a ; f l n " A«*- ̂ e n w« ultgenoodigd n ons gevoelen te doen kennen over het voorstel van defter van w. H. en N. ̂  ^ ^ ^ ̂  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ -

Met bUzondere instemming hebben wö kennis genomen van de rapporten van den direeteur van publieke 

herrndT hT 'T 0" ^ geraeente ^ ̂  Mke U,teebraCht' - W« - ^ ™ ** .ovoe"„ va d 
hee e„ t onderschrüven, dat een opheffing dier doorvaart met do wederzpsche wegen onder het Centraa.pe one^ 
station niet toegestaan mag worden. "^wuiaaipersonen-

In de overeenkomst, den ofiqtnn Anrii 1070 j . . ^ ,, , _, 
„ . ' Zös ten APr11 187e tnuchen den Staat en deze gemeente gesloten, betreffende den 

twe!doVan T Z 0 ™ * ^ 1 0 - ^ " " ^ 0DdW d e - k e n ' *°" ̂  ^ 'e ma en, o ^ l 
twee doorvaarten eik over de geheele iengte, breed 25 M.dlep 8.50 M. onder A. P. onder het statlons-em .«cement' 

' «da t 'irer niet ̂  WaterVlRkte ̂ ^ ̂  8tat,0n- D,e WOrken "» ln ̂  o™*»*™* v a C r d 
z<z^:::z:~zr- ™die oi8ch e™ -^—•• ^ 
„.u , „ ingenieur vermeld en waaruit het drukke verkeer daar ter nlaatso k . n 

^ o n d worden. Een onzer leden heeft het a»n.a. vaartuigen, dat dien bewusten doorgang 1 t gedu 1 " 
«enige agen oen o^emen en toen is gebleken, dat d a g e r s 260 4 800 schepen de W. L S ^ n 
de I r ' T " eer

h
ZÜn d e Wegen 0 n d e r *"* ^ - t van niet minder gewicht. Men denke a.l en u i aan 

<le gemeenschap tusschen het gedeelte der stad aan de blnnenzüde van de spoorbrug gelegen en de De C Z 
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„et de lalrüke stoombooten en raavtuigcn. welke aldaar a^lepgen, aan de beweging lange de P. H. kade t^ehen 
Smgel en Martelaar^-., om tot de overtuiging te komen, hoe onmisbaar de W. doorgang voor het landverkeer is 
en hoe de gemeen.ehap met de De Ruyterkade door opheffing van den doorgang belemmerd en benadeeld aal 

worden. 
Een doorvaart met wederZUdsche wegen van dat belang op te heffen, zou tegenover handel, eoheepv. en nflv 

„let straffeloos geschieden. De Minister w«st er wel op, dat het Noordzeekanaal en de binnengrachten onzer stad 

met elkander in gemeenschap zouden bl«ven door de Slngelgr. bulten de Willemspoort, door het Westerdok en door 

den O doorgang en de Oo.terdokssluis, doch Z. E. verliest uit het oog, dat die gemeenschap een zeer gebrekkige 

zou z«n. Bü opheffing der W. doorvaart zal over een afstand van pi. m. 1100 M. van het binnen gedeelte der stad 

naar het" IJ geen gemeenschap gevonden worden, en hieruit reeds kan afgeleid worden, welk een omweg het land

en scheepvaartverkeer voor het IJ bestemd, zal moeten maken. 

Maar bovendien zal door opheffing van den W. doorgang het verkeer door den Oostelüken aanzienlük toe-

nemen waardoor (wt)l aldaar reeds een z.eer drukke beweging bestaat) menigmaal stremming van het verkeer zal 

voorkomen. Waarom nu, terwj)! de „oodzakelt)kheld van die W. doorvaart gebleken is. haar opgeheven? 

De Minister verlangt het, omdat de W. doorgang onder het viaduct zich in ongunstlgen toestand bevindt, 

omdat groote moeielükheden te wachten zullen zün bü het fündeeren van een nieuw kunstwerk, ter vervanging 

van dien doorgang en de geringe ruimte daar ter plaatse, het maken van ruime ontgravingen mogelUk maakt. Wfl 

Uunnen vooralsnog de kracht dier redenen niet beoordeelen, doch wö achten het ondenkbaar, dat dit vraagstuk 

„iet op andere wüze zou zijn op te lossen. Ook ons komt een voorziening van den bovendoelden W doorgang 

zeer gowenscht voor. doch wü moeten ernstig bezwaar maken haar tegen dien prüs tot stand te doen brengen en 

zön overtuigd, dat de deskundigen daarin op andere voor handel en scheepvaart minder bezwarende wüze zullen 

kunnen voorzien. 
Met aandrang verzoeken wü u dan ook 's Ministers voorstel niet goed te keuren. 
De heer Cl a a s en stelt voor, in plaats van 260 i 800 „schepen", „vaartuigen" te lezen. Deze wüztglng 

wordt goedgekeurd. . . . .„ K ^ 
De Heer H e n d r l c h s wüst er op. dat wanneer de W. doorvaart weg is, de geheele passage onder de O. 

zal geschieden. Evenwel zün daarvoor de bruggen, die voor de stad en het nieuwe Centraal-Station liggen, te laag, 

vooral voor hoog beladen schepen, zoodat die bruggen telkens geopend moeten worden. Dit acht spr. een bezwaar. 
dat niet in het advies wordt overwogen. 

Dit bezwaar wordt niet door den heer Zur M ü h l e n gedeeld. Het argument is daarom niet gebezigd, omdat 

de Minister dan de bedoelde bruggen zou kunnen verhoogen. Dit is de heer H e n d r l c h s met den heer Z u r 

M ü h l e n eens. 
De missive wordt overigens goedgekeurd en de openbare vergadering daarna gesloten. 

PRIJSVRAAG — ZURICH. 

Het programma daarvan hebben wij in aflevering 11 opgenomen. Twee-en-zeshg ontwerpen 

zijn daarop ingekomen. - De jury van beoordeeling bestond uit de Heeren: André, architect te 

Lyon Auer, professor te Weenen, Geiser, architect te Zurich en Recordon, architect te Lausanne. 

De jury kwam den 19, 20 en 21 dezer maand bijeen om haar rapport op te stellen. De ontwerpen 

waren allen in de zaal de .La Bourse" tentoongesteld. Vier prijzen en drie eervolle vermeldingen 

werden toegewezen. Eerste prijs: 2000 francs, aan het ontwerp Belvedère van Georges Braun te 

Berlijn. Drie tweede prijzen: ieder groot 1000 francs, aan Eugène Meijer, Parijs; Julius Kunkler, 

St Gallen en W. Martin te Zurich. Voor de drie eervolle vermeldingen worden opgeroepen drie 

ontwerpen, onder de motto's: .Euterpea", .Edelweis" en »Bella Vista". De namen dezer inzen-

ders worden niet dan met toestemming vermeld. 
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VERGADERINGEN VOLGENS NIEUW SIJSTEEM, OP DE REIS NAAR NIJMEGEN. 

Er zijn zeker •weinigen in Nederland, die tot de bouwvakken of daaraan verwante industrie 
behooren en niet bekend zijn met het bestaan der M a a t s c h a p p i j t o t B e v o r d e r i n g 
der B o u w k u n s t . 

Daarvoor deed die Maatschappij teveel. Dan ook is de wetenschap niet nieuw, dat tot haren 
werkkring de loffelijke gewoonte behoort jaarlijks hare leden tweemaal bijeen te roepen ter 
aanschouwing van het belangrijke, dat de kunst in den laatsten tijd zag geboren worden. 

De voorjaars-vergadering is steeds in het maatschappelijk gebouw te Amsterdam, de najaars
vergadering naar keuze, dan eens in het Noorden, dan in het Zuiden des lands. 

Zoo geschiedde het, dat op de Mei-vergadering werd vastgesteld de eerstvolgende bijeenkomst 
te Nijmegen te houden. 

Nijmegen toch is een der steden, waar, bij veel ouds veel nieuws zich paart, een bezoek 
overwaardig. 

Doch 't was al te mooi; er kwamen bezwaren. Men vergadert daar waar eene afdeeling 
gevestigd is; de afdeeling ontvangt en maakt den dag tot een aangename voor de bezoekers. 

Nijmegen is echter afdeelingloos. Het spreekt van zelf dat dit onvoorziene geval het plan 
dreigde te vernietigen. Maar 't moeten al «lechte bouwmeesters zijn, die hun plan zoo opeen» 
verwerpen, niet een wijziging daarop van toepassing kunnen maken en zoo den gestelden eisch 
bevredigen. 

Waar zoovelen bijeen waren, bleek dan ook spoedig, dat men zich wist te redden, Een der 
Hoeren stelde namelijk voor in Arnhem, waar eene afdeeling gevestigd is, aan te landen, daar te 
vergaderen en dan naar Nijmegen te gaan. Het plan verwierf de goedkeuring en daar waar te 
Arnhem voor den gevel geschreven staat Nut van het Algemeen was de pleisterplaats waar de door
trekkende troepen zich voor eenige oogen blikken legerden. 

Wij leven in een tijd, waarin men zich eigenlijk over niets meer verwonderen moet. Allee it 
mogelijk, als men het slechts beproeft. Onder die leuze wordt heel wat accrobatenwerk verricht. Wil 
men nu niet als een mopperaar met den vinger nagewezen worden, dan is het zaak te volgen en 
en den toer - maar mede te maken. Zoo dachten er wellicht velen over, die deelnamen aan den 
vastgestelden tocht; 's morgens te Haarlem, Amsterdam of elders zich in een spoor-coupé deden 
inladen om naar Arnhem te stoomen, daar eene vergadering bij te wonen, dan naar Nijmegen te 
trekken, daar al het bezienswaardige na te gaan, te soupeeren en te dineeren, en dan nog des avonds 
op een behoorlijk burgermansklokje weer te Amsterdam terug te zijn. Waarlijk, 't is een karre-
wijtje met spoed. Het heeft veel weg van het bestek, waarbij een zeker bouwmeester bepaalde» 
terwijl men het trasraam aanlegt worden de kapspanten gesteld en beginnen behanger, schilder 
en stukadoor aan het binnenwerk. Een onmogelijke grap, hoor ik u zoggen. Zeg toch niet zoo 
gauw wat onmogelijk is, de tijd zal wellicht nog leeren, dat die bouwmeester zijn bestek wel 
wat te vroeg, maar echter niet te dwaas beschreven had. 

Hoe zou de oude Heer Buchner, die de kinderjaren der Maatschappij heeft geleid, en haar 
door zijn voorzittershamer dwong tot ernstig en gematigd optreden, ontstellen bij het vernemen 
van zulk een plan, hoe zou de waardige Kuse seggen, zulke subjectieve denkbeelden komen in 
aaijne objectieven gedachtengang niet te pas, dat is doodwerken zooveel op één dag, 't is niet 
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wogelgk. En dat het mogelijk is, 29 September bewees het. Zoo wisselen de tijden en de hande
lingen. Volgen wij de Heeren op hunne reis. EP is op die manier weinig inspanning voor noodig 

Het Centraal-station te Amsterdam was het uitgangspunt mijner reis. Het allereerste werk 
was natuurlyk een mijner kunstbroeders op te zoeken, om het ongezellig alleen in gezellig 
samenzyn te veranderen. De tyd zou dan kort vallen. Op perron of in wachtkamer nergens een bekend 
gezicht. Zou ik soms met den dag in de war z ĵn? Het Bouwkundig Weekblad kwam met, een 
diepe zucht uit een benepen hoekje te voorschijn. Daar stond toch duidelyk 20 September. Ik 
wist waariyk niet hoe ik het met mflzelven had. Amsterdam met het grootste ledental, zou geen 
enkel daarvan zien vertrekken. Ik begreep er niets meer van. 

Doch wacht de portier zal uitkomst geven. Zeg vrind, den hoeveelste hebben wij vandaag ï 
Negen en twintig, mynheer. — Dankje. 

De zaak werd er niet duidelyker door. Er bleef nog één middel over om mij te overtuigen. 
Aan het plaatsbureau gekomen, werd het diploma overgelegd ter besparing der halve reiskosten. 
Heeft u vanmorgen nog meer van die biljetten afgegeven? Neen mijnheer, u is de eerste. Ik 
dacht bij my zelven, nu zegt men nog al dat het onmogelijke niet mogelyk is, en ik heb er de 
proef van. Onder de zonderlingste gedachten zocht ik een hoekje in de coupé op. 

Even vddr het vertrek komt waarlijk nog een reisgenoot aanzetten en neemt ẑ jne plaats 
meer naar voren in. Het gaf moed en het vertrouwen herleefde, dat het toch waar kon zyn 
dat er te Arnhem vergadering was. Voort vloog het over de .puinhoop" en aan de andere zyde 
van de stad moet zich een derde reisgenoot hebben aangesloten. Het Bestuur was zeker per. 
luchtballon vooruit gegaan. Ik had ruimschoots gelegenheid om te kunnen fllosopheeren over de 
talrijke opkomst der kunstgenooten uit de hoofdstad; waarlyk, 't is een bemoedigend verschynsel 
dat een drietal het aandurfden. 

Arnhem was bereikt. Eenige oogenblikken later en een vijfenveertig heeren ongeveer zijn 
in de benedenzaal van het Nut bijeen, een zaal, die misschien de eigenschap van nuttig te zijn 
bezit, echter knapjes ongezellig er uit zag. Het was zooals de afdeelings-Voorzitter terecht aan-
merkte: Arnhem vormde slechts de brug om te geraken daar, waar men wilde zyn, te Nymegen 
namelijk; en had de wet in deze niet gesproken, dan had zeker geen der Heeren Arnhem met 
een bezoek vereerd. Toch heeft Arnhem zooveel dat een recht genoegelyke en leerryke dag had 
kunnen waarborgen, en moet het zeker voor de afdeeling een minder aangenaam gevoel zijn 
geweest, al waren de middelen tot ontvangst ook beperkt, zoo te moeten deelen met een harer 
naburige zustersteden. Dit verklaart dan ook eenigszins de overeenstemming der ontvangst met 
den toestand, die men wel eens op een brug waarneemt. In het belang der afdeelingen, die dik
werf gelegenheid vinden op zulk een dag eens flink op te treden met het werk harer leden, is 
herhaling niet wenschelyk. De vergadering werd spoedig geopend en even spoedig gesloten. 
De te behandelen punten waren met twee te teUen. Het eerste betrof de quaestie over de afdee
lingen, een oud liedje op een nieuwe wijs, dat geen tegenspraak meer ondervond en aangenomen 
werd; de tyd en ervaring hadden de gezichtspunten gewyzigd. Het tweede betrof langer behoud 
van Bestuur dan de wet waarborgde. Tweehonderdtien leden hadden het voorstel daartoe onder
steund, wel een waarborg tot goedkeuring. Het Bestuur toch zou dergelijke waardeering voor
zeker op prijs stellen. Het preadvies luidde echter in anderen zin; en wat onmogelijk scheen 
werd mogelyk. Na eenige diseussiön werd het voorstel, volgens eene nieuwe methode, om het 
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vóór en tegen der stemming te weten, eensklaps van de rol genomen. Het liep als met boter 

gesmeerd. 
De belangrijke bijeenkomst te Arnhem was geweest en eenige oogenblikken later vinden wij 

al de Heeren terug op een grasgroene stoomboot, die aan de Rijnkade lag vastgemeerd. 

De boot begon zijn stampende beweging en vertrok. Het was een gunstig oogenblik. De 

sluizen des hemels, die in de laatste dagen wijd open hadden gestaan, waren gesloten. Welk een 

misrekening zou het tegendeel geweest zijn. Dan had ieder raampje in de kajuit als kijkgat 

dienst moeten doen. Na tal van steenbakkerijen, die aan dit deel van de rivieren zooveel bedrij

vigheid bijzetten, te zijn voorbij gestoomd, daagde Nijmegen in de verte op. Nog een korte poos 

en de wal was bereikt. Op hen die Nijmegen nooit tevoren aanschouwden, maakt de gunstige 

en eigenaardige ligging bijzonderen indruk. Dat hoogopgaande stadsgedeelte, hetwelk den achter

grond vorifat van den breeden waterspiegel, dat Vaikenhof, zoo romantisch tusschen het groen 

zich verheffend, die nog van zoovele jaren her getuigende huizen, geven den stad een karakter, 

zoo verrassend, als wij dat in Duitschland zoo dikwerf toejuichten, wanneer opnieuw een stad 

langs den Rijn zich voor ons oog opdeed. 

De ontscheping geschiedde. Langs een breede, houten brug, onder een hoek van 45° opge

steld, waggelden de meesten naar boven, om daar verwelkomd te worden door den Hoer J. J. 

Weve, gemeente-architect, die de welwillende taak op zich had genomen, in korte oogenblikken 

al het belangrijke onzer kunst, daar aanwezig, aan te wijzen. Het was in goede handen. 

Het eerste bezoek betrof het Raadhuis. Langs sterk klimmenden weg ging het al hooger — 

een vreemd werk voor hen die gewoon zijn hun pad langs effen baan te kiezen. Het Raadhuis 

zag er uit, alsof de werklieden pas de laatste hand aan de voltooiing gelegd hadden. De steenen 

waren frisch, de voegen gesloten ; het goud, dat de beelden sierde, blinkend. Niets deed ver

moeden, dat een bouwwerk uit zoo vervlogen tijden, daar opgesteld stond. In de jaren 1879 en 

1880 had de restauratie, die dit nieuwe aanzijn gaf, plaats gehad, onder het toezicht van den 

bouwmeester Dr. P. J. H. Cuypers. Hoewel niet onbehagelijk in vele onderdeelen, was er toch 

geen eenheid in het geheel; de stijl was dikwerf in tegenspraak en herinnerde aan verschillende 

tijdperken, waardoor de waarde in het oog der vakmannen natuurlijk verloor. De ijzeren stoep-

balusters en leuning herinnerde aan de stadsbruggen uit het begin dezer eeuw, en waren daar 

al heel zonderling verzeild geraakt. De stoep opgaande trad men een groote voorhal binnen. 

Daar werden oudtijds zeker de gewichtige uitspraken gedaan, die het gemeentebelang vereischte. 

Over de geheele breedte was de Schepenbank geplaatst. Een juweeltje van houtsnijkunst, uit de 

tijden van den bouw, die van 1554 dagteekent. Ook trof men daar nog de levensgrootebeeldtenis, 

aan van Karel den Groote, ongeveer 2.50 M. uit den grond geplaatst, eveneens in bout bearbeid, 

en rijk opgevatte versieringen om deuren en bekrooning daarvan. Of de meening, dat het werk 

der Schepenbank, en die der deurversieringen van dezelfde meesterhand zijn, juist is, zou ik, wat 

versiering en bewerking betreft, betwijfelen; het komt mij voor uit later tijdperk te zijn. 

Een uurwerk met volledig klokkenspel en van meerdere eigenaardigheden voorzien, was langs 

den wand in het midden opgesteld, en scheen in verbinding te staan met de andere uurwerken 

ten raadhuize aanwezig. Ongetwijfeld moet het spel ongemeen zijn. Het was echter jammer in 

ruste. Achtereenvolgens werden de verschillende kamers: als burgemeesterskamer, raadsaal enz,, 

de gangen en den trap met een bezoek vereerd. Daarbij was het eenparig gevoelen, dat Nijmegen 

terecht trotsch mag zijn op den schat van oudheden, die aldaar gehuisvest is. De te korten tijd 

maakte de beschouwing echter {d la minute). De Gobelins langs de wanden boden zeer veel ver-



5 

dienstelijken arbeid aan. De groote schouw met zijn vrijstaande kolommen, zijne eigenaardige betim
mering die, als het hoofd van alles, in iedere kamer uitkwam, de daarmede overeenstemmende 
meubileering hadden het oude vry goed bewaard. De licht groene beschildering door goud inge
sloten, bracht alleen eenige storing teweeg, waarom het reeds op een der bovenzalen aangevangen 
plan om die te verwijderen, ondersteuning verdient. Ook de plafonds sloten zich er niet geheel 
en al bij aan, zij deden meer denken aan de magere vormen uit het Lodewijken-tijdperk, dan 
aan die der renaissance, veelal breed van opvatting. De verschillende pullen, kannen, steenen, 
stempels ent. die in groote verscheidenheid bier bijeen waren geven een duidelijk denkbeeld van 
Nijnjegen's vroegtijdig bestaan en vormen eene zeldzame collectie. 

De tocht werd gesloten met het bezoek op de binnenplaats, waar de lateren tijd een nieuwen 
aanbouw had gevormd, en waar in de tegenover staande muur talrijke bouwfragmenten waren 
ingemetseld. Daaronder was ook een nagenoeg compleet geveltje. Het was een meesterlijk brokje 
onzer oude kunst, en de lof mag niet onthouden worden aan hen, die met zooveel zorg dat 
metselwerk in het jaar 1884 in de Hezelstraat sloopten en hier weder opnieuw ineen voegden. 
Het is voor menigen schilder een hoekje om niet van te kunnen wijken, en zelden zag men zoo 
goed een fragment onzer kuost bijeengehouden als hier. 

Van het raadhuis naar het Valkhof. Zeker een der oudste plekjes in ons vaderland en tevens 
een der schoonste. Waar vroeger een heerschzuchtige hand den scepter zwaaide, is nu een lusthof 
getooverd. Tot de overblyfselen van den bouw in Byzantijnsche vormen behoort een achtkanten toren, 
•waarin twóe omgangen. Het benedengedeelte herinnert geheel aan het oorspronkelyke tijdperk, 
doch daar waar de overwelfing heeft bestaan, heeft de latere tijd, naar eigen bekrompen inzichten, 
en zonder zich af te vragen wat vroeger was, daarop een bovendeel in gebakken steen gemetseld 
een zoldering er in gelegd en den toren van een spits voorzien. 

Op eenigen afstand vandaar ligt de ruïne, eene halfronde en overwelfde ruimte, waarschijnlyk 
voor altaarnis gediend hebbende, naar men verondersteld uit het jaar 1165, toen keizer Frederik 
Barbarossa belangrijke herstellingen aan het Valkhof ondernam. 

De materialen zijn tufsteen en dit geeft gelegenheid daarover een oordeel te kunnen uitspreken. 
De steenen zien er allen, niettegenstaande, vooral het deel der overwelfing, van de gedurige 
regens veel weerstaan moest, er uit, alsof zij slechts voor eenige weken den Rhijn waren komen 
afzakken om daar dienst te doen. Die deugd van den tufsteen, reeds zoo dikwerf gebleken bij de 
overblijfselen onzer oudste kerken, toont zich hier in hooge mate, en weerspreekt de meening 
van velen, dat de poreusheid, het materiaal eigen, waardoor het water in groote hoeveelheid daarin 
opgenomen wordt, de vernietiging bevordert. 

Het verlaten van het Valkhof geschiedde door een onlangs aangebracht ijzeren hek, gevat 
tusschen twee escozijnschen pilaren. Eet strekte ter herinnering aan de vele veranderingen die 
Nijmegen in de laatste jaren onderging. Het ontwerp is onzen verdienstelijken leidsman, den 
Heer J. J. Weve tot eer. Opvatting en uitvoering getuigden beide, dat alles met zorg was ge
dacht en bearbeid. Op het gebied der smeed- en drijfkunst onzer dagen vormt dit ijzerwerk een 
werkelijk belangrijke proeve. De eenige bemerking zou zijn, dat het denkbeeld zoo weinig terug
geeft van de vormen der architectuur, die op dat terrein zulk een groote rol gespeeld hebben en 
daardoor wellicht dat coquette aanneemt, dat de gesmeed ijzeren hekken van vroegeren tijd 
vreemd was, die meer het karakter van stabiliteit teruggaven, toonden een ijzeren hek te zijn, 
geschikt om aan sierlijkheid kracht tot tegenweer te paren. Dat verschil van opvatting echter 
vermindert de waarde van het ontwerp niet. 
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Thans was het waaggebouw aan de beurt. De zuoht tot herleving van het oude, had ook 
hier dien vorm daaraan teruggeschonken, dien de tijd en de denkbeelden allengs er aan ont
nomen hadden. 

Onwillekeurig werd ik jaloersch, toen ik dien nis ten hemel gaanden hoogen stoep voor dat 
gebouw zag en dacht hoe de zienswijzen toch verschillen kunnen. Hier een stoep welke een derde 
van den geheelen voorgevel inneemt, terwijl in mijn woonplaats Amsterdam, in tegenstelling hét 
gebod wordt gehandhaafd, waarbij alle genot, om een stoepje voor zijn huis te hebben, wordt 
ontzegd, 't Is tóch zonderling verdeeld. 

Het benedendeel van het Waaggebouw, welk gebouw in 1612 gesticht werd, was tot 
vleeschhal ingericht. Men was er nog aan het werk. Belangrijks bood het inwendig niet aan, 
daar het oorspronkelijke grootendeels verloren is. Het bovengedeelte was voorheen het wachthuis 
waarin de burgerwacht tezamen kwam en gelegerd was. De gevels, verdiensteliïk gerestaureerd, 
zullen, wanneer de tijd het nieuwe waas aan schilder- en beeldhouwerk eigen, er aan ontneemt, 
en deze het oude aanzien verkregen, hiermede de architectuur onzer waaggebouwen nog lang in 
herinnering doen blijven. 

In de onmiddellijke nabijheid, bevindt zich de St. Stevenskerk van zeer ouden datum. In 
1254 werd de aanleg begonnen, in 1278 de kerk in dienst f gesteld. De latere jaren hebben haar 
echter nagenoeg geheel van gedaante doen verwisselen, zoodat zeer weinig aan het oorspronkelijke 
herinnert. Een doorgang of portiek in Gothischen styl aan de Zuidzijde aangebracht, vormt het 
belangrijkste, wat hierbij zoo wat op te merken is. De mergelsteen, waarvan dit deel opge
trokken is, is zoo zielloos geworden, dat niet dan met de grootste studie de oude lijnen der 
architectuur te herkennen zyn. Het is echter juist die zeer vervallen staat, die dit deel tot een 
schilderachtig plekje maakt. 

Het inwendige van het kerkgebouw, dat bij het binnentreden verraadt dat de witkwast daar 
ontzaggelijk veel op muren en kolommen te zeggen heeft, biedt weinig merkwaardigs. Alleen 
het grafmonument van Hertog Adolph's gemalin, in hetjfjaar 1612 door Willem Loemansz van 
Keulen vervaardigd, is een model van koper graveerwerk, en het beschouwen ten volle waardig. 

De Apostolische school, ten zuiden van de St. Stevenskerk, had zijn aposteltjes, de hoofdver-
aieringen, byna allen verloren; zjj waren of verbroken, of de steen was door den tijd vernietigd. 
Hierbij sluit zich aan de houw van den kerkboog, opnieuw tot het leven terug geroepen, door 
restauratie in 1886, waarmede de rij der oude merkwaardigheden sluit. 

Langs de bouwwerken van lateren t\jd toog men 'naar den Kronenburger toren. Onder die 
nieuwere bouwwerken zij vooral genoemd de zeer verdienstelijke R. K. Kerk, van den bouwmees
ter Dr. P. J. H. Cuypers. Zoowel groepering als torenbouw trokken veler aandacht, en dit kerk
gebouw behoort zeker onder de besten, welke die bouwmeester stichtte. 

De Kronenburger toren, die een deel der vestingwerken heeft uitgemaakt, stond geheel op 
ziohzelven, als een beeld van het verleden, maar te midden van een parkaanleg, zoo schoon, dat 
de wisseling den toren geen nadeel heeft gebracht. 

Door zijne nieuwe uitbreiding verwierf Nijmegen zich een omgeving, zooals weinig steden 
kunnen aanwijzen. Wanneer men hierby rekening houdt met het feit, hoe de hooge ligging het 
aanwezig zijn van water daar zeer bemoeielijkt, waardoor een kunstaanleg dat water door klei-
bodem en oevers moet verhinderen weg te dringen, dan blijkt daaruit, dat de gemeente geene 
kogten ontzien heeft, om te doenzien, dat het verbreken van den knellenden band gewaardeerd werd. 

Na een bezoek aan de stoommachine, die den water af- en aanvoer regelt en tevens dienst 
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doet om de stad op tien verBchillende punten eleotrisch te verliohten, strekte de wandeling zich 
Terder door het park uit, met zoo iets van een stormpas. De leeuw, door de beide Heeren de 
Leeuw in steen gehouwen en als een gedenkteeken, ter herinnering aan den parkaanleg, ge. 
maakt, verwierf nog een welverdiend bezoek. De duisternis begon te vallen en riep tot vertrek. 

De Heer J. J. Weve mocht den dank van allen ontvangen. Hjj had velen aan zich ver
plicht, en de vliegende verkenning van Nymegen, kon niet beter en doeltreffender ingedeeld 
zyn geweest. Zjjn alleszins nuttige werkkring die, naar het voorkwam, ook algemeen gewaar
deerd schijnt, blijve nog jaren in het belang der kunst bestaan; dan zullen ongetwijfeld velen, 
die nu te huis bleven, zich gedrongen gevoelen ook eens op die wijze kennis te maken met veel, 
dat zulks ten volle verdient. 

Eenige oogenblikken later zaten de Heeren als haring in een ton bijeengekuipt aan de tafel 
die de kajuit met hen vulde. 

Het is zeker aan de lage drukking, die daar bestond, te wyten, want de grootste onder allen 
had juist de maat hisschen vloer en zoldering, dat een diep stilzwegen den maaltijd vergezelde. 
Een enkel woord van den Voorzitter was de eerste, laatste en eenigste toost. 

De hofmeester had zijn tafel naar behooren ingericht en was onuitputtelijk in zyn goed-
geefschheid om den Heeren een aardappeltje te doen slikken. Het gaf tot de eenigste hilariteit 
aanleiding, 

De groote inspanning van den dag zal hieraan wel voor een groot deel schuld gehad hebben. 
Terwijl de gaslantarens de ligging van Arnhem aanwezen, dook ieder boven het watervlak 

op, en de verschillende groepjes scheidden, vertoefden elk op hunne wijs nog even te Arnhem, 
en een paar uur later was het uitgangspunt weer bereikt. 

Veel was dien dag geleerd en genoten, het onmogelyke, tot tweemaal toe door de Maatschappij 
bewezen mogelyk te zija. Zij verdient erkenning voor de goede regeling. 

VERZINKT OF GEGALVANISEERD IJZER. 
(TWKUUE OKOJSEl/TU). 

Onder de dakbedekkingen van gegalvaniseerd ijzer rekent men die van pannen, van gegolfde 
platen en van vrijdragende en op spanten rustende platen. Van de dekking met gladde platen 
is men als te omslachtig over het algemeen teruggekomen. Daarbij is men verplicht de bewer-
king nagenoeg gelijk te nemen als by zinkdekking, de naden te soldeeren enz. Dat is te voor-
komen, wanneer men over de lange zijde der vlakken opstaande kanten maakt die de ter 
wederzijde liggende vakken daarmede ineensluit en dan gezamenlijk op de spanten schroeft. Tot 
stevigheid maakte men nog meerdere van die opstanden in elk vak. De maat is gewoonlyk 
0.80 x 2 M., waarmede 1.6 M». gedekt wordt. Het dekken gaat zeer gemakkelyk en kan door. 
elk ervaren werkman geschieden. 

Al naar de helling van het dak is worden de platen over elkander gedekt. Gewoonlyk is 
dit 0.10 of 0.16 M. De verbinding op het kapgedeelte geschiedt met gegalvaniseerde houtschróeven 
Het gewicht wordt gerekend op 7 ö, 8 Kg. per M2., terwijl dat van leien 86 Kg., van steenen 
pannen 70 Kg. is. Den prijs rekent men in Duitschknd gelegd op 3 Mark of /1.80 per Ma. Het 
is te verwonderen, dat bij die gegevens, geringe prijs en gewicht het gebruik rog niet grooter is. 
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Voor kappen met een vlakke helling zelfs van 1 & 10 M. Is deze soort panbedekking te bezigen, 

zonder dat Benige vrees voor hindernis behoeft te bestaan. Ook is de aansluiting tegen dakvensters 

of andere uit den kap ontspringende gedeelten gemakkelyk te bewerkstelligen. 

Het bedekken met ijzeren pannen heeft nog dit voordeel, dat tot bevestiging weinig gaten 

behoeven geslagen te worden en het losschroeven der pannen nog geschikt doet blijven om weder 

opnieuw te gebruiken. 

Gegolfde platen worden in verschillende proflleeringen vervaardigd, nauw en wjjd, vlak en 

hoog van golving, terwijl ook de afmetingen afwisselend zijn. De meest gebruikelyke lengte is 

8 X 1 M. De verbinding geschiedt door gegalvaniseerde klinknagels. De stevigheid der platen 

vordert dat het vastleggen slechts op enkele punten behoeft te geschieden, waarvoor kleine 

grepen worden gebezigd die tot op 8 M. afstand van elkander kunnen gezet worden. Is het 

kapwerk van ijzer dan worden tot verbinding ook wel haken genomen, welke om het ijzerwerk 

vatten. Op hout gebruikt men steeds schroeven. 

De dekking met gegolfde platen vereischt eene zekere ervaring bij het aanbrengen, daarom 

is het zaak, dat te laten verrichten door werklieden die daaraan gewoon zijn. De Duitsche prqs 

is 8 & 4 Mark of f 2.10 è, ƒ 2.40 per M2. 

Vrijdragende daken zijn die, gevormd uit rondgebogen platen die zonder spanten worden 

opgesteld. Zij worden in de opstaande wanden of muurwerken verbonden aan daarop aangebrachte 

ijzeren dakstoelen. 

Deze soort dakbedekking moet met veel zorg gelegd worden, daar anders verzakkingen of 

uitzettingen mogelijk zijn. 

Uit vlakke gegolfde platen kan men vrijdragende kappen vormen tot een spanning van 

hoogstens 12 M. Daar men voor het roesten' der koppen van de klinknagels bevreesd was, hebben 

enkelen die • met een zinken bedekking voorzien. Dat is echter overbodig. Voor het soldeeren 

dier zinken koppen over de klinknagels is het noodig, dat het gegalvaniseerd ijzer met zoutzuur 

wordt bestreken. Wordt dit zoutzuur bij het soldeeren niet geheel verbruikt, dan blijft dit 

schadelijk op het ijzer uitwerken en doet meer nadeel dan de klinknagels kunnen veroorzaken. 

Het wellicht ontvallen van een droppel zoutzuur kan het kapvlak schaden. De nadeelige invloed 

heeft zich reeds geopenbaard aan de Berlijnsche tram-gebouwen. Daarom is het raadzaam zoo 

min mogelijk te soldeeren aan dergelijke daken. 

In het jaar 1875 werd door de firma "Wesenfeld te Berlijn tot vervaardiging van gegolfd 

ijzer werktuigen in den handel gebracht onder den naam van «Patent Trügerblech." Dat was 

ijzer waarvan de golving minstens even breed als hoog, doch veelal hooger is. Uit die firma 

ontstond later de firma Hein, Lehmann & Oo., die door verbeterd^ werktuigen veel hebben bij

gedragen om het gegolfde ijzer ingang te doen vinden. Het aantal werktuigen is sinds dien tijd 

aanmerkelijk vermeerderd en natuurlijk steeds gewijzigd. De nieuwste daaronder zijn die van 

Potthoff, waarop de platen golf voor golf geperst worden, hetgeen dit voordeel heeft, dat men 

nu niet aan lengte bepaald is, zoodat daardoor platen van 6 M. lengte kunnen geleverd worden. 

Eenigszins in overeenstemming daarmede is de bewerking der firma Bachmeijer & Oo. 

te Berlijn. Terwijl bij Potthoff telkens een halve golf bij het passeeren der wals geheel gereed 

komt, geschiedt dit bij de laatsten voor een geheele golving. Ook hier is men aan geen maat 

gehouden. 

Het gebogen zetten van gegolfde platen geschiedt gelijktijdig door den stand die aan de ver
schillende walsen is gegeven. 
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Z n f t beSla; t- ^ ^ ^ d e S P a - - « - g - t e r genomen worden bij steenen gewelven, het-
geen tot voordeel strekt. 

.« v t b i j
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b r a n d g e V a a r l e v e r e n d i e g e w e 1 ^ minder bezwaar, daar de uitzetting gelijkmatig 

geschiedt en het .storten van brandende gedeelten gemakkelijker een steenen gewelf v e r b e e f 

dan dxe van dergehjk plaatij^er. In vele hotels, museums en fabrieken is daartoe die bewerking' 

N e u m i r O ^ v6 ^ G e b r- ^ ^ ^ ^ ^ **M™ h™ papierfabrieken t ! 

de d l T T b0UWeD ' W a a r a a n e e n mi l l i 0e i1 K- G- ^ — k t ™*' toen werden 
de dne zoldenngen geheel op die wijze geconstrueerd, en daarboven werken een aantal machines 

ZmZJZ 'T"' r^" ^ ^ letSel ^ Ver00mken- ^ laDge a f m e t i n^. waarin het gegolfd rizer thans te verknjgen is, waarborgt de toeneming van gebruik. 

e^T ^ ^ f™* ^ 0 P m e r k i D g g e m a a k t ' d a t k a p p e n Van d i t «ze r ' biJ weersverandering 
gan zweeten. Dat xs ook zoo. Doch op verschillende wijze kan men zulks voorkomen, door 
h aanbrengen van luchtkanalen. of kokers met jalousie, waardoor de zich aanhechtende dampen 
der da" r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ** ™ c h i ^ t i n g e n laat men. tot uitstrooming 
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end T T T ^ S6SChieden- ^ h ^ ^ d - v o o r ook met zeer goed gevolg 
b .nd van kurksteen. Die steen, aan de eene zijde golvend, is aan den anderen kant vlak Daa. 
van worden stukken van 0.80 tot 0.50 M. gemaakt en met bijzondere verbindingsstof aan h e t 

tZXTZ* kurk
TTuit kurk en kalk g6vormd' -dt —d^d-^ 

Grünzwe.g & Hartmann m Ludwigshafen. Die kurksteen vormt een slechte warmtegeleider 
waarom ook daarvan tegelijkertijd partij getrokken kan worden armtegelexder, 

Voor kelders beneden het grondvlak, zooals in Nederland, worden deze gewelven geverfd om 
het mdrmgen en aanhangen der yochtdeelen geheel te keeren 

De geheele inrichting, om het ijzer op die wijze voor vernietiging te vrijwaren zal no. 

nog Mm. a kt. moet hebben te, tegemoetkoming In wat door roeet verloren g.. t . Dit n,..k t e 
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t l 1 1 "• a' " * " " • " • l l " ^ » - - >-Xena gernek, tebo,r.n en niet 
wten hoe zich Jn.rmn ae nooige voopliobting te rarsch.ll.n. 
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DECORATIEF-SCHILDERWERK. 

Wanneer voor een twintigtal jaren een architect het denkbeeld zou opgevat hebben om het 
gebouw, tot welks bouw hij geroepen was, passend te versieren, en daartoe het oog gevestigd 
had op de hulp die decoratief-schilderwerk hierbij kan verleenen, dan zou hem dat heel wat zorg 
gebaard hebben. Vooreerst was het publiek weinig toegankeip voor dergelijke nieuwigheid; een 
witte wand, een plafond - sneeuwblank, - dat gaf eerst een denkbeeld van nertheid,en tal van 
korven met bloemen, soms 6 k 8 Centimeter dik, waren de pronkstukken van iedere kamer en 
vestibule. De gietvorm stond in hoog aanzien. De kunst, welke schiep en penseelde op ieder 
Tlak dat zich, zooals oudtijds, daarvoor leende, was vergeten geraakt en men liep, bij een bezoek 
aan het aloude Stadhuis in Amsterdam, onder de grauwtjes van de Wit heen, alsof het decal-
comanie was en deze geenerlei verdienste bevatten. Ja, wij herinneren ons zelfs het feit, dat een 
schoorsteenboezem van zijne betimmering en paneel ontdaan werd, om door een, overeenkomstig 
de eischen van den tijd, fraaie, wit gepleisterde te worden vervangen. 

Die tijd is gelukkig verdrongen. Het decoratief-schilderwerk trad, dank zij het verbeterd 
onderwijs, ""weder te voren en was het begin moeielijk, het won voortdurend, en thans is het 
zöóver, dat men het oude spoor weder teruggevonden heeft. De bouw onzer spoorstations hielp, 
in navolging van Duitschland, daar een handje aan mede. 

Dat wij merkelijk vooruitgegaan zijn bewijzen de proeven, die menige schilderswerkplaats 
die langen tijd niet anders dan de schrilste kleuren gekend had, thans bevatten. Daar zijn er 
velen waar werkelijk belangrijke proeven van deooratief-schilderwerk op het ezel of langs den 
wand zijn opgesteld. De schilder beleeft een tijd, waarin hjj het schilderen van bakken en 
emmers niet meer tot zijn vaardigste werk behoeft te rekenen. Als een gevolg daarvan zag 
men personen, met veelzijdige kennis toegerust, zich op dit gebied aansluiten en daaraan 
hunne krachten wijden, waardoor een meer bestudeerde en hoogere richting in die kunst zich 
openbaarde, die den werkman van zoo even niet anders dan een aanmoediging moet zijn, te 
streven naar dat werkelijk schoone, wat alleen de kunst kan te genieten geven, waarin ons 
verleden zoo rijk is. De Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst opende, indachtig aan een 
en ander, in de bovenzaal van haar gebouw dezer dagen een Tentoonstelling van dien aard. 

Het is moeielijk steeds met iets nieuw voor den dag te komen, wij beamen het. De Maat

schappij heeft zulks echter gedaan en is bijzonder geslaagd. Een keurige verzameling is bijeen 

gegaard, de beschouwing waard. 
In de eerste plaats kan daaronder genoemd datgene wat door do Heeren N. van der Waay 

en E. Witkamp, en door den eerste alleen is ingezonden. Het betreft dat gedeelte dier kunst, 
waarbij de figuur de hoofdzaak is, en dat met een juistheid en gemakkelijkheid den kunstenaar 
eigen, door beiden behandeld is. De schets voor een uitgevoerde plafondschildering, onderwerp: 
Psyche naar den tuin van Bros gevoerd, behoort tot een dier paneelen, die aan onze zolderingen 
zulk een onmetelijke hoogte kunnen verleenen, die door hunne eigenaardige samenstelling, zoo 
als ook hier eene balustrade waarachter de, geplaatste kinderfiguren die opwaarts zien, doen 
denken aan een geheel nieuwe wereld, die zich daar boven ons hoofd ontsluit, en daardoor het 
alleen van de ruimte, waar wij ons bevinden als het ware verbreekt. De heer G. H. Bauer en 
Zoon te 'süraveuhage zonden onder meer een beschilderd weefsel voor kamerbehang, voorstellende 
een gedeelte van een jacht op wilde zwijnen. Of de plaatsing zoo direct bij het raam, waardoor 
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het volle licbt dit paneel geheel bescheen, daartoe medewerkt, kan mogelijk zijn, maar daar was, 
hoe verdienstelijk ook gegroepeerd, in het geheel iets vlaks, dat de gobelins missen. Dat ver
hevene, dat wollige waardoor de eene kleur zich zoo- aangenaam tegen de andere aansluit, lag 
er niet in. 

Prof, Sturm gaf zijn tegelbekleeding voor het Rijksmuseum te zien. Tal van figuren 
zijn in den grootsten rijkdom in het paneel voorgesteld. Al doen de personen denken 
aan de brouwers van de Duitsche brouwerijen, toch is het geheel een bijzonder schoone con
ceptie, en van meesterlijke teekening. Of op de tegels de tafereelen teruggebracht, wel zoo 
zullen voldoen, zal te betwijfelen zijn, wanneer de tinten niet beter genomen worden dan die, 
welke reeds het gebouw sieren, welke over het algeheel door de zwakke kleurschakeeriug zeer 
veel aan waarde verliezen. Die kleuren moeten door den grooten afstand en hoogte veel ver
zwakken, waarmede rekening gehouden moet worden, daar anders het materiaal dat het omlijst, 
.te sterksprekend blijft en de waarde zich geheel oplost. 

De heer A. F. Gips te Bergen op Zoom zond verschillende decoration voor wand, plsfond, 
boven deuren, in vestibules enz., die allen dat behagelijke kenmerk hebben, het werk van den 
heer Gips eigen, door bijzondere losheid uit te munten. De heeren P. H. Boomgaard, te Amsterdam, 
j . Giddens en Zoon te Rotterdam, J. H. Schmitz Jr. te Amsterdam en K. Sluyterman te Èfaarlem 
leveren verder verschillende détails voor plafond- of wandversiering waaronder zeer verdienstelijke 
stukken. De Quellinusschool te Amsterdam zond twee stillevens, door leerlingen dier school ver
vaardigd, die als leerlingsproeve inderdaad waardeering verdienen. 

Dit een en ander maakt eene kleine maar hoogst eigenaardige expositie, die de overtuiging 
geeft, dat er duidelijk herleving op dit gebied is waar te nemen. Het was een goed denkbeeld, 
die kunst daarom bijeen te roepen in een zaal van het gebouw, waar de bouwkunst, die alleen 
in staat is haar tot een goede hoogte te helpen opvoeren, gevestigd is. 

EEN NIEUW TOESTEL OP ONZE BEGRAAFPLAATSEN: 

Niettegenstaande de wetenschap met snelle schreden vooruit gaat, schijnt het op het gebied 
van Heeren Doctoren wel eens niet uitgemaakt te kunnen worden of iemand dood is of niet. 
De schijn zegt van ja en op dien schijn geschiedt het toevertrouwen aan de aarde, wat voor velen 
het grootste lijdensuur vormt. Om dat te voorkomen bedacht C a r l R e d 1, fabrikant te Weenen, 
Altkanplatze 2, een werktuig, dat lederen schijndoode bij het ontwaken weder tot het leven kan 
doen terug keeren. Op de kist wordt een luchtbuis aangesloten en den doode een draad aan 
den arm verbonden. Bij de geringste beweging van den draad ontsluit zich de klep van den 
koker en de versche lucht stroomt naar binnen. Tegelijkertijd wordt een wekker in beweging 
gebracht, waardoor de in de nabijheid wonende doodgraver kennis draagt van het feit, dat zijn 
hulp vereischt wordt. Weinige oogenblikken zijn dan slechts fgevorderdj om het onder- en 
bovengronds te wisselen. 

"Wanneer werkelijk de meening waarheid bevat, dat er vele gevallen van schijndood voor-
ktmen, dan kan het gedurende eeuigen tijd toepassen van dat wekker-systeem wellicht dankbar» 
uitkomst verleenen. 
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ONTSLAG DER TIJDELIJKE AMBTENAREN DER STAATSSPOORWEGEN. 

' •' i v : ' • 

Over dit ontslag hebben wij indertijd breedvoerig onze gedachten uiteengezet. Toen het 
aftreden van den Minister van "Waterstaat enz. plaats vond, was het voor zijn opvolger inderdaad 
geen benijdenswaardige taak het vonnis te bekrachtigen, door zijn voorganger uitgesproken. Die 
eerste daad vond ten onrechte dan ook velerlei strenge beoordeeling. Toch was het niet anders dan 
de natuurlijke loop dien de zaak eenmaal had genomen. Het heeft voorzeker een gunstigen indruk 
gemaakt, dat voor een deel tegemoet gekomen wordt in de grieven, waardoor de Minister het 
bewijs levert, niet geheel en al mee te gaan met eene handeling, die wij liever ongeschied 
hadden gezien. Het voorstel luidt om op de begrooting van 1888 een post uit te trekken groot 
ƒ 26,000 tot gemoetkoming van hen die door dat ontslag buiten betrekking gekomen, aanvrage 
tot onderstand doen. Die minder dan 10 jaren dienst hebben blijven buiten aanmerking. Den 
duur van den onderstand bepaalt zich tot een tijdperk van 2/B van den volbrachten diensttyd. Tot 
een minimum van ƒ 1B00 wordt het bedrag gesteld op niet meer dan de helft der genoten 
bezoldiging. Zeker verdient de Minister erkenning voor deze daad die der eerste handeling een 
geheel ander karakter geeft. 

DE IN- EN UITVOER VAN METSELSTEEN. 

Tegen den invoer van metselsteen zijn wij nog al eens te velde getrokken, üit de statistiek 
van 1 Januari tot 81 Juli '87 blijkt, dat de uitvoer van Nederland grooter is geweest dan de 
invoer; deze bedroeg met Duitschland voor uitvoer 176,487, voor invoer 101,016, voor gewonen 
steen: uitvoer B,714, invoer 7.476 voor vuurvaste steenen, alles per 100 Kg. Dit verschijnsel is 
zeker bemoedigend voor onze steen-industrie, die in den laatsten tijd een beter tijdperk schijnt 
tegemoet gegaan te zijn. 
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B O U W K U N S T . 

PAPIERMAGAZUN LUTKIE & SMIT. 
H. J. WBNNEKEBS, Arohiteot. 

(£ij de plaat.) 

fpen der kortste en gezelligste hoofdwegen welke de hoofdstad doorsnyden is voorzeker 

de zich aaneensluitende Nleuwendijk en Kalverstraat. D. laatste is sinds jaren h<ft troetelkind. 

Wat slechts even loopen kan weet u te vertellen hoeveel schoons de Kalverstraat te zien 

geeft. Tot voor een vyftal jaar geleden kon die straat gerust van zich getuigen, dat zij 

de Heveling van het wandelend publiek was. De Nieuwendijk kon daarbij niet vergeleken 

worden. De huizen waren meerendeels somber, de bestrating was slecht en buiten de magazij-

nen van Bahlman en Sinkel viel er niet veel bijzonders van te vertellen. De bestrating verdween, 

het asphalt kwam er voor in de plaats en het was alsof het een nieuw leven aan den Nieuwen-

dyk teruggaf. Menige inderdaad opmerkelijke bouw is sinds dien tijd ondernomen en maakte 

den Nieuwendijk niet alleen tot concurrent van de Kalverstraat, maar zelfs in vele opzichten 

beter. Onder die verbouwingen mogen wij wel in de eerste plaats rekenen die van het Papier-

magazijn der firma Lutkie & Smit. Wanneer men rekening houdt met het kolossale groote 

oppervlak m het midden en nagenoeg beste deel der stad, dat deze inrichting beslaat, dan 

moet men het geduld bewonderen, waarmede door de eigenaars voortdurend getracht is, om door 

mtbreiding en aankoop zoo verre te komen, als dit magazyn met zyne yerschillende inrichtingen 

doet zien. Het was daardoor tevens oorzaak, dat vele aan enge ruimte gelegen woningen gaande-

weg verdwenen en het Hol, waar menige Amsterdamsche geschiedenis is afgespeeld, verloor door 
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deze en de veranderingen van de laatste jaren veel van zijn eigenaardig doch niét to waardeeren 
karakter. De gevel, welke op de plaat ie voorgesteld, vormt het front aan den Nieuwendijk. De stijl 
bierinnert aan onze Oud-Hollandsche kunst. Vormen de meeste gebouwen in die omgeving een 
smal gevelvlak, hier daarentegen bestaat bij uitzondering de breedte uit ongeveer 12 meter. 
Het was daarom een zeer goed denkbeeld van den bouwmeester, dien gevelbouw boven de puilyst 
een drieledige verdeeling te geven. Dat doet iets rijziga ontstaan en stemt volkomen met de 
omgeving overeen. De uitvoering van het werk is bijzonder goed. Waar zoovelen dagelijks pas-
aeeren wordt menigeen genoopt het timmerwerk der pui op te nemen, dat er zoo kantig 
uitziet, als maar mogelijk is. Het hout is alles blank, Amerikaansch grenen, de glasverdeeling 
van gekleurd glas. De bovenbouw in gebakken en zandsteen, is van een kleurigen steen opge
trokken, waar tusschen 6 M» Zwitsersche, V/t M* üdelfanger zandsteen en 14 M» Weibern 
tufsteen benoodigd was, van de firma C. Grod te Brohl aan den Bijn, agentuur Ferd. Engers, 
Amsterdam. 

De pui is van Esoozijnschen steen en van uitnemende bewerking. Vele niet onverdienstelijke 
beeldhouwwerken vullen de hoeken en sluitsteenen, wat het aanzien van den gevel verhoogt. 

Wij treden het magazijn binnen. De voorraad hier aanwezig is enorm. Hoe weinigen zijn 
bekend met de werkelijk groote opvatting van dit magazijn, en de nijverheid die daar tal van 
personen bezig houdt. Het donkere, den Niou woud ijk eigen, vormt een aangenaam contrast met 
het gezellige licht, dat men bij het binnentreden ontwaart. Een ijzeren kap met glas gedekt is 
over het grootste gedeelte der ruimte aangebracht. Die ruimte is ongeveer 676 MZ, waarvan 
slechts een uitspringend deel afgaat voor de kantoren, terwijl de kantoren der expeditie zeer 
eigenaardig in de magazijnruimte zijn uitgetimmerd. Een spoorbaan loopt dubbel door de geheele 
oppervlakte heen, terwijl een groote vulkachel de ruimte steeds op een zeer aangename temperatuur 
houdt. Het licht is er uitnemend. Twee gaanderijen, waarop de papiersoorten als ineen geperst op
gestapeld liggen, loopen rondom door de geheele lengte. De bevloering is op ijzeren leggers, waar-
tusschen betongewelven zijn gestoken. Aan het eind dezer ruimte, die zich inderdaad door een opmer
kelijke bedrijvigheid kenmerkt, en met menige Parysche bouw kan wedijveren — ontsluit zich op
nieuw weder een doorgang. Het spoor vervolgt zijn weg en komt in het achtergedeelte, het fabrieks
gebouw. Het licht wordt daar van ter zijde aangebracht, tot op de tweede verdieping waar het 
bovenlicht door een open gaanderij benedenwaarts valt. De vloeren en plafondgewelven zijn allen, 
van cement, de wanden van steen en de geheele inrichting heeft het aanzien van solidieteit, wel 
noodig voor eene plaats, waar zoovele millioenen ponden papier jaarlijks de revue passeeren. 

Het oppervlak bedraagt ongeveer 198 M2. Op de verdieping ter beganen grond bevindt zich 
een middenopening, waardoor langs een hellend vlak de pakken naar de sousterreinverdieping gaan. 
De cementen bevloering daarvan is geheel onderheid en aan elkander gekoppeld, waarvoorin het 
middenvak 188 palen noodig zijn geweest. De boveninriohting komt veel overeen met het geopend 
deel en bovenlicht van het voormagazijn. Er zijn daar nog twee verdiepingen in aanwezig. Zoo vormt 
dit nagenoeg een grondvlak met elkander van bijna 776 M8. Men moet maar eerst eens geroepen 
zijn, zooals de heeren architecten Langhout en Gosschalk, die daar ter plaatse ongeveer een passage 
wilden stichten en getracht hebben om de benoodigde terreinen daarvoor te verkrijgen, om te 
•weten hoevele bezwaren daaraan verbonden zijn. Ook dat lag voor de hand waar eene inrichting 
als deze, die steeds meer en meer in omvang toenam, zich meer. terrein moest verschaffen. Doch 
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een voortdurend streven loonde de pogingen, en het is inderdaad belangrijk ora kennis te maken 
met eene inrichting, die hoe rijk van aanzien ook uitwendig, toch niet dien innerljjken omvang 
zou doen vermoeden. De bouwmeester H. J. Wennekers kan met voldoening op zijn arbeid terug
zien. Het magazijn Lutkie en Smit onder de eersten dier inrichtingen in de hoofdstad geteld 
worden. 

WARE VERDIENSTE MOET BELOOND WORDEN. 

Bovenstaand gaf zeker den Rotterdammer kunstvriend aanleiding in de »Avondpost" een lans 
të breken voor den bouwmeester J. V o r h e u 1 Dz. Het bevreemdt hem, dat de schouwburg werd 
voltooid en aanvaard zonder dat van hoogerhand de daarby aan den dag gelegde verdienste eenige 
waardeering ondervond en de bouwmeester ongeridderd bleef. Die gedachte heeft ook ons bezig 
gehouden. Wij hebben weinig van dien schouwburg meegedeeld, omdat alle vaktijdschriften zoo
wel in woord als beeld hunne kolommen er mede gevuld hadden. Wij moesten dus in herhaling 
vervallen en, hoewel volkomen instemmende met de hulde overal gebracht, lieten wij het feit 
onbesproken. Thans echter willen wij ons daaraan niet onthouden, omdat ook wij in het achter-' 
wege blijven der waardeering door onze Hooge Regeeriug een nalatigheid zien. Gesteld eens, 
d'at een onzer naburen op die wijze Rotterdam verdienstelijk getooid had, zou dan' niet algemeen 
het denkbeeld opgevat zyn, den bouwmeester een gepafte hulde te brengen en de Regeering zou 
de rij openen. Men zou zich anders aan een onbeleefdheid schuldig wanen. Hoeveel te meer waar 
het een landgenoot betreft, die, nog jeugdig, in dien arbeid zoovele bewijzen gaf van ernstige 
studie en goeden smaak. - • Hoevele prijsvragen deden Verheul's naam onder de gelukkige 
kampioenen kennen. De kunst telt in hem geen vreemdeling meer. De Rotterdamsche schouw
burg heeft veel dat die kunst tot eere is en wanneer er eene grief mocht bestaan, dan is het 
deze, hoe is het mogelijk, zulke monumentale opvatting in dergelijke omgeving te plaatsen. 
Was die omgeving ruimer en fraaier, wat nu goed is zou er bij winnen. Doch wij onderschrijven 
het gaarne de bouwmeester J. V e r h e u l Dzü. stiöhtte den besten schouwburg, dien ons land 
bezit, een gebouw, monumentaal, breed van behandeling, dat tot in iedere versiering het bewijs 
geeft, dat ieder deel gedacht en geregeld is door een en denzelfden denker. — Wij zouden het 
daarom op prijs stellen, zoo de Regeering,- die zich nu eenmaal de bevordering der kunst tot 
haar taak rekent, en dat dikwerf op een alleraardigste toanier laat blijken, zooals onder anderen 
dezer dagen te Utrecht, dat die Regeering de te Rotterdam herlevende kunst naar verdienste 
weet op prys te stellen. Waarlijk, de kunstbroeders zouden hierover nog wat gunstiger oordeelen, 
dan ooit die universiteits-geschiedenis, met de daarbij aan den dag gelegde miskenning, zal ten 
deel vallen. 

IETS OVER HET GASVERBRUIK IN ONZE WONINGEN. 

Het gas neemt meer en meer eene belangrijke plaats in de huishouding in. Daardoor ver
mindert de rook en wordt, wanneer de fabrieken onderscheid weten te maken tusschen het 
gebruik van gas voor verlichting of verwarming, en den prijs daarnaar in verhouding weten te 
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stellen, het gas door den tijd een machtige helper in het huishoudelijk bedr\jf. Berlijn geeft 
een goed voorbeeld. Met 1 November van dit jaar wordt de prijs van gas, dat niet tot verlich
ting dient, met 20% verlaagt. 

Tot h?den bedroeg de prijs 16 pf., ongeveer ƒ 0.096 per M8., een prys inderdaad hoog, waar
door de toepassing voor werktuigen, kookinrichtingen of dergelijke zeer moeielijk was. 

Om te kunnen bepalen hoeveel gas er noodig is, buiten dat voor de verlichting, maakte men 
bijzondere voorwaarden, waarbij opgenomen is, dat, om de hoeveelheid te weten, het eene ver-
eisohte is, dat de gasmeter zoo kort mogelijk geplaatst zij bij het gnsverbruikepde toestel. De 
leidingen daarvan moeten allen zichtbaar zijn, dus niet in muren gesloten of tusschen vloeren 
verborgen - en bovendien van ijzer. Wanneer verbindingen met gutta-percha slangen niet kan 
voorkomen worden, dan moet de aansluiting daarvan met den meesten zorg geschieden. Op de in
richting staat uitdmkkelyk vermeld, dat gebruik van dit gas tot verlichting op straffe verbodenis.. 

Voor gaskrachtmachines is natuurlyk ook een zelfstandige gasmeter en leiding noodig in 
verbinding met het buizennet in de straat. Op het gebruik daarvan zijn ook bijzondere bepalin-
gen. De daarvoor te bezigen gasmeter moet groot genoeg zyn voor het dubbel gasgehalte van 
wat de machine vereischt. Voor iedere paardekracht wordt :minstens 10 pitten gerekend. 

De nu verkregene gasprijs is, in vergelyk met andere steden billijk en alhoewel de gebruiks-
voorwaarden tamelijk streng zijn, laat het zich aanzien dat het gasverbruik enorm zal toenemen., 
Waarschijnlijk is het dan dat in de eerste plaats, de huismoeders zich meer vereenzelvigen zullen 
met het denkbeeld den oven te verwarmen door gas. 

De meesten hebben, door onbekendheid met den toestand, daar zulk een schrik voor, dat het 
overweging verdient door mededeeling der feiten eenige opheldering te schenken. Zoo kan 
het volgende bijvoorbeeld worden aangenomen, voor eene huishouding bestaande uit 6 personen t, 

Benoodlfde tjjd In Gasverbruik In 
minuten. nter». 

Des morgens 8 Liter kofflewater koken. . 1 8 64 
8 L. wasoh- en spoelwater tot 50° warmte 15 45 
6 * soep met vleesch o p w a r m e n . . . . 27 186 
6 » Idem kooken 216 486 
6 » Wasch- en spoelwater tot 50° warmte 28 68 
Des namiddags koffie en warm water . . 18 99 
Des avonds 2 L. thee of soep 18 99 

986~L. 
Voor buitengewoon gebruik . 11^ » 

1100 L. 

Zoo zou die familie uit 6 personen bestaande per maand behoeven 1100 x 80 = 88 Ms. & 
ƒ 0.096 = ƒ 8.186. 

Het betreft hier natuurlijk slechts een deel der huishouding tot proef. Het koken der eetwaren 
zal van zelf het bedrag merkelijk verhoogen, maar altijd toch een hoogst billijk resultaat geven 
in vergelijk met de overige brandstof, en geen roetige schoorsteen, geen huis vol rook is er meer 
van te wachten. 

In plaatsen, en er zyn er velen, waar de gasprijs nog lager is, komt in evenredigheid het 
gebruik veel billijker te staan. 



De gasdirecteur Stawitz heeft de volgende berekening gemaakt. Een familie van drie personeö 
heeft dagelijks noodig met inbegrip van spijsbereiding, 770 liter en eene familie met tien 
personen 1600 liter. Deze cijfers zijn aan de praktijk ontleent. Het spreekt vanzelf, dat al 
naarmate de kookinrichting in grootte toeneemt, ook in evenredige verhouding het gebruik 
mindert, en de eenheidsprijs der gekookte levensmiddelen goedkooper wordt. Op die wyze zal 
het gebruik van petroleum, dat steeds met ernstige gevaren gepaard gaat, door den tijd zeker 
afnemen, en het gas bijdragen tot de veiligheid bovendien. 

BRIEVEN UIT DK HOOFDSTAD. 

Tusechen dezen en mijn vorigen brief is eenige tijd verloopen. Het is dan ook moeiolijk iets 
te berichten, als er werkelijk niets geschiedt. Zelden was de toestand zoo gedrukt al» tegen
woordig en het keerpunt schijnt nog niet bereikt. Bevolking en kapitaal komen in steeds grootor 
wanverhouding. De eerste groeit ontzaglijk aan, het tweede neemt af en 'dat maakt de spoeling 
voor velen dun. Die niet met een helm geboren is, heuft heel wat te houden, wil hij niet dalen 
op den maatschappelijken ladder, waarvan de bovenste sporten hem steeds, tot zelfs in de nachtrust, 
in gedachten zijn. Wat zal het zijn, wanneer de winter eens een vreeselijk bar gezicht zet. 
Een tijd vol angst en zorg voor velen. Is het met die wetenschap, want het moet ieder bekend 
zy'n, niet onverantwoordelijke, dat er geen enkel plan beraamd wordt om dat winterleed, wanneer' 
het komt, zoo dragelijk mogelijk te maken. Eindelijk komt de tijd en dan beginnen de lastigen 
onder de nooddruftigen, die het minst aanspraak op ondersteuning verdienen, lastig te worden, 
dan wordt hun oorverdoovend geklaag aangeheven, willen zij tanden voor oogen, oogen voor 
tanden hebben en is Holland in last. De grootste levenmakers worden het eerst getroost, ten 
epyt van honderden wien het rechtmatig toekwam. Dat is altijd zoo geweest. 

Waarlgk, daar is veel nood. Nu is alle arbeid, stelselmatig in het leven geroepen, nooit van 
langen duur, want arbeid moet zich schikken en plooien naar de vraag en de vraag is gering; 
maar zij kan toch oorzaak zijn, dat men den winter doorsukkjlt. Meer wordt niet verlangd. Wil 
de toestand weder goed worden, dan zal er meer moeten gebeuren. Daarom zou het de regeering 
van .stad of land tot erkenning zijn, wanneer, togen den tijd dat het noodig was, datgene werd 
ondernomen wat voor uitvoering vatbaar is. Dat is de grootste wijsheid en weldaad tegelijk. 

Maar daar is bij ons gemeentebestuur weinig van te bespeuren. Wel is het gasthuis in 
aantocht, doch wat grooter spoed daarbij, had voor de wintermaanden nuttiger kunnen zijn, en 
zoo is er zooveel. Dankbaar zullen de eerste voorjaarsbloemen worden begroet. Zij zijn er echter 
nog niet. 

Spoedig rust het geklop in Oarró's circus om voor het klappen van de zweep plaats te 
maken. Het gebouw raakt knapjes op streek. De ijzeren kap heeft daar anders vrij wat zorg 
gebracht. Het is te betreuren, want do bouwmeesters Vuyk en Van Eossem verdienen lof voor 
hun streven om die ijzer-constructie beslist hier te lande te willen doen gereedmaken. Wij 
kampen zoo menigmaal tegen de buitenlandsche concurrentie. Vooral in dezen tijd zijn dorgolijko 
handelingen dus wel te waardeeren. Maar zou de ervaring, door hun opgedaan, het vertrouwen 
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in de toekomst wel bevestigen, ooit weder zoo te handelen, wanneer dergelijlc werk hen bezig
houdt. Want de ijzeren kap zweefde lang als een ijzeren strop boven het zoo fluks opgehaalde 
muurwerk heen. 

Daarom toone de nijverheid, dat ook harerzijds veel kan gedaan worden, wanneer de weg 

daartoe opengesteld is. Dat liet hier veel te wenschen over, en angstig werd de gedachte wel 

eens geopperd: hoe komt alles nog op tijd gereed. Te moeielijker werd daardoor de positie van 

den aannemer om zich aan dien tijd te binden. Toch kan bij goeden wil veel gebeuren. Carré 

ontsloot zijn beurs en de aannemer B. van Buuren, die zijn sporen in het vak verdiend heeft, 

zette zich in den zadel om begin December gereed te zijn, inplaats Februari. Dan rollen de 

clowns weder op-, over- en door-elkaftr en zijn de plaatsen als om strijd bezet, alsof het niet 

waar is, dat er gebrek in de stad bestaat. Dat het ons niet op een dwaalspoor brenge. 

Gaarne had ik u meer over de inrichting en het gebouw zelf verteld, indien het plan niet 
bestaan had, dat de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst hiervan teekening en omschrij-
ving zou in het licht geven. 

Op den Nieuwendijk tooverde de bouwmeester Van Arkel een geveltje met bijzondere ver-

dienste. Het is een van die perceelen, die bijna geene breedte, dikwerf des te meer hoogte hebben 

en daardoor moeielijk op te lossen vraagstukken zijn. Die moeielijkheid is echter glansrijk over-

wonnen. Het breed en flink behandeld en gebeiteld fries met zijn dartele figuurtjes, het werk 

van de beeldhouwers Van den Bossche en Crevels, werkt daartoe gunstig mede. 

Eenigen tijd te voren voltooide dezelfde bouwmeester het perceel daaraan grenzend, waarvan 

de breedte het dubbele oppervlak bedraagt. Het bovendeel toont daarbij wel wat te massief 

daarin ztjn echter vele détails die karakteristiek zijn opgevat. De Nieuwendijk is zeker wel een 

der ondankbaarste stadsgedeelten, om een goeden gevel tot zijn recht te doen komen. Er is geen 

afstand waardoor het verdienstelijke óf verborgen blijft öi verloren gaat. In Greiner's geveltje 

telt de hoofdstad weder een sieraad te meer. In navolging van het Rijksmuseum ging de bouw

meester er toe over om de fond van het beeldhouwwerk een gouden tint te geven. De opvat

tingen zijn verschillend, toch blijft het materiaal, op die manier behandeld, altijd voor ons iets 

tegenstrijdigs behouden. Wanneer, zooals in Frankrijk geschiedt, vlakke steenbrokken, geledingen 

van hjsten of dergelijke met gouden of veelkleurige tinten worden beschilderd, dan neemt dit 

een meer verklaarbaar karakter aan. De steen is daarbij slechts het hulpmiddel om dergelijk 

effect mogelijk te maken. Bij beeldhouwwerken is dit reeds verkregen door het hoog en laag, 

dat de versieringen hebben en dan ontstaat er zoo spoedig storing tusschen het gepaste daarvan 

en de ietwat te schrille verfstof die het omsluit. 

De beschildering van steen geeft mij aanleiding even stil te staan bij wat er alzoo op dit 

gebied voorvalt. De vorige aflevering gaf, waar dit een bezoek betrof aan de Tentoonstelling van 

decoratief schilderwerk, hierover/ reeds het een en ander te kennen. Het is lang niet kwaad, dat 

er meer en meer de aandacht op gevestigd wordt, want menige huisbouw geeft soms een schil

derwerk, vooral in marmer, te zien, daar u een rilling van door de leden gaat. Dat wordt dubbel 

zoo erg wanneer, zooals mjj onlangs in een nieuwe woning geschiedde, het stikdonkere Liernur-

kabinet zelfs marmeren zitting en deksels bevatte. Onbegrijpelijke weelde! Het ware beter ze 
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met lichtgevende verf te bestrijken, want Liernur bracht heel wat duisternis daar, waar het licht 
eene eerste vereischte is. Toch is het decoratieve gedeelte van zulk groot belang in onze kunst. 
Vlak gepleisterde gevels kunnen door den verdienstelijken decorateur in een even behagelijk als 
Ledriegelijk gewaad gestoken worden en met weinig middelen kan men daarbij veel uitwerken. 
Daarvan waren wij in de gelegenheid een proeve Ie zien. De heer G. H. Heinea te Amsterdam, 
die een groot deel van des heeren Ouypers arbeid hier ter stede in een veelkleurig gewaad 
stak, die uit de verfpot de meest bezielende kleurschakeeringen weet in het leven te roepen 
en ook door zijn grauwtjes niet onbekend, is op het Leidscheplein bezig zijn nieuwe woning te 
bepleisteren. 

Hij doet dat echter op een bijzondere manier, geen profielen, geen lijsten, niets geen bokken
sprongen worden aan dat geveltje gemaakt, en niet zonder grond is de bemerking van de voor
bijgangers *nu aie maakt er ook niet ved van." Oogenschijnlijk is dat zoo, maar wanneer de specie 
zijn nijdig karakter verloren heeft, wanneer monnikken en salpeter niet meer vijandig optreden 
en doodgevochten zijn, dan gaat de eigenaar aan het werk en in verschillende nuances, ver
schijnen beeldgroepen en versieringen, die den gevel een aanzien zullen geven, waardoor deze als 
een pauw uit het gelid zijner geburen treedt. De opvatting der teekening, welke de heer Heinen 
welwillend op verzoek liet beschouwen, is karakteristiek en zal wanneer de kleuren frisch en 
sprekend zijn genomen, voor velen een nieuw en wellicht navolgbare wijze tot gevelsversiering 
geven. Het zal wellicht de oogen openen van hen die toch ook iets willen maken en nu tot het 
meest absurde vervallen. Zoo ontdekte ik dezer dagen in de Jan Steenstraat, in pas voltooide 
huizen, een tweetal hemeihooge portieken, waarin menige huisdeur verstoppertje speelt. Ter weder
zijde van het opgehangen stoepbordes waren de muren beschilderd, 't "Was eenig in zijn soort. 
Een bl?uw om nooit te vergeten. Een echte ongekleede Adam, van zeker vier meter lengte, 
duikelde op potsierlijke wijze bijna over een hond, boomen op verkleinde schaal, met musschen 
ter ware grootte en huizen die wonderlijk in elkander waren gebouwd, gondels en bruggen, 
kortom een amalgama in staat om den lachspieren geruimen tijd werk te geven en een perspec
tief, waarbij ik onwillekeurig dacht, wat waren de Grieken ten achteren bij dat al. 

Gelukkige negentiende eeuw. 

Neen, laten wij liever zeggen hoe bedroevend, dat onze tijd, die zooveel doet tot voorlichting, 
nog blijk kan geven van dergelijk gemis aan goeden smaak en oordeel. Men bedenke toch: die 
timmert aan den wegh lijdt immer veel gesegh. Decoratief schilderwerk kan menigen gevel uit 
zijn assche doen verrijzen, maar alleen aan de hand van hem, die gewoon is het goede voor 
zich te kiezen. Heeft de afgeloopen zomer daarvan geen voldingend feit gegeven ? "Was de hoofd
gevel der Tentoonstelling van Voedingsmiddelen door Waalwijk niet echt in het karakter met 
verf overdekt, en dan dat bakkersgeveltje, waar Grootveld de steenen zulk een behagelijk oud 
voorkomen wist te geven ? Daarom juichen wij Heinen's poging toe om op die manier een 
voorbeeld tot navolging te stellen. 

De straatbelasting blijft het spook voor menigeen. Niettegenstaande de adressen met duizenden 
handteekeuingen voorzien, in statigen optocht naar het Prinsenhof gingen, blijven B. en W., zooals 
mit hun aanvankelijk rapport blijkt, doof voor alle verzuchtingen. Het is dan ook drommels 
lastig, dat zoo Jan en Alleman zich met hun zaken bemoeit. Zonderling, dat men die belasting 
beschouwt steeds uit het oogpunt, dat de huizen er belang bij hebben, en daarom verplicht zijn 
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van hun opbrengst een evenredig deel af te zonderen tot onderhoud der straat. Is dat wel zoo ? 
Is de straat niet reel meer voor het publiek, en als er dan voor betaald moet worden is een 
hoofdolijken omslag dan geen zaak ? Want ieder die van de straat gebruikmaakt, werkt toth are 
vernietiging mede. Hebben dan de rijtuig- en karrenverhuurders niet nog grooter aandeel in bet 
genot en de vernietiging, terwijl de afschuwelijke en onnatuurlijke equipage van de stedelijke 
slachtplaats zeker wel de grootste slooper van alles is en de perceelen geheel bulten spel dienen 
te blijven. 

Is het billijk om belasting te vorderen van huizen, waar zelfs het beginsel van weg nog 
vreemd is, men zie maar eens aan het eind van de Ruijsdaelkade, en dan die tal van nauwe 
stegen, waar der straat geen dubbeltje reparatie ooit ten deel valt; hoe is het te rijmen dat ook 
die in de kosten moeten dragen. Of moet het eene perceel de lasten van het andere belpen 
verlichten ? Hoe dan die straten, zooals de achterbuurten er zoovelen tellen, die bijna onbegaan
baar zijn f Staat hunne bijdrage in de lasten in verhouding als de asphaltbestrating tot die van 
veldkeijen ? Kortom uit alles blijkt dat de redeneering ongezond is, èn daarom verwerping ver
dient. Want gesteld, dat de bouwery gunstig loopt, dat er geld mede gewonnen wordt, dan nog 
blijft het feit, dat dergelijke belastinghefEng op dusdanigen grondslag, een der meest onbillijke 
toestanden vormt. Hoeveel te meer verdient zij afkeuring, waar zij medewerkt om den bestaanden 
druk te vergrooten. 

Het is goed, dat er getracht wordt de uitgaven door inkomsten te dekken, maar dat moet 
geschieden op een even billijke als rechtvaardige wijze. Ook is het dan zaak, dat onnutte han
delingen voorkomen worden. Toen de Houtgracht werd gedempt en tot marktplein bestemd, 
kwamen er geen kooplieden op. Toen moest een overdekt gedeelte het gebruik van die staan
plaatsen bevorderen. Men bouwde daartoe onlangs te Amsterdam een soort van overdekt marktje, 
geheel van ijzer, dat veel geld kostte en totaal onbruikbaar is. Het is een lange, smalle lijnbaan, 
die hoe ook in gebruik genomen, altijd onmogelijk blijkt. Het is een ware bok, die door de 
Heeren geschoten is. Is het ruw weer dan is het er buiten nog beter dan er onder, want alles 
kan spoedig gedekt, terwijl daartoe de steunpilaren alle mogelijke stoornis geven. Geen wonder 
dat niemand zich aangespoord ziet onder dien hemel zijn tent op te slaan. Het zal er nog toe 
komen, dat het ding weer opgeruimd wordt, of wil men gr succes van, men bouwe nog twee 
rijen er bij aaneengesloten, dan komt er ten minste wat in van het karakter dat een overdekt 
marktplein moet eigen zijn. Maar zoo gaat het meer. Nadat besloten was om het gedeelte 
gracht tegenover de gevangenis te dempen, tot zelfs kort voordat men met de werkzaamheden 
aanving, maalde de moddermolen er uit wat eenige oogenblikken later een ander er weder in 
moest werpen. Begrijpen wie het kan. Dat zijn van die ondoorgrondelijke dingen. U ziet dat er 
in deze wintermaanden bij ons heel wat te overdenken valt, mogelijk dat ik de serie later nog 
kan vergrooten. VITRUVIÜS. 

HOE KAN MEN AAN HET HOUT ZIEN IN WELK JAARGETIJ 
HET GEVELD IS? 

De tijd, waarin het hout geveld wordt, is van grooten invloed op den duur van het bestaan. 
Boomen op die wijze in vochtig seizoen verkregen, gaan spoediger tot verrotting over, dan wanneer 
dat bij strenge winterkoude geschiedt. 
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Hoe noodig ook te weten, is het dikwerf moeielijk voor den oningewijde, te zien in welk getij 
de boom geveld is. Toch is dit mogelijk door oplettendheid en ervaring. Het volgende middel 
kan daartoe dienen. Hout, 's winters geveld, vormt in zich van het pittige, de merg of 
sappen eene droge korrelachtige zelfstandigheid, welke bij het andere hout niet voorkomt. 
Met jodium bestreken, kleurt het sappige, in bout aanwezig, zich violet, vooral bij eikenhout, 
hoewel daarbij met het oog het aanwezige sap veelal vrij goed op te merken is. 

Wanneer men het hout doorzaagt en voor den kop het, als endeling-hout bekend gedeelte, 
met jodium overstrijkt, dan nemen de aderen een hoog donkere tint aan, terwijl het daartusschen 
gelegene geel blyft. In vochtigen tijd verkregen, geeft dezelfde bewerking nagenoeg geen kleur
verandering aan. De aderen worden wel ietwat donkerder, doch lang niet in verhouding tot de 
eerste proef. 

HET GEBRUIK VAN TEER. 

Teer is algemeen als een gunstig voorbehoedmiddel tegen vocht ons door de praktijk bekend 
geworden. Vandaar gebeurt het dikwerf, dat men niet alleen hout, maar ook ijzer tegen den 
invloed van het weer beschermt door een teeroverdekking. Teer is niet duur en goedkoope mid
delen vinden spoedig bijval. Waar nu de teer het hout beschermt, doet zy dikwerf het ijzer 
schade, wanneer zij tenminste in gewonen toestand gebruikt wordt. 

De in de gasfabrieken uit steenkolen verkregen toer heeft eene hoeveelheid karbolzuur in 
zich, die schadelyk op het yzer werkt. De teer bladdert af en bevordert het roesten, waardoor 
het materiaal vernietigd wordt. Dit nu kan men voorkomen door de teer verhit op het yzer te 
brengen. De verwarming doet de hoeveelheid karbolzuur vervliegen en ontneemt daaraan het 
scbadelyke. 

SMAAK IS VERSCHILLEND. 

Wat de een afkeurt wordt door den ander toegejuicht, en niet zonder reden is dikwerf de 
vraag gesteld: hoe is het mogelijk zoo iets te kunnen goedkeuren. Het komt alleen door verschil 
van smaak. Was die een, wat zou onze omgeving er treurig uitzien. Juist dat verschil brengt 
leven aan. Dat het nooit moge verdwijnen. Toch is het wenschelijk dat het smakelooze ver
drongen worde door goede voorbeelden, want hoe verschillend de opvatting ook zy, waar het 
echte schoon zetelt, stemmen allen overeen dat daar iets goeds aanwezig is. 

Over het algemeen zijn de Duitschers vrij ver gevorderd in de wijze om hunne woningen te 
versieren. Ook België heeft zeer goede voorbeelden. 

Plafonds, wanden, glasramen, meubelen en tapijten heeft men daar meestal in gunstige 
overeenstemming. Dat is noodig, wil het werk tot zijn recht komen. Wie die overeenstemming ver
waarloost, eindigt met zich een even ongezellig als onbehagelijk tehuis te scheppen. Datgene alleen 
voldoet waar harmonie woont. De Amerikanen, die zich immer door hunne bijzondere opvattingen 
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doen kennen, verliezen dat wel- eens uit het oog. Bij hen is het hoofddenkbeeld: hoe kunnen wij 

doen gevoelen, dat onze rijkdom bijna grenzeloos is. En aan die uiting wordt het smaakvolle, dat juist 

zoo gepast daarmede kon samengaan, onderworpen, gaat er geheel in verloren. Hoe geheel anders 

had dat kunnen zijn. Als een enkel voorbeeld uit velen kan dienen, dat de algemeen bekende 

Amerikaansche millionair Mackay zich een rooksalon in zijn huis liet inrichten, waarvan het 

ameublement zeer eenvoudig is en uit gebogen hout bestaat. Toch kwam het voltooien dier 

kamer op nagenoeg een halve ton gouds. De wanden werden namelijk met Europeesche bank-

j^Qifin behangen. Het plafond werd met Oostenrijksche guldens en andere munten belijmd en in 

kleur afgezet, terwijl van de banknoten, die de wanden versierden, randen en figuren waren ge

maakt uit de kleuren die de Fransche, Engela^he, Russische en Italiaansche papieren geldswaarden, 

eigen zijn. Inderdaad, een zonderling denkbeeld, om met zijn schatten te pronken. Gelukkig 

degeen die eulk een vertrekje mag overplakken en het oude papier afscheuren. Dergelijke versie

ring van afgetempelde postzegels is niet zeldzaam en vooral veel bijSdeOhineezen in gebruik. Een 

spaarpot echter als de hier omschrevene zal weinig tegenhangers vinden. Zoo blijkt, dat de smaak 

verschillend is en niet altijd even goede resultaten geeft, al is de beurs gevuld. Moge het onder 

de zeldzaamheden behooren, dan komt het kapitaal der kunst meer ten goede. 

P O L Y C H R O O M - C E M E N T . 

Wij waren onlangs in de gelegenheid met eene nieuwe proeve van polychroom-cement ken

nis te maken, dat door den heer Theod. Ferd. Bierhorst te Haarlem in den handel wordt gebracht. 

Het is eene samenstelling van de heeren P. G. v. Koch en Dr. R. Adamy in Darmstadt, bij den 

heer F. A. Binder te Keulen in exploitatie. De Deutsche Bauzeitung van 3 November 1886 ge

waagt er met waardeering van, terwijl de brochure, waarin de behandeling is omschreven, tal

rijke attesten bevat. De toon is frisch, licht grijs, kan echter door bijvoeging van verfstof 

in iedere verlangde tint verkregen worden. Het bersten, dat zich bij cement dikwerf voordoet, 

wordt hierbij niet waargenomen. Met kleuren beschilderd dringen deze in de korrelachtige opper

vlakte door en zijn onvergankelijk. Zoodra het materiaal slechts even droog is kan het beschilde

ren geschieden. De cement wordt met aanmenging van zand en water tot een dikke, gemakkelijk 

uit te strijken massa gemaakt. Met het raapbord op de muren gebracht is het vochtig houden 

niet noodig. De verfstoffen, op het model dat wij zagen, hadden allen haar frischheid behouden 

en waren zonder eenige verandering gebleven. 

HÉT NIEUWE POLITIEBUREAU TE 's GRAVENHAGE. 

's Gravenhage ziet zijn politiebureau en woning voor den hoofdcommissaris voltooid en daar

mede de nieuwe gebouwen weder met een vermeerderd. "Wij ontleenen aan de beschrijving 

daarvan het navolgende: 

Den 28 September is het nieuwe politiebureau met woning voor den hoofdcommissaris aan. 
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het Alexandersplein door den aanname^ A. Stigter, die den bouw heeft uitgevoerd, voor de som 
van ruim ƒ 48.000, opgeleverd. 

Hoewel de tijd van oplevering bepaald was op 1 November, was de aannemer in staat reeds 

op genoemden datum dit uitgebreide gebouw ten genoege van den architect-directeur der gemeente

werken op te leveren, waardoor hem eene premie van ƒ 50 daags, alzoo ƒ 1700 boven de aan

nemingssom ten goede komt. 

Bij bezichtiging ontwaart men dadelijk dat het gebouw ontworpen is op eenen zeer onregel-

matigen uithoek van het ter bebouwing gestelde terrein, welke hoek voor particulieren bouw 

als het ware ten eenenmale ongeschikt was, doch dat niettemin van het beschikbare tei^ein zeer 

doelmatig partij getrokken is. 

De facade, waarin de hoofdingang van het eigenlijke politiebureel, is op ongeveer 30 M. van 

den openbaren weg afgelegen. 

Deze voorgevel is in den oud-Hollandschen stijl van bak- en zandsteen opgetrokken. 

Het middengedeelte wordt door eenen sierlijken topgevel van zandsteen, (zoogenaamde Gilde-

hausérsteen gedekt. Overigens is de gevel eenvoudig van dezelfde soort steen, spaarzaam, doch 

goed verdeeld, voorzien. 

Boven den hoofdingang prijkt in den sluitsteen van den grooten boog een Jupiterkop als 

zinnebeeld van het oppergezag, terwijl zijdelings de corbeaux die de pilasters dragen versierd zijn 

met geketende monsterkoppen als symbool der onschadelijk gemaakte ondeugden. 

Binnen het gebouw leidt eene ruime breedge bouwde hoofdtrap tot de verdieping. 

Boneden, rechts van de hoofdtrap, is de wachtkamer voor het publiek gelegen, en daarachter 

de onder-inspecteurskamer en een vertrek voor den inspecteur. Links van de hoofdtrap bevinden 

zich de kamer voor de hoofdagenten, twee arrestanten kamers en de agentenwacht met toegangen 

tot vier kachotten. 

Deze lokalen ontvangen aan de binnenzijde het licht van eene groote binnenplaats, in ver

band met de agentenwacht, voorzien van de noodige privaten, urinoirs, ruime bergplaatsen, ook 

voor de brancards, terwijl aan de achterzijde op doelmatige wijze partij getrokken is van eenen 

toegang tot den aldaar aanwezigen gemeenschappelijken toegangsweg, uitkomende op de Laan 

Copes-van-Cattenburch, teneinde ook langs deze zijde arrestanten enz. te kunnen binnenbrengen. 

Langs de groote trap boven komende, ziet men rechts de kamer van den hoofdcommissaris, 

daarachter de secretarie en eene kamer voor den hoofdinspecteur. 

Links van de trap eene kamer voor den chef-rechercheur, eene wachtkamer, eene bergplaats 

voor gevonden voorwerpen en in denzelfden vleugel de woning voor den concierge. 

Op den zolder is een gedeelte afgezonderd voor archief en voor magazijn. Opzichzelfstaande, 

doch met het bureel in verbinding gebracht, is eene woning voor den hoofdcommissaris, ingericht 

naar de eischen des tijds. 

ONTGRAVINGEN TE POMPEJI . 

De vraag is wel eens gedaan of genoemde ontgravingen niet nagenoeg het einde hebben 

hereikt, hetgeen echter nog niet het geval schijnt te zijn. Zoo leest men in het Algemeen Handela-

•ilad hiervan het volgende : 
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IJij do voortzetting der ODtgravingen te Pompeji heeft meu dozor dagen sen zeer merkwaar
dige ontdekking 'gedaan^ Er is een houten kist uit de aBcblang te voonchijn gebracht, gevuld 
met heelkundige instrunlenteti. Vele daarvan wijicon zeer weinig af vim de werktuigen nog heden 
ten dage in gebruik bij heelkundigen. Van den rijkdom en den kunstzin der vborm'alige bewo
ners dier bedolven stad zijn tevens nieuwe bow ij zon aan het licht gebraoht gedurende de jongst 
verloopen dagen. Behalve een aantal gouden l̂ fsieraden /.ijn eevonden, naar de 'mededeeling der 
Frankf. Ztittmp, vier groote zilveren urnen, aoht wijd geopende vazen en vier schalen, allen van 
zilver, rijk versierd met lofwerk en figuren van dieren, benevens een marmeren beeldhouwwerk, 
voorstelicude Jupiter gezeten op zijn troon, 'twelk wegens zijn voortreffelijke bewerking hoog 
verdient te worden geroemd, 

PRIJSVRAGEN—MEMORANDUM 

De winteravonden geven voor de prijsvraag-beantwoording welligt velen gelegenheid, waar* 
om wij af en toe het Memorandum zullen plaatsen dat aan de tijd van inzending doet denken. 

MaiilNcliaiipy tot bevordering der Bouwkunst. Ontwerp Kerk P. G. — Ontwerp Bibliotheek-
betimmering, — Ontwerp Lantaarnpaal. Tornnju van inzending 1 December 1887, Ziouil. I. 1887. 

Tereeiilglng tot bevordering der Bouwkunst te Groningen» Ontwerp Boerder^ voor bouw
en weiland, groot SO H. A.. Termijn van inzending 1 December 1887 bij den Secretaris der Ver-
oeniging. De jury Is reeds saam gesteld. 

P L U K S E L , 

Het Nederlnndsoh Museum, Is verrijkt met bet model van een huis van een deftig Amster-
damsch koopman, uit het begin der 18e eeuw, waarsch^nl^jk vervaardigd voor de familie Ploos 
van Amatel. Het werd in bruikleen afgestaan door mevrouw de weduwe Q. Blaauw te 's Gravenland. 

Tot troost van deskundigen kan dienen de verzuchting geslaakt door een vijf-en-twintiff 
meter lange paal in het stations-emplacement te Amsterdam opgeborgen: Welk een slechte 
grond is dat, nu. zit Ik bier al zulk een tijd, en er is nog geen begin van knop of blad bij mij 
te ontdekken. 



V O O R G E V E L P A P I E R M A G A Z I J N 

NIEUWENDIJK —*R- A M S T E R D A M . H.J. WEHNEKEQS 

Vademecum der Bouwvakken 1887. 
S-- Jaarcjanq. Photo luk: Hfapier ècMotbUs Jhnst APlev:22 Fig:23 
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B O U W K U N S T . 

DOORRID. 
A.. B. P K E E M, A r o h l t e o t . 

(jBy tf< /)to«t.) 

jet ontwerp van een houten bek of doorrld werd ons met ecu tweeledig doel door den 
Heer 1 . R. Preem, Arohlteot te Arnhem, Teretrektl 

Ie AU ontwerp. 2e Tot verkoop, wimrtoe de volgende tyjzonderheden nuttig kunnen zijn. 
Het hout is Amerikaansoh greenen, de bewerking blank, daarna gooliod en geverfd, torwijl 

de «ohulne kanten in bruin rood zijn afgozet. 
Al het hang- en ilullwerk it van gesmeed ijzer. 
De constructie geeft voor de hoofdutijlon, wnuruan de draaiende godooi ton afgehangen î jn, als 

maat aan O.UO x 0.20 M.; stijlen en leggers van de- bekken 0.12» x 0.12» on 0.10 x 0.12» M.; 
•teekechoren 0.076 x 0.10 M.; balusters 0.076 x 0.076 j vulling 0.04» M. 

volgens die gegevens werden twee golyko afbluitlngen vervaardigd. Toevallige omstandig
heden waren echter ooraaak, dat de plaatsing niet kon goHchieden. aij werden toen opgeborgen 
en er bestaat nu gelegenheid voor belangrijk logeren prjjs dan hef oorspronkeiyke, ssich die aan 
te schaffen. 

Daartoe verwezen wij naar de hierachter geplaat«te vorkooplyat, waar onder N0. 188 de 
aanbieding is opgenomen. Ougetwyfeld «uilen zij spoedig een eigenaar vinden. 
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DE WONING IN NOORD EN ZUID. 

De geschiectenis van den mensch, ook die der beschaving is af te leiden uit rerschillende-

Toorwerpen: gereedschappen, wapens, kleederdracht enz., maar bovenal uit de bouwkunst, voor

namelijk uit de woning, welke een getrouw beeld geeft van ieder land, van eiken tijd, van wat 
wij zijn geweest en wat wij zijn geworden. — Wanneer men een nauwkeurige studie maakt 

van do woning, zooals die bij alle volkeren in gebruik is, dan kan men daarin het geheele volks

bestaan terugvinden ; hunne eischen en behoeften, hunne vermaken, smaak, opvatting van kun

sten en wetenschappen; in een woord, dan vormt zij het juiste geschiedboek dat ons door 

hun is nagelaten. 

Tot bescherming bestemd, kan de woning zich in twee hoofdgroepen verdeelen: de eerste 

tegen den strengen winter, de tweede tegen de brandende zonnestralen. Die twee gegevens bepa

len een geheel bijzonder en eigenaardig karakter, waardoor zij in Noord en Zuid dadelijk te 

onderscheiden is. 

In het Zuiden van Europa stellen de bouwmeesters zich tot taak, de warmte te weren. 

alles moet medewerken tot het verkrijgen van schaduwrijke gedeelten, terwijl in het Noorden de 

eischen geheel anders zijn gesteld, men daar de zonnewarmte opzoekt, tegen koude en sneeuw 

te velde trekt. — De zuidelijke volkeren hadden daartoe aan iedere woning een binnenhof»atrium" 

genoemd, dat door galerijen was ingesloten, waarop al de deuren uitkwamen der rertrekken, die 

de woning bevatte. Die vertrekken ontvingen door de geopende deur, of daarin yervatte openin

gen het licht en de lucht, dat op die wijze door d» galerijen getemperd en afgekoeld binnendrong. 

Meestal waren zij zoo ingericht, dat alles gelijkstraats was; trappen waren zeldzaam. In de 

woningen, welke nit een goede beurs gebouwd werden, waren badplaatsen, watervallen ent. 

aanwezig. De keukens en dienstboden-vertrekken waren in een afzonderlijken bouw vereenigd, 

waardoor de ongeriefelijkheden daarvan niet ondervonden werden. 

De Romein leefde met zijne familie in dien binnenhof; hij ontving er zijne vrienden, verrichtte er 

zijn werk, deed er, in een woord, al zijne zaken; het was een vereenigingspunt van het tehuis. 

Geen huis was volmaakt zonder atrium. Die ruimte was dan ook somwijlen al naat de rijk

dommen van den bewoner, de plaats waar al de kostbaarheden vereenigd waren, planten, 

bloemen, vazen, beelden, tapijten, alles was er in de aangenaamste harmonie bijeen, waardoor de 

binnenhof in een lusthof werd herschapen. Onmiddellijk van de straat betrad men door den deur

ingang het atrium. — Tot tempering van het schrille licht was het atrium door een velarium 

overdekt. 

Het streven van de Romeineche en Grieksche bouwmeesters was dan ook bij den gewonen 

bouw er op gericht om al het goede der kunst voor de innerlijke inrichting te bewaren. — De 

gevels waren hoogst eenvoudig en daarvan werd alleen afgeweken, wanneer de dikwerf vorstelijke 

bouwheer dit zoo beval. De daken waren vlak, en de muren zonder eenige opening en wanneer 

zij er al zeldzaam in werden aangetroffen, dan was dit aan de Noordzijde. 

Geheel anders is de kunst in het Noorden. Men zou het een juiste tegenoverstelling kunnen 

noemen. Evengroot als het verschil tusschen warmte en koude is, evenzoo kenmerkt zich dat 

in de architectuur. Alleen de groote zaal vervulde voor en tijdens de middeneeuwen bij de meeste 

gebouwen een rol gelijk aan die van het atrium. Die zaal is ingesloten door hoog opgaande ra

men, de hoofd versiering wordt gevormd door den schoorsteen, die veelal een meesterstuk van op-
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ratting on uitvoering is. Geheel het huiselijk leven werd daar afgespeeld, en in de kleiner» 

woning werd die zaal door de huiskamer vervangen, met eenerlei doel. — In lateren tijd begon 

men de bezwaren van dit gezelschapsleven in te zien: de groote zaal werd verdeeld voor ver

schillende bestemming, maar steeds bleef een voornaam deel als ^oofdvertrek over. Ook de ver

trekken voor bedienden enz. waren afzonderlijk gelegen. De tijd wijzigde dat al. Men combineerde 

en de huizen in den tegenwoordigen vorm werden verkregen, waarin steeds de zaal als herinnering 

aan het oude een voorname plaats bleef behouden. Het is alleen bij feestgetij, dat de ruimte 

zich ontsluit. Zoo werd, wat aanvankelijk noodig was, later tot sieraad bestemd. — Ook het uiter

lijk der woning teekent een geheel ander karakter. — Platte daken in het Zuiden waren in het 

Noorden met zijn sneeuwvallen onmogelijk, waardoor de steile daken van zelf geheel verschillende 

vormen deden ontstaan. Wat de een igelijkstraats zocht, moest de ander verkrijgen opeenge

stapeld, en al die eischen maakten, dat de woning in Noord en Zuid hemelsbreed in opvatting 

verschilde. In een punt bleven zij overeenstemmend, daar waar het er op kwam er eene eereplaats 

af te zonderen. Bij de eene was dit het atrium, bij de andere de zaal. 

DE BEURS-QUABSTIE. 

Daar zijn bouwplannen die aan een enkele Gemeente ten goede komen, waarbij echter het 

overige deel des lands niet dat belang heeft, dan alleen dat het aanzien van een der koopsteden 

er door verhoogd wordt. Daaronder zou men ook den Amsterdamschen beursbouw kunnen rekenen, 

ware het niet dat alle bouwkundigen in bet land de quaestie hadden gevolgd en dus belang er 

in stellen er meer van te weten. Velen hunner kampten zelfs mede in den groeten wedstrijd 

daarvoor aangevangen, waardoor de Beursbouw in plaats van enkel op gemeentelijke belangstelling, 

ook op die van het algemeen kan staat maken. — Het kost anders wat moeite, dat plan het 

aanzijn te schenken. 

De geschiedenis was in ruste, omdat het advies der Kamer van Koophandel zou worden 

ingewacht over de laatste schepping die van Amstels vroede vaderen uitging. 

Dat advies deelen wij hieronder mede, het vormt een aansluiting bij al wat daarover vroeger 

gezegd is, en wanneer men het resultaat nagaat, dan verheugen wij er ons in, dat ook de 

Kamer van Koophandel de aangewezen verdeeling de gewenschte niet vond. 

Het Damrak geheel gedempt vormt door zijn ligging de aangewezen weg van het Centraal-

Station naar het midden der stad. Het blijve daarom vrij. 

Wie, zelfs de minstingewijde, geplaatst op het Damplein, met het uitzicht naar het Centraal-

Station, zou kunnen gelooven, wanneer ge hem wilde verstaanbaar maken, dat om van daar 

tot hier te komen, de weg eigenlijk over de gedempte Martelaarggracht en Burgwal moest zijn. 

Hij zal ü schouderophalend beklagen over het gebrek aan doorzicht. Daarom doet het advies 

ons genoegen. Het werkt mede tot het behoud van het vrije Damrak. 

Het concept-advies aan B. en W. over de Beursplannen, opgemaakt door de heeren Hendriohs, ZurMilh-
len, HUmans, Crone en Bung e, luidt als volgt: 

Overeenkomstig het door den Kaad dezer gomoeute in «Dn vergadering van 22 Juni Jl. genomen besluit 
ontvingen wö bü uw schrijven van 7 Juli jl. n». 11724/5524 P. W de verschillende stukken, betreffende het stich
ten van een nieuw beursgebouw, met het verzoek advies te willen uitbrengen, omtrent de verschillende beurs-
plannen op het terrein aangewezen bfl raadsbesluit van 18 Oct. 1882. 

Was deze uitnoodiging ons aangenaam, daar w|J, als orgaan van handel, scheepvaart en nflverheid, er prUs op 
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stelden, in een voor dezen zoo gewichtige aangelegenheid gehoord te worden, met groote belangstelling hebben 

wjj de plannen en bescheiden, behoorende tot uwe voordracht aan den Raad, dd. 3 Hei jl., alsmede de gewijzigde 

plannen der heeren Cordonnier, Groll en Ohman; onderzocht en ernstig overwogen. 

W(j hebben ons, in aansluiting aan het door den heer P. van E e g h e n in bovengen. raadszitting gesprokene, 

tot deze plannen bepaald, omdat het o. i. niet in de bedoeling van den Raad heeft gelegen, dat wij een oordeel 

zouden uitspreken over al de ingekomen plannen en aldus denzelfden arbeid verrichten, welke aan de destQds 

benoemden Jury was opgedragen. Een dergelijke omvangrijke arbeid waren o. i. bovendien zonder nut en doelloos 

geweest. 

Uit den aard der zaak hebben wij in de eerste plaats het plan behoorende by uwe bovenvermelde voordracht 

in behandeling genomen. Tot welke beschouwingen ons dit aanleiding gegeven heeft, nemen wty de vrijheid u 

thans mede te deelen. 

Volgens dat plan zal aan de nieuwe beurszaal een lengte gegeven worden van 147 M. by een breedte van: 

slechts 28 M. Om een duidelijke voorstelling van die afmetingen te geven brengen wij in herinnering, dat de 

tegenwoordige beurs een lengte van 78.40 M. en een breedte van 37.26 M. heeft; by aanneming van uw plan zal 

de beurszaal dus nog eens zoolang, doch 9,26 M. minder breed Worden. Wanneer wy deze cyfers onder de aan

dacht brengen, dan geschiedt dit niet om het plan uit eene architectonisch oogpunt te bestryden — dit behoort 

niet tot onzen werkkring — doch alleen omdat wy voor het verkeer op de beurs bezwaar moeten maken daaraan 

dergeiyke afmetingen te geven. Eén lange Ijjn van 150 M. voor beurszaal is niet geschikt voor een spoedig en 

gemakkeiyk verkeer en levert voor de beursbezoekers practische bezwaren op. De verplaatsing der bezoekers, het 

elkander opzoeken als gevolg van de voortdurende aanraking der verschillende handelstakken onderling, het bezor

gen van brieven en telegrammen wordt bemoeieiykt en tydroovender, hetgeen te zwaarder weegt met het oog op 

den korten tyd voor het beursbezoek beschikbaar. Daarom verdient het, naar onze overtuiging, steeds aanbeveling 

een beursgebouw min of meer vierkant te construeeren of daaraan een ronden vorm te geven. 

Die beurszaal van 147 M. lengte en 28 M. breedte, is volgens uw voordracht verdeeld in 3 afdeelingen, t. w. 

voor den effectenhandel 1120 M .̂, voor den goederenhandel 1638 Ms., voor den graanhandel 1385 M3. Wy staan 

niet stil by het verschil tusachen 4143 Ms., de door u aangegeven oppervlakte der beurszaal en 4077 M2., het 

cyfer, waartoe wy by opmeting der teekening zyn gekomen, doch moeten bezwaar maken uwe zienswyze te 

deelen, dat die geheele oppervlakte geschikt zal zyn om in gebruik te worden genomen. De plaatsen in en achter 

de vooruitspringende zuilen b.v., zyn zeker niet te beschouwen als ruimten, door beursbezoekers in te nemen. 

Wordt hiermede rekening gehouden, dan hebben de 3 afdeelingen voor te gebruiken ruimten hoogstens de volgende 

afmetingen: 

voor den effectenhandel , 992 M2. 

„ „ goederen „ 1624 „ 

8 „ graan. ' „ 1292 „ 

te zamen. . . 3808 M3. 

Nemen wy nu in aanmerking, dat volgens uwe opgave (zie uwe voordracht aan den Gemeenteraad van 

27 Mei 1882, n0. 278) de tegenwoordige beursruimte met inbegrip van de vroegere korenbeurs bedraagt 3900 M2., 

dus bijna 100 M3. meer; dat het aantal tafels, banken enz. in de nieuwe beurszaal vermoedoiyk grooter zal zyn 

dan in de bestaande, — dan vinden wy de oppervlakte van 3308 M2. en nog wel als maximum, want van uitbrei

ding kan in uw plan geen sprake wezen, te gering. 

Het duideiykst springt dit in het oog by de afdeeling voor den goederenhandel bestemd. Wy gaan tot de 

bespreking daarvan direct over en staan niet stil by die voor den effectenhandel aangewezen, omdat de Vereeniging 

voor den Eöectenhandel zich zelfstandig by adres van 20 Juni 1887 tot den Gemeenteraad gewend en hare instem

ming en volle ingenomenheid betuigd heeft met de inwendige verdeeling (vermoedoiyk voor zooveel den effecten

handel betreft) van uw plan. wy mogen ons dus ontslagen achten dit gedeelte in behandeling te nemen. 

De afdeeling dan, voor den goederenhandel bestemd, heeft volgens uwe opgave een oppervlakte van 1638 M3., 

naar onze meening echter slechts van 1524 M2. 

Op do tegenwoordige beurs neemt de goederenhandel een ruimte in van 1800 M2., zoodat hem in bet nieuw te 

«lichten gebouw een mindere ruimte wordt toegewezen dan waarover hy thans beschikken kan. 
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Daartegen zou geen bedenking rijzen, wanneer de ruimte van 1800 M2. veel te groot ook voor de toekomst 

ware, doch dit ia niet het geval. Uitdrukkelijk is aan de hand van ons advies den 6 Sept. 1879 uitgebracht over 

het beursplan van 1879, erkend, dat voor dezen tak van handel een minimnm-ruimto van 1850 Mg. benoodigd is. 

Op welken grond nu uw college die ruimte zoo belangrijk verminderd heeft, terwfll voor effecten- en graanhandel 

rekening gehouden is met de vereischte ruimten, is ons niet duidelijk, tevergeefs hebben wjj daarvoor naar een 

gegronde reden gezocht. Nu komt nog hierbij, flat die oppervlakte van 1638 M2., of volgens ons 1524 M2., niet 

ten volle voor standplaatsen beschikbaar is, omdat in deze afdeeling, als gelegen in het midden van het gebouw, 

-de lokalen voor post, telegraaf en talephoon ontworpen zijn, zoodat het verkeer daar ter plaatse natuurlijk drukker 

is dan elders. In het lokaal voor de post br. wórden aan de zyde der beurszaal en van daaruit te bereiken 

lockoboxes en loketten geplaatst. Reeds met het oog hierop had dus o. i. aan deze afdeeling meerdere oppervlakte 

dan 1860 M2. gegeven moeten worden, niet een geringere. 

Alvorens over te gaan tot de afd. voor den graanhandel, wenschen wjj nog onder uw aandacht te brengen, 

dat ons de toegangen, slechts 2.8 M. breed, onvoldoende voorkomen en voor een gemakkelijk verkeer een meerdere 

breedte gewenscht schijnt. 

De graanhandel heeft evenals de goederenhandel, en zelfs in nog meerdere mate, behoefte aan flink bovenlicht 

ter bezichtiging der monsters. In uw plan is aan dien eisch ook aandacht geschonken, doch wü achten ons niet 

in staat te beoordeelen of dit op afdoende wfize is geschied, of een glazen kap ter breedte van 12 M. op een 

hoogte van 28 M. voldoende is, om vol licht op de monsters te geven. Wij veroorloven ons echter dit punt bijzon

der in uw aandacht aan te bevelen. Volgens inlichtingen bij de Commissie voor den Graanhandel ingewonnen, 

dient het café, dat volgens uwe voordracht slechts een oppervlakte van 110 Mg. zou hebben, doch op het plan 

192 M3, minstens 225 MS. groot te zijn, zoodat daarin zal moeten voorzien worden. Behalve de ontworpen lokalen 

bestaat er voor dezen tak van handel nog behoefte aan een veilingslokaal. Het zal niet gemakkelijk zijn daaraan 

in uw plan tegemoet te komen. Wel zfln volgens uw plan op de eerste verdieping nog eenige lokalen beschikbaar, 

doch aan de zode van den Dam en niet boven dit gedeelte van de beurszaal, hetwelk voor den graanhandel bestemd 

is. En daar moet ruimte voor een veilingslokaal aangewezen worden, nu naast de beursaaal in de afdeeling voor 

den graanhandel bestemd, daarvoor geen voldoende oppervlakte beschikbaar is. De veilingen toch worden gewoon-

Iflk onder beurstijd gehouden, zoodat het lokaal spoedig en gemakkelijk te bereiken, moet zijn. Ware het kleine 

café, op de eerste verdieping ontworpen, van eenigszins grooter aftoetingen, dan zou wellicht die oppervlakte voor 

Tellingslokaal gebruikt kunnen worden; twee café's boven komen ons overbodig voor. 

Dit wat de ruimten betreft voor den effecten-, goederen- en graanhandel benoodigd. 

Aan weerszijden van de groote beurszaal zijn verschillende lokalen ontworpen, waarbij wij thans in het kort 
wenschen stil te staan. 

In de eerste plaats bij het telegraafkantoor. — Van den heer directeur van het rijkstelegraafkantoor alhier 

mochten wy de verzekering ontvangen, dat de ontworpen ruimte voldoende is. Het trof hem echter, dat deze 

inrichting juist aan de zijde der Warmoesstraat ontworpen was, een plaats met het oog op den afstand van het 

hoofdkantoor daarvoor minder geschikt. Gelijk u bekend zal zyn, is onze beurs met de voornaamste handelsplaatsen 

m Europa en met Rotterdam door eene directe telegraaflijn verbonden; de telegrammen voor andere plaatsen in 

het binnenland op de beurs aangeboden, moeten echter thans nog naar het hoofdkantoor gebracht en van daar 

geseind worden. Wenschelijk is het dus het telegraafkantoor ter beurze aan de zijde van het Damrak te ontwer

pen, waardoor een eenigszins snellere verbinding met het hoofdkantoor verkregen wordt. Wij weten wel dat de 

besparing In t p voor elke maal dat de beambte zich naar het hoofdkantoor begeven moet, slechts 1 a IJ minuut 

of heen en terug 3 minuten zal wezen, doch waar het telegrammen geldt en de beurs slechts 3/4 uurs bezocht 

wordt, mag hiermede uit een handelsoogpunt wel rekening gehouden worden. 

Ook ten aanzien van het hulppostkantoor vroegen wy bij den directeur van het postkantoor te dezer stede 
inlichtingen. Deze achtte de voor zijn tak van dienst ontworpen ruimte alleszins voldoende, doch vestigde in het 
bijzonder onze aandacht hierop, dat de breedte niet moet verminderd worden en het dringend noodig is aan het 
lokaal een breeden, rechtstreekschen uitgang op straat te geven, zoodat het'niet uitsluitend door de beurszaal be
hoeft bereikt te worden. 

Voor de telephoon is een oppervlakte van slechts SO Ms. afgezonderd. Deze komt ons bepaald veel te gering 
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voor. Als wü toch bedenken, dat in 1879 van het gebruik van een telephoon hier ter stede geen sprake was en 

hoe onmisbaar zj) thans is, dan schijnt het o. i. niet te gewaagd in de toekomst een belangrQke uitbreiding in het 

gebruik der telephoon te voorspellen en het tot stand komen van verbindingen met de meeste gemeenten in het 

binnen- en buitenland niet ver verwjjderd te beschouwen. Wat Is in dat geval een oppervlakte van 50 Mï. Daarom 

dient voor elk der 8 at'deelingen van de beurszaal veel ruimer gelegenheid ten dienste der telephoon gespaard te 

worden dan het ééne, dat nu voor de drie te zamen is ontworpen. • 

Voor de niet betalende beursbezoekers, voor wie op de tegenwoordige beurszaal een ruimte afgezonderd is van 

128 M2., is een oppervlakte van 143 M*. onder de galerj) aangewezen. Mag zö voor het oogenblik misschien vol

doende zijn, ofschoon dikwerf de afgesloten ruimte zeer gevuld is en de menigte zich aldaar moeielijk bewegen 

kan, meer ruimte verdient o. i. aanbeveling. 

Hebben wfl tot dusver stil gestaan bü de door u ontworpen lokalen, hetzfl ons thans vergund uwe aandacht 

te vestigen op hetgeen o. i. ten onrechte niet in het door u ingediende plan voorkomt. 

Daaraan ontbreekt in de eerste plaats een „news-room" of leeszaal, grenzende aan de beurszaal, waarin gelegen

heid zal bestaan voor oogenbllkkelfike raadpleging van kaiarten, boeken, telegrammen, berichten enz. Wel is op de 

Ie verdieping een leeszaal ontworpen, doch daarmede is aan het door ons bedoelde niet voldaan. Die zaal toch is 

meer als een studie- of archiefzaal te beschouwen, haar ligging brengt niet mede, dat zfl voor een kort oogenblik 

tijdens de beurs bezocht wordt. Het door ons gewenschte lokaal, o. a. in het beursgebouw te Liverpool aanwezig, 

moet daarentegen gelegenheid bieden, om gemakkelijk onder beurstyd na te zien wat men noodig heeft te weten 

alvorens een besluit te nemen. De reeder b. v. die over een bevrachting onderhandelt, wil omtrent de reis of de 

gewoonten ter bestemmingsplaats iets nazien; de assuradeur, die bericht ontvangt omtrent de stranding van een 

schip, wil, alvorens orders te geven, de kaart raadplegen; de koopman, die over een koop onderhandelt, wil omtrent 

het artikel; omtrent verscheping enz. zich nader op de hoogte stellen, zü allen behooren ter beurze de gelegenheid 

te hebben hieromtrent een ouderzoek in te stellen. -,f._-

Een dergelijk lokaal behoort by een goed ingericht beursgebouw, het is, als 't ware, een gedeelte der outil

lage eener handelsbeurs. Het is echter .billijk voor het gebruik maken der „news room" een extra contributie 

te heffen; telegrammen, nieuwsbladen, kaarten boeken enz. vorderen toch zeer belangrijke uitgaven. In de eerste 

plaats dient evenwel voor het lokaal ruimte aanwezig te zyn. 

Verder bestaat by verwezeiyking van dit plan geen gelegenheid, dat, behalve de verg. v/d. Effectenhandel-

andere vereenigingen betreffende een of anderen tak van den goederenhandel, hare lokalen in het beursgebouw 

vestigen. En dit is toch gewenscht. Wy denken byv. aan de onlangs opgerichte vereeniging voor den kofiJehandel 

(welke door anderen kan gevolgd worden): o. i. behooren deze eigenaardig in het beursgebouw gevestigd te zfln. 

By een breedte der beurszaal vim slechts 28 M. valt daaraan niet te denken, omdat dergeiyke vereenigingen, 

evenals de graanhandel dit eischt, een lokaal in het noordeiyk gedeelte van het gebouw moeten bezitten of wel 

bovenlicht moeten hebben, ten einde op de monsters vol licht kunnen schynen. 

Eindeiyk missen wy lifts, by een hoogte van 6 M. tusschen beurszaal en eerste verdieping onmisbaar en vinden, 

niet aangegeven de wyze van verwarming van het gebouw. Wefblykt van uw voornomen om de beurszaal te 

verwarmen, hetgeen trouwens met het oog op de bezeekers der graanmarkt, die bijna een geheelen dag op de 

beurs doorbrengen, noodzakelijk is, doch dit punt is in uw plan niet uitgewerkt. 

Uit het bovenstaande volgt, dat wy ons {dit is inderdaad tot ons leedwezen) met het door U aangediende 

plan niet kunnen vereenigen. Komt het tot uitvoering, dan zal, naar onze overtuiging, een in menig opzicht onvol

doend beursgebouw gesticht worden, waaraan voor het gebruik vele ingrijpende bezwaren kleven. 

Ernstig hebben wij intusschen overwogen, of het plan zóó te wijzigen ware, dat aan onze bedenkingen tege

moet gekomen werd. Bijzonder aangenaam toch ware het ons geweest, zoo wij eenige afdoende wijzigingen in 

uwe overweging hadden kunnen aanbevelen. 

Tot onze teleurstelling zfln wy echter tot geen bevredigend resultaat gekomen; de lange smalle vorm van 

uw plan maakte ons dit onmogeiyk. De voorgestelde lengte van 147 M, voor de beurszaal en 164.50 M. voor het 

beursgebouw heeft reeds het maxium-cyier overschreden en de ontworpen breedte van 28 M. voor de benrszaal is,, 

met het oog op het terrein niet te vermeerderen. Te recht toch verklaarde uw college indertyd by de beoordeeling. 

van het plan des heeren Van Gendt, dat een straat van 30 M. ter zyde van het beursgebouw, met het oog op het 
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te verwachten verkeer, geenszins als overdreven breed te beschouwen was; bö nw plan is niet eens 30 M.breedte 

aan het Damrak gelaten; bj) de eindrisalieten (en daarop komt het natnurlük aan, daar de meerdere ruimte bfl de 

andere punten als verloren te beschouwen is) bedraagt de breedte 23 M. Aan een uitbreiding van nw plan valt 

dan ook niet te denken. En dit is een mede in ons oog nieuw en o. i. gewichtig bezwaar. 

Met het oog op al deze omstandigheden komt het ons dan ook voor, dat een naar de eischen des tflds flink 

en practisch ingericht beursgebouw op het aangewezen terrein niet kan worden gesticht en daarvoor een andere 

plek zal moeten aangewezen worden. Wellicht zullen de kosten daardoor hooger worden dan het door u geraamde 

cflfer van / 1,800,000, doch dit schflnt ons geen overwegend bezwaar toe. Ook bjj verhooging der stichtingskosten 

boven het door u geraamde bedrag, zal, zoo het beursgebouw flink ingericht en in rekening gehouden is met onze 

boven uitgezette bedenkingen, o. i. een matige rente over het uitgegeven kapitaal genoten worden. 

WJ) meenen dan ook, dat het aanbeveling verdient nader te «verwegen, of voor het beursgebouw niet een 

breeder terrein was te verkrjjgen, dan waarovor uw college thans te beschikken heeft. GelJJk wfl opmerkeen, is 

voor een beursgebouw een breed emplacement verkiezeiyk, ja noodzakelijk. 

Daar de gewijzigde plannen der heeren C o r d o n n i e r , Ö r o l l en O h m a n in denzelfden ongeschikter 

vorm en van onvoldoende afmeting zijn ontworpen, de indeeling der plattegronden van uw plan zeer veel overeen

stemming heeft met het plan van laatstgenoemde en de indeeling van het plan des heeren C o r d o n n i e r aan 

nog veel ernstiger bedenkingen onderhevig is, hebben wjj gemeend die plannen na het bovenuiteengezette nieé 

aan een gedetailleerd onderzoek te moeten onderwerpen. 

BOUWVERORDENINGEN. 

Een zeer belangrijke procedure, op het gebied der bonwverordeningen, werd dezer dagen 

gevoerd, waarvan het resultaat niet zal nalaten van invloed te zijn op de macht aan die veror

deningen toegekend. De zaak is deze, de Heer J . Gerritsz Jr . had op een terrein aan de Nassau-

kade te Amsterdam, (voorheen werf de Wolf), eenige perceelen gebouwd zonder daartoe vergun

ning van Burgemeester en Wethouders te hebben bekomen. Het betrof de voorziening in cassatie 

tegen een vonnis der Arrondissements-Rechtbank, waarbij genoemde bouwer, na door den 

Kantonrechter van alle rechtsvervolging te zijn ontslagen, met vernietiging van dat vonnis, tot 

geldboete enz. was veroordeeld. 

Het gold daarby o. a. de vraag, of de bepaling in de nieuwe, met 1 Februari 11. ingevoerde Amsterdamsche 
politie-verordening, inhoudende in art. 295 verbod om te bouwen zonder vergunning van Burgemeester en Wet
houders, al dan niet, verbindende kracht bezat. 

De rechter in het 4de Kanton alhier, had zich geheel vereenigd met het door den advocaat van den belang

hebbende, mr. Ph. A. Haas Az., voorgedragen stelsel van verdediging, en bfl zfln vonnis in hoofdzaak overwogen 

en beslist, dat de ten laste gelegde feiten „het zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders na 1 Febmari'i 

11. bouwen en hebben van fundeeringsmuren", waren bewezen, maar dat niettemin de heer G. van alle reehtsver-

vervolging moest worden ontslagen, op grond „dat art. 295 der Amsterdamsche politieverordening dat verbod wel 

inhield, en dat ook aan het slot uitdrukkelijk was toegevoegd, dat de vergunning niet kon worden geweigerd dan 

in het belang der openbare orde, veiligheid of gezondheid en niet anders dan bij gemotiveerd besluit, maar dat 

volgens het imperatief voorschrift der Grondwet (art. 140) aan den Raad, de regeling en het bestuur van de huis

houding der gemeente overgelaten wordt, met bevoegdheid om te dien aanzien verordeningen te maken en aan de 

Provinciale Staten mede te deelen (dat dit voorschrift nader wordt uitgewerkt by de wet van 29 Juni 1851 Staais-

blad N0. 85) regelende de samenstelling enz. der Gemeentebesturen zooals dio nader is gewyzigd en met name by 

art. 185 met even zoovele woorden aan den Raad is opgedragen, (en tot hem behoort) het maken van de verorde

ningen, die in het belang Avt openbare orde, ledelijkheid en gezondheid worden vereischt. 

Dat nu wel de Raad by art. 295 eene verordening op het bonwen enz. heeft gemaakt, maar door tevens als 

integreerend deel, het al of niet geven van vergunning daartoe afhankeiyk te stellen van hetgeen in het belang 
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der openbare orde, veiligheid of gezondheid wordt vereischt en dit over te dragen op Burgemeester en Wethouders 

en hiervoor dus het Dageiyksch Bestuur in ieder voorkomend geval zelfstandig te laten hcstissen, aan dit college, 

iioewol niet met ronde woorden, toch werkelijk reglementeerende macht wordt verleend, wat volgens art. 186 der 

Algemeene Wet van 1861 alléén en b\j uitsluiting bU den Raad zelven behoort, en hiermede in stryd, alzoo de 

uitvoerende macht als regel aan Burgemeester en Wethouders toegekend, zich op het gebied van den wetgever 

bewogen heeft. 

Dat dus, zonder in eene beoordeeling te treden van de innerlijke waarde van bedoeld art. 296 der algemeene 

politieverordening, dit laatste als in stryd met de algemeene wet, den rechter niet bindt, zoodat de beklaagde 

behoort te worden ontslagen van alle rechtsvervolging." 

Op het door het O. M. ingesteld appèl werd dit vonnis door de arrondissements rechtbank alhier vernietigd en 

wel op dezen grond, dat de aanhef van artikel 296 der Verordening luidde: „Het is verboden zonder vergunning 

„van Burgemeester en Wethouders te bouwen, lietz(j tot oprichting of herstelling van perceelen, of te hebben het-

„geen in stryd met dat verbod gebouwd is", maar .dat noch daarby, noch in het vervolg van het artikel dat verbod 

afhankeltjk was gesteld van de naleving door B. en W. van de verplichting hun opgelegd, by het laatste lid van 

dat artikel, luidende: „De vergunning onder n0. 1 bedoeld in de goedkeuring van het bouwplan wordt niet ge

weigerd, dan in bet belang van veilighetd of gezondheid, in wtlk geval het daartoe strekkend besluit met redenen moet 

omkleed zijn, zoodat het bouwen zonder vergunning alleen reeds eene strafbare overtreding van art. 296 zou daar-

stellen, onverschillig of B. en W. terecht de vergunning hadden geweigerd, zoodat niet behoefde te worden onder

zocht, in hoeverre aan B. en W. de bevoegdheid kan worden verleend, eventueel eene vergunning te weigeren of 

voorschriften te geven waaraan hy, die wenschte te bouwen, zich had te onderwerpen." 

Dientengevolge werd de heer G. tot betaling eener geldboete van f 26 veroordeeld. Tegen die beslissing werd 

o. a. het volgende hoofdmiddel van cassatie voorgesteld. 

Schending of verkeerde toepassing van art. 296 en 840 der algemeene politieverordening der gemeente te 

Amsterdam, dd. 1 December 1888, afgekondigd den 29 December daaraanvolgende en ingevoerd op 1 Februari 1887 

ran de artn. 140, 147 en 148 der grondwet, art. 626 van het burgerlek Wetboek de artn. 186, 160, 161 en 179 

der wet van 22 Juni 1861 Staatsblad n0. 86 en art 1 der wet van 28 Augustus 1861 Staatsblad n0. 126, ook in 

verband met de artn. 211 en 221 wetboek van strafvordering. 

Door mr. Ph. A. Haas Az. werd namens den reqnirant dat middel ook b|j den Hoogen Baad breedvoerig 

ontwikkeld en toegelicht. 

In korte trekken werd vooraf de geschiedenis en de loop der zaak herinnerd en bleek daaruit o. a., dat aan-

vankeiyk door B. en W. de vergunning om het terrein te mogen bebouwen, afhankciyk werd gesteld van den 

kosteloozeu afstand aan de gemeente van circa de helft van het gehceie terrein, — bovendien ruil van een ander 

gedeelte tegen gemeentegrond en betaling door den heer G. van ongeveer ƒ 8000 voor rioleering enz. Dat toen de 

heer O. deze bezwarende voorwaarden niet aannam, en geene vergunning werd verleend, deze den bouw ondernam 

zonder verder vergunning te vragen. Nadat de heer G. ter zake van dit feit in het jaar 1884 was veroordeeld tot 

betaling eener geldboete en tegen die veroordeeling eene voorziening in cassatie was ingesteld, besliste de Hooge 

Raad o. a. by arrest van 16 Februari 1886, „dat de vraag of het eigendomsrecht van den requirant door de toe-

.„passing der verordening was geschonden, slechts kon worden onderzocht, indien of de redenen bekend waren, waarom 

„hem de vergunning was geweigerd, of de voorwaarden waaronder die was verleend" 

Dat daarop de heer G. in Kaart van het vorige jaar formeel vergunning om te bouwen had gevraagd en toen 

daarop na vele weken geen bescheid kwam, B. en W. per deurwaarders exploit werden gesommeerd eene beslissing 

te geven, dat eindelijk na velerlei besprekingen, aanvragen en nieuwe sommatie op 21 Juli 1886 eene afwijzende 

beschikking werd genomen. 

Dat die afwijzing in hoofdzaak daarop berustte, dat B. en W. bejreesd waren, dat de daar ter plaatse geldende 

politieverordeningen omtrent afvoer van water en faecaliën niet behooriyk zouden worden nageleefd, daar de heer 

G., bouwende op zyn privaat terrein, den toegang wel eons verbieden kon, en het ophalen der stoften niet aan 

den openbaren weg kon geschieden, weshalve in hit belang der gezondheid de vergunning werd geweigerd. 

Dat hoezeer de heer G. onmiddellyk daarop aan B. en W. te kennen gaf, dat hy geen ander plan had dan de 

bedoelde verordeningen wel na te leven, hetgeen trouwens van zelf sprak en hy zich tevens verbond te zorgen dat 
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de ophaling der faeoaliën steeds van af den openbaren weg, Nassaukade of Bulsweg zou kunnen geschieden, Weef 
toch de vergunning achterwege. 

De heer G. nu, van oordeel dat de gronden voor de weigering der vergunning door B. en W. aangevoerd, 
slechts een (jdel voorwendsel waren en tevens in strijd met de wet, ondernam daarop in September 1886 den 
bouw en werd daarin door geenerlei bekeuring gehinderd. Op den Ssten Februari dezes jaars echter, toen het werk 
reeds büna gereed en onderscheidene huizen reeds bewoond waren, had de bekeuring plaats, naar aanleiding der 
weinige dagen te voren nieuw ingevoerde politieverordening, ter zake van overtreding van artikel 296, dal bouwen 
zonder vergunning van B. en W. verbiedt. 

Ter adstructie van het eerste middel werd in substantie aangevoerd, dat de daarbj) aangehaalde artikelen ge
schonden of verkeerdelijk waren toegepast, door te beslissen dat de requlrant reeds schuldig zou zl)n aan de hem 
ten laste gelegde overtreding, „het zonder vergunning bouwen'", zoodat het onnoodig was te onderzoeken op welke 
gronden de weigering berustte, en of die gronden werkeiyk aan de belangen van de openbare orde, veiligheid en 
gezondheid ontleend waren. 

Dat door dat onderzoek af te snijden (zelft zonder voldoende motiveering) het onmiddellijk verband der eerste 
en laatste zinsnede was uit het oog verloren en in strijd met de regelen eonergezonde Wetsinterpretatie gehandeld; 
Dat Immers het gevolg van de uitsluiting van zoodanig onderzoek zou zijn, dat geheel aan het goedvinden' van 
Burgemeester on Wethouders zou zijn overgelaten het recht van den eigenaar, om op zijn grond te bouwen of 
daarover te beschikken en alzoo hier geen sprake kon zijn van beperking van den eigendom door potilierecht, maar van 
illusotr'making en berooving van dat recht. 

Dat tevens was over het hoofd gezien, dat de grond der weigering niet steunde, zooals de laatste alinea van 
art. 295 der verordening voorschrijft op belangen van Orde, veiligheid oï gezondheid, maar op de enkele vrees, dat 
de requlrant sommige voorschriften omtrent water- en faecalIJSnafvoer niet zou naleven, ofschoon zoodanige vrees 
volkomen Ijdel en blijkbaar een voorwendsel was, daar toch de naleving van wettelijke voorschriften verplichtend 
was, en de vergunning niet bnder de mits van de naleving dier voorschriften was verleend, en de requlnmf zich 
tot die naleving bovendien uitdrukkelijk had verbonden. 

Dat eindelijk volgens artikel 140 Grondwet en 136 Gemeentewet aan den Raad behoort het maken van ver
ordeningen In het belang der openbare orde, veiligheid en gezondheid, terwijl in casu, volgens art. 296 der veror
dening en zeker volgens de interpretatie, aan dat artikel door de Arrondissemonts-rechtbank gegeven, aan Burge
meester en Wethouders zou zijn overgelaten in elk bijzonder geval te beslissen wat ten aanzien van genoemde 
belangen zou behooren in acht genomen te worden, eene delegatie van wetgevende bevoegdheid, strijdig met 
's Lands wet, als zijnde het Dagelljksch bestuur slechts met de uitvoering belast van 's Kaads verordeningen. 

Als 2e middel werd door den requlrant nog voorgesteld, schending of verkeerde toepassing, behalve van de 
aangehaalde artikelen ook van de beide eerste artikelen van het Wetboek van Strafrecht en van dat van Strafvor
dering in verband met Artikel 4 der Wet van 16 Mei 1829, houdende algemeene bepalingen van wetgeving op in 
hoofdzaak de volgende gronden: 

Kequirant was schuldig verklaard aan het bouwen zonder vergunning en het hebben van hetgeen zonder ver
gunning was gebouwd. De daarvan op verschillende dagen na 1 Februari 1887 opgemaakte verbalen werden met 
óéne geldboete gestraft, als z|jnde hier sprake van een delictum continuum. Ten processe was echter gebleken, dat 
de bouw reeds in September 1888 was aangevangen en was mitsdien aan de verordening eene met de Wet strij
dige retroactieve kracht gegeven, daar requirants handelingen na 1 Februari 1887 slechts de voortzetting en vol
tooiing waren van den in September 1886 begonnen en schier geheel voleindigden bouw. Aldus toegepast in terug
werkenden zin zou de verordening ook kunnen leiden tot vernietiging van requirants eigendom zonder voorafgaande 
vergoeding. Het bezit van den requlrant dateerde ruim een half jaar voor do in werking treding der thans toege
paste verordening. Nog een vormmlddel werd aan het oordeel van den Hoogen Raad onderworpen, hetgeen hier 
bulten beséhouwlng kan blijven. 

Door den adv.-generaal, mr. Do Savornin Lohman, is 11. Maandag in deze zaak conclusie genomen. Z.E.H.-

Achtb. achtte het voorgestelde middel van cassatie gegrond, en vereenigde zich geheel met de beschouwing van 

den requlrant, dat art. 259 der verordening, in strjjd met art. 186 der gemeentewet de wetgevende macht, die aan 

den Raad behoort opdroeg aan het college van dagelljksch bestuur, slechts met de mivoering van 's Raads veïorde-



10 

nlogen belajt. De «oaolDBie die dat punt breedvoerig toelichtte, itrekte dan ook tot vernietiging van bet vonnis 
der arrondluemento-reohtbank, bekrachtiging van het vonnis van den kantonrechter en ontslag van den heer G. 
van alle rechtsvervolging. De uitspraak van bet arrest van den Hoogen Raad ts bepaald op 28 November a.s. 

ELECTRISCHB FONTEINEN OP DE WERELDTENTOONSTELLING TE PARIJS. 

Hoe meer het tydperk der TOltooiing nadert der Parysohe wereldtentoonstellmg, des te meer 
blykt uit de mededeelingen, dat het geheel veel belooft. Er is den Franschen te veel aan gelegen, 
waarom, vooral nu Brussel zulk een waardig voorganger is, alle krachten worden ingespannen, 
om de zaak te doen welslagen. De electrioiteit zal daarby geene onbelangrijke plaats innemen. 
De opluistering der werktuigen-galery, groot 116 by 40 Meter, zal dan ook geschieden door middel 
van eleotrische fonteinen. Op onderscheiden punten zullen dezen worden opgesteld, in werking 
gebracht door eene inrichting buiten de galerij geplaatst. In elke fontein is op de punten alwaar 
het water ontspringt, electrisch licht aangebracht, verschillend van kleur. De wateraanvoer ver
deelt zich over het licht en kleurt de geheele party alsook de nederdalende stralen. De laatst 
gehouden tentoonstellingen in Kensington en Manchester brachten de Bngelschen op dit denk
beeld, en toen de daarom liggende parken des avonds in een volkomen duister waren gehuld, 
maakten die fonteinen een bjjzonder ongemeen en fantastisch effect. 

De fontein te Manchester had een bassin waarvan de diameter was 86 Meter. Honderd tachtig 
paardenkracht telde de machine, die noodig was om per uur 1000 kub. Meter op te voeren. Op 
kleinere schaal werd van deze vinding reeds gebruik gemaakt in schouwburgen, door electrioiteit 
verlicht, men verkreeg daardoor de meest betooverende indrukken, zooals verandering van water 
in wijn enz. 

EEN VERSCHIL VAN 88 GULDEN. 

Er heeft zich in de laatste dagen in de hoofdstad een vreemd verschijnsel voorgedaan op het 
gebied der aanbestedingen. De uitbreiding van het Binnengasthuis werd Maandag 81 October 
aanbesteed. Zooals altyd liepen de inschryvingen uiteen, doch het meerendeel deed zien, dat er 
scherp en met ernst gerekend was. Dat bleek vooral uit het bedrag der beide laagste inschry-
vers. De Heer Hendriks te Osch was als laagste ƒ 238.b60, de Heer K. J. B. van Damme te Am
sterdam de opvolgende met / 288.988. Slechts 88 gulden scheidden de Heeren van elkander. 
Na ontspon zich een strijd, die nooit te voren had plaats gehad; immers beide aannemers zijn 
gunstig en als ondernemend bekend en hebben zonder nayver heel wat werk in de hoofdstad 
voltooid. Maar nu het werk zuinig is om te krijgen, wordt de grensscheiding van het mijn en 
dijn nauwer getrokken en de te Amsterdam wonende aannemer verzocht bij dat luttel verschil 
de voorkeur der gunning te mogen hebben. Daar is veel voor te zeggen. In dien strijd, die uit 
den aard der zaak bij stadgenooten bijval vindt, werden natuurlijk het voordeel en het verschil 
breed tegenover elkander uitgemeten. Wij willen dat niet voortzetten. — Zijn er grieven, dan is 
het billyk dat by de gunning daarop gewezen wordt en die gunning geschiede onder voorbe
houd, dat die grieven niet meer voorkomen. In dat geval is er ook veel te zeggen, dat de gun
ning aan de laagste geschiede. Het zal toch een moeielijke geschiedenis worden, wanneer iedere 
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gemeente zijn inwonende aannemers moet nemen. Dan zullen de kleinste plaatsen de groot» 
ste voordeelen schenken aan de aldaar inwonende vakmannen en de groote plaatsen er bepaald 
slecht bö varen, dat zij niet ter vangst kunnen gaan in naburige gemeenten. Gewenscht is het 
daarom, dat zooveel werk aan de markt mag komen, dat dergelijke bezwaren, die een gevolg 
der malaise zijn, zich niet m«er behoeven voor te doen. Maar evenals het hoofd, hebben de beenen 
ook wat te zeggen. 

De steenhouwers-vereeniging »Eendracht maakt macht", afdeeling Amsterdam, verzond aan 
den Raad het volgende adres. >De steenhouwers-vereeniging enz., goedgekeurd bij Eon. besluit 
van 18 Juni 1874, verzoekt den Raad dezer gemeente het werk, dat aan het gasthuis moet go-
schieden, te gunnen aan hen, die zich verbinden willen, zoo mogelijk al het werk op of in de 
onmiddellijke nabijheid yan het terrein te doen vervaardigen. Dit verzoek schijnt adressanten 
niet overtollig met het oog op de in dit seizoen bestaande werkeloosheid. 

Wanneer nu de aannemer, zooals per adres aangeboden is of bij gunning wordt bedongen, zich 
wil verbinden het werk met inwonenden, die een jaar reeds domicilie in de gemeente hebben, te, 
volbrengen, dan volgt hieruit van zelf, dat de steenhouwers daaronder behooren en dat werk in zim 
geheel hier moet worden vervaardigd, Geschiedt dat niet,, dan is de gunning onrecht, want het eene 
ambacht zoowel als het andere heeft aanspraak op de voordeelen. Op dat punt staan allen gelyk, 
Aan dergelijke opvatting is zeker wel gedacht, mocht dit echter niet het geval zyn, dan is het 
wenschelijk, dat ook aan dat bezwaar te gemokt gekomen worde. Wenscht men bet maatschappelijk 
gemeentebelang ten goede te komen, dan geschiedt dit op eene wijze die allen bevredigt, wan
neer daarvan het gevolg is, dat de timmerman met werk, de steenhouwer zonder werk.de vol
tooiing kan aanschouwen, dan hapert er iets aan den toestel, Nu wij vooraf de mogelijke gebreken 
kunnen te gemoet zien, kan dat haperen voorkomen worden. 

DE UITUANGTEEKENS. 

Voor alles is een tijd. Ook de uithangteekens hebben eenmaal hun tijd gehad en een enkel 
overgebleven herinnerde nog aan de artistieke smeedkunst: van het verleden. Met den terugkeer der 
oude vormen onzer kunst was het te verwachten, dat de eigenaardigheden uit dien tyd zoo lang
zamerhand ook weder hare plaats zouden innemen. Al mogen gevelljjes met luifels en ramen met 
ruitjes van 0.10 x 0.10 eene eigenaardige collectie op een tentoonstellingsterrein vormen, toch 
zou heel onze omgeving daarmede gevuld, in strijd zyn met ons heden en niet meer kunnen vol
doen. — Het goede uit het oude in overeenstemming met thans, blijft echter goed en geliefd, 
Daaronder nemen de uithangteekens een eerste plaats in. — De afgeloopen week werd op den 
hoek van Kapelsteeg en Kalverstraat dergelijke versiering en reclame aangebracht, die het zeker 
niet het minst is voor den ontwerper den bouwmeester A. C. Bleys, als voor den vervaardiger 
den smid Van Vuuren. — Het is een werkstuk, dat erkenning verdient. Heeft de alom bekende 
paardekop aan de overzijde zyn ongelukkigen beschermer verloren in den Heer E., die alle mid
dag om half drie, het hoofd opwaarts, dien kop stond te bestudeeren, denkende daarin den kop van 
een zijner lievelingspaarden te zien uit betere en vervlogen tijden, toen het hoofd nog helder was, 
dat is gewisseld door een volkomen daarmede verschillenden tegenhanger. Hier is het de goede 
smaak, die het yzer in de meest verschillende bochten wist te wringen, die menigeen, met gezond 
verstand toegerust, zal nopen ieder uur van den dag het hoofd omhoog te richten. 
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Zoo af «n toe wordt de collectie hier ter stede vermeerderd, die ook aan den bouwmeester 
Ed. Cuypers verschillende kleinere uithangteekens, op even eigenaardige wijze ingericht, heeft te 
danken. Zoo zal de kunst langs 's Heeren straten onderwezen, ongetwijfeld op het volk een goeden 
indruk maken en tot navolging aansporen. Dat valt reeds op te merken uit de tal van werk
lieden, die de bewerking als om stryd bespreken en het bewijs geven, dat ook het smaakvolle 
aan hun oog niet ontsnapt. 

DE BOND DER NEDERLANDSCHE PAN- EN TEGEL-FABIKANTEN. 

In de afgeloopen week werd te Utrecht de vergadering van genoemden bond gehouden, waar-
op uit alle deelen des lands vele fabrikanten tegenwoordig waren. - De hoofdpunten ter bespre
king waren gemeenschappelyke aankoop van brandstoffen, a. om ze goedkooper, b. om ze beter 
te kunnen bekomen en hoofdzakelyk om gevrijwaard te blyven tegen bedrog of verkeerde handel-
wijze. Daartoe werd een commissie tot onderzoek en voorbereiding benoemd. 

Ook het wenscheiyke om elkander in te lichten betreffende de soliditeit der verbruikers 
werd besproken. In de stichting van het proefstation te Delft zag men veel goeds, dat zou gele-
genheid geven uit den voorraad eenige te nemen en ter keuring op te zenden naar het station, 
waardoor veel willekeur en onverstand van jeugdige en onervaren opzichters werd buitenge
sloten. - De kostende prys van pannen en tegels kreeg daarna een beurt. Vele verkochten 
zonder rekening te houden met de gevorderde uitgaven. Daartoe waren door de firma Dolk en 
Oostveen staten overgelegd, waaruit moest blyken dat duizend stuks dakpannen of vloerbakken, 
op een fabriek werkende met een paard en waar men gelegenheid heeft zes honderd duizend 
stuks te vervaardigen, ƒ 1D.60 kosten. - Na verschillende onderwerpen en de voordracht van den 
Heer van Oorde uit Arnhem, over vakmachines, te hebben aangehoord en de door ZEd. tentoon-
gestelde werktuigen te hebben bezichtigd, werd de byeenkomst gesloten. 

VADEMECUM-BERICHT. 

Nu de nieuwe jaarkring meer en meer zijn einde nadert, vestigen wy er de byzondere 
aandacht op, dat de aan de uitgave toegevoegde premietrekking, zie vorige afleveringen, de 
gelegenheid ruimschoots biedt, daartoe nu krachtig te kunnen samenwerken. Ter bevordering 
daarvan nemen wij nu r e e d s de In t ee k e n a r e n. a a n , d ie met 1 J a n u a r i 
w o n s c h e n d e e l te n e m e n , en ontvangen die de Nummers van af 1 December tot Januari 
1888 kosteloos. Wij verstrekken daarvoor de aandeelen, op de daartoe gestelde voorwaarden. -
Mogen wy ons over de ondervonden hulp verheugen, er kan veel meer gedaan worden. Ieder 
brenge daartoe een steentje aan. Die 1886 naast 1887 ligt, zal moeten erkennen, dat het twee-
jarige plantje werkelijk vruchtdragend was, zonder daarvoor groote offers te eischen Geeft 
meerdere aansluiting versterking, dan zal ook die vooruitgang blijvend zyn en 1888 dit jaar 
weer m de schaduw stellen. Ons program is nog niet uitgeput. Integendeel, doch kracht en 
macht houden gelijken tred, en het doel wordt bereikt. 

DE REDACTIE. 
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B O U W K U N S T . 

ONTWERP VAN EEN IJSPALEIS TE AMSTERDAM. 
DOOR 

J. F. VAN HAMERSVELD. 

(Bij de plaat.) 

• at Tiel de koude dezer dagen plotseling óp de leden, 't Bracht een echt oproer in de 
kleerenkast teweeg. De winterjas die, als schaamde zij zich voor de lieve lente, zich in een 
henepen hoekje van de kast had teruggetrokken, trad in al haar majesteit te voorschijn. Tal van 
dozen, waarin het bont een genoegelgken zomer had doorgebracht, vulde in even bonte verscheiden-
heid van kleur tafels en stoelen, want de strenge winterkoning moest in pontificaal, overeen-
komstig zijn rang, worden ontvangen. Over al die bedrijvigheid hadden de kachels een genoegen 
waardoor een welgedane kleur hun zwart gelaat tintte. 

Wel een plotselinge ommekeer. Toen in het morgenuur het gordijnkoord in beweging kwam 
en het daglicht helder naar binnen drong, toen vlogen de kleinen als om strijd naar de ramen 
en.Wo«m<j», bloemenr was de uitroep die door het kèmerruim galmde De geheele natuuriykege
schiedenis werd door .hun daarin herkend, en tóen zy het over de juiste voorstelling niet eena 
konden worden, meende de kachel dat het genoeg was, en hij/snorde zpo, dat de grillige planten 
m damp vervlogen .Zoo was het hier leven en vreugde. Hoeveel verdriet en ellende ginder ? Op 
die achterkamer, waar de ruiten geen bloemen meer toelaten, omdat drievierden met papier is 
bedekt, om het talrijk gebroken te stoppen — wanneer de huishuur zoo lang in gebreke blijftj 
kan men niet veeleischend zijn — daar is als meubileering slechts een half vergane tafel en twee 
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stoelen aanwezig. Geen dozen met bont gevuld, geen verwarmende winterkleederen, ja zelfs geen 
Bchijn van kachel om den strijd met de kou te beginnen. In die omgeving huist een gezinr 

waarvan de man reeds weken zonder werk is, de vrouw met geringe verdiensten voor beiden en 
drie nog jonge kinderen alles verdient. Zoo tobben ze met hun vijven voort. Treurige toestand 
niet waar, zoo menigmaal helaas aangetroffen. Zoo wij den ring van Gyges eenige oogenblikken 
konden machtig worden en eens ongemerkt zien hoe het zoo hier en daar toegaat, hoe zouden 
wij tot de ervaring komen, dat het leed in de wereld grooter is dan het lief, want, tegen èén 
die zich in weelde baadt, staan honderd anderen die meer dan gebrek lijden. 

Die wetenschap is echter doorgedrongen tot een ieder die begrijpt, dat buiten zich zelven en 
zijn gezin er ook nog anderen zijn die in druk leven en hulp noodig hebben. Ons maatschap
pelijk leven heeft er ons zoo velen leeren kennen. Blijve waardeering hun loon. 

Wanneer de winterkoude nijpt dan treden deze edele menschenvrienden voor en trachten door 

gaven en arbeid den nood te lenigen. 
Eene bemerking moot ons daarover van het hart. Waarom treedt de hulp gewoonlijk eerst 

in, als het tijdstip tot helpen dringt. Wie zal eene regeering prijzen die de wetenschap heeft, dat 
het land aan vreemde overheersching staat prijs gegeven te worden, zonder dat een enkele poging 
tot zelfverdediging wordt voorbereid. Iedereen zal dergelijk bestuur laken. Toch doen wij evenzoo. 
Wanneer ieder jaar de strenge winterkoning met zijn staf van ijs, sneeuw, hagel, storm enz., 
opnieuw zijn intrede doet, dan zijn wij als altijd geheel onvoorbereid. De handen worden dan 
wel spoedig uit de mouw gestoken, maar vooraf beraamd overleg zou zeker minder kostbaar en 
doeltreffender zijn geweest. Tot dat overleg behoort dat door land, stad en particulieren alle 
werken die bij sluiting of aanvang van het jaar worden ondernomen, bespoedigd worden, 
door die uiterlijk in September ter markt te brengen. Dan bestaat er kans, daar materialen 
nog geriefelijk kunnen aangevoerd, om in den winter veel in voorraad te maken van al 
hetgeen daarbij vereischt wordt, en de plaats van een aalmoes wordt door loon vervangen 
De nood zou vrij wat minder zijn. 

De werkgever zelf zou er beter bij worden en omdat te .verkrijgen is alleen een meer 
beredeneerde verdeeling vereischte. Welke luttele moeite tegenover de talrijke voordeden. Zullen 
wij het ooit zoover brengen. Misschien wel, maar dan is het ook plicht er bij voortduring op te 
wijzen. 

Doch als wij nu leven in een tijd, waarin de welvaart sluimert, waarin duizenden handen in 
de zak steken in plaats van aan den ploeg, en wel omdat er niets te ploegen valt, dan treedt 
de weldadighoidszin op en zoekt werk, schept zich plannen met het doel om arbeid mogelijk te 
maken. 

Ouder zulke plannen rekenen wij den bouw van een IJ s p a l e i s . 
Grillige woordspeling welke hier ijs en paleis vereenigt. De heer J. F. van Hamersveld te 

Amsterdam heeft, hetgeen wij zooeven behandelden, ook ziohzelven tot vraag gesteld. Namelijk: 
Hoe moet voorzien worden, wanneer de nood daar is, al ware het gedeeltelijk, in den druk waar
onder zoovelen verkeeren ? Hoe werk te verschaffen, waar geen werk gevraagd wordt ? Daartoe 
moet werk gezocht en gedacht worden. Dit gaf hem bij een der vorige winters het denkbeeld 
aan de hand om een ijspaleis op papier te brengen. Dat zou, tot werkelijkheid gebracht, een 
nieuw en ongemeen verochijnsel opleveren. Het zou velen bezighouden, al ware het dan ook 
voor korten tijd en geen verloren arbeid zijn. Men heeft zijn ijsbaan, krijgt nu een hemelhooge 
eledebaan, waarom zou ook een ijspaleis geen recht van bestaan hebben. Is de wintervorst soms 
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nukkig en zijn verblijf veelal wisselvallig of kortstondig, dat zal men moeten afwachten. Het 
kon wel eens gebeuren, dat hy behagen in die woning schiep eu er geruittien tyd zijn verblijf 
in opsloeg, wie weet welk dankbaar resultaat zyn hier-zijn lang in herinnering zou houden. 
Het waarborgt het succes. Wanneer de overblijfselen van de voedingstentoonstelling zijn ver
dwenen en bet terrein van het Rijksmuseum tot staanplaats kon bestemd worden, waartoe het 
gemeentebestuur voorzeker zijne medewerking zou verleenen, dan belooft die omgeving dezen 
winter veel. 

Het onderstaande plan geeft de verdeeling van het ijspaleis aan. 

Twee half-cirkelvormige galerijen wijzen 
den weg die ingeslagen moet worden om het 
inwendige te bereiken. Als de ijskegels in ver
schillende grillige vormen van de zoldering der 
galerijen afhangen, dan zullen die, vooral bij 
fantastisch avondlicht, bet effect niet weinig 
verhoogen. Wij treden het paleis binnen. 
Wanneer gij eene meubileering verwacht, zooals 
koningen zulks gewoon zijn, dan ziet ge 

in dit opzicht u teleurgesteld, want onze wintervorst, gedachtig aan zijne vergankelijke 
natuur, is tevreden met de naakte wanden, overtuigd dat zijn verblijf daardoor in belangrijk-
beid wint. De geheele ruimte bevat een binnenhof, rondom ingesloten door galerijen. Als 
eenmaal die ruimte gevuld is met al de eigenaardigheden, die ons ijsvermaak van oudsher 
zoo bont en afwisselend tooien en die ook hier zijn opgesteld, als een muziekcorps, kunstrijders, 
en zoo al meer, er uitvoeringen geven, dan biedt ongetwijfeld de inrichting van dit paleis 
gelegenheid tot een werkelijk scboon winterfeest aan. 

Het spreekt vanzelf, dat de bouw, uit den aard der zaak, nog al groote afmetingen moet 
bob bon, zoodat hiervoor noodig was eene breedte van 56 bij eene diepte van 24 Meter. Evenzoo 
zijn er talrijke bezwaren bij de samenstelling te overwinnen. 

Wij hebben echter in de praktische kennis des ontwerpers te veel vertrouwen om er aan te 
twijfelen, dat het geheel niet overeenkomstig de geheel nieuwe eischen der ysbouw-constructie 
zal worden ineengezet. 

De geheele vlakte, die de verschillende gevels uitwendig vormen, is gesloten en door diepe 
nissen doorbroken. Die afsluiting houdt den stormwind buiten. 

Bij de eerste beschouwing, ook dit was onze aanvankelijke zienswijze, zou men veronder
stellen dat grilliger bouworde het fantastische van het ontwerp zou verhoogd hebben. 

Benig nadenken bracht ons tot de overtuiging, dat de ontwerper hierin echter juist gezien 
beeft. 

De tijd om zulk eene ijamasaa bijeen te brengen is kort, men moet dus zijn bouwstoffen 
kiezen uit datgene wat voor bet grijpen ligt, in dat geval zijn de stukken gewoonlijk van gelijke 
dikte, men krijgt platen in plaats van blokken. Qeeft het Noorden met zijn langdurigen winter 
ijs, dat met blokken kan opeengestapeld worden, waardoor hoogte en vorm een geheel ander 
karakter bepalen dan bij den bouw uit platen verkregen, in dit laatste geval verkeerende, leverde 
de ontwerper «en even verdienstelijke als eigenaardige opvatting. 

Wij zouden het daarom toejuichen indien dit luchtkasteel zich werkelijk in een \}spaleis 
kon veranderen en, gesierd met tal van lichten, voor duizenden van toeschouwers hare poorten 
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ontsloot. Daarom hebben wij niet geaarzeld aan het denkbeeld meerdere bekendheid te geven 

overtuigd dat alle redaction van hier verschijnende bladen de zaak door verdere bespreking 

zullen helpen steunen en mogelijk maken. Daar gaat zooveel verloren, dat slechtere bestemming 

heeft, dat wij dergelijken arbeid en kapitaal-omzetting in dezen tijd goed besteed durven noemen. 
Maar hoe dergelijke onderneming op touw gezet? 

Ie. Door, in ieder geval, vorming van eene commissie uit ondernemende mannen, om, wanneer 
het materiaal aanwezig is, het werk aan te vangen. 

2e. Die commissie vrage kapitaal tot dit doel, welk kapitaal, voor de oprichting bestemd 
na aftrek der onkosten weder kan worden uitgekeerd uit de opbrengst der exploitatie, of van 
wien het geheel wil afstaan gevoegd bij het batig saldo tot vorming van een fonds om bij 
lederen volgenden winter gereed te zijn tot uitvoering van nieuwe plannen enz. 

Dit is de meest reöele weg die welslagen waarborgt. Die moed en lust heeft, steune daarom 
naar vermogen. 

Een geheel andere wijze, doch waaraan vele bezwaren verbonden zijn, eene wijze echter die 
op den voorgrond had moeten staan, is naar onze meening deze: 

Dat zich een aantal werkeloozen doen inschryven tot vorming van het plan, en voor die 
voltooiing zich bij wijze van onderlinge maatschap verbinden. 

Dat bij den bouw geenerlei loon wordt betaald, 

Dat echter alle opbrengsten na aftrek der noodige.onkosten verdeeld worden in verhouding 
van de werkuren en in evenredigheid aan de opzichthebbenden enz., aan allen die de maat-
schap vormen. 

Dat is de broederlijke band die, goed begrepen, veel vermag. Maar erkennen wij het eerlijk • 
daar is helaas nog te weinig eenstemmigheid*Welke zoo. iets mogelijk maakt. 

Is niet menigmaal de eene werkelooze den andere vijandig? en zou de idealen toestand, dien 
wy wenschen, niet de rekening doen afsluiten met alle mogelijke vingerwijzingen: .hij weet ook 
wel waarom hij het doet, ik bedank er voor om mij uit te sloven, terwijleen ander toeziet," en 
zoo al meer van die hindernissen die de kracht verslappen. Daar zijn gunstige uitzonderingen 
maar zy zyn nog lang geen regel. Dat is te betreuren. Zoo er iemand machtig is, dan is het 

juist de werkman die door vereeniging in eendracht sterk wordt, vooral wanneer het beginsel 
goed is. Het »help u zei ven" is het goud van lederen stand. 

In welke partij de arbeidende klasse zich ook verdeelt, hetzij den naam eindigt op ,isten" 
of .listen, wij sluiten met ons ideaal als idealisten ons bij hen aan, overtuigd, wanneer het zoo 
begrepen wordt, onder goede leiding het een en ander tot stand te brengen, de nood dikwerf 
veel geringer zou zijn. Te ondernemen of iets te scheppen is immer mogelijk, en eene dergelijke 
aansluiting zou zeker van den bijval van het groote publiek zijn. Al is het dezen winter wellicht 
niet mogelijk, voor de toekomst blijve het in gedachte. Kon het IJspaleis een proefneming 
zyn, al ware het slechts ten halve door samensmelting van beide plannen, wij zouden het 
toejuichen. 

De commissie tot stichting geven wij het in overweging. 

Dat eene dergelijke commissie tot stand moge komen is onze wensch, waarom het plan 

o l e r l T 8 P T . "f"11' ^ " ^ Z iCh ^ ^ ^ m 0 ^ ™ d - tot den 
ontwerper. Jan van der Heydenstraat No. 238. Volgens onderstaand schrijven, is deze daartoe 
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Aan de Redactie van het Tijdschrift »Vademecum der Bouwvakken.'1'' 

Met vorenstaand kan ik mij geheel vereenigen. Wellicht geeft dit aanleiding tot het ver

wezenlijken van het door mij gedachte plan. 

Hoogachtend, 

ÜEd. JDw. Dr., 

J. F. VAN HAMEESVELD. 

INDERDAAD STOUTE ONDERNEMINGEN, 

Men moet het Frankrijk ter eere nageven, dat zijn volk de gave bezit om groote onderne

mingen aan te durven. Stouter van opvatting dikwerf dan wij dat van de Amerikanen gewoon 

zijn, die op dat gebied tehuis behooren. Wat meer zegt, is, dat het maken der plannen veelal 

door volhardenden wil met uitvoering gevolgd wordt, omdat de Franschen een denkbeeld moeielijk 

loslaten vóór zij weten, dat totale opvolging der werkelijkheid onmogelijk is. Zoo kwam het Suez-

kanaal tot stand, begon en zal men den reusachtigen arbeid van het Panamakanaal voleindigen 

en denkt men er nu weer over om Parijs tot een handelsstad te verheffen, door, hoe zonderling 

het ook klinken moge, er een havenplaats van te maken, waardoor de schepen met volle lading 

van zee tot Parijs kunnen doortrekken. 

De laatste dagen deden te midden van alle onaangename onthullingen, die Frankrijks politie-

ken hemel verduisteren, toch nog spreken van een tweetal plannen, inderdaad eenig in hun soort 

en welke, mochten zij ooit tot uitvoering komen, op het gebied der waterbouwkunde nooit geëven

aard zijn. Doch zoo verre is het nog niet. Toch is de kennisneming belangrijk, —De onderzeeschen 

tunnel, die Frankrijk met Engeland zou verbinden, is reeds lang een punt van onderzoek geweest 

en de uitvoerbaarheid erkend. De Engelsche deskundigen stemmen daarin met hunne Fransche 

vakgenooten overeen. Doch de politiek bemoeide er zich mede en de mogelijkheid, dat uit dien 

tunnel te avond ofte morgen een talrijk Fransch leger op Engelsch grondgebied zou te voorschijn 

kunnen komen, deed het plan vallen, want alles wat Engeland's geïsoleerden toestand op dit ter

rein kan doen behouden, wordt aangewend — en hetgeen daarmede in strijd is onmogelijk ge

maakt. Een zeker praktische vereeniging van Engeland met het vasteland werd daardoor voor 

langen tijd verschoven. Men zon nu op andere middelen en vandaar het ontwerp van den inge

nieur Arnandean. Deze wil over zee eene reusachtige geleiding aanbrengen, waardoor de brieven-

post zijn weg neemt. Palen in de zee opgesteld moeten ondersteuningspunten voor die geleiding 

vormen. Vier zulke geleidingen acht de ontwerper noodig, tot proefneming zou echter met twee 

worden begonnen. — De buisgeleiding dient tot omhulsel van eene van kleinere afmeting, die 

met saamgeperste lucht is gevuld. Deze lucht drijft een wagentje voort, waarin de postzak is 

ingesloten. Het gewicht daarvan wordt op 500 kilo geschat. De spoed waarmede de weg wordt 

afgelegd, is 120 tot 180 Kilometer per uur, zoodat de overtocht in een kwartier zou kunnen ge

schieden, Telephoon- en telegraaf-geleidingen zouden in de hoofdhuis kunnen worden opgenomen, 

hetgeen vele kostbare herstellingen daarvan zou voorkomen. De uitvinder ontveinst geenszins 

dat de bezwaren talrijk zijn en de kosten hoog. Zijne raming is ongeveer tien millioen gulden. 

Het grootste bezwaar is eene goede bevestiging op de steunpunten in het altijd onrustige water

vlak en bij de groote diepte. Gebruik van olie, in den laatsten tijd als golf bezweerder door velen. 
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aanbevolen, wordt door den ontwerper beschouwt als een krachtig hulpmiddel. — De tirug over do 
Eirth, zoo berucht door zijne ongelukkige ineenstorting en thana herbouwd, wordt daarby door 
hem aangehaald als een bewijs van wat men op mogelijk terrein vermag te doen. 

Elen heel ander ontwerp, doch met hetzelfde doel, is de overbrugging van het kanaal. — 
Dergelijk denkbeeld heeft in Frankrijk reeds menigeen bezig gehouden. De afgevaardigde Aehard 
vestigde in het jaar 1883 er de aandacht der regeering op, hoe gewenscht het voor den handel 
zou zijn, nu het spoorwegnet zulke groote uitbreiding heeft verkregen, eene spoorwegverbinding 
door overbrugging van het kanaal tusschen Frankrijk en Engeland tot stand te brengen. Dat zou 
enorme kosten, nu voor het gedurig overladen vereischt, doen vervallen, en de productiviteit der 
overzeesche baan verzekeren. Er werd, als gevolg daarvan, vastgesteld, dat van regeeringswege 
een onderzoek zou worden ingesteld door deskundigen, of een dergelijke weg mogelijk is. De 
diepte van den bodem, de plaatsing van steunpijlers op afstanden van 50 tot 60 Meter vormden 
de hoofdpunten van het onderzoek. De verbinding zou gelegd moeten worden van Kaap Gris-nez 
tot Folkestone. Dit goede voornemen is echter in het ongereede geraakt. — In lateren tijd ves
tigde de gewezen minister van marine, de admiraal Cloue, weder de aandacht op dit onderwerp, 
en ging daarbij van de onderstelling uit, dat Engeland minder bezwaar zou maken tegen de 
daarstelling van een brug, die gemakkelijk door gedeeltelijke vernietiging onbruikbaar zou kunnen 
gemaakt worden zonder geheel verloren te zijn. In vredestijd zou de herstelling dan weder spoedig 
kunnen plaats hebben.. Datzelfde is niet het geval met den tunnelbouw, die met gedeeltelijke 
opheffing geheel verloren gaat. — Omtrent dit plan vernemen wij nu nader het volgende. 

Admiraal Cloue bood aan als hoofd der commissie tot uitvoering op te treden, indien hij 
overtuigd werd van de praktische mogelijkheid. 

In dit onderzoek werd hij bijgestaan door Hersent, bekend door zijn ondernemingsgeest bij de 
uitvoering van het Suez- en Panama-kanaal, en door Fowler en Baker, bekwame Engelsche in
genieurs. De fabrieksinrichting te Creusot, die in den laatsten tijd zich vooral met ijzeren brug
genbouw heeft bezig gehouden, sloot zich daarbij aan, om door zijn ingenieur de constructie te doen 
ontwerpen. Deze overbrugging, de grootste van dien aard, zou ruim een milliard vereischen, be
nevens een tijdperk tot voltooiing van zeven jaren. — Do vereeniging van Fransche ingenieurs 
voor bruggen en wegen heeft zich na kennisneming van een en ander daarover gunstig uitgelaten. 
Zeker een der beste oplossingen om tot de uitvoering te geraken. — Admiraal Cloue had dezer 
dagen daarover een onderhoud met den minister van openbare werken Heredia, waardoor denoo-
dlge stappen kunnen verwacht worden om ook Engeland voor het denkbeeld te winnen. Dan 
komen de bezwaren aan de orde. Zullen deze overwonnen kunnen' worden ? Men antwoordt 
ja, omdat de diepte niet zoo aanmerkelijk is als men gedacht had. De richting van den weg 
wordt niet over den kortsten, maar wel over den vlaksten afstand genomen. Zij gaat van Cran-
aux-Oouls 8 kilometer ten zuiden van Kaap Gris-Nez tot Folkestone. De lengte wordt daardoor 
86 Kilometer. Ten Noorden wordt de rechte richting door een tweetal bochten afgebroken. De 
diepte der zee op de Fransche kusten en zoo vervolgende tot op '/a der lengte van de baan,. 
is gemiddeld 60 Meter.' Dan naderen ondiepe gedeelten, die van 6 tot 12 Meter afwisselen. Bij de 
Engelsche kust herneemt de diepte nagenoeg zijn vorige verhouding weer, daar deze dan van 80 
tot 85 Meter loopt. Om van die ondiepe gedeelten partij te trekken werden de bochten in de 
richting noodig geoordeeld. De pijlers zijn berekend op 50 Meter lengte en 80 Meter breede. 

Inderdaad eene kolossale inhoudsmaat. Het metselwerk verheft zich 10 M. boven den water
spiegel, waarop de ijzeren steunpunten zijn bevestigd en aaneengekoppeld, waarover de brugleg-
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gers komen. De hoogte der leggers boven den waterspiogol is op 56 M. bepaald, hetgeen schepen 
met de hoogste masten gelegenheid tot doorvaring biedt. — Vier lijnen en een voetpad voor 
inspectie zijn op de baan geprojecteerd. Ieder pijler is van een electrisohe liohttoren voorzien, 
terwijl bij nevelachtig weder klokken en signalen voor aanvaring waarschuwen. De spanning 
van pijler tot pijler is 500 M. — Admiraal Cloue is echter van meening dat die spanning over
schreden kan worden. 

Terwijl men over de uitvoering van deze plannen in Frankryk denkt, kan het toch van be
lang zijn, te letten op de groote bezwaren die de voltooiing in den weg staan. Aangenomen, dat 
bij steeds vooruitgaande wetenschap het mogelijk is de fundatie te maken, pijlers en leggers tot 
weg te verbinden, dan treedt hot internationale recht op als een der grootste tegenstanders. Het 
water toch is een gemeenschappelijk eigendom, waarop alle staten evenveel recht hebben. 

Wanneer nu een tweetal daarvan dat water zich op die wijze toeeigenen, om tot eigen voor
deel te exploiteeren, dan zullen deze velerlei hindernissen vormen voor de scheepvaart van allo 
andere staten, die niet het minste belang bij den ontworpen weg hebben, waardoor allerlei bot
singen te verwachten zijn. Dat is een groot bezwaar, dat op de uitvoering drukt. — Nu wil 
men de spanning wel op 500 M. vaststellen, en haalt daarbij als voorbeeld de Taybrug aan, waar
onder door ook de grootste schepen varen, maar de toestand is daar van geheel anderen aard.—-
De schepen hebben daar go woon lijk kalm water, zijn allen gekoppeld aan een touw der sleepboot, 
waatdoor hunne richting is aangewezen, dat verschilt hemelbreed bij een zee wier hemelhoogé 
golven alle verhouding tusschen hoogte en richting verbreekt. Het kanaal staat bekend als een 
nijdig vaarwater, ook al om de vele ondiepten, die er in worden aangetroffen, wat zal het zijn 
indien daarbij dergelijke belemmering komt. Wel zullen eleotrieche verlichting, klokken en signalen 
voor aanvaring waarschuwen, maar zullön diezelfde middelen, bij nevelachtig weder, waarin het 
kanaal gewoonlijk verkeert, juist niet gelegenheid tot aanvaring vormen. Hoe zullen de duizenden 
schepen, die daar gedurig passeeren, onder de openingen doorkomen zonder met de zoo lange penan
ten in aanraking te komen ? Nu reeds is het aantal rampen in het kanaal schrikbarend j staat 
dat niet vermeerderd te worden bij dergelijke constructie? Al die vragen doen zich voor en hij, 
die geroepen is dien weg zoo nu en dan .te moeten doortrekken, die al het leed er van kent, zou 
in staat wezen hierop alleen een afdoend antwoord te geven. Ongetwijfeld zal, hoe grooter de 
zekerheid der uitvoering wordt, ook dit antwoord zich luider doen hooren en het blijken, of een 
der ontwerpen levensvatbaarheid heeft of niet. Hoe het ook zij, onthouden wij onze bewondering 
niet aan hen, die het bewijs willen leveren, dat, volgens hun, het ontwerp praktisch uitvoer
baar is. 

HOE HET IIOUÏ TEGEN BEDERF TE BEWAREN. 

Wij hebben in de eerste aflevering van dit jaar op de uitvinding gewezen, bekend onder 
den naam van kyaniseeren van het hout. Thans, nu zoo zachtjes aan ook de laatste aflevering van
's? nadert, is het oogenblik niet ongeschikt, nog eens een overzicht te geven van de gunstige 
getuigenissen, welke dit jaar zijn afgelegd over het nut dezer uitvinding. — De Heer J a n van 
der Po t stelde ons welwillend in de gelegenheid, overtuigd dat ruime verspreiding de uitvinding 
tot voordeel zijn kan. Over het algemeen baart het onze verwondering, waar zoo vele proeven 
ten gunste spreken, dat de toepassing nog zoo gering is. Ons vochtig klimaat heeft het meeste 
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nut er van te verwachten, want waar droge lucht en droge bodem bestaan, daar kan men beter 

een gekyaniseerden vloer ontberen, dan bij ons. — In de vergadering der afdeeling Leiden van de 

M a a t s c h a p p i j t o t b e v o r d e r i n g d e r b o u w k u n s t , gaf hij onlangs eene nauw

keurige omschrijving der bewerking en betoogde daarbij, dat het kyaniseeren het afslijten van 

het hout voorkomt, met aanhaling van de volgende voorbeelden. 

In Duitschland zijn juist om de afslijting reeds verscheidene fabrieken van gekyaniseerde 

vloeren voorzien, onder anderen de Actiën-Gesellschaft der Spiegelmanufacturen und Chemische 

Fabriken te St. Gobain, Channy & Circy; de Spiegelmanufactur Mannheim, te Mannheim, en de 

Kamgarn-Spinnerei te Kaiserslautem, welke laatste niet minder dan 5000 M2. gekyaniseerde 

vloeren van 5 cM. dik in hare lokalen heeft gelegd, en die vloeren voldoen volkomen aan de 

verwachting, niet alleen wat het weinig afslijten aangaat, maar ook met betrekking tot de ge

zondheid van het personeel. 

»"Wat dit laatste punt aangaat, kan ik ook ter geruststelling van sommigen, die het gekya

niseerde hout nog als schadelijk voor de gezondheid wantrouwen, mededeelen, dat, ik persoonlijk 

een stukje gekyaniseerd hout aan dunne spaantjes heb gestoken en in eene flesch met water 

gedaan. — Nadat die inhoud acht dagen had staan trekken, heb ik die een vol uur hard laten 

koken, en daarna weder acht dagen laten trekken, en toen is, bij scheikundig onderzoek, gebleken, 

dat in het water geen kwikzilver of andere schadelijke bestanddeelen te vinden waren, en ieder 

zal toch wel toestemmen, dat nooit een rasterwerk, heining, vloer, brug, of wat ook, gedurende 

14 dagen in onmiddellijke aanraking met hetzelfde water komt, waarvan nog wel een vol uur in 

kokenden toestand. Een scheikundig onderzoek op dit punt te Mannheim ingesteld, heeft dezelfde 

resultaten opgeleverd. 

»De reden dat ik hier spreek van Mannheim, als plaats van onderzoek, is, omdat ik vroeger 

het gekyaniseerde hout verkocht voor de firma Katz & Co. te Mannheim, zijnde daar de plaats 

de branche of filiale van de firma Katz & Klumpp te Gernsbaoh. De enorme lange tijd echter, 

die daar vereischt werd alvorens af te leveren (ik bestelde onder anderen 4 April eene wagon 

binten voor den spoorbrug te Zalt-Bommel, en kon die precies 4 maanden later op den 4den 

Augustus afleveren), dit gevoegd bij de inferieure kwaliteit van het hout, was oorzaak, dat ik zelf 

eene kyaniseer-fabriek heb opgezet, want al is in gekyaniseerd hout broei, vuur of spint even 

goed geworden als het gezonde hout, moet dit toch niet te ver gaan, en mag toch geen verrot 

hout voor gezond worden afgeleverd. 

»Als een bewijs, dat het gekyaniseerd hout niet inwerkt op het voor kwikzilver zoo uiterst 

gevoelige ijzer en andere metalen, kan dienen, dat de terreinen van de Mannheim-Rotterdammer 

sleepdienst te Mannheim met een gekyaniseerd rasterwerk zijn afgezet, en dat van dit rasterwerk 

in de 17 jaren, dat het nu staat, nog niet eenen enkelen spijker heeft losgelaten. 

»Om te zien hoe het gekyaniseerd hout zich laat verven, heeft men dit slechts op het eerste 

het beste stukje te probeeren, om tot de gunstigste resultaten te komen. 

»Ook tegen de zoo lastige als schadelijke champignon is het kyaniseeren van de vloeren en 

binten een afdoend middel. Hiervan heb ik een voorbeeld te Lochem, waar in een pakhuis het 

hout, dat op den grond gelegd werd, in 2 ó, 3 weken door de champignon sterk was aangetast, 

terwijl men aan gekyaniseerd hout op diezelfde plaats gelegen, nog geen spoor daarvan vinden kon 

na zes volle maanden. 

»Dat gekyaniseerd hout ook niet schadelijk is voor planten en ook niet rot, laat zich onder 

anderen daaruit bewijzen, dat de gemeente Mannheim eerst gedurende 15 jaren proef genomen 
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heeft met gekyaniseerde palen tot steun bij de jonge boompjes. Deze werden daaraan vastgebon

den en bleven er jaren achtereen bij staan. De ondervinding bewees, dat de planten daarvan 

niets te lijden hadden en de stokken niet verrotten. Genoemde gemeente heeft daarop besloten, 

voortaan niets anders dan gekyaniseerde palen te gebruiken, daar dit ook, door het niet verrot

ten, een groot geldelijk voordeel was. Dit besluit is nu ook ruim 15 jaren in uitvoering, zoodat 

die gemeente ruim 80 jaren met het beste gevolg gekyaniseerd hout gebruikt. Een paar gekya

niseerde paaleinden, die 10 è, 25 jaren zomer en winter in den grond gestaan hebben, heb ik als 

bewijs medegebracht. 

»Ook verschillende plantenkuipen, bakken, serres enz., zoo hier en daar geleverd, bewijzen 

dat de planten geen schadelijken invloed van het gekyaniseerd hout ondervinden, en tegen het 

verrotten kunnen nog dienen de certificaten van den Heer Van Lange, papierfabrikant te Wad* 

dinxveen, en den Heer Van Manen, ingenieur bij den "Waterstaat te Zutphen. 

»Dat het gekyaniseerde hout voor den spoorwegbouw van groot nut is, bewijst de dwarslig

ger dien ik heb medegebracht, en die afkomstig is van de Badensche staatsspoorwegen. Deze 

dwarsligger is blijkens de daarin geslagen nagel in den baan gekomen in het jaar 1867 en heeft 

daarin gelegen tot 1884, dus minstens volle 17 jaren, en niet alleen is die nog niet vergaan, 

maar er is zelf nog geen spoor van bederf aan te vinden, niettegenstaande die toch slechts van 

sparrenbout is. Nog sterker is hetgeen met de toezending van dezen dwarslegger de ingenieur 

van de Badensche spoorwegen, de Heer Carl Welisle, mij schrijft, namenlijk dat op de tentoon

stelling te Keulen in het jaar 1867 sparrenhouten dwarsliggers waren tentoongesteld, die sedert 

1840 in den spoorbaan hadden gelegen en nog volkomen gezond waren, dus volle 26 jaren, en 

geloof ik niet, dat in ons geheele vaderland een dwarsligger te vinden is, al ware hij van eikenhout, 

die, hetzij met zinkchloride, hetzij met kreosootolie bewerkt, een zoo langen levensduur kan aan

wijzen en dan zelfs nog slechts even bruikbaar genoemd kan worden veel minder volkomen 

gezond. 

»Ook de Badensche spoor heeft het groote verschil in het bewerken met zinkchloride en 

sublimaat ondervonden, en men vindt daarover in een Duitsch werk over spoorwegbouw ongeveer 

het volgende: >Bij den verderen aanleg der Badensche Staatsspoorwegen ging men in 1853 over 

tot eene goedkoopere methode, namenlijk koken in zinkchloride, doch de geringere resultaten hiervan 

waren oorzaak, dat reeds in 1859 de vroegere wijze vau behandeling weder werd toegepast, dus reeds 

6 jaren later was het verschil duidelijk zichtbaar, en dit is toch in het oog loopend, vergeleken 

bjj de volkomen gezonden toestand van de sparrenhouten dwarsliggers welke gekyaniseerd waren, 

va 26 jaren hadden dienst gedaan. Dit is echter in Duitschland en dus door velen nooit gezien, wat 

echter ieder zien kan, zijn de stapels afgekeurde dwarsliggers, welke men al spoorende langs den 

Hollandsche-, Rijn- en Staatsbanen zien kan, en die, hetzij dan gecreosotoerd of met zinkchloride 

bewerkt, er na een gebruik van misschien hoogstens 10 & 15 jaren bijna allen zeer vergaan 

uitzien en sommigen meer nog gelijken op spaanders dan op vroegere dwarsliggers. Dat er ook 

enkele gaveren bij zijn, die opgescheurd zijn bij het inslaan der bouten, lijdt geen twijfel, maar 

zelfs die dragen dan nog de sporen van den tand des tijds. Al kostte na zelfs het bewerken 

met zinkchloride de helft van het kyaniseeren, dan duurt de laatste bereiding nog meer dan den 

dubbelen tijd, maar zelfs al kost per saldo de bereiding aan het einde dan nog evenveel van twee 

gezinkchlorideerde als eene gekyaniseerde, dan toch spaart men dat eene stuk hout on de kosten 

van het leggen, en het is onbegrijpelijk dat, niettegenstaande die opgedane ondervinding bij onze 

naburen, hier ten lande die methode van Burnett (het inwerken met zinkchloride) zoo angst-
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vallig wordt aangehouden. Volgens zeggen van den genoemden ingenieur Oarl Dellsle, zou de 
Badenaohe spoor het kyaniseeren nog niet prtfs geven, al wilde men eene andere methode, welke 
ook, gratis geve von. 

.Een groot voordeel van het kyaniseeren is, dat voor den langeren duur geen eiken of grenen 
hout behoeft te worden genomen, en dit met goed gevolg door vuren- of dennenhout te vervan-
gen is. By bet kyaniseeren trekt natuurlyk het vocht by zacht en los hout dieper in dan bü 
hard of vet hout en komt er dus om het vuren- en dennenhout eene dikkere korst dan om eiken 
of grenen. Voor werken boven den grond, waarby van verweren of vergaan door de lucht geen 
sprake «, kan dus met goed gevolg alles worden gebruikt, maar voor palen van rasterwerk, 
heiningen en dergelijke, die aan de grondlyn vergaan, zij het dan ook zeer langzaam, neem ik 
altyd vuren- of dennenhout, en wel hoe zachter en losser hoe liever, en dan kan men gemid-
deld rekenen op eene korst van 3 i 4 Centimeter dikte, Dat «parren stokje toont aan hoeveel 

5 jaren het vergaan bedraagt, en u zult my dus wel toestemmen, dat ik voor dergelyk 
werk met gerustheid 26 & 80 jaren kan garandeeren. 

.Hieruit blykt tevens ook, dat het hout niet door en door wordt gekyaniseerd, en het is dus 
voor alle werken van eene. houtmaat van boven de 6 & 6 c.M. verkiezelyk dat werk vooruit klaar 
te maken, daar anders met het maken van pennen, gaten, lippen, keepen enz. het ongekyaniseerde 
hout weder bloot komt. Bovendien is het gekyaniseerde hout zeer lastig te verwerken, daar het 
t gereedschap onmiddeJlyk bot maakt, en zeer dood wordl. Ten gerieve van de verbruikers 

heb ik een timmerwinkel aan myne fabriek Verbonden, en lever alles volgens teekenbg af, 
maar neem ook het toegezonden hout gaarne ter kyaniseering aan. Voor dat geval echter een 
paar opmerkingen: vooreerst dat deuren, ramen, enz. nooit opgesloten moeten zijn maaralle 
stukken behoorlyk geteekend, door den timmerman, opdat hy alles later weder vinden kan, want 
blyven de pennen in de gaten zitten, dan zwelt alles bij een verblijf van 14 dagen in de oplos-
smg in water uit elkaar, en ten tweede, daar het hout na het kyaniseeren. iets stijver blyft als 
voor dien tyd, moet daarop met het maken van de pennen en de gaten worden gerekend. 

Onder de verschillende attesten komen voor: 

1. J. van Rooyen. Timmerlieden te Waddinxveen, verklaring gevende dat de vloer van 
het café Kouwenhoven ieder jaar was vergaan, en na gebleken onderzoek in September 
de gekyaniseerde vloer nog in volkomen gaven toestand is. 

2. W. de Lange, papierfabrikant te Waddinxveen, de beukenhouten rollen by de machines 
in gebruik, waren binnen twee jaar vroeger onbruikbaar, de gekyaniseerde na vier jaren 
in gebruik, loopen nog even gaaf als by den aanvang. Gekyaniseerd en gewoon hout 
beiden tot proef onder de machine gelegd, vertoonen by het eerste geenerlei wyziging in 
een tijdperk van vijf jaar, terwijl het andere vergaan is. 

8. J. H. Haag meubelmaker Amsterdam, wiens perceel ereneens een kamervloer heeft 
die om de twee jaar moest hernieuwd worden, bespeurt aan de gekyaniseerde vloer 
die drie jaar gelegen heeft, geenerlei gebrek. 

4. D. W. Becking van de firma Becking, Cosijn Arnhem, bevelen voor serres de bewerking 
aan, doch in geschilderden staat, daar het onder de lucht droog wordt. Zy bevinden 
zich bij de proefneming zoo goed, dat opnieuw dergelpe serre door hun i» 
gemaakt. 

Voegen wij hierby nog velen over telegraafpalen, rasterwerken en vooral die zoo belangrijk 
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ten opzichte van spoorliggers, dan zal ongetwijfeld eene kennismaking daarmede, velen vertrou* 

•won geven in deze inrichting^ 

DB VEREBNIGING VOOR VAK EN KUNST TE DORDRECHT. 

Er is in de laatste vijftig jaren zelden een tijd geweest zoo vruchtbaar in het vormen van 

Vereenigingen als de tegenwoordige. Steden, waar het bestaan van vak- of kunst>vereenigingen 

volkomen onbekend was, zijn nu zelfs zoo rijk er meer dan èén te bezitten. Dat danken wij aan 

het hernieuwde leven, dat zich op kunstgebied openbaart. £n al beleeft de nijverheid nu lang 

geen voorspoedige dagen, toch zal bet streven naar het betere oorzaak zijn, dat wanneer die 

nnverheid zich herstelt, een beter gewaad hnar wacht. Er zijn nu wol velen die met een begry-

pelijke voorliefde zich aan hunne vereeniging vastklampen, en elke nieuwe plant vreesachtig 

beschouwen, uit vrees van er eenmaal door overschaduwd te worden, Het is mogelijk, maar dit 

zal dan toch veel afhangen van eigen werkkracht, Zeker is het, en het blijkt overal, dat de 

vorming dier nieuwe vak-vereenigingen reeds veel ten goede heeft uit'gewerkt. 

Ook de gemeente Dordrecht, waar menig verdienstelijk kunstenaar het levenslicht zag, waar 

de kunst getoond heeft gaarne te willen zijn, stichtte, niet lang geleden, eene V e r e e n i g i n g 

v o o r v a k en k u n s t met het doel daardoor den bloei der kunstnijverheid te bevorderen. 

Door tal van vergaderingen, waarop belangrijke onderwerpen werden behandeld, door vorming 

van een leeskring en ook door het plan, hieronder opgenomen, bewijst de Vereeniging dat haar 

jeugd zich door een ijver kenmerkt welke waardeering en ondersteuning verdient. 

Wij sluiten ons gaarne daarby aan en sporen een ieder tot deelneming in deze tentoon

stelling aan, die volgens de bepalingen wel een korten levensduur belooft, maar ongetwijfeld bij 

welslagen een langer verblijf op het ondermaansohe zal geschonken worden. 

De tien groepen geven velen gelegenheid, in welke der kunstvakken ook opgenomen, zich 

te doen vertegenwoordigen. 

De kosten tot deelneming zijn slechts / 2,50. Het plan bestaat de opening half Februari te 

doen plaats vinden. 

Dat de uitkomst aan het streven moge beantwoorden. 

F R O Q - B A M M A . 

Artikel 1. De tentoonBtolllns zal gohoudon worden in een daartoe gesoblkt gobonw en voor het pnbllek 
geopend z()n voor den l||ii van minstens 6 dagen. 

Art. 2. De Inzending op deze tentoonstelling Is uitsluitend vr|] voor Leden en Begunstigers der Vereeniging. 
Art. 8. Ter oplulstorlng kunnen werken van oudo kunBtn(|vorhold worden Ingezonden. 
Art. 4. De opgaaf van Inzending, met vermelding der groep, waarin men wensobt In te zenden, alsmede van 

de plaatsruimte, die verlangd wordt, moet gesobleden, vdör ultimo Deoembor 1887, door Itanuo toezending vim 
bet ingevulde biljet, model No. 1 aan den Secretaris den Heer H. E. VAK DER KA \, albier. 

Art. 6. Eet bestuur behoudt zich het rooht vóór te bsoordcelen, of de voorwerpen al of niet voor deze ten
toonstelling geschikt z|]n. 

Art. 6. Do dag van Inzending der voorwerpen, het gebouw waarin de tentoonstelling gehouden zal worden, 
alsmede de dag voor het terughalen der voorwerpen, zal nader en bytyds bekend gemaakt worden. 

Art. 7. Het Bestuur zal zooveel mogel|)k voor de voorwerpen zorg dragen, zonder zich evenwel voor bescha
diging van welken aard ook aansprakelUk te stellen. 

Art. 8. Geen plantshuur zal van de Inzenders verlangd worden, voor plaatsing en weghallng zal echter ledere 
Inzender aansprakelijk zijn. 

Art. 0. Leden en Begunstigers hebben vrtjen toegang. Nlet-Ledon tegen een later te bepalen toegangsprys. 
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Art. 10. Het bestuur behoudt zich het recht voor, uitspraak te doen in aUe. gevallen, waarin niet of onvol
doende by dit programma voorzien is. 

Art. 11. De tentoonstelling zal zich bepalen tot de navolgende groepen, te weten: 
Groep I. Ontwerpen van gebouwen, en kunst toegepast op hunne versiering, bevattende werken in Steen, 

Marmer, Terracotta, Sgraffito, enz. 
„ II. Kunst toegepast op de stoffeering van gebouwen, als: werken in hout, timmer- en meubelwerken, 

knnstdraaiwerk, spiegel- en schilderijlvjstcn, Decoratief Schilderwerk, Glasscbilderiirg, behangselpapier, enz. 
„ III. Ontwerpen voor den aanleg van tuinen, alsmede voorwerpen tot hunne versiering, als vazen, beeld-

groepen, fonteinen, mandwerken, bloemdragers enz. 
„ IV. Kunst toegepast op de bewerking van onedele metalen, bevattende, werken in (jzer, koper, lood, 

zink, blik, brons, tin, enz. 
„ V. Kunst toegepast op de stoffen voor kleeding en huishoudelijk gebruik, als tapijten, voortbrengselen 

in wol, linnen, borduurwerk, vrouwelijke handwerken, 
„ VI. . Kunst toegepast op het vervoermiddel, in hoofdzaak narresleden, tuigen enz. 
„ Vil. Kunst toegepast op de graphische kunsten: hout-, steen- en metaal gravure, lettervormen stempels, 

en wapen versier ing. 
Photographic, Oleo- en Chromolithographie, Caligraphie, enz. 

„ Vitl. Kunst toegepast op lederwerk, Boekbinderswerk enz. 
„ IX. Middelen ter verspreiding vaa kunstzin en goeden smaak als gipsafgietsels, onderwijs methode en 

leermiddelen. 
„ X. Kunst toegepast op porcelein en aardewerk, als beschilderde vazen, schotels en tegelwerk. 
NB. Voor verdere inlichtingen, zoomede voor toetreding tot het lidmaatschap der vereeniging, vervoege men 

zich by den Secretaris-Penningmeester, den Heer H. E. VAN DEB KAA, Van Strysingel No. 1 te Dordrecht. 

DE NEDERLANDSCHL STEEN-1NDUSTRIE. 

Juist was de vorige aflevering verschenen, toen •wij van den Heer Jaos. Hellendoorn, Secre

taris der V e r e e n i g i n g v a n N e d e r l a n d s c h e S t e e n f a b r i k a n t e n een schryvenont^ 

vingen, •waarin opgenomen was eene opgaaf der de in 1887 vervaardigde metselateenen. Tegenover 

255 opgaven met 629.OOJ.000 stuks in 1886, staan nu 225 opgaven met 667.000.000 stuks. Alzoo 

eene vermindering van 80 opgaven met een vermeerderden omzet van 38.000.000 stuks. 

Zijn die steenen niet in voorraad gebleven, maar zijn zij gebezigd, dan mogen wij ons over 

de vermeerdering, welke de productie ondergaat, alleszins verheugen, daar de verkregen verhouding 

nu zelfs gunstiger staat dan in het jaar 1886, toen eveneens 255 opgaven 665.000.000 stuks 

aanwezen. Waar de steen-industrie zulk een nationalen en uitgebreidan tak van nijverheid bij 

ons vormt, •wenschen wij het resultaat over 1888, in diezelfde reeks vooruitgaand. 

Staat van in Nederland in 1887 gemaakte gebakken steenen: 

Getal opgaven. Soort. 1887. 

125 

28 

28 

26 

18 

6 

Waalsteenen 

Holl. Usel 

Rijn en Vecht 

Friesland en Groningen 

Brabant en Limburg 

Zeeland 

. . 466.000.000 

. , 80.000.000 

. . 61.000.000 

. . 40.000.000 

. . 19.000.000 

. . 2.000.000 

225 667.000.000 

http://629.OOJ.000
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Vademecum det Bouwvakken 1887, 
2e yaargang. 

P H O T . R O E L O F F Z E N & H Ü B S E R . Afl. 24. Fig. 25. 
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Jtë 25. 2de Jaargang: 7 December 1887. 

B O U W K U N S T . 

EEN DER O N T W E R P E N 

Ingezonden op de Pryavraag van de Louisa-Stiohting te 'a-Oravenhage 

DOOR H. VAN DER KOOY ALDAAB. 

{Bij de plaat.) 

| e t is ons aangenaam, hierbij een ontwerp te kunnen geven, dat als antwoord werd 
ingezonden op de prijsvraag, uitgeschreven door de Louisa-Stichting te 's-Gravenhage. Al mocht 
het geen prijswinner zijn, toch was de beoordeeling er zeer ten gunste van. Eenvoud was een 
der hoofdvoorwaarden bij het program ge«teld, en deze is zoowel als goede distributie bij dit 
ontwerp betracht. Gewoonlijk gaan de mededingende ontwerpen bij hun terugkomst in de 
portefeuille, om zelden weder het daglicht te aanschouwen. Toch zou menigeen door hetgeen hij 
dacht, meer bekend te maken, daarmede Toor reien recht nuttig kunnen zijn. Wij werken 
daartoe gaarne meê. 
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T W E E S T R O O M T N G E N . 
Do beslissing van den Ministor van Waterstaat over basaltlevering, 

De steenindustrie beleefde voor nog zeer korten tijd (eledeu een moeiolijk oogenblik. Veel 
aanvoer van elders, weinig vraag, groote voorraad, het eene drukte nog zwaarder dan het andere 
en er werd allerwege uitgezien naar de middelen tot verbetering. Toet) het bekend werd wie 
als Minister van waterstaat zou optreden, ging er een stille juiohtoon op onder het leger van 
steenfabrikanten, dat ons land telt, en menigeen kreeg vertrouwen in de toekomst, overtuigd dat 
de Minister de man was, om de vele bezwaren, die de steeu-induitrie kenmerken, te doen ver
dwijnen. Die industrie was als met den persoon vereenzelvigd. De gestelde verwachting is slet 
gelogenstraft, getuige de op 80 November 1.1. gehoadene aanbesteding der belangrijke werken ten 
behoeve der voltooiing van het Merwede-kanaal. IIici-bij werd het denkbeeld losgelaten basalt te 
gebruiken en daarvoor metselsteen verplichtend gesteld. Het spreekt vanzelf, dat de basalt-leve-
ranciers hiertegen zich moesten verzetten, en een bescheiden protest indienden. Wij gelooven,dat 
het echter van weinig invloed zal «ijn. Erkennen wij, dat de Minister door die handeling een 
zeer gewaardeerde daad heeft gedaan, welke velen ten goede komt. — Het moge ten nadeele zijn 
der basaltsteen-leveranciers, doch dit nadeel staat niet in verhouding tot de voordeden welke de 
wijziging in de plaats geeft. Het belang van enkelen beeft tegenover zich dat van eene geheele 
maatschappij. De basalt in den vreemde getrokken, doet de prys. der grondstof en deloonen daar 
blijven; het eenige voordeel is de winst en de vracht, die wellicht naar Nederland komt. De 
metselsteen vordert tot zijne vorming en omzet inlandsche producten en loonen, zoodat het kupi-
taal daarvoor noodig, in z\jn geheel hier omgezet wordt en aan duizenden ten goede komt. 

Nu zegt het adres wel ongeveer het volgende. »Bij vorige requeston der bakiteenfabrikanteu 
bewaarden de adressanten het stilzwegen en meenden zij voor hunne belangen nog niet te moe
ten opkomen, aangezien zij begrepen, dat zuilenbasalt niet uitsluitend voorgeschreven kon worden, 
en /.ij ook daarvoor geene bescherming verhuigden. Het gevolg der baweging, door steenfabrikan
ten op 't getouw gezet, was dan ook in vele gevallen, dat in de bestekken voor den bouw van muren 
het gebruik der beide bouwstoffen, zuilen basalt en baksteen, facultatief werd gesteld. Van dien 
weg is thans afgeweken, en adressanten verzoeken nu den Minister, hierin alsnog verandering te 
brengen en evenals vroeger ook nu facultatief te stellen zuilenbasalt of baksteeo. Zij houden zich 
overtuigd, dat deze bepaling in het belang zou zijn van den Staat, omdut dan daardoor toch 
ruimere concurrentie ontstaat. Zij brengen verder nog onder 's Ministers aandacht, dat voor do 
basaltindustrie steeds ons land een der grootste debouches oplevert, en bij het grootste deel der 
staatswerken dan r ook basalt wordt vereisoht öf als metselzuilen, kopzuilen, zetsteen, zinksteen 
enz., en zij wijzen op het nadeelig gevolg, dat uitsluiting van metselzuUen zou moeten hebben. 
Indien toch metselzuilen voor groote muren, dus bij groote hoeveelheden, voortaan door baksteen 
worden vervangen, en de basaltgroeven dus hare zuilen in veel mindere hoeveelheden slechts 
kunnen afleveren, moet dit van grooten invloed zijn op de prijzen der andere soorten basalt. 
Alzoo zou bescherming van de baksteenindustrie zeer zeker groot indirect nadeel voor den Staat 
gaan opleveren. Ook de Rijnvaart hangt met den baaaltafvoer zoo nauw tezamen, dat ook hierop 
te wijzen aan adressanten niet ongepast voorkomt." 

In dit adres is alles wel wat te veel van eene kant beschouwd. Basalt zal Immer noodig 
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blijven. Niemand zal het in zijn brein laten opkomen, zinkstukken door metselwerk te vervangen, 
evenzoo is het met don aanleg onzer waterkeeringen gestold. Dat echter basalt toegepast is gewor
den voor werken die even bestaanbaar ẑ 'n in metselsteen, kan in zeer ondergeschikte redenen 
zijn ontstaan gevonden hebben. Waar wij nu een groot deel van onze eigen nijverheid gebaat 
zien, door wijziging daarvan, zal toch niemand dit onbillijk vinden. Het schrikbeeld, dnt er op die 
wyze weinig meer in basalt te leveren zal zyn, de pryzen noodwendig zouden verhoogen, acht
ten wy niet angstig genoeaf. Het zou het middel bevorderen, om naar andere materialen om te 
zien. — Zal het mindere verroer den Rijnvaart drukken, de binnenlandsche scheepvaart wint er bij, 
waarom wij de daad van den Minister, waarbij het nationaliteitsgevoel op degelyke wijze heeft 
gesproken, toejuichen, en wenschen in het vervolg beide materialen daar toegepast, waar de plaats 
van den een ondoelmatig voor den ander is. 

VOORSCHRIFTEN TOT LEVERING EN KEURING VAN PORTLAND-CEMENT. 

De Portland-cement fabricatie heeft in de laatste jaren eene groote uitbreiding verkregen. 
Was het vroeger alleen de Engelsche, die beschouwd werd als de meest doeltreffende voor het 
gebruik hier te lande, de concurrentie vestigde het oog op de Duitsohe en men trof er even goede 
hoedanigheden onder aan. Ook Nederland hield zich in dit opzicht niet terug en wij hebben 
reeds fabrieken welke in het bezit zijn van de gunstigste verklaringen omtrent de deugdzaamheid 
van hun fabrikaat. Dat is een verblijdend teeken, vooral waar ons betrekkelijk klein land voor 
iedere proefneming hoogst moeiolijk is. Om zich over Portland-cement een oordeel te kunnen vor
men, vinden wij in verschillende Duitsohe tijdschriften van den laatsten tijd voorschriften en mede
deel ingon, waarvan verdere verspreiding praktisch en nuttig kan zijn, die wij daarom in zijn 
geheel overnemen. 

V e r k l a r i n g van h e t woord P o r t l a n d « o e m e n t . 

Portland-cement wordt verkregen door branden en degelijke samenvoeging van kalk en pot» 
aarde bevattende materialen, die na vooraf tot klompen gevormd te zijn, daarna tot eene massa 
zoo fijn als meel wordt bewerkt. 

I. V e r p a k k i n g en g e w i c h t . 

In den regel wordt Portland-cement verpakt in vaten van 180 Kg. bruto en ongeveer 170 
Kg. netto. Het brutogewicht moet op de vaten aangegeven worden. 

Wordt de verpakking verlangd in vaten van een ander gewicht of in zakken, dan moet het 
brutogewicht evenzoo daarop duidelijk vermeld staan. Voor verlies verstuiving, of anderszins 
kan men gewoonlijk 2 pCt. berekenen. 

De vaten en zakken moeten behalve gewiohtsopgave duidelijk den naam van den fabrikant 
of het fabrieksmerk dragen. 

B e m e r k i n g . 

In het belang der verbruikers en ter vergemakkelijking van den handel is eenheid van ge
wicht een eerste vereisohte. Daartoe is algemeen aangenomen het gewicht van 180 Kg. bruto 
gelijk aan ongeveer. 400 Engelsche ponden. 
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IL T ij d, n o o d i fĵ  v o o r v o r b i ii d i ii K. 

Al naar het gebruik dit Tordert, kan de cement langzaam of snel bindend geleTerd worden 
Onder de langzaam bindende cementsoorten rekent men die, welke twee uur of nog lange-

ren tijd daarvoor noodig hebben• 
T o e l i o h t i n g i 

Ter beoordeeling hiervan roere men de langzaam bindende zuivere cement 8 minuten, de snol 
bindende 1 minuut met water aan. — Van de hierdoor verkregen stevige pap vormt men op een 
stuk glas een koek ongeveer 1.6 centimeter dik en naar den rand dun uitloopend. Om dien koek 
to verkrijgen moet de pap zoo vloeibaar zijn, dat wanneer deze op het glas gelegd is, zij door 
herhaalde beweging gevormd wordt, veelal is eene aanmenging van water tot eene verhouding 
yan 27 ti 80 pCt. daarvoor voldoende. Zoodra de koek verstijft en wel zoo, dat deze den Indruk 
met den nagel weerstand biedt, kan men de cement als uitgewerkt beschouwen. 

Ter juiste beoordeeling van den tijd, noodig tot verbinding en tevens tot aanwijzing, 
dat dte' verbinding nagetioeg verkregen is, (daar ceihent'voor de algeheéle oplossing moet ver
werkt zijn) bedient men zioh bij snel bindende cementsoorten, waar dit van groot belang is, 
te weten, van een naald, 800 gram zwaar, die vlak afgesneden dan een vlakte>inhoud heeft van 
1 millimeter.1 

Een metalen ring, 4 cM. hoog en 8 cM. over diameter, wordt op éen glazen plaat opgesteld 
en daarna met de aangemengde cement gevuld. Zoodra het mooi olijk wordt voor de naald om de 
oppervlakte te doorbreken, rekent men dat de tijd der oplossing aanvangt. Kan de naald geen 
dienst meer doen door de toegenomen verst^vlng, dan beschouwt men de oplossing als volkomen, 

Daar het oplossen van cement afhnnkolijkia van de luohtgèsteldheid en het gehalte van het 
water, daar hooge temperatuur bespoedigt en lago vertraagt, is het raadzaam, tot juiste beoordee-
ling eene gemiddelde temperatuur voor water en lucht van 15 - 18° Celsius te bezigen. 

Langzaam bindende cement mag geene verhitting aantoouen, terwijl snel bindende die behoeft* 
Lang liggen doet de csment langzamer binden, zoodat op eene droge, toohtvrijo plaats opge

slagen, de bindkraoht Wint. 
De opvatting van velen, die gelooven dat cement door lang liggen in deugd verliest, berust 

op eene dwaling, waarom bepalingen, waarbij wordt voorgeschreven dat alleen versche cement 
mag gebruikt worden, gerust kunnen vervallen. 

III. D e u g d z a a m h e i d . 

Om de deugdzaamheid der Cement vast te stellen, neemt men de volgende proef. De op een 
glasplaat 'gelegde koek van zuiver cement plaatst men 24 uur onder water en moet dan geenerlei 
krommingen of barsten vertoonen. 

T o e l i c h t i n g . 

Voor het nemen dezer proef wordt de koek van langzaam bindende cement, verkregen over
eenkomstig de reeds omschreven wij/.o, 24 uur onder water gesteld en wel als de uitwerking 
volkomen heeft plaats gehad. Hij snel werkende cement kan de tijd korter genomen worden. — 
Zoodra langzaam bindende cement tot een koek opgelost is, moet men deze voor tocht of zon
licht' heschermen, door plaatsing in een kast of bedekking met vochtige doeken. 

Hierdoor worden de windbarsten voorkomen, die gowoonlijk op het dikstö deel van den koek oht-



«taan, en door onkundigen voor dryfbarsten aangezien worden. Toont de onder water geplaatste 
koek b̂ J verharding krommingen of afbrokkeling 0p de kanten, dan w^ t dit met zekerheid 
het dryven van de cement aan. De massa heeft dan zyn onderlingen zamenhang verloren en 
kan het gevolg dikwerf eene algeheele verbrokkeling vanden cementkoek zün. - Dergel yke waar-
nemingen kan men gewooniyk reeds na drie dagen doen, een tydperk van 28 dagen geeft echter 
de meest volkomen zekerheid. 

IV.. F i j n h e i d der cemen t . 

Portland-cement moet zoo fijn gemalen zyn, dat gezift op een zeef van 900 mazen per cM« 

hoogstens 10 POt. achterbiyft De draaddikte van de zeef moet de helft der maaswydte zyn. 

T o e l i c h t i n g . 

Voor iedere proef tot zifting neme men 100 gram cement. 

Daar cement slechts enkel met zand, soms zelfs met groote hoeveelheden verwerkt, gebruikt 
wordt, zoo wordt de kracht dezer mortel des te grooter, hoe ftfner de cement van gehalte is. 
(omdat dan grooter aantal deelen daarvan in werking komen.) Dat de cement vooral goedfljn is, 
Tormt een der grootste deugden - en bevordert de waarde. Daarom is het wenscheiyk, door 
zifting in een zeef van bovengenoemde maaswydte de fijnheid der cement te onderzoeken. Het 
s echter verkeerd, alleen omdat cement zeer fljn gemalen is, daaruit de veronderstelling af te 

leiden dat deze goed is, want weeke en mindere cementsoorten komen veelvuldiger in Ajnen toe-
•tand voor, dan wel sterk gebrande en van de beste soorten. 

De laatste zal echter zelfs in groven toestand veel grooter bindkracht hebben dan de eerste. 
Moet cement met kalk vermengd worden, dan is hardgebrande en zeer fijne cement daarvoor 

aan te bevelen, de meerdere kosten worden ruimschoots weder gewonnen door de verbetering van 
het gehalte der verkregen mortel. 

Vas the id . -

De vastheid of kracht der Portland-cement moet biyken uit de proef, genomen door verbin
ding van cement en zand. De verschillende proeven poëten allen op dezelfde wyze, door geiyke 
werktuigen en in toestellen, in alles met eikteder vplkomen overeenstemmend genomen worden. 

Het is aan te bevelen evenzoo de vaötÜeid der cement alleen te onderzoeken. Het verbreken 
wordt het best waargenomen aan proefstukken van 6 oM«. dikte, de druk aan blokken van 60 cM«. 

T oe 1 l o h t i n 

Daar de ondervinding leerl/, dat men op de cementproeven genomen zonder zand, nietaltyd 
een. juist oordeel .vellen kan, zoo is het zaak, wanneer het ten minste het onderzoek betreft van 
cement uit v^ohillende febrieken die proef te nemen door toevoeging van zand. 

Bene,proef, ge«omen op Portland-cement zonder zandtoevoeging, is dan raadzaam wanneer 
het een vergeiyk betreft tusschen andere oementsoortenofhydraulische verbindingsmiddelen, want 
door de zelfstandigheid komt de deugd der cement beter uit, dan wanneer deze met zand ver-
mengd is. Ofschoon de verhouding tusschen druk en trekkracht by hydraulische verbindings. 
ipiddelen verschillend is, zoo wordt gewooniyk de trekkracht tot beoordeeling genomen. -- Dit 
is niet altijd in het voordeel van deze laatste, want de vorkregen mortel moet toch veelal aaa 
druk voldoen, waarom ook deze kracht tot maatstaf diende genomen te worden. 
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VI. T rek - en d r a a g v e r m o g e n . 

Langzaam bindende Portland-cement moet bij eene proefneming van 3 deelen zand op een dee 1 
cement na 28 dagen verhard zijn — waarvan een dag aan de lucht blootgesteld en 27 dagen 
onder water: daarbij minstens een trekkracht hebben van 16 KG. per c.M'. Het draagvermogen 
moet minstens 160 KG. per c.M*. zijn. 

Bij snelbindende Portland-cement is de vastheid na 28 dagen over het algemeen geringer. 
Daarom is het zaak bij het noemen der cijfers door de proef verkregen, ook steeds de tijd die 
tot verbinding noodig was op te nemen. 

T o e l i c h t i n g . 

Daar bij verschillende cementsoorten de proeven, ten opzichte harer verbinding met zand, 
waarop het bij de toepassing voornamelijk aankomt, zich zeer uiteenloopend verhouden, zoo wordt 
tot vergelijk van verschillende cementsoorten groote zand-aanmenging vereischt. De verhouding 
daarvoor is 8 deelen zand op een deel cement, daar met 3 deelen zand bij vele cementsoorteö 
eerst de verbinding wordt verkregen. 

Cement dat grooter trek- dan draagkracht toont, laat gewoonlijk sterker zand-aanmengiüg' 
toe en kan, doordien de cement vaak grooter vastheid heeft bij gelijk zandverbruik, de prijs 
daarvan natuurlijk ook hooger zijn. 

De maatgevende tijd voor een drukproef is na 28 dagen, daar, bij korteren tijd, vele cement
soorten nog niet voldoende tot een geheel zijn gevormd. Zoo kunnen bijvoorbeeld verschillende 
soorten bij eene proefneming na 28 dagen elkander gelijk staan en bij eën tijd van zeven dagen 
bijvoorbeeld groot verschil opleveren. Als proef voor den handel dient die van 28 dagen. "Wil 
men echter eene proef reeds na 7 dagen nemen, dan kan dit bij wijze van voorproef geschieden, 
zoo men de verhouding der trekkracht na 7 dagen tot die van 28 dagen door de cement opge
leverd middelt. Ook kan dergelijke proef met enkele cement genomen worden, indien men even
eens de verhouding na 28 dagen met 3 deelen zand weet. 

Het strekt tot aanbeveling, waar dit kan geschieden, de proeven ook nog over langer tijd
perk te nemen, daar hieruit hij langduriger verhouding het gehalte beter blijkt. 

Om tot gelijke uitkomsten te geraken, is het noodig dat het zand van dezelfde soort en 
korrelgrootte is. 

Dit zand zuiver van soort, moet gewatschen, daarna gedroogd en dan door een zeef van 60 mazen 
per c.MJ. gezift worden, zoodat de grove deelen overblijven. Opnieuw moet door een zeef van 
120 mazen per o.Ma. eene zifting geschieden. De draaddikte der zeef moet 0.38 tot 0.32 m.M. Eijn1 

Daar niet alle ioorten van kwart zand hiervoor gebezigd, bij gelijke behandeling dezelfde 
deugd hebben, zoo is een onderzoek hiervan wenschelijk en of het resultaat daarvan overeenstemt 
met dat, genomen bij proef door de Vereeniging van Duitsche Cementfabrikanten, 

B e s c h r i j v i n g der p r o e v e n , g e n o m e n t o t v a s t s t e l l i n g der 
t r e k - en d r a a g k r a c h t . 

Daar hot van belang is, dat bij proefneming van dezelfde cementsoort, op verschillende plaatsen 
overeenstemmende resultaten verkregen worden, zoo moeten de hierbij opgegeven regelen nauw
keurig worden opgevolgd. 

Tot juiste beoordeeling van iedere proef zijn minstens tien waarnemingen noodig. 
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V e r v a a r d i g i n g d e r c e m e n t p r o e T e n . — T r e k k r a c h t . 

De voorwerpen, gevormd tot proefneming, kunnen door handarbeid of wel machinaal ver

vaardigd worden. 

a. Handarbeid. Men legt op eene voor de proef bestemde metalen of glazen plaat 5 met 

water gedrenkte bladen vloeipapier en plaatst daarop de 5 natgemaakte vormen. Men weegt 

250 Gram cement, en 750 Gram gedroogd zuiver zand af en mengt beide in een kom doorelkander. 

Hierna voegt men er 100 c.c.M. = 100 Gram zuiver zoet water hij en werkt de geheele massa 

5 minuten lang duchtig dooreen. Met de nu verkregen mortels worden de vormen gedurig vol-

gestampt tot deze geheel met een kruin gevuld zijn. Nu neemt men een ijzeren plak van 5 bij 

8 c.M. breedte en 85 c.M. lengte bij een gewicht van circa 250 Gram. De mortel, die boven de 

vorm uit staat, zal door het gedurig neerslaan en het ter zijde kloppen, steeds inden vorm ineen 

zakken, tot deze als het ware elastisch wordt, en het water zich op de oppervlakte afscheidt. 

Dit moet voor lederen vorm een minuut volgehouden worden. 

Later bijgieten en inkloppen der cement is niet raadzaam voor het verkrijgen der gelijke dicht

heid. Met een mes snijdt men den vorm van binnen gelijk en maakt dezen effen. — De verschil

lende vormen worden gelost en geplaatst in een met zink beslagen kist met deksel gesloten, 

ten einde het gelijkmatig drogen der proeven te verkrijgen. 24 uren na de vervaardiging wor

den de proeven onder water geplaatst en daarbij moet men er op letten, dat gedurende den tijd 

der verharding zij steeds onder water blijven. 

b- Machinale vervaardiging. Nadat de van de vulkast voorziene vorm op de plaat met twee 

stelschroeven is vastgezet, wordt voor iedere proef 180 gram van de als bij a. omschreven mortel 

in den vorm gebracht en wordt de ijzeren kern daarin gezet. Men geeft nu met het slagtoestel van 

Dr. Böhme met den hamer van 2 KG. 160 slagen op den kern. Na verwijdering van vulkast en 

kern wordt de" verkregen proef afgestreken eu glad gemaakt, de vorm van de plaat afgenomen 

en geschiedt de behandeling overigens als bij a. Bij nauwkeurige opvolging dezer voorschriften 

geven beide bewerkingen nagenoeg gelijke uitkomsten. Indien er bij de bewerking iets niet juist 

blokt, wordt de machinale gewoonlijk tot de juiste maatstaf van beoordeeling genomen. 

D r a a g k r a c h t. 

Ten einde voor het draagvermogen eenige overeenstemmende uitkomsten te verkrijgen, is 

machinale bewerking noodig. 

Men weegt 400 gram cement en 1200 gram droog zand af, werkt deze dooreen met een bij

voeging van 160 ccM. : 160 gram water, en wel vijf minuten achtereen. Van de verkregen 

mortel vult men 860 gram in de van vulkasten voorziene en op de legplaats vastgeschroefde 

kubusvorm. — Alsnu wordt de kern in den vorm gezet en door middel van het slagtoestel van 

Dr. Böhme wordt met den 2 Kg. zware hamer 150 slagen daarop aangebracht. 

Na verwijdering van de vulkast en kern wordt de samengedrukte proef afgestreken en glad 

gemaakt, van de plaat genomen en behandeld als bij a omschreven. 

M a k e n v a n p r o e v e n u i t z u i v e r c e m e n t . 

Men oliet den vorm een weinig aan de binnenzijde, en plaats deze daarna op ijzeren of glazen 

plaat (zonder vloeipapier er onder te leggen). Nu weegt men 1000 gram cement af, brengt 20« 

gram — 200 ccM. water er bij en werkt dit dooreen 5 minuten lang, vult dan de vormen gelijk 

als op de wijze bij a vermeld. Wanneer de cement voldoende verhard is, kan men de vormen 

eerst lossen. 
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By proefnemingen van enkel cement moet, wanneer deze fijn i s of snel bindend, tot ver-
knjgmg van gelijke vastheid, de toevoeging van water naar evenredigheid zijn. De hoeveelheid 
water moet steeds opgegeven worden, ter beoordeeling bij de overige getallen, door het onderzoek 
aangewezen. 

B e h a n d e l i n g d e r p r o e v e n bij h e t o n d e r z o e k . 

Alle proeven moeten dadelijk bij het uit het water nemen worden onderzocht. Daar de lengte 
van tyd to verbreken van invloed op het resultaat is, zoo moet bij de proefneming ter beoordeehng 
van de trekkracht de toenemende belasting 100 gram per seconde zijn. Het gemiddelde uit tien 
genomen proeven geldt als maatstaf. 

Bij onderzoek naar het draag- of b.lastingsvermogen, komt men tot het meest overeenstem
mende resultaat, door dit op de twee zijvlakken van den kubus uit te oefenen, niet op onder-of 
Dovenvlak. Hiervoor geldt eveneens het gemiddelde uit 10 genomen proeven 

BOUWVERORDENINGEN. 

Het is nu jmst ongeveer een jaar geleden (zie aflevering 10 van 15 December 1886) dat wij 

de bouwverordeningen bespraken, en daarbij op het zonderlinge schouwspel wezen, dat de St. 

Nzco aasavond voor een bewoner van den Nieuwendijk te Amsterdam aanbood. Het was de Heer 

H. Almk, dxe volgens beweren van Burgemeester en Wethouders in strijd met de bouwverorde-

nmgen had gehandeld en daarvoor eene verschrikkelijke afstraffing had verdiend. Het hui. werd 

door de pohtie belegerd, en zoo stond het, toen Sint voorbij trok en zijn schouders ophaalde over 

de bekrompen opvatting die hier zoo handelen deed, om een verkeerd begrepen letter te doen 

eerbied.gen. Dat zal spoedig anders zijn, was de gedachte van hem, gewoon ieder eene aange-

.ame verrassing te bereiden. En ziet, nu het weder de tijd is, dat hij zijn gewonen rondgang 

maakt, . het gebleken, dat hij woord hield. Wel geven de nog ongeschilderde ramen en zoo 

al meer den gevel het aanzien, dat het daar boven nog niet alles geheel op streek is, maar de 

pohtie week van het terrein.de binnenbetimmering kreeg een meer compleet aanzien en het huis 

is spoedig voltooid. Daarmede is de zaak echter niet uit. De goede Sint had door middel vanden 

Heer J. Gemtz Jr. zie afi. 23 van 9 November 1887 den strijd aanvaard met het Bestuur der 

gemeente en den gunstigen uitslag daarop verkregen, even voor zijn aankomst, doen vermelden. 

De conclude genomen in zake de overtreding der bouw-verordeningen is ook van het grootste 

belang voor de Nieuwendijkbewoner, en .oodanig zijn de toestanden gewijzigd, dat de veroordeelde 

nu zyn recht als eischer tot vergoeding van schade krachtig kan doen gevoelen. Dat komt 

er van als men te veel wil. 

Wij verheugen ons in dit feit. omdat elke handeling van dien aard in strijd is met onzen tijd 

en daarom ook door ons gedurig gelaakt is. Zoo wisselen de toestanden: komt wat heden onder is 

morgen boven. Er zullen echter wel middelen beraamd worden om dat onder spoedig weder te 

Verknjgen. Daarom en vooral omdat de uitspraak bij yelen verkeerde denkbeelden vormt, die de 

Jnjheid nu bandeloos wenschen. even nadeelig als overheersching, is het wenschelijk, dat de her-

zxemng der verordeningen welke volgen moet. geschiedde op meer overeenstemmende wyze tusschen 

de verschfllende partijen. Naar hetgeen wy zoo hier en daar opvingen, i, het zaak. dat men 

http://terrein.de
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daarmede niet talme, want i» eenmaal de thans bij velen gevestigde meening te rast geworteld, 

dan is het uitroeien des te moeielijker en geeft der ontevredenheid voet. Dat brengt ons niets 

verder. 

GEPASTE HULDE. 

Hoewel een tijdperk van veertien dagen zeer kort schijnt, is het toch mogelijk dat 

daarin veel wat belangrijk is voorvalt. Daaronder rekenen wij in de eerste plaats te behooren 

de hulde gebracht aan een verdienstelijk bouwmeester, den Heer A. W. v a n Dam, architect 

te Eotterdam. Uit een tijd toen de hulpmiddelen uiterst gebrekkig waren in vergelijk met 

ons heden, dankt de Heer Van Dam zijne kennis in hoofdzaak aan den groeten lust tot onder

zoek en den ijver die zijn werkkring van den aanvang af kenmerkte. Reeds op jeugdigen leeftijd 

,22 jaar) zag hij zich bij den wedstrijd, door Koning "Willem.I uitgeschreven, met den groeten prijs ver

eerd, en in het bezit gesteld der middelen om eene veeljarige studie te maken. Na in Frankrijk daar

mede te zijn aangevangen, onder leiding van den bekwamen architect Labrouste, toog hij verder 

en leerde de onschatbare geheimen kennen die de Grieksche kunst bevat. Dat wees hem den 

weg en in een tijd dat klassiek, evenals nu de renaissance, het gewaad was waarin de bouwkunst 

optrad, gaf dit onderzoek hem middelen te over aan de hand om door goede verhouding en 

degelijken zin uit te munten. 'Vele werken getuigen daar van, en nog is de werkkracht, 

al is de leeftijd ver gevorderd (73 jaar), verre van gebroken en herinnert ons hen, die zonder 

arbeid geen rust hebben. Dat zijn nog enkelen van die voorbeelden, welke, waar zooveel grooter 

gemakzucht ons bezielt, onze bewondering verdienen. Het is dus natuurlijk, dat velen zijner 

oud-leerlingen die aan zijn akademisch onderwijs veel te danken hebben, zich vereenigden om 

nu, na veertig jaren lang den werkkring als hoofdleeraar in de bouwkunst aan de Akademie van 

Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam door hem werd vaarwel gezegd, 

dat door eene gepaste hulde te herinneren. Het geschiedde in den vorm van een Gouden Eere

penning, inderdaad voor iemand van dien leeftijd zeker de meest eigenaardige en waardehou-

dende keuze. Ook tot steun van verschillende vereenigingen was Van Dam de juiste man, men 

denke slechts aan de eerste dagen van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, waarvan 

hij Eerelid is. Het is ook niet onopgemerkt gebleven buiten Rotterdam, dat Van Dam de man 

is, die in zijn tijd de vaan der kunst en der constructie hoog heeft gehouden en de waardeering 

der vereeniging Architectura et Amicitia, die hem dezer dagen eveneens tot Eerelid benoemde, 

geeft daarvan een aangenaam bewijs. Die den hoogst eenvoudigen en tevens voor rijn vakge-

nooten dienstvaardigen man van nabij kennen, zij allen hebben slechts één wensch, dat hun 

hoogen ouderdom de zijne gelijk moge zijn. Dat Rotterdam hem nog lang onder ayn verdienste

lijke inwoners telle. 

L E I S T E E N B N . 

In het Engelsck vorstendom Wales bestaan groote leigroeven. Van het puin, dat bij de 

bewerking gevormd wordt en dat millioenen ponden bedraagt, kwam men op het denkbeeld 

«teenen •te vervaardigen, , en die onder den naam van leisteenen in den handel te bren-
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gen. - - Deze aftral wordt met eene machine bewerkt en tot steen gevormd, die in dicht

heid, verbmding en hardheid alle andere steenen overtreft en 33 pCt. minder in prijs is 

Bovenden kunnen zij .eene groote hitte verdragen, en zijn daarom voor ovenwerken bijzonder 

doelmatig. Het draagvermogen is berekend op 1185 KG. per cM .̂, bij welken sterken druk 

enkele steenen zdfs volkomen onbeschadigd blijven. De wijze waarop die steenen worden .aam-

gesteld, is als volgt: De leipuin wordt tot een zeer fijne massa gemalen, valt op een ijzeren 

plaat, met verschillende openingen evenals eene zeeft, en hoopt zich na die zuivering opeen, van-

waar die stof naar hooger gelegene inrichting gevoerd wordt en met een geringe hoeveelheid 

water vermengd en zaamgeperst. - Dan in de vorm gebracht, wordt door hoogen druk de 

yerkregen leem tot steenen geperst en gaat verder naar den oven om door stoken hardheid te 

verkrijgen. 

DE G R O O T S T E KLOK. 

Het is van algemeene bekendheid, dat Rusland, te Moskou, in de Keizersklok de grootste 
bekende klok bezit. Zeker om het gevaar aan het ophangen verbonden, rust de klok op een 
plaat van graniet in het Kremlin, en staat daar als curiositeit zonder eenig nut te doen. Het 
gewicht bedraagt 4039 Centenaars. 

De klokken, die daarop als de grootste volgen, zyn in Duitschand: de Keizersklok in den 
Dom te Keulen, zwaar 500, in den Dom te Erfurt 275, Dom te Maagdeburg 266, Elisabethskerk 
te Breslau 220, terwijl de twee groote klokken in den Dom te Keulen, volgende op de Keizers-
klok, ieder 224 Centenaars zijn. 

Zwitserland heeft in de kerk te Bern eene van 240, Engeland heeft als zwaarste slechts die 

van Oxford van 150 Centenaars. In Italië, in den koepel van het Vatikaan, is er een van 280, 

in den Dom te Milaan van 300 en te Santiago evenzoo een van 300 Centenaars. 

Nederland, dat op het gebied der klokkengieterij voorheen en thans nog een zeer goeden 
naam heeft, men denke slechts aan de gebroeders Hemony, die de voornaamste kerkgebouwen, 
pok het Raadhuis op het Damplein te Amsterdam in vroeger dagen van klokken voorzag, heeft 
te Zutphen er een die 400 Centenaars weegt. 

Ook in Olmutz is er een van 858, in de Stephanuskerk te Weenen een van 354 en de Dom 

te Parijs een van 340 centenaars. Het aanbrengen van zulke reusachtige gevaarten wordt'echter 

hoe langer hoe geringer daar de geheele bouw daarvoor moet ingericht en daardoor de kosten 

dus zeer aanzienl.jk verhoogd worden. Ook behoort het luiden, dat vroeger dagelijks geschiedde, 

nu tot de zeldzaamheden, en vindt alleen plaats wanneer een buitengewoon en algemeen erkende 

feestdag is aangebroken. Wanneer men echter velen onzer oude dorpskerken heeft gezien,-dan 

treft men daarin nog zeer zware klokken aan, die niet meer geluid worden, uit vrees van ineen 

storting van den torenbouw. Men moet zich dan ook dikwerf verwonderen, hoe alles onder dat 

gewicht zoo bestaan Uöft. Het herstellen van den klokkestoel of omgeving gaat dan ook veelal 

met gevaar gepaard, doordien allen steun als het ware verbroken is. 

In verband hiermede, is het een aangenaam feit voor onze nijverheid, dat in de welbekende 

klokkengieterij van den Heer A. H. van Bergen te Heiligerlee Zaterdagavond 11. eene buiten-

gewone gieting is geschiedt. Des namiddags ten 12 uur werd met het smelten van 3000 Kilo 
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metaal aangevangen en om half zes was dit gesmolten, tot den bestemden hitte-graad. Toen 
werden daarvan zes luiklokken gegoten, bestemd voor gemeenten in Noord-Braband, Friesland 
en Groningen. 

De gieting is goed geslaagd zonder eenig ongeval. Den volgenden nacht werden de klokken 

van hunne vormen ontdaan. Mislukking van gieting kwam tot heden in de fabriek niet voor, 

hetgeen als bewijs kan gelden dat het werk er volkomen begrepen wordt. 

NOVEMBER 188 7. 

Boven een wandkalender voor het jaar 1888 staat als hoofd deze wintermaand vermeld. Zij 

herinnert ons den tijd, waarop de fabrikant K. W. R o g g e n k a m p te Delfzijl van de Stoom-

houtzagerij en schaverij »de Nijverheid", zijne afnemers door toezending daarvan doet weten, dat 

zijne inrichting steeds in omvang toenemende, ook met vertrouwen den nieuwen jaarkring 

tegemoet gaat. Het middenvak van den kalender is ingenomen door tal van koplijsten, architraven, 

kroonlijsten, met de respectievelijke prijzen, eene zeer prozaïsche illustratie, die, even zonderling 

als hij den wand onzer huiskamer zou sieren, daardoor echter des te praktischer en nuttiger is 

in werkplaats of kantoor, waar zoovele houtmaten en berekeningen noodig zijn. Wij vestigen 

de aandacht op de vloerdelen en lambriseeringen met blinde vernageling, door den fabrikant in 

den handel gebracht. Messing en groef worden door eene meer samengestelde opsluiting vervan

gen en de vernageling geschiedt in het gedeelte, 't welk door aansluiting van de volgende deel o 

bekleeding weder wordt overdekt. Die aansluiting is zoodanig ingericht, dat de in elkander 

geschoven delen op- of loswerken voorkomen. Zoo worden de talrijke spijkergaten, welke wel ia 

waar in de laatste jaren zeer in omvang zijn geslonken, geheel vermeden, en zal het afslijten 

der vloeren daardoor meer gelijkelijk zijn gang gaan. In oude woningen, waar de vloerdelen 

van bijna 3 maal 25 Decimeter nog wel eens onze bewondering opwekken, ziet men veelal de 

plaatsen waar de spijkerkoppen hun domicilie hebben, hoog boven de andere deelen van het 

hout uitstaan, omdat zij de tegenstand bevorderen. Daardoor werden de vloeren, hoewel nog 

deugdzaam van aard, zeer oneffen en biedt het met tapijt overdekken zijne bezwaren. De prijs 

van het hout, op deze wijze bewerkt, is, zooals uit de volgende noteering blijkt, billijk. 
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Eeno kunstmatige houtdrogerij, naar Amerikaansch systeem, te New-Orleans 1884/86 met 
goud bekroond, heeft de fabrikant aan zijne uitgebreide inrichting toegevoegd en zal ongetwijfeld 
in vele gevallen dienst kunnen aoen. 

PARTJSCHE WERBLDTENTOONSTRLLING. 

De werkzaamheden zijn in vollen gang, de toren nagenoeg gevorderd tot de hoogte, die de 
schuine ondersteuningspunten moet verbinden, het eerste rustpunt. Zooals het werk er nu bij 
ligt, is het een mastbosch van steigerwerken, die de deelen moeten ondersteunen om deze voor 
doorzetting te behoeden. - - Het levert een zonderlingen aanblik — en is oogenschijnlijk weinig 
geschikt het vertrouwen in de constructie te bevestigen, die het beeld toont van iets, dat geneigd 
is ieder oogenblik ineen te storten. — Die steigerwerken vormen eene studie op zichzelf. Men 
is thans heiig aan het ontwerpen van eene fontein te plaatsen onder den toren, waarover de mee
ningen nog al zeer verschillend zijn. — Het spreekt vanzelf dat wat men ook maakt tegenover 
dien reus, altijd zeer nietig is en geheel wegzinkt. Daarom vinden vele het beter, de ruimte vrjj 
te laten, dan eene onbevredigende oplossing te verkrijgen. 

PRIJSVRAGEN. 

Op de prijsvraag, uitgeschreven door de Vereeniging tot Bevordering der Bouwkunst te 
Groningen »Ontwerp-Boerderij" zijn 18 antwoorden ingekomen. Onder de navolgende motto's: 
1 Snippertijd, 2 La fin couronne l'oeuvre, 3 Ora et Labora, 4 Nederland, 6 Pan, 6 Quot capita 
tot sensns, 7 Landlust, 8 P. M. A., 9 Sedilla, 10 Nijverheid, 11 Eendracht, 12 Entreprise, 
18 Seebach. 

De deelneming mag dus als gunstig geslaagd beschouwd worden. 
De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst had over het algemeen genomen dit jaar 

een minder rijken oogst. De eerste prijsvraag toch, »Protestantsche kerk", telt maar één antwoord 
onder motto Anna. 

2de Prijsvraag: »Binnenbetimmering van een Bibliotheek" 4 antwoorden onder de motto's: 
1 Certosa, 2 Ars, 8 Teyler, 4 Kunst en Nijverheid. 

3de Prijsvraag: »Lantaarnpaal" 6 antwoorden onder de motto's: 1 La fin couronne l'oeuvre, 
2 Maneschijn, 3 Niet verkoren geen moed verloren, 4 Licht is leven, 5 Perugia, 6 Sanso vins. 
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B O U W K U N S T . 

DE WERKZAAMHEDEN OP HET TERREIN, BESTEMD VOOR DEN TOREN 
VAN DE PARIJSCHE WERELD-TENTOONSTELLING. 

(£ij de plaat.) 

ij hebben af en toe op het hoogst belangrijk feit gewezen, dat de stichting dezer 
Tentoonstelling, en wel in hoofdzaak den bouw van den toren kenmerkt. 

In een tijd, dat het ijzer geroepen is om de stoutste construction mogelijk te maken, kan 
men zeker deze wel als de voornaamste beschouwen. Gaat alles goed, komt de toren zonder 
eenig ongeval tot stand overeenkomstig het ontwerp, dan is het een meesterstuk van vinding en 
berekening. Wij zijn in dat geval wat angstvallig, en hebben de soliditeit der constructie wel 
eens betwijfeld, en velen die de hierbij gevoegde teekening raadplegen, zullen wellicht daarvan 
evenmin vrij blijven. 

Dat verhoogt het merkwaardige bij voltooiing. Wij geven een algeheel overzicht der vier 
steunpunten tot de hoogte zooals deze thans zijn gevorderd, een aanzicht van het benedendeel 
van den toren, waarbij de afmetingen zijn opgenomen, tot de hoogte dat de vier hellende steun
punten onderling zijn aaneengekoppeld om tot dracht te dienen, voor het enorme gewicht dat de 
bovenbouw heeft. Van de twee kleinere teekeningen, is de een, een der vier voetstukken voorzien 
van de bekleeding en versiering. De daarin geplaatste deur geeft een denkbeeld der verhouding, 
die wij aardbewoners tegen over dezen reus zullen aannemen. De andere vormt een deel der ver
lenging van dit voetstuk en dat vooraf zoo wordt ineen gezet, alvoren. te worden geplaatst. 

Ook is het mogelijk van de steigerwerken zich een denkbeeld te vormen, die tegelijker tijd 
de draagstoelen vormen waarop de schuine beenen berusten. Als men berekent dat al de drukking 
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2iideliDK verplaatst wordt naar de uit metsel- en steenhouwwerken verkregen fundeenng, dan u, 
d vraag niet ongegrond: hoe zal dat verband onverbroken blijven? De degelijke zm waarvan 
de arbefd echter getuigt, geeft het vertrouwen, dat de ontwerper van het resultaat vr, zeker 
moet zijn. Daar wij deze werken beschouwen, als het belangrijkste wat op construct^ gebed 
tegenwoordig plaats vindt, dacht ons dit overzicht niet onwelkom. 

EIGENDOMSRECHT OP KUNSTTERREIN. 

Al leven wij in een tijd, waarin aan het bezit nog al eens getornd wordt omdat velen vervuld 

met het denkbeeld zijn het voor zichzelven meer en beter te willen hebben, zonder daarvoor nu 
Tu t 1 veel moeit te moeten getroosten, toch kan het zijn nut hebben over dat bez. eemge 

n ^ k e n van gedachten te wisselen. Het - «en dwaasheid zijn dat de e z ^ n d ^ 
eenmaal verkregen rechten zonder grond zouden moeten afstaan aan anderen, d^ iuervoor mets 
Z u d a n verdeeling te eischen. De ongelijkheid is juist de prikkel om naar voormtgang t 
streven Maar daartegenover moet de bezittende, overtuigd dat hem een voorrecht is ten d 
g e v l n , ook trachten voor zijne natuurgenooten den weg zoo gemakkelijk e maken om tot 
hem oP te klimmen. Die zijn leven zoo voor anderen besteed, heeft goed geleefd. Gaan wy van 
die onderstelling uit, dan is het plicht elkander te bevorderen zonder te explmteerem Dat wo rd 
exploiteeren is juist wat aan een verke.d bezit doet denken. Wanneer ^ " ^ -
anders eigendom doet aanranden, wachten slot en grendel om u germmen üjd van het maat 
chappelijk leven buiten te sluiten, 't Is ook billijk. Waar zou het anders heen met onze ust? 

D i c h t e r den arbeid van een ander voor den zijne uitgeeft, dus een even groote nusdaad pleegt, 
kan ongestoord zijn gang gaan, ja wat meer-zegt, wordt zelfs met loftuitingen overladen 

Dat is een ziekelijke toestand. Die toestand wordt echter geduld, omdat het mogelyk .„da t 
de eene mensch den andere ten zijnen bate exciteert. Dat moet verdwijnen. ^ ^ ^ Z 
haat halsbrekende toeren aan den ring of trapje verricht, en al ^ ^ - 7 ^ ^ ^ f ^ 
volgen, eindelijk in oorverdoovende toejuichingen hunne letterlijke angst 7 ^ ™ ' *" 18 h 

een steelende voldoening voor hem, wanneer hem welverdiende hulde wordt gebracht, al moet 
Z ook minachtend neerzien op de menschenmassa, die het in gevaar stellen van z,n leven 
bewonderen. Hij had er recht op. Niemand zal zich tegen die toejmcb.gen verzetten. Ons 
bouwvak en Jn onderdeelen kenmerkt zich wel eens door geheel andere verdeehng, waarvan 

•wii het einde ophanden wenschen. iLvAii 
Er zijn bouwmeesters (men kan ze gewoonlijk spoedig kennen aan hunne w.speltungheui 

in stijl) die tal van jeugdige krachten exploiteeren. Het ontwerp van een beurs-, muzxek-, kerk-
f dergoipe gebouten door hen de wereld ingezonden met het fabriekstempel er op, kenmerkt 
ch z L doo! geen enkele lijn, dat het gedacht of saamgesteld is, door hem, w.ens naam e 

aan gehecht is en die de erkenning van het verdienstelijke aan het werk verbonden moogsf 

Was het waarheid, hoe hemelsbreed rou het verschil zijn. 
On het bureau worden de werkkrachten geëxploiteerd en wanneer de opvattmg zoo veler 

toejuiching verwerft, dan wordt door de eigenlijke ontwerpers wel eens de — c h t m g geslaakt: 
™ moet ik in die waardeering mijn rechtvaardig deel missem Op die wyze - ^ u . s t 
tot koopwaar verlaagd en zij onwaardig gebezigd. Een werkman bracht tó een moedeloos oogen 
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Wik eens zijn. beklag. Zijn patroon had een' uitgebreid werk ter uitvoering gekregen. Aan den 

werkman werd opgedragen de figuren in klei aan te leggen, te groepeeren en van bet geheel, 

dat slechts in vage trekken op het papier was aangegeven, het moeilijk werkstuk saam te 

stellen. Hij slaagde bijzonder. Later werd de uitvoering in steen ook aan hem toevertrouwd. De 

welverdiende waardeering bleef niet achterwege en hij die den arbeid had gedacht en gemaakt, 

werd niet genoemd. Zijne vaardigheid was door het loon gekocht. Dat stemde moedeloos en be

sliste voor een groot deel over 's mans toekomst. Hij mokte, kreeg tegenzin in zijn werk en 

verliet eindelijk als onbruikbaar de ingenomen plaats. Dat waren de gevolgen van verkeerd 

begrepen bezit, vervreemding van eigendom zonder daarop recht te hebben. Kan dat niet 

worden voorkomen ? Het is toch een grove onrechtvaardigheid. Dat bij kleinigheden in het 

leven de een den ander stilzwijgend hulp verleent, wie zal het wraken, het is te gering om 

daarbij te verwijlen. Maar wanneer de kunst gehuldigd wordt, wanneer ieder zich buigt voor 

den vermeenden'schepper, die in zijn hart denkt: » k o r t z i c h t i g e n w a t h e b i k u t o c h 

om d e n t u i n g e l e i d " , dan vormen zulke gevallen werkelijk betreurenswaardige feiten. 

Hoe zou de kunstschilder worden begroet, die zijn naam had geplaatst op het ter expositie 

ingezonden paneel, zonder iets daaraan gedaan te hebben. Minachting zou zijn deel zijn en hij 

voor goed uit do kunstwereld uitgesloten worden. Dat vonnis is billijk. Wat nu den eenen kunst

broeder niet geoorloofd is, staat dat den andere vrij ? Toch evenmin. En het geschiedt. Nu zijn 

Wij overtuigd, dat niet iedere bouwmeester, iedere beeldhouwer, iedere decorateur of tot ^welk 

kunstvak ook beboorende, al het werk, dat bij eenigen omvang hem ter uitvoering is opgedragen, 

persoonlijk kan verrichten, dat in zulke gevallen hij ten minste de bezielende gedachte vorme en 

deze gerust als zijn eigendom kan beschouwen, en dat hij zoo eerlijk blijve naast zijn naam die 

•van zijn medehelper te vereeuwiffen. 

Die het vreezen te doen verklaren daardoor hun eigen onmacht. Den waren meester schaadt 

bet -niet, want elk bevoegd kunstrechter, zal, al zullen verschillende namen den zijne vergeze'len, 

in alles bem terug kunnen vinden. 

Zoo gehandeld, zou eerlijk gehandeld zijn en menig moedeloos geworden genie, op die wijze 

gewaardeerd, zou behouden zijn op den goeden weg en aangemoedigd tot verdere bekwaming. 

Het is onze tijd onwaardig, dat de een zich op die wijze in de andere oplost. 

Met loon wordt de arbeid betaald, doch de kunst niet gekocht. 

"Waarom is degeen, dié letterlijk copieert, een handeling die ten allen tijde afkeuring ver» 

"dient, meer aan de kastijding der oritiek blootgesteld, dan de ander die zelfs niet eens copieert 

doch liefst het geheel zich wederrechtelijk toeeigent. Trachten wij er daarom naar, waar wij de 

'gelegenheid er toe vinden, op die afdwalingen te wijzen. "Wij hebben zelven wel eens en dikwerf 

'zelfs in dit opzicht gezondigd, omdat wij aan de grieven van anderen niet dachten of ze ver

keerd begrepen. Nu wij de voorbeelden on het nadeel hebbeu aanschouwd en loeren kennen, da 

in ons maatschappelijk Wen zelfs bijzonder groot is, meenden wij bet tot plicht te strijden 

tegen een beginsel, dat ziekelijk en ten nadeele is van hen die op waardeering recbt hebben, 

In den tempel der kunst boude men valsche goden buiten. 

y. 
!' ! • 



EEN GEÏLLUSTREERD BOUWKUNDIG WOORDENBOEK. 

De uitgever C. L. B r i n k m a n te Amsterdam, die op bouwkundig gebied reeds menige uit
gave ondernam, heeft de serie weder met een vergroot en wel door het vormen van een Geïl
lustreerd Bouwkundig "Woordenboek, onder redactie van de Heeren Th. G. Sc hi 11 en D. 
H a v e r k a m p . 

Het zal ongetwijfeld in veler bibliotheek een plaats vinden. 
Er heeft aan dergelijke Nederlandsche uitgave reeds lang behoefte bestaan en vormt zulk 

Woordenboek dikwerf de beste gelegenheid om tot beschrijving-van voorwerpen, gebouwen, wer
ken en personen te geraken hetgeen anders veelal vergeten wordt. De redactie is in goede han« 
den en heeft zich bovendien ook nog de hulp van anderen verzekert. De prijs zal ongeveer 
ƒ 60 zijn, men berekent te leveren 4 tot 6 deelen, elk van 12 afleveringen ; de aflevering op 
ƒ 0.80. Illustraties zullen de tekst ophelderen. 

E L E C T R I S C H E V E R L I C H T I N G . 

Al zijn aan de electrische verlichting nog enkele bezwaren verbonden welke menigvuldige 
toepassing weerhouden, toch ligt het op den weg en Wijkt het uit de feiten dat zich dit licht 
meer en meer op den voorgrond stelt en een gevaarlijke concurrent voor de gas-industrie wordt. 
Volgens mededeelingen breidde zich in 18 steden in Dultschland het verbruik zoodanig uit, dat 
gedurende de laatste twee jaren de 188 daar aanwezige verbruikers tot 604 stegen. Het aantal 
hanglampen klom van 591 tot 8280, dat der gloeilampen van 10408 tot 50496. Deze dertien 
plaatsen werden op 1'/< miUioen gasvlammen geschat. De nieuwe verlichting bedraagt dus reeds 
4 percent. 

In kleine steden zal, wegens de daaraan verbonden kosten, het electrisch licht niet zoo 
spoedig algemeen zijn. In de groote steden gaat dat wegens de talryke deelneming gemakkelijker 
en berekent men, dat in de laatste twee jaren bet verbruik klom vaneen half tot 2 pCt. Bovenaan 
staat Berlijn, waar de electriciteits-maatschappij 2 hoofd- en verschillende kleinere stations heeft. 

Bij het begin van dit jaar waren er 833 verbruikers met 1664 boog- en 2368 gloeilampen. 
Dan volgt Munchen met 48, totaal 167 boog- en 7963 gloeilampen. Hamburg 70, Leipzig 88 ver
bruikers enz. Wanneer wy rekening houden met hetgeen ten dien opzichte in de hoofdstad van 
Nederland geschiedt, waar Krasnapolsky's inrichting bovenaan staat, gevolgd door tal van 
anderen, dan blijkt ook hier, dat de toekomst voor die verlichting een groote uitbreiding in 
uitzicht stelt. 

CONCURRENTIE. 

Ook in bet buitenland wordt over te sterke concurrentie zoo nu en dan het vonnis geveld 
en terecht vraagt men zich af waar het heen moet, wanneer de industrieolen op die wijze hun 
«igen terrein onbruikbaar maken. Niemand is er door gebaat. Fabrikanten en werklieden gaan 
•r door ten achter en de eenig winnende is de patroon, die toch op de aanvankelijke uitgav» 
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gerekend had en nu een voordeel verkrijgt, dat hem als lot uit de loterij ten deel valt en over 
velen verdeeld had kunnen zijn. Ten bewijze daarvan wijst men op eene dit jaar gehouden» 
aanbesteding van smeedwerken, ten behoeve van het Seminarium te S.iegburg. De hoogst inge
schrevenen bedroegen ongeveer f 8480, dan volgden er velen van ongeveer f 1640 en eindelijk de 
laagste op f 1044. 

PRIJSVRAAG VOOR EEN GBMKbNTEHUrS. 

De gemeente Ambt-Hardenberg schrijft eene prijsvraag uit van het ontwerp van een te 
bouwen gemeentehuis op een terrein in de buurtschap Heemse. De prys daarvoor is h o n d e r d 
g u l d e n . Alhoewel die belooning niet rijkelijk is, toch kan het tegenover de vraag welke van 
geringen omvang is, er even door, tenminste wanneer het bij de inlevering van het plan alléén 
..blijft- Er zal ongetwijfeld aan plannen geen gebrek zijn. Weinig werk en lange avonden stemmen 
beide in het voordeel van de aanvragers. Het programma is op aanvrage tegen vergoeding van 
;vijf cents ter gemeente-secretarie verkrijgbaar. 

BOUWVERORDENINGEN. 

Wij mochten er in onze vorige aflevering op wijzen hoe wellicht de zonderlinge wijze 
waarop bouwverordeningen zijn toegepast, tot een nieuw proces zou kunnen aanleiding geven. 
De zaak H. Alink berust thans bij den rechter" daar voor geleden schade deze terecht 
Burgemeester en Wethouders heeft aangesproken. Het kan eene belangrijke reohtskwestie vormen. 
De advocaat J. P. A. N. Caroli treedt voor den eischer op. Wij komen later hierop nog wel eens 
terug en wenschen den eischer den besten uitslag tot vergoeding voor al het leed,' dat die zaak 
hem opgeleverd heeft. 

S L O T W O O R D . 

een 

jian H.B. Inteekenaren. 

Wanneer wij van lb87 met deze aflevering afscheid nemen, zou het ongepast zijn, zoo wij 
woord tot slot achterwege hielden. Wij vangen den derden jaargang met moed aan. Al kende 

onze weg evenals alle wegen ook wel doornen onder de menigte van bloemen,, waarmede zij be
strooid was, het gaf aanleiding altijd naar beter te trachten. 

Er zijn altijd personen, die voor vier gulden meer willen ontvangen, dan zelfs het bui
tenland met zooveel grooter debiet kan geven. - Van Lennep. noemde dezulken >lastige lie 
den". — Over het geheel moeten wu onzen dank uitspraken voor de vele waardeering, die 
•wij dit jaar ondervonden, en ons aanspoort, steeds verbeterende, den derden jaarkring in te treden. 
De lastigen -waren nog wel met den vinger aan te wijzen. — Was ons tweede jaar beter dan het 
eerste, wij zullen trachten dat voort te zetten. Maar dan ook doen wij op aller medewerking een 
beroep. Helpt een handje, opdat de verschillende afdeelingen beter tot haar recht komen. In hot 
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Vademecum moet een ieder wat naar zijne gading vinden, dat ligt in den naam begrepen, en 
Tolgens die opvatting zijn wij nog lang niet aan ons doel: 

In de eerste plaats: Het wetenschappelijke gedeelte. — Men beschouwt dit gedeelte als geëigend 
om beschrijvingen en berichten van wat voor ons belangrijk is uit de plaats zijner inwoning te 
doen opnemen, hetzij over uitvindingen, fabrieksinrichtingen, algemeeue onderwerpen, construe? 
ties, prijsvragen, vergaderingen, reohtsquaestiën enz. Wanneer wij once kunde en ervaring, opge
daan in het vak onzer keuze, op die wijze mededeelen, doen wij velen daar een grooten dienst 
mede. Het terrein is uitgebreid, en stemt het gezondene overeen met het doel, dan aarzelen wij 
niet het op te nemen. Op v l̂er hulp rekenen wij daarvoor. 

Ten tweede: »Onte platen". — Over de medewerking hebben wij niet te klagen, men zie 
slechts de namen op de uihoudslijat voorkomende, waaronder die van de eersten onzer bouw
meesters'. Ook voor den nieuwen jaarkring is het vooruitzicht gunstig. Wij zullen echter gaarne 
voldoen aan het tot ons gericht verzoek, om zoo nu en dan ook onderwerpen van kleiner omvang 
te geven. — Wy hebben daarvoor plannen, die wy in den loop van het jaar -wenschen na te 
komen. 

Ten derde: De verkooplijst, werktuigen enz. — Wanneer wij de verzekering geven, dat die ons 
vrij wat moeite geeft, dan zeggen wjj de gulle waarheid. De post gaat met het voordeel heen. 
Doch zoo moeten wij er toe komen, wil die lijst eenmaal de vraagbaak van allen zijn, die voor 
hun bedrijf er nut van kunnen hebben. 

Aangevangen met een tiental nummers, hebben wij nu de vierde pagina, er is dus vooruit
gang te bespeuren. — Het moest echter 10 pagina's zijn. Dit jaar werden er zes en veertig 
nummers 'van eigenaar verwisseld. Van den eenen inteekenaar op den andere overgaande, werd 
aan beiden gemak en voordeel bezorgd. Het verwondert ons echter, dat er nog niet meer 
gebruik van gemaakt wordt. Kr zijn nog zoo velen, die wat hebben staan, fabrikanten, aanne
mers, kooplieden, of tot welk vak ook behoorende, dat wij de nummers bij duizendtallen moesten 
kunnen tellen. En wat is gemakkeljjker ? Geen verkoop eücht geen kosten, en verkoop zeer geringe. — 
Men heeft ons wel eens gevraagd of dergelijke aanbiedingen niet der nijverheid tot schade waren. 
Na hierop gewezen te hebben, hoe wanneer wij de aanbieding niet opnamen, welke haar weg, gepaard 
met uitgaven, toch tot iedere courant zou vinden, terwijl daarvan tal van bewijzen door ons wer
den geleverd, gaf men dit gewonnen en van nu af boden fabrikanten hun steun, die daaraan 
vroeger niet gedacht zouden hebben. Wij stellen er prijs op dien steun te behouden en gaarne 
elke opgave aan het getal toevoegen. 

De verkooplijsl der boek- en plaatwerken stelde velen in de gelegenheid zich goedkoop wat te 
kunnen aanschaffen. Wij vestigen de aandacht er op, dat wij omtrent alle bouwkundige boek» 
en plaatwerken inlichtingen willen verschaffen of deze ook voor lageren prijs dan bij uitgave 
verkrijgbaar zijn. Wie dus iets koopen wil, vrage vooraf die inlichtingen aan. Wie op die wyie 
zich soms van 80 tot 60 pCt. wil bevoordeelen, door oomptant voordeelig te koopen, willen 
wij gaarne behulpzaam zijn om daarnaar te informeeren. 

Ten vierde: Betrekkingen. — Er is dikwerf op gewezen, dat het nuttig zou zyn, wanneer men 
wist, op welke wijze zich van geschikte personen te kunnen voorzien, daarentegen beklaagden 
anderen zich over de kosten, die advertentieplaatsing vereischt. Tot dit doel richtten wij eene 
miniatuur arbeidsbeurs op voor onze inteekeuaren; — en hoevelen vonden daarbij in 1887 baat? 
Slechts twee. Nu is de tijd daarvoor wel is waar, bar ongunstig, maar het is in hoofdzaak to 
wijten aan het beginsel, dat men zich hier te lande eerst half dood moet schreeuwen om gehoord 
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te worden, en wordt er, schreeuwens moe, eindelijk iets opgeheven, dan is elk er over uit om het 
nut te prijzen. Dien onderlingen band helpe dus ieder versterken. 

Ten vijfde: Aanvragen materiaUn. — Welke courant, weekblad of tydschrift gaf ooit gelegen
heid om kosteloos te annonceeren. Geen enkelen. Die dwaasheid wordt door ons begaan. Nu 
zou men gelooven, dat lederen dag de postbode zijn tasch gevuld had alleen met brieven, waarin 
aanvragen tot plaatsing waren opgenomen. Verre van daar. Het gebeurt slechts zoo nu en dan. 
Daarom herinneren wij er aan, dat voor elk artikel ieder eene aanvrage twee maal kosteloos kan 
doen plaatsen» 

Als voorbeeld verwijzen wij naar de thans opgenomen aanvrage in de bijlage die daarin 
niet zou voorkomen, als de vorige maal het resultaat niet bevredigend was geweest. Zelfs zijn 
wij bereid, wanneer dit niet te omvangrijk is, nog nadere inlichtingen te geven. 

Wy hebben bovenstaande punten gemeend bij hernieuwing onder de aandacht te moeten 
brengen, opdat wij voor iedere afdeeling een gewenscht gehoor ontvangen. De langdurige drop 
holt den steen uit, dat is het bewijs van haar sterkte. Wij zullen daarom volhouden, en ona 
doel bereiken. 

DE REDACTIE. 
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