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VrBRDE J^ARQAlSra 1889. 

I N H O U D . 
Aflever i. aedenkteeken .oor o.rl.tlaan H u y g , a B (met plaat) J u p r l a a n K o k 

wen.oh. Het vormenv^tulc on de hedond^. o ïolXl nT *" ^^"^ 
sehoo^teen met blfconder lang rookkanm.l L I T 7 Bad" 0n •W8iniB"<"'"n«en. Be. 
doer H. H i n ^ a n n . Het « ^ „ , " « 1 ^ . - „ W,kMni.flelder, w g ( i ^ 

» » » ï. Slaapkamer-amoubUment (met plaat) Jos <Ph T n 

LUders. Mortel ondorwok. P r ü > v r B e e n " W e "^i too n , t e l l l„ g . De «hroeftakel. p^eot 

Oommbuegedenkteeken te Baroelona. Het luelgea-lloht. ( 0t plaato Hot 
— " ••wi. iiiciKiiii l ic l i l . 

. , o. Bavarlagobouw te Frankfort (met plaat) aiman » „ „ . I . 

St«at.b„r,. Op de Parü.ehe ^orel tento „ . t i n , On.e b 7 k ? ^ ^ ^ P"8ta t8 

Tentoonatelllnwalels. *' n , 0 b o u w k«'»t »« Purü.. Een dr||vo.ul 

MUlukt. Maart 1889. Ben kort woord. Tr"na,oft"P "««wJ»!» ! Onderwerp 

, 8. Guatav Lindenthal'. brug te MW-York (met plaat) B I M - . O. 
mlalnkt. Do gehouwen .teen. Prümngen. Bü lr,wu M « »<*l«9lte onderwerp 

| 0. Ontwerp eener mualektent (met plaat) J. Pabai. B.M™.»- ,* 

No» .et. over de .e.nwen .teen. I t r l l ^ l e t T J X ^ r ^ 
uitgayen. Grootte en werking der ultaettlng van materialen. b00raefl- ^ " ^ 

I, 10. De Wereldtentooaitelling te Par«e (met plaat) Hoo^ai^r 1 
toPoo.. . n e n a t n n r . p e . t e e n b e w e ^ 

. 11. De kap van het Oentraal.tation te A m i t e r d a a (met plJt vQ« HM, 
knoopen. Indl.che bonwwerken. Het Vlotorla-.tatlon te BoLb' 2 v - 8nda üamrmU-
Prüevragen. Eigen werkkring. ^' Jl9n ""^""Woem. Het x/loU»h 

- H. Da wereldtentoonstelling te ParlJi (met plaat). De HooftUtad No. 
.ohappü tet bevordering der bonwkun.t. On.e b o n w m . t . r l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M" t-

, 18. Ontwerp oener villa (met plaat) J. van d o „ B t t n p . « „ „ , ! ' **' W™**» 

om geaonken .ehepon boven woter te brengen. heurtoorten. Bene nieuwe wUae 



Aflevering !&• Distil leerderij de Zon, Spu i s t r aa t 61, ' s Qravenhage (met plaat) J o b . Mut t e r s J r . De 

{jzer-arcbitectttur. 

„ n „16- Winke lpu i t e 's Qravenhage (met plaat) H. J. P . P . van E w y k . De üzer-arohiteotnur. 

Zoo zü" er. Behandeling van door rook bedorven plafonds. Prijsvragen. Het vervaardigen van 

metalen platen. Een IJzeren kerk. De verhouding onzer bouwkundigen. De eerste spoorweg voor 

schepen. 

^ . „ M , 1 7 . Schetsontwerpen voor een burgerweeshu i s t e Kampen (met plaat). Over onze vloeren. 

De steenltJm en haw gebruik. Een nieuw systeem van flzerhouten bestrating. Goedkoope vloeren 

voor machine-zalen. Het droogleggen van metselwerk voor kelders. De moderne üzerconstructie 

en haar st|)l. Het raadhuis te Lubeck. Renvooi b|j de plaat. 

^ » » » 18. Geschiedenis de r woning t e r Parijsche tentoon stel l ing (met plaat) Cb. Gamie r . 

Woonhuis te Antwerpen (met plaat) M. Winders . De ParUsche wereldtentoonstelling. Het 

soldeeren van het Engelsch gtetstaal en het verbeteren van het staal. 

» n » 19- Vervoer van een huis üp 13 mijlen afs tand per w a t e r (met plaat). Hans Vredeman de 

Vries. Nog iets over de eigenschappen en de toekomstige toepassing van het ijzer. Het gedenkteeken 

van Beioren by Worth. Het gevaar van boven grond electrische leidingen in steden. 

„ „ „20. Een staaltje der bouwwijze t e Boston (met plaat). De verlichte fonteinen op de Parflsche 

tentoonstelling. De zestigste algemeene vergadering der MaatschappJJ tot bevordering der bouwkunst. 

' Cartonnen hulzen. Diatomeenaarde. Vredeman do Vries. 

, „ „21 . P e n e laats te her inner ing aan de were ld tentoonste l l ing te Pari js (met plaat). Des

infectie-toestel (met plaat) J . Th. B. Melkeri) toebehoorende aan de koningin van Engeland. 

Het verdrijven van rook door middel van electrlcitelt. Traebert en Kaljser's verschuifbare gewelfde 

bogen met zelfreguleerende steekhoogte. Dragers voor gewelf betimmeringen van Traebert en Katjser 

te Eathenou. Een overzicht van den dag. Dakpannen van mals. 

^ , „ „ „22 . Vi l la in be t Wottingham-park (met plaat) A r t h u r Marshall . De volksschouwburg te 

Weenen. Iets over ornamentleer en de symboliek van de plant door H. J. Walle Jzn. Houtwerk 

in zeewater. Suiker als bouwmateriaal. 

„ „ „28. De Hoofdtrap in he t palels der Soboone Kuns ten t e r Pari jsche wereldtentoon
stel l ing (met plaat). Do overbrugging van het kanaal. Iets over ornamentleer en de symboliek 
van do plant, door H. J. Walle Jzn 

„ „ „24. Centraalstat ion Amsterdam. Ingang Perronzi jde; W a c h t k a m e r des Konings (mei 

plaat) P. J. H. Ouijpers. Pomp-baggermachine van de flrma Joseph Edwards & Co., te New-York, 

door J. Th. B. Storende invloeden van de weersgesteldheid op marmeren en zandsteenen gedenk-

teekenen in dc open lucht. De nieuwste Amorikaansche wjjze van begraven. Het poiysttn van 

metaal. Het dicht maken der poriën van water doorlatende dakpannen, door het bestrijken met 

en drenken in melasse (suikerstroop.) Prijsvragen. 

^~„ „ r 2fl. L u c b t d r u k w e r k t u l g (met plaat). Do drijvende tentoonstelling van Dultschland. Het Oost-

Indisuho huis te Amsterdam. Amerikaansohe tentoonstellingsplannen. De dakpannen fabrikatie. 

„ „ „26. Stalgebouw en koets ierswoning op een der hoofdgrachten t e Amste rdam (met plaat) 

J . P . van Hatnersveld. Mededeolingen over de bouwwerken aan het Noord-Oostzeekanaal door 

J. P. Boerma. IJzeren huizen. Kielen plafonds. 
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{BH de plaat.) 

word. in p r . ^ r g . L c h . "eri 1 ^ * ' " ° " " °U " " ' d . Veering. Ma.tecb.pp, 

voomen van fraai gesmeed ijzerwerk. zandsteen. De deur eu bovenlicht qjn 

(gizze Sieuwjaarswensch, 
Aan onze lezers. 

ontzaggelyk veel doen wisselen. Dat weten velen van 
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ons. Vooral zij, die in het verleden meer tegen- dan voorspoed hebben geoogst. Toch geeft 
lederen jaarkring weer nieuwen moed en hope. 

Ontvangt ook onzen weigemeenden groet, dat het voor ieder Uwer een goed jaar zij. Het 
is zelfzuchtig, doch dat is zoo aan de orde, maar wanneer het U goed gaat, deelen ook wij in 
den voorspoed. Vier gulden in een jaar voor onze uitgave weggelegd, 't is geen bezwaar, maar 
gaan de zaken gedrukt, dan wordt iedere kleinigheid groot, en worden ook wij over boord 
geworpen. Het jaar 1888 was voor velen slecht. Het bouwvak heeft betere tijden gekend, en 
het was ons niet vreemd toen op het eind van het jaar de inhoud van een briefkaart soms 
meldde, ik moet u opgeven, hoe het mij ook begroot, want ik zeg het vak vaarwel, • - of, ik 
kan het moeielijk meer bijeen brengen. Want ook in kleiner kring hebben wy getracht ons 
te doon kennen, en daar wordt lederen ramp gevoeld. Voor hen zij het, die goed verliest, 
verliest veel; die moed verliest, verliest alles, een waarheid, die eigen verlorene kracht zoo 
dikwerf deed terugvinden. Wij hebben in den loop van het jaar wel eens de vraag tot ons zien 
komen, kleine onderwerpen op practisch gebied te behandelen, bijvoorbeeld materialenkennis 
of constructieleer! anderen weder die trappen en kappen in plaat wenschten gebracht te zien en 
eindelijk weder anderen die rooveel verlangden, dat al werd het Vademecum alle veertien dagen, 
zoo dik als een Bybel, hot hun nog te dun zou zyn; dat zyn volgen» van Lennep .de l a s 
t i g e l u i dj es" en men zou er verbaasd van staan, hoevelen van hen zich in ons kleine 
landje bevinden. Wat wy aan de eerste vraag kunnen beantwoorden zullen wy zien, de tweede 
behoeft echter nooit op een bevredigend antwoord te rekenen. Men lette op de prospectus die 
onze geboorte vermeldde, en wanneer wy die met het heden vergelyken, dan zijn wij zeer ten 
goede ontaard. Bovendien voor vier gulden kan men geen praohtwerken leveren. Zooals afle
vering éón van 18f9 doet zien, streven wij naar vooruitgang. Dat blyft ons doel, en dan kunnen 
wij, ieder jaar verbeterende, wellicht nog eenmaal wat worden. Maar daarvoor is hulp en tijd 
noodig. Hulp van^ ü allen, ilulp tot uitbreiding van het getal onzer le-̂ ers, hulp voor inhoud 
en platen op de wijze als zoovelen verdiensteiyk voorgingen. 

Als die hulp in elke beteekenis ons deel blijft, dan verliezen wij den moed niet, en zal '89 
beter dan '88 zijn. Daarom een woord van dank aan allen, die ons niet tot iet hebben 
gebracht. Eenmaal zong vader Cats: 

Als niet komt tot iet, 
Ken het zich zelven niet. 

Welnu, wij wenschen niets liever, dan steeds verbeterend eenmaal zoo te worden, dat wyr 

wanneer onze eerste aflevering ons wordt voorgelegd, moeielijk kunnen begrypen, dat wy zoo 
geweest zijn. Maar onze goede wil alleen vermag dat niet, wel die van allen. Voor inhoud, 
plaat, verkooplijst, betrekkingen, advertentiön dus uwe medewerking, en wanneer het nieuwe jaar 
dan weder voor de deur staat, kan een lijvige bundel getuigen, dat onze wensoh niet tevergeefs 
is uitgesproken. 

HET VORMEN VRAAGSTCK EN DE HEDENDAAGSCHE BOUWKUNST. 

Dit onderwerp bood den heer L. M. M o o l e n a a r te G r o n i n g e n , gelegenheid in 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 der b o u w k u n s t aldaar eenige denkbeelden te ont-
wikkelen, in hoofdzaak handelende ovor de waarheid in onze kunst. 

Volgden w« de mededeellngen daaromtrent in de Opmerker" gedaan, met aandacht, vooral 
nu m onzen t^d de waarheid in kunstzaken dikwerf zoo zonderling begrepen wordt, niet weinig 
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wwen wij verraet, toen het slot. alhoewel behooriyk bemanteld. ons opriep, om ons als in con-
s e q u e n t te midden van M o o l e n a a r ' s w a a r h e d e n een rol te doen vervullen. Wat toch 
is het geval» In aflevering 24-1888 gaven vnj eene omschrijving met figuur van de onlangs te 
Berlyn voltoo.de kerk ,Zum heiligen Kreuz". Wy noemden het een verdienstelijk bouwwerk 
waar het zioh zoo geheel van zyn voorgangers onderscheidt, zoowel in vorm als constructie BH 
de omschnjvmg van het koepelgewelf, vermeldden wfi: .De hooge koepelruimte is inwendig door 
>een tweede en lager koepelgewelf verdeeld. De hierdoor verkregene tusschenruimte is ingenomen 
.voor uurwerk en luiklokken. Alhoewel door deze architectonische vryheld het uiterlijke niet 
.te zien geeft wat het inwendige vertoont, schaadt het niet naleven dezer waarheid echter het 
.geheel niet. Berlyn, een stad arm aan degelyke kerkgebouwen, had behoefte aan een monu-
.mentale schepping, en dat is hiermede bereikt, daartoe was hoogte een der eerste vereischten 
.terwyl d.ezelfde hoogte voor de bestemming innerlyk niet .gevraagd wordt. Om nu beide fac 
.toren in overeenstemming te brengen, is het aanbrengen van een tweede koepelgewelf te billijken 

Die m e d e d e e l i n g v e r d i e n d e b e s t r a f f i n g . De heer Moolenaar zegt: 
.Een met onaardig staaltje, hoe gemakkelyk men er zich tegenwoordig afmaakt, om iets 

.grootsch tot stand te brengen en met welk een inconsequentie dergelijke grootsche bouwwerken 

.worden beoordeeld, werd dezer dagen in een bouwkundig tydschrift aangetroffen. 
In de opvolgende overname onzer mededeeling wordt verder gezegd: 

.Berlün, een stad arm aan d e r g e l y ke (moest zfin degelijke [RM.] ) kerkgebouwen, had 
behoefte .aan een monumentale schepping en dit is hiermede (natuurlek met dien koepel) bereikt 

.Berlyn had dus behoefte aan een monumentale schepping en daarom werd een kerk met 
.een koepel gebouwd; daar is niets tegen en ook de uitvoering is niet moeielyk, wanneer men 
.over kapitaal kan beschikken, want voorbeelden en afbeeldingen van kerken en koepels zijn er 
.ruimschoots, maar om vooral toch iets monumentaals te scheppen, waaraan Berlyn behoefte 
.had, is op de kerk niet alleen een koepel, maar op dien koepel nog een koepel geplaatst. 

.Onwillekeurig denkt men daarby aan dien mallen Jan. die ter bruiloft ging met een hoogen 
.hoed als erfstuk van zyn grootvader, maar om toch vooral deftiger en grooter dan zyn voorzaat 
.te schynen. op dien ouden hoed ook nog een moderne hoed zette. Met de aanwijzing van deze 
.voorbeelden van gebrekkige opvattingen omtrent het wezen en den aard der vormen." enz. 
Doch l a t e n wy h i e r b i j s t i l s t a a n . 

Wy hebben de overtuiging dat de bouwmeester Joh. Otzen onze v e r d e d i g i n g niet 
behoeft, wy kunnen niet beoordeelen. of des heeren Moolenaar's ervaring recht geeft. Otzen's 
arbad onder de gebrekkige opvattingen te rangschikken. Wy nemen aan van ja. Maar omtrent 
de toepassing der voorbeelden verschillen wy. De malle Jan van den heer Moolenaar had een 
hoed op het hoofd, en hij was dwaas genoeg daar boven nog een uit geheel ander tijdperk 
te plaatsen, hy w a s ook mal. Maar als diezelfde Jan nu eens een hoed had opgehad, die 
hem te hoog voorkwam, en hy had de nadeelen daarvan ondervonden, doordat hy kou op zyn 
hoofd kreeg, waarvan hy by zyn lage hoed niets gevoelde, en uit eerbied om het erfstuk te 
bezigen, had hy daarin een kapje aangebracht, zou dan die Jan wel zoo mal geweest «tfn ? 
Toch zeker niet, want zyn daad was in volkomen overeenstemming te billyken en malle Jan 
had een helder oogenblik gehad. Hy had. zonder het erfstuk te beschadigen, het voor hem ge-
schikt gemaakt. Jan was nog zoo mal niet. 

Hoewel die aardigheid al zonderling afweekt by den hoogst verdienstelyken arbeid van 
Prof. Otzen, willen wy daartoe terugkeeren. Wy hebben zelven erkend dat de,waarheid n i e t 

http://voltoo.de
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n a g e l e e f d was — dat wil «eggen de a b s t r a c t e waa r h e i d , die niet anders te zien 
geeft dan wat er werkelijk is. Nu komt het ons voor dat de bouwmeester, die een deur in do 
muur plaatst, welke deur nooit geopend kan worden en eigenlijk alleen dient als sieraad om 
met een daar tegenovergeplaatste symetrie te vormen; een ander, die een schoorsteen op «jjn 
gebouw omhoog trekt waar nimmer de rook door gaat, omdat dew nergens met een stookplaat» 
in verband staat, doch alleen om te strooken met de aohoorsteen op het andere einde der kap, 
zeer onzinnig handelt, en tegen alle waarheidsregelen strijdt. Zulke onwaarheden, en zoo ẑ jn 
er velen, moeten wy uit de wereld helpen. Maaf of het onwaarheid is dat een bouwmeester 
een koepel op zijn kerkgebouw plaatst, en die koepel inricht voor de by de kerk vereischte 
klok en uurwerken, en de bevloering, waarop dat alles rust, aan de onderzijde koepelsgewyze 
laat betimmeren, waardoor het geluid voor het kerkgebouw wordt afgesloten, en tegeiykertyd 
verkrijgt dat het geluid in de benedenruimte zich niet verliest, of zulk een toepassing wel een 
oüwaarheid vormt betwijfelen wy, en weten niet waarmede wtf daarvoor als inconsequent moeten 
geboekt worden. Trachten wij liever er na eerst op de hoofdgebreken te letten alyoren» 
T*y ons in zulke details verdiepen. De waarheid zal altyd, wanneer wij deze verkrygen, toch 
nog verschillend begrepen worden. Zoo velen dienen één God, doch elk op zyne wyze. Toch 
gelooft een ieder voor zich de w a a r h e i d te hebben; zoo zal het ook in de kunst wel altyd 
blyven; en het verschil bestaan. Juist uit de leugen wordt de waarheid geboren, maar maken 
v̂ y allerminst tot leugen wat een andere benaming verdient. Wy rekenen «ene dergelyke con
structie onder de zooals wy gezegd hebben a r c h i t e c t o n i s c h e vry heden , die onder 
énkele omstandigheden kunnen gebillykt worden en daarom te meer achten wy het misplaatst 
dat hoogst verdienstelyken arbeid op die wy'ze toegelicht, voor de lachlust der hoorders, by eene 
lezing moet dienen. Daar Is de keuze nog ryk genoeg voor; men leze slechts het flink 
gesteldeartlkel.de o f f l c i e e l e r i c h t i n g t e n t o o n g e s t e 1 d" en behandeld in dezelfde 
Opm erker. 

Ook verder biyft ons veel onbegrijpelyk In des Heeren Moolenaar's waarheden, vooral daar 
waar gezegd wordt: .die over kapitaal kan beschikken, kan wel monumentaal zyn, want voor-
»beelden en afbeeldingen van kerken en koepels zyn er ruimschoots" Wel een armzalige voor-
stelling van den bouwmeester, die alleen door geld in staat Is te koopen en te copiëeren en 
daaronder zyn naam te stempelen. Neen, het kapitaal vormt den bouwmeester, vormt het 
monumentale niet. In het kleine, waar dikwerf alle hulpmiddelen ontbreken, herkent men den 
kunstenaar even goed, dikwerf beter dan in het groote, waar alles beschikbaar is. Lang niet 
altyd maakt kapitaal kunst. Hoevele gebouwen, die schatten gekost hebben, bewyzen zulks. 
Zoo Is het begrip omtrent de waarheid ook te dien opzichte tusschen ons beiden verschillend. 
Dat geeft troost voor het geheel. 

n . i 

B A D EN Z W E M I N R I C H T I N G E N . 
Er is voor alles een tijd. Wordt de aandacht eenmaal op een artikel gevestigd, dadelijk 

verryzen overal magazynen waarin het besprokene verkrygbaar ie. De een verkoopt het 
zooals luj het aantrof, de ander doet meer, en heeft de vinding verbeterd, de derde, gaat nog 
verder, door het volmaakte te geven, en zoo klimmen de verhoudingen schrikbarend, terwyl de 
oorzaak van alles by allen hetzelfde is, de z u c h t t o t b e s t aa n. Op gelyke wyze z^n de 

en zwem-inricbtingen in de hoofdstad aan de orde. In velerlei vorm, zyn zy of op papier 
«antocht. Pat de zenuwachtige gejaagdheid die het magazyn artikel, ten deel viel. niet of In a 

http://gesteldeartlkel.de
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moge overslaan op de vele plannen van dergelijke inriohtingen, want het een zou het ande» 
schaden en daardoor zouden zij wegens te groote concurrentie elkander onmogelijk maken. Er 
kan inderdaad wel wat voor [gedaan, daar deze inriohtingen nog onder de minst bedeelden 
behooren. In andere landen zyn zy reeds langen tyd, en wanneer wy nu volgen behoeven 
wy volstrekt niet angstvallig te zyn, in de veronderstelling te zijn voor gegaan. Voor 
ons valt in het buitenland juist veel daaromtrent op te merken. Een der laatst gebouwde 
is de bad-inrichting te Reims. De bouwmeester is Oh. Boesoh. Het gebouw is rechthoekig 
van vorm, en zeer eigenaardig in den Moorschen styl opgetrokken, voorzien van twee 
verdiepingen. Drie ingangen zyn aan den voorgevel. Het inwendige is zoo ingedeeld dat de 
enkele baden zich op de beide verdiepingen van het voorgedeelte bevinden, terwyl het zwem-
bassin met de daarby behoorende kleedkamers in het achter gedeelte van het gebouw zijn. Da 
middelste der drie Ingangen, geeft toegang tot het zwembassin, en tot de beide zjjafdeelingen, 
waarin aan iedere zijde een wasch en wachtkamer is, benevens de inrichtingen voor Massage en 
andere behandeling. De beide zyingaugen waarvan een voor mannen en een voor vrouwen 
bestemd, geven toegang naar de bovenverdieping alwaar de kuipbaden zijn. 

Het zwembassin overeenkomstig de hier 
bygevoegde schets is langwerpig van vorm, 
Het is over de geheele lengte helder verlicht, 
door de ten deele glazen overdekking. Ter 
wederzyde is een van vlakke steenen tegels 
voorziene rondgaande weg waarop de tal» 
ryke in Moorsche styl betimmerde kleed
kamers uitkomen. Aan het einde van het 
bassin is een flinke restauratie, die de 
geheele breedte der zaal beslaat. Het 
water stroomt onafgebroken, van een als 
grot ingerichte hoogte. De diepte neemt 
gaandeweg toe, zoodat bet achtergedeelte 
voor pasbeginnenden het voorgedeelte voor 
ervaren zwemmers is. De steenen trappen 

geven gelegenheid tot afdalen. Alles wat voor dergelyke inrichting vereischt wordt, vindt men 
hier byeen, hetgeen gevoegd b\j de inderdaad breede opvatting, deze inrichting tot een der voor
naamsten uit den laatsten tijd kan doen beschouwen. 

EEN SCHOORSTEEN MET BIJZONDER LANG ROOKKANAAL. 
In de wasch- en bleekinrichting van Norbert, Langer & Zonen,te Oskau moest een nieuwe 

schoorsteen worden aangebracht, omdat de 17 jaren in gebruik zynde yzeren schoorsteen ver-
scheidene gebreken had en ook voor de twee ketels; slechts even voldoende was. Daar de 
ligging iri het nauwe Oskawa-dal en bovendien de plaats van den 80 M. hoogen schoorsteen juist 
was, in het midden van het bleekterrein, werd het daarop uitgespreide linnen dikwyls verontrei
nigd door het nedervallende roet. De plaatsing van een nieuwen, hoogeren schoorsteen in de 
nabyheid van het ketelhuis had groote moeilykheden, wat betreft de fundatiekosten, daar de 
grond zeer slecht was om op te bouwen en grootendeels uit slik bestond. Hierdoor kwam men 
op de gedachte een schoorsteen te bouwen, op een hoogte in de nabyheid. Het rookkanaal dat 



6 

naar die slechts 11 M. hoogen schoorsteen heenvoerde, was 280 M. lang. De 60 M., welke het 
dichtst bij den ketel lagen, waren horizontaal gesteld. Er werd met de geheele lengte Tan het 
kanaal een hoogte van 49 M. bereikt. De uitmonding lag 60 M. boven de ketelvuren. Ook voor 
de afleiding van het mogelijk indringende grondwater werd zorg gedragen. 

De hierdoor verkregen trekking is veel sterker; zelfs bij twee of drie dagen stilstand bracht 
de afkoeling van het rookkanaal daarin geen vermindering. Do temperatuur van het rookgas 
bedraagt bij het verlaten der ketels gemiddeld 280°, aan den voet des schoorsteens 80» C. 'sWin-
tere wordt slechts een der beide ketels gebruikt. De bereikte resultaten zijn de volgende: de 
aanleg is zeer goedkoop, hij werkt goed, men kan goedkoopere kleine kolen gebruiken, terwijl 
men bovendien van roet volstrekt geen last meer heeft. 

HEÏ ONDERZOEK VAN BLIKSEMAFLEIDERS VERGEMAKKELIJKT. 

De toepassing van bliksemafleiders neemt in de steden en op het platte land meer en meer 
toe. Er zullen weinig personen gevonden worden, die durven beweren, dat bliksemafleiders geen 
zekerheid tegen het inslaan van den bliksem bieden. 

Waar echter afleiders aangelegd zijn moet echter van tyd tot tijd hun geleidingsvermogen 
onderzocht worden. Hoe dikwijls dit onderzoek moet plaats hebben kan niemand zeggen; we l 
e c h t e r moet h e t g e s c h i e d e n , w a n n e e r een b l i k s e m s t r a a l den a f l e i 
de r ge t ro f fen h e e f t . Dit laatste kan echter iu de meeste gevallen ook niemand met 
zekerheid nagaan en is men daardoor verplicht in goede staat zijnde zoowel als slechte bliksem
afleiders, jaarlijks aan een onderzoek te onderwerpen, dat, wanneer het goed zal plaats hebben 
veel tijd vereischt en ook maar niet door de eerste de beste kan geschieden. 

Voor een slecht aangelegden afleider kan men zich vrijwaren, doordat men die dadelijk na 
de opstelling door een deskundige laat onderzoeken; men zij echter in de keuze dezer deskun
digen voorzichtig. 

Er zijn fabrikanten die meenen dit onderzoek met een galvanometer ter waarde van 4 & 5 
gulden te kunnen uitvoeren, doch men neme d e z e v o o r a l n ie t . 

Is men omtrent de deugd van een bliksem-afleider gerust gesteld, dan behoeven de beproe
vingen niet ieder jaar herhaald, vooral wanneer men toestellen aanbrengt, die zelfstandig aan
wijzen of een bliksemstraal den afleider getroffen heeft. 

Alvorens echter tot de omsobr^ving van dit toestel over te gaan moeten wij eerst nog een 
en ander tot beter begrip van hen, die met de wetten der elektriciteit minder goed bekend zijn, 
meededen. 

Alle lichamen, door welke elektrische stroomen geleid worden, worden hierdoor verwarmd. 
Deze verwarming hangt in hoofdzaak af van de hoeveelheid elektriciteit, welke door het lichaam 
stroomt. Wordt deze hoeveelheid zeer groot, dan kunnen hierdoor ontvlambare stoffen in brand 
geraken en metalen tot smeltens toe verhit worden. 

Bij eene ontlading der elektrische wolk door den bliksemafleider doorstroomt ook eene zekere 
hoeveelheid elektriciteit de geleiding, waarvan ons echter de spanning geheel en al onbekend is. 

Door de praktijk is men er toe gekomen aan den afleider .eene zoodanige sterkte te geven, 
dat deze aan de doorstroomende elektriciteit niet zulk groote weerstand biedt, waardoor de gelei
ding zou kunnen afgesmolten worden. 
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Eene verwarming der bliksemafleider-geleiding kan echter niet worden voorkomen, toimj, 
dat men de leidingen van onnoodig grooten diameter neemt. 

En juist deze verwarming der leiding, wordt bij het volgende toestel gebruikt tot controle, 
of een bliksemstraal al dan niet den afleider heeft getroffen. 

Het toestel in de figuur afgebeeld, kon zoowel op grootere schaal aJaJlbij een bliksemafleider 
aan een woonhuis worden toegepast. 

dat zij op iedere leiding passen. Alvorens men ze op de leiding vastklemt,Cwordt (deze]'daar, 
waar zich de aanrakingsvlakten Imvindon, met eene vijl, of met schunrlinnen fgoed schoon en 
blank gemaakte 

Zoodra nu de bliksem den afleider treft, gaat de^elektrische stroom door'de leiding naar'den 
grond, tevens ook gaat een nevenstroom door de klem lv, don staf S*5, en door] de onderste klem 
K, weder op de leiding L, terug, waarbij dnn de staf 8 S, afsmelt enjhetjplaatje P. los neerhangt. 

Dit laatste is het zekerste bewijs dat de bliksem de leiding getroffen heeft, en tal men nu 
den afleider aan een onderzoek moeten onderwerpen. 

Het controle-toestel kan — zooals aan den bliksemafleider ' in de figuur — dicht bij den 
beganen grond of in de nabij hold van een raam worden aangebracht. 

De constructie van het toestol is zoo eenvoudig dat het ook door een leek aan lederen blik
semafleider kan worden aangebracht, en de prijn van 6 gulden voor het complete toestel, met 
verpakking in een kistje, zekerlijk niet te hoog is in vergelijking met de voordeelen, die men, 
bij toepassing aan een bliksemafleider, van het toestel heeft. 

H. HnnuuiAMN. 

H B T I J Z E R A L S V E R S I E R I N G . 

Er zijn weinig materialen, die zulk een ontzaggflgke verhouding in het gebruik hebben ver-
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kregen, als het ijzer. Hoevele millloenen kilos zijn op het terrein der franscbe wereldtentoon-
stelling verwerkt, elk getuigende: dat de grootste overspanning voor het ijzer mogelijk is en db 
stoutste constructie zeker. Het heeft zich den weg gebaand, om aan het hoofd van alle mate-
rialen te staan. 

De tijd is niet verre, toen men er niet aan dacht, om huizen van ijzer zaftm te stellen. 
Alleen het denkbeeld joeg een rilling door de leden. En wat geschiedt nu, bijna een geheelen 
ijzeren stad wordt geschapen, om der nijverheid huisvesting te bieden. 

Hoe kunnen wij tegenwoordig het ijzer toepassen ? 

Het komt als staaf-, band, plaat- en balkijzer in den handel voor. Staaf- en bandiizer 

«,n reeds van oude dagteekening. daarop volgde het plaat, toen het balkijzer. Het middeleeuw-

sche smeedwerk, tooverde uit het staafljzer de schoonste versieringen. Onze tijd zorgt voor 

het balkvjzer, en de constructien die daarvan het gevolg zijn, boezemen ons ontzag in voor 

de wetenschap, die zoo juist de grens van alles wist te bepalen. Het balkijzer voerde tot het 

profiehjzer en talrijk waren de velerlei vormen, die toen elkander afwisselden. In Duitschland 

zag men daarin terecht gevaar. Velen zouden, onbekend met die wetenschap en zonder zich af 

te vragen of de toepassing gerechtvaardigd was, de profielen bezigen, en buiten de perken der 

bestemmmg gaan. Men trachtte naar gelijkvormigheid en de ingenieurs en architectenvereeniging 

wurt zulks te verkrijgen, waardoor de normaal profieleringen ontstonden. 

Opn.euw is eene groote uitbreiding aan de ijzerbewerking gegeven, waar het betreft dit in 
alle mogehjke profielen, tevens met versieringen voorzien, in den handel te brengen. Wij hebben 
voor ons hggen een flink uitgevoerd aantal platen, in nette omslag bijeengebonden. Het zijn 
werkstukken, bestempeld met den naam van . G e w a l z t e Z i e r u n d R e l i e f - E i s e n 
v o n G e b r . S e l l e r , K ö l n am R h e i n . 

Lijsten met talrijke profieleringen van af 0.012 M. met een gewicht van 0.55 kilo per M 

khmmen op m verschillende verhoudingen en goed gekozen vormen. Wij treffen daaronder aan 

b. v. No. 25, hoog 0.097 M. 4.38 kilo p. M. met negen geledingen. Onvergankelijke l i j s t e n ! 

oP goed oope w.jze binnenwerk mede te voltooien, waar hout weinig bestaanbaar blikt. Tutchen 

ensokkelhjsten, leuningen, enz. lijsten ter bescherming van hoeken, waardoor het gedurig a T t e n 

w d voorkomen, kortom eene zeer complete verzameling. Al dit ijzer, glad v L vorm v t 

knjgbaar m pnjzen van f 12 tot / 19 de 100 kilo, franco spoor of boot, te Keulen 

Daarna volgen de profielen voorzien van versieringen. Blad en sierlijsten, grieksche versie. 

T:^:: ihet tij:perk der renaissance'enz-met viakken e » ™^^z r it' i z:en g 8eD'dat de inrichting een goeden weg is ̂ ^De ̂  -
d. yzer zyn hooger en gaan van f 23,50 tot f 25,50 p. 100 kilo, franco boord of spoor, Keulen 
Gaarne maken w , er dan ook melding van en ge.ooven dat bij de eischen die tegenwoordig aan 
het xjzer gesteld wordt, ijzer op die manier bewerkt, vele voorstanders zal vinden Zoo dikwerf 
toch worden verfijnde profieleringen, nagelaten, omdat de ruimte, het niet gedoogt, de vrees dat 
n spoedt of a f g e s t 0 0 t e n ) o f d o o r h i t t e ^ ^ z u l l e D ^ ^ ^ w e i ^ ^ ' ^ ' d * 

niefgd zullen worden, maken de ruimte profielloos. en onherbergzaam. In zulkegevallen is derffeliik 

profiel,zer. goud waard. Wij achtten het dan ook niet onbelangrijk, op een der v e va fd^n 

aard b a a n d e mrichtmgen eens de aandacht te vestigen, ongetwijLd L de fir.a op Z r ; 

v r t u T g e n ^ 1 1 6 l n ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ™ ^ ^ ** teekeningen,'te kunnT 
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.*£ 2. V I E R D E J A A R G A N G . 17 Januari 1889. 

B O U W K U N S T . 

S L A A P K A M E R-A M E U B L E M E N T. 

Jos. Th. J. CUTPEES, Arohiteot. 

S C H O U W B U R G T E M O N T P E L L I E R ( F r a n k r i j k ) . 

M. CASSIEW-BEaif ABD, Arohiteot. 

{Bij de platen.) 

ij geven voor dit maal een blik op de kunst in onze woning. Hoe verdienstelijk de 

"bouwmeester het huis ook heeft gedacht, en stijlvol ingericht, het gaat verloren, wanneer de 

bewoner de meubelering zonder eenige overeenstemmiDg daarmede regelt. De stijl echter volge

houden, in alle deelen die dat buis moeten helpen bewoonbaar maken, en men verkrijgt dat 

gezellige, dat boeit en ons - eigen haard — goud waard - doet zijn. ledere kamer naar de 

bestemming behandeld, welk een afwisseling verkrijgen wij. Onze plaat geeft de inrichting voor 

•een dier kamers aan. Wanneer onze slaapkamer zooveel te zien geeft, inderdaad dan is een 

wakker oogenblik welkom. Hoe menigmaal wordt dit vergeten, en geschiedt de keuze onzer 

meubelen zonder de minste overeenstemming. Van alles wat, en de spraakverwarring door de 

verschillende atylsoortea op deze wijze gevormd, maakt de omgeving voor ons koud en weinig 
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«aDtrekkelijk. Juist de kleinigheden vormen het geheel compleet. Dat wordt nog te veel uit 
het oog verloren. 

De andere plaat geeft een der schouwburgen uit den laatsten tijd te zien. In het jaar 1884r 
werd deze te Montpellier gebouwd. Monumentaal van karakter, is zoo voor Indeeling als ver-
siering de meest mogelijke , zorg besteed, - en strekt deze den bouwmeester M. Gassier Bernard 
tot eer. Ook de ruime plaatsing gaf gelegenheid, alle gevels tot hun recht te doen komen. 

Daardoor werd de schouwburg bestemd voor een der fransche steden, in grootte in geea 
vergelijk tot Parijs, in verdienste toch zoo dat zy in dien grootere omgeving een eren welver
diende plaats zou kunnen vinden. 

K E U R E N E N W E T T E N , 

Daar is in veel terugkeer tot het oude te bespeuren. De onderwerpen van den dag 
wyzen er op. Het ware te wonschen dat zulks ook met de uitbreiding onzer steden het geval 

"-WaS- H o e v e l e n t o c h kenmerken zich, door dat eigenaardige en pittoreske, dat stadgenoot en 
vreemdeling er gaarne doet verwijlen. De kronkelende grachten, de straten aan het einde als 
het ware door een toren afgesloten, zif behouden altijd hun nieuw. .Hoe geheel anders is het 
met den aanbouw van de laatste jaren gesteld, die door eene rechtlijntgl eentonigheid uitmunt. 
Waarlyk, voor de ontwerpers behoeven geeu. monumenten gesticht. Waar het gemeentebestuur 
uitmunt in zoovele bepalingen, die den bouw belemmeren, daar ware het te wenschen, dat op 
eigene handelingen eens meer gelet werd, en begrepen dat een stad geen verzameling ah nit de 
blokkendoos neergestapelde huizen moet zijn, maar daarvoor bijzondere kennis gevorderd wordt. 
Ook het behoud van het goede verdient bescherming. Wanneer ziekenhuizen, scholen, boek- en 
lampenwinkels, wielrydersmagazijnen en kerken de voornaamste grachten gaan vullen, gaat het 
karakter weg, is de verhouding verbroken. 

Toch zien wij dat dagelyks gebeuren, en is het te bejammeren dat kerken en andere mo-
mumentale gebouwen op onze pleinen door barakken en werkplaatsen zijn omsloten. Met de 
oprichting der wijken wisten onze voorouders rekening te houden, en wat er niet behoorde 
kwam er niet van, vandaar dat alles zoo compleet aaneensloot, vernietigen wy dat, dan gaat 
het geheel verloren. Dit moge wel eenige overweging verdienen. Daar wordt zooveel gedaan 
tot bevordering van het algemeen welzijn, tot verbetering van het verkeer enz. Elke tak van 
studie of nijverheid tracht er na, zijn woonplaats daarin de eerste te doen zijn, zou vereeni-
ging van deskundige krachten niet in staat zijn om op de herstelling van het goede oude 
aan te dringen, zoo veel vraagt die hulp, - • en het was het beste monument ter eere van 
verdienstelijke arbeid gesticht. 

Wij hebben een voorbeeld in onze Munttoren, die eene gunstige gedaanteverwisseling onder
ging. Doen wij dat niet, dan staat de tijd voor de deur, dat al het schoon waarop wy ons 
verheffen, alleen in de geschiedenisboeken bestaat. 
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H Y D R A U L I S C H E L I F T E N . 

G 

i^g. 1. 
Al gehael annzioht. 

De liften zijn in onzen tijd een onderwerp van studie, en vormen tegelykertijd eene vinding, 
•die meer en meer toepassing verkrijgt. Talrijk 'zijn de vele aanbiedingen, iéflör in verschillende 
vorm en constructie, hetgeen de onderstelling wettigt dat ook de plaatsing velerlei is. Zij bieden 
dan ook groote voordeden aan, nemen minder ruimte in dan trappen vereischen, geven gelegen
heid zware lasten gemakkelijk omhoog te voeren, en zijn bovenal in hooge gebouwen voor de 
bewoners een werkelijk gerief. Hoewel in vergelijk met het buitenland onze woningen nog niet 
zulk een torenhoogte hebben bereikt, en vooral gemeentelijke bepalingen dat voorkomen, zoo is 
echter op pleinen of groote opene ruimten hoog bouwen toegestaan, en is daar de lift op zijn plaats. 
Ook vooral in ziekenhuizen, waar een zoo gemakkelijk mogelijk vervoer vereischt wordt. Wij 
voldoen dan ook gaarne aan het verzoek van den Heer F r ed. St iel tj es & C o.. K e i z e r s -
g r a c h t 745, A m s t e r d a m , iets meê te deelen omtrent de liften van de «American Elevator 

Company." Hoewel het weekblad De Ingenieur daarvan ook 
eene nauwkeurige omschrijving heeft gegeven, tellen wij 
zoovelen onder onze lezers die daarvan geen kennis namen, 
dat wij gaarne eenige plaatsruimte daarvoor afstaan. Nu 
vooral bijna iedere stad van eenig aanbelang, voorzien wordt 

B v a n e e n e waterleiding, vergemakkelijkt dit de daarstelling 
der hydraulische liften. Vroeger werd voor den aanleg van 
dergelijke liften eene diepe put vereischt, tot plaatsing van 
den cylinder; daardoor werden de kosten belangrijk verhoogd, 
daar deze beneden het grondvlak moest aangebracht, behoor
lijk afgesloten en droog gehouden van de omgeving. Dat 
is bij deze constructie geheel overbodig. Figuur 1 geeft een 
overzicht van de geheele inrichting. Zware houten geleidingen 
dienen tot het zich langs bewegen der omhoog gaande 
kamer; die in eenigszins overeenstemmende vorm met onze 
tramrijtuigen, zeer geriefelijk is ingericht. Aan kabels opge
hangen bewegen deze zich over het wiel E. De toestel tot 

Q het aanbrengen der beweegkracht is op het grondvlak ge
plaatst, neemt betrekkelijk weinig ruimte in, en kan ach* 
ter eenige betimmering behoorlijk worden opgeborgen. Van 
E gaan de kabels naar C. Het wiel C is aan den zuiger 
in cylinder A bevestigd door twee zuigerstangen. Gaat nu 
de zuiger omlaag, dan klimt de kamer, het tegenoverge
stelde geschiedt in omgekeerde richting. De zuiger behoeft 
slechts de halve lengte af te leggen van die, welke de ka
mer doorloopt. Door het aanbrengen van grooter aantal 
wielen, kan de verhouding tusschen slaglengte zuiger en 
hefhoogte kamer worden gewijzigd. Ben reservoir of water
leiding brengt.door waterdruk den zuiger in cylinder A in 
beweging. De buis B onder en boven aan die cylinder 

K HIBA verbonden, bovenaan onmiddelijk onderaan met buis I ont- • 



Mg. a. 
Cylinder- on Waterregelaar. 

vangt het „ater. I it zijdelings verbonden «an B en lager aan de onderkant cylinder Water-
aanvoer gaat door een zuigerklep in 1. oyunaer. water-

Het water kan onder den zuiger in cylinder 
, A door de buis I wegvloeien. Als de zuigerklep 
tusschen de beide openingen staat, dan drukt het 
water den zuiger omlaag, en de kamer rijst. Is 
de klep voor de onderste opening, dan kan het 
water niet weg en is de toestel in rust. Komt 
de klep beneden die opening, dan kan het water 
evenmin weg, maar staat onder- en bovenzijde-
van cylinder A dan met elkander in verbinding. 
Het overwicht van de kamer doet deze dalen, de-
zuiger in cylinder A rijst, en het water boven 
dien zuiger gaat door B naar de onderzijde. Het 
waterverbruik vindt dus alleen bij het rijzen 
plaats. De zuigerklep wordt in beweging ge-
bracht door het wiel H, dat op een heugelstang 
in de buis I werkt. Wiel H draait door een 
koord, zonder einde, F, dat loopt door de kamer 
en van daar naar boven tot wiel G. Van uit de 
kamer kan hierdoor de beweging geregeld, trekt 
men F omlaag, dan gaat de kamer omhoog, en 
zoo omgekeerd. Het stilstaander kamer geschiedt 
op dezelfde wijze, en heeft de buis 1 in de ope-
ningen eene afsluiting met zeefvormig doorboorde 
bedekking, waardoor geleidelijke regeling van het 
water plaats vindt, hetgeen schokken bg stilstaan 
voorkomt. Ook te hoog of te laag dalen is by 
deze constructie niet mogelijk. (Zie fig. 8 op 
blz. 18). 

Alle zorg is genomen voor de veiligheid der 
inrichting. Aan vier metalen kabels is de kamer 

p opgehangen, die allen eerst over rollen in een 
ijzeren juk loopen en zich verder ter wederzijden 
in de kamer verdeelen. Zij zyn door "oogen be
vestigd aan een dwarsbalk, waarop de kamer 
rust en die de omhoog gaande geleibal ken om
sluit. De op figuren 6, 6 en 7 aangegevene vei-
ligheidsinrichting is aan dezen dwarsbalk ver
bonden. (Zie fig. 4 en 6 op blz. 14). Kabel 1 
en 2 (zie fig. 6), zijn niet aan den dwarsbalk 
bevestigd, doch gaan er doorheen, en dragen het 
balansstuk W, dat om O draaien kan. Dit stuk 

l«f t .ws. „ W e n H M H-, die M; . „ „ o ^ g . . o d e of M 6 n d e b e w e g i D g ,.„„„ ^ ~ 
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e' den arm Z, die op de as T 
draaibaar verbonden is. Is 
de spanning ia de kabels 
ongelijk, dan draait het ba-
lap sstuk, Z gaat omboog, 
dringt wig J tusschen gelei 
en dwarsbalk, waardoor alle 
beweging onmogelijk is ge
maakt. Daar de as Y over 
de geheele breedte der ka
mer gaat en de inrichting 
daar volkomen gelijk is, ge
schiedt daar hetzelfde.-Wan
neer de wiggen op die ma
nier zijn vastgezet, brengt 
men de kamer weder in be
weging door aan F te trek
ken, waarna de dwarsbalken 
los uit de wiggen raken, en 
gaat de toestel glijdende 
langs de wiggen omboog, 
tot het punt waar uitstijgen 
mogelijk is. Bij het stellen 
moeten alle ongelijke span
ningen in de vier kabels 
door schroeven, aan de on
derzijde geplaatst, worden 
•weggenomen. Zoodra een 
der koorden mocht breken, 
werkt de balans eveneens. 
(Zie fig. 6 en 7 op blz. 14). 
De inrichting der wiggen 
treedt automatisch in wer

king, wanneer het dalen te groote snelheid mocht aannemen. Dat kan geschieden bij overmatige 
belasting, waarbij alle koorden zouden kunnen breken, of door eenige onachtzame behandeling 
der inrichting; ook in zulke gevallen is dus voorzien. Daarvoor dient de suelheidsregeiaar. K is 

•een koord zonder einde, dat onder en boven over scbyven loopt, en door de arm X gaat (zie fig. 
6 e n 7)i bevestigd aan den dwarsbalk onder de kamer. De veren E' en G', waarvan de eerste 
tusschen twee op het koord K bevestigde knoppen opgesloten is, houden den arm, die om een bout 
kan draaien, in horizontalen stand. De scbjjf bovenaan brengt door conische raderen een gewone 
kogelregelaar in beweging. Wordt de beweging van de kamer en daardoor die van de schijf te groot, 
•dan trekt de regelaar een verticalen stang omlaag, kiemt daarbij het koord K vast tusschen een ex
centrisch en een vast getand rad (zie fig. 4). Daar de kamer blijft dalen, wordt de arm X nu om 
geworpen en door nok F' en as Y gedraaid, waardoor de wiggen door de armen Z worden aangezet. 
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Fig. 4. 
Snelheids regelaar. 

üi t een en ander blijkt, dat de aldus 

zaamgestelde liften een groote mate van 

zekerheid bieden, bij 'weinig onderhoud en 

waterverbruik, terwijl zy voor iedere hoogte 

en gewicht kunnen worden ingericht. 

In Amerika zijn deze liften zeer ge

zocht. Zoo waren in het laatst van 1887 

reeds 5000 ongeveer daar in gebruik, en 

zijn ook in Nederland in het ziekenhuis te 

Rotterdam v i e r stuks, Diaconessenhuis te 

Arnhem een. Hotel du Passage, Amsterdam, 

een in werking gesteld, dus bij plaat

sing vooraf te beoordeelen, terwijl de heer 

S t i e l t j e s tot het geven van alle inlich-

=. tingen bereid is. 

TelllffheidsTrig» 

Fig. 5. 

YeillgheldsfrlgT' 
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C E N T R A L E V E R W A R M I N G . 

Het rookvraagstuk, dat bij ons te lande in handen gesteld van deskundigen, eindigt overal 
in rook te vervliegen, heeft in de stad Boston in Amerika zich zoo goed als opgelost; door de 
centrale verwarmingsaanleg. De gelukkige inwoners dezer stad zullen do vraag naar warmte niet 
meer behoeven te doen, met de wetenschap dat zij daarbij talrijke de gezondheid nadeelige gevol
gen tot zich zullen trekken. - Geen rook uit de talrijke schoorsteenen zal hun meer hinderen, 
haarden en kachels zien hun doodvonnis geteekend. Eerstdaags toch wordt daar de eerste stede-
lijke centrale verwarmings-inrichting in gebruik gesteld. - Dit meesterstuk, zooals daarvan ge
schreven wordt, bestaat uit een tunnel met dubbele wanden, over de geheele oppervlakte bekleed 
met een warmte isoleerende stof, waarin zich de buizen bevinden tot af- en aanvoer van water. 

Bij den hoogen warmtegraad van het water 230° C. zullen zich de buizen sterk uitzetten. 
Die uitzettingskracht is zoo groot, dat de buizen reeds bij een druk van 2Ü0 atmospheren zouden 
barsten. Om dat te voorkomen, heeft men op afstanden van 100 tot 109 M. zoogenaamde com
pensatiestukken van phosphorbrons aangebragt. Deze bestaan uit twee in elkaar verschuifbare 
buizen, even als bij een verrekijker. 

De beide buisgedeelten liggen over elkaar en in de ruimte tusschen de wanden gevormd» 
zijn Tolletjes aangebracht, zoodat do uitzetting gemakkelijk kan plaats hebben. 

Het heeft vrij wat moeite gekost, om de warmte-hoeveelheid te kunnen bepalen, door lederen 
verbruiker gebezigd, doch al die bezwaren schijnt men op vernuftige wijze te hebben overwonnen 
en de laatst genomen proeven gaven den meest bevredigenden uitslag. 

P R I J S V R A G E N . 

NIEUW BURGERWEESHUIS TE KAMPEN. 

Regenten van het Burgerweeshuis te Kampen hebben een prüsvraag uitgeschreven voor het maken van een 

schetsontwerp met begrooting van kosten voor een nieuw te bouwen Burgerweeshuis op het Muntplein in de 

gemeente Kampen, en zulks onder de volgende oraschrUvIng en voorwaarden: 

Art. 1. Het terrein, op de by het programma gevoegde situatie door eene arceering aangegeven, wordt begrensd 

aan de noordelijke züde, door de speelplaats van do gemeenteschool en is daarvan door een muur gescheiden, 

en verder door de Muntsteeg, den Burgwal, het Kantongerecht en de Muntstraat. De rooUUnen z\in op het terrein 

met gemerkte stippeliynen aangegeven. 

Art. 2. Het gebouw, bestemd om 75 tot 100 weezen te huisvesten, moet zUn «it- en inwendig streng een-

voudig en solide en ingericht overeenkomstig de bestemming als verblöfplaatB voor kinderen uit de burgerklasse. , 
Het moet bevatten • 

Op den beganen-grond: 

a. Een regMtmktmer groot pi. m. 60 M», Ingedeeld in 2 «fdeellngen door dubbele deuren met elkander ver-

bonden en voorzien van de noodige wandvlakte tot het opstellen van diverse losse en getimmerde kasten; deze 

kamer te verbinden met een ipretkkamertje en met een brandvrij» Mui: 
b. Een gemeenschappelöke eetiaal voor jongens en meines voor circa 76 personen. 

e, Ben verblijfzaal voor jongens (80 & 86 personen). 
d. Een verblijfzaal voor melfOes (80 :\ 35 personen), 
t. Een kinderkamer voor kinderen beneden de 8 jaar (voor pi. m. 10 kinderen). 

f. Een fchoolverlrek voor huls- en godsdlenstonderwüs (voor pi. m. 26 personen). 
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g. Een keuken en bijkeuken ingericht om voor pi. ra. 100 personen te kunnen koken en niet aan de straat 

gelegen. 

k, Een provisiekamer. 

i. Een strijk- en mangelkamer. 

k. Een woonvertrek voor vader en moeder met een kantoortje voor den vader. 

I. Een kamer voor den kleermaker, zoodanig gelegen dat deze tevens toezicht op den hoofdingang heeft. , 

Op de verdieping: 

m. Een slaapkamer voor kinderen beneden de 8 jaar (pi. m. 10 kinderen). 

n. Een slaapvertrek voor jongens van 8—16 jaar (pi. m. 20 jongens). 

o. Een slaapvertrek voor jongens van 16 jaar en daarboven (pi. m. 26 personen). 

;). Een slaapvertrek voor meisjes van 8 -16 jaar (pi. m. 20 meisjes). 

q. Een slaapvertrek voor meisjes van 16 jaar en daarboven (pi. ra. 25 personen). 

r. Een ziekenkamer voor jongens. 

s. Een ziekenkamer voor meisjes. 

t. Een slaapkamer voor vader en moeder. 

u. Een slaapkamer voor de naai-juffrouw. 

ti. Een badkamer voor jongens en een badkamer voor meisjes, hetzij op den beganen-grond, hetzij op de verdieping 

gelegen. 

De vertrekken, onder k en ( vermeld, moeten zooveel mogelijk in luvt midden van het gebouw gelegen zfln. 

Voorts op beide verdiepingen, voor jongens en meisjes behoorlijk gescheiden, privaten, onder gebruikmaking 

van het tonnenstelsel; verder de noodige gangen, trappen, garderobe en verdere gemakken. 

Een gedeelte van 60 a 70 M2 van het gebouw moet worden onderkelderd, goed waterdicht en ingericht vcor de 

berging van winter-provisie. 

Het gebouw moet voldoende beschoten zoldemmte bevatten, zoodanig ontworpen, dat daarvan een gedeelte 

later kan worden ingericht tot slaapvertrekken. 

De niet bebouwde ruimte van het terrein moet worden ingerieht tot speelplaats, bleekveld en open plaats, waarop 

mede is aan te brengen een afzonderlijke bergplaats voor brandstoffen, voldoende om 60,000 stuks turf en 40 hectoliter 

steenkolen te kunnen bergen. 

Art. 3. Het gebouw zal moeten worden gefundeerd op eene paalfundeering, met palen van p. m. 8 M. lengte; 

de buitenmuren worden als spouwmuren opgetrokken. De hoogte van den beganen-grondvloer moet zijn gelegen 

op 2.85 M. + AP., terwijl de laagste waterstand bedraagt 0.26 M. - r AP. 

Voorts moet worden gerekend op de noodige gas- en waterleiding en mede op kanalen voor den aanvoer van 

versche lucht onder de kachels en voor den afvoer van bedorven lucht onder de vertrekken. 

De hoofdgevel van het gebouw moet worden gericht naar de zjde van den Burgwal, doch wordt het den 

ontwerper vrijgelaten dezen gevel evenwijdig aan de rooilijn achterwaarts te plaatsen, als wanneer hét terrein aan 

die zyde volgens de rooilijn door een ijzeren hek op gemetselde doortrokken scheiding moet worden afgesloten. 

Ook verdere door het gebouw niet aangevulde terreingrenzen moeten door hek- of muurwerk worden afgesloten. 

Art. 4. De volgende stukken worden verlangd: 

o. De plattegronden van de fundeering, de begane-grondverdieping, de Ie verdieping en den zolder met opgave 

van de bekapping; de begane-grondverdieping is tevens zoodanig in het gegeven terrein in te teekenen, dat deze 

mede als situatie dienst doet, doch mag ook eene afzonderlijke situatie-teekening worden geleverd. 

b. De gevel naar den Burgwal. 

c. Minstens 2 doorsneden, zoodanig gekozen, dat daaruit zooveel mogelijk de constructie van het gebouw is te 

onderkennen. 

Deze allen op een schaal van 1 k 200. 

d. Een travee van den voorgevel op een schaal van 1 a 20. 

De wijze van behandeling der teekeningen wordt aan de keuze van den ontwerper overgelaten, doch wordt 

opmerkzaam gemaakt op de wenschelQkheid om de teekeningen langs photolithographischen weg te kunnen repro-

duceeren. Voorts wordt verlangd een nota van toelichting en een uitgewerkte begrooling van kosten, volgens de een-
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heiflspriizen van het Bügevoegde tarieÉ. Het ohtweit. mag de som van f 60.000 in begrooting niet te boven gaan. 

Art. 5. Er worden uitgeloofd: eön prfls Van f600 en eene ptetnie van /-SOO voor de beide beste ingekomen ont

werpen. Bö niet-toekenning van de volle bekroning behouden dö prösoitschrijvers zich voor om, op voorstel van de 

Jury, de-uitgeloofde gelden op andere *$ze als premitm onder de beste ontwerpen te verdeden. Door de aanvaarding 

van de als prfls of premie toegekende gelden worden' de betreffende plannen eigendom van heeren Regenten prp-

Tutgchrtjvers. 

Het ligt in de bedoeling van de prtjanltschrovers om met den vervaardiger van het volbekroonde ontwerp over 

de uitvoering -daarvan te onderhandelen op den voet van het tarief, aangenomen in de algemeene vergadering van 

de Maatschappti tot bevordering der Bouwkunst, gehouden te Amsterdam op 31 Mei 1888, waarbjj het betreffende 

gebouw wordt gerangschikt te behooren in de He •klasse. 

In alle gevallen verbinden zich de prösuitschrjjvers het bekroonde ontwerp door geen ander dan door den ont

werper te doen uitvoeren, wanneer deze bereid fc op de voorgenoemde voorwaarden de opdracht te aanvaarden. 

Z8 kunnen zich echter niet verbinden om nooit een ander plan dan het bekroonde ontwerp te doen uitvoeren. 

Art. 6. De in art. 4 bedoelde stukkeu worden vóór of op den Iston Maart 1889 vrachtvrU ingewacht aan het 

adres van het Burgerweeshuis op den Vloeddijk te Kampen. Zü moeten van een correspondentie-adres vergezeld 

zön om zoo noodig met den inzender te kunnen correspondeeren. Ieder ontwerp moet gemerkt zijn met een spreuk 

of motto en vergezeld van een verzegelden naambrief, waarop van buiten dat motte is herhaald, en van binnen, 

naam en woonplaats van den inzender vermeld zijn. Het schrift op de teekeningen en bijgevoegde stukken moet 

Tan een andere hand, dan die van den ontwerper zijn. 

De motto's der ingekomen ontwerpen zullen bij advertentie worden medegedeeld in het Botiwkundig Weekblad 

•en in De Opmerker.' 

Art. 7. De Jury voor de beoordeeling, aangewezen door den Raad der gfemeente Kampen, bestaat uit de 

heeren K. de Vidal de St.-Germaiu, ingenieur-direoteur van Gemeentewerken te Kampen ; C. Muysken, ingenieur-

architect t« Amsterdam en F. J. Nieuwenhuis, architect te Utrecht. 

Dit programma is in overleg met deze Jury opgemaakt. 

Ontwerpen, die naar het oordeel der Jury een hoogere bouwsom vorderen dan f60,000 of die op een of andere 

wijze afwijken van de gemaakte bepalingen, komen niet voor bekroning in aanmerking. 
De uitslag van de beoordèeling zal mede bfl advertentie in het Bouwkundig Weekblad en in l'e Opmerker worden 

medegedeeld. 
Art. 8. De prüsuitsehrijvers behouden zich het recht voor alle ingezonden ontwerpen gedurende veertien dagen 

of minder, openlp tentoon te stellen, en zullen de betreffende niet-bekroonde plannen eerst na afloop dezer ten

toonstelling, doch uiterlijk twee maanden na de inzending, vrachtvrö worden teruggezonden aan de opgegeven 

correspondentie-adressen; gedurende dien t p zullen de stukken door de prijsnitschrflvere tegen brandschade voor 

een bedrag, gelijkstaande met de uitgeloofde premie, worden verzekerd. 

Art. 9. Deze voorwaarden met situatie-.teekening zijn op vraohtvrfle aanvrage, en tegen vooruitbetaling van 

een gulden, te bekomen bij den heer K. de Vidal de St. Germain, Directeur van Gemeentewerken te Kampen. 

Aldus voorgesteld door de leden van de Jury, Dee. 1888. 

K. DB VirAi DE ST. GEBMAIN. 

C. MUTSEBN. 

F . J . NlEtrWBNHUIS. 

TARIEF VAN EENHEIDSPRIJZEN, 

bedoeld in Art. i, zijnde gerekend de bouwstoffen verwerkt, doch zonder winst voor den aannemer. 

1 M8 grond ontgraven en weder aanvullen / "•2B 

1 M8 zand aan te voeren en tot ophooging te verwerken • » 0,oO 

1 Ml heipaal met inheien » * 

1 MS bezaagd dennenhout voor ftmdeering » 30.00 

1 M8 „ n » v o o r b a l k - e n kaphout » 8B-00 

1 M8 „ vurenhout voor binnenwerk , . . • » 46.00 

1 MS „ grenenhout „ $ » 6 0-0 0 
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1 Ms meskant bezaagd eikenhout « * . , . . / 100,00 

1 Ms best rood in kalkmortel w 10.00 

1 Ms miskleurig bardgrauw in basterdtras - ^ M,- » \%A0. 

1 Ms vlakke klinkers in sterke tras • 17.00 

1 Ms kleurig hardgrauw in slappe basterdtras voor gevelwerk 80.00 

1 Ms hardsteen (stoepen en zerken) 100.00. 

1 Mj pleisterwerk voor plafonds (vlak werk) • & • • • » 0.80 

1 Mg onder de rij berapen en vlak schuren in kalkmortel _ 0.88 

1 Ms bnitcnverfwerk, gronden, stoppen, tweemaal overgronden en oververven „ 0.60 

1 Ms binnenverfwerk in (glans) , , 0.80 

1 Mg Fraosch halfwit glas _ 2.S0 

1 KG. lood „ 0.25 . 

1 Kü. zink „ 0.85 

1 Ms klinker-straatwerk met inbegrip der klinkers . . . - „ 1.85 

Een stukadoor of eteenhouwer, per uur „ 0.20 

„, ambachtsman, „ n „ 0.14 

„ opperman, „ „ „ 0.11 

WATERLEIDINGTOHEN, VOOR EENE GEMEENTE VAN CIRCA 16000 ZIELEN. 

Het Bestuur der Veroeniging Architectura te 's-Hage noodigt de leden van alk bouwkundige Vereeniglngen In 

Nederland uit tot medewerking naar bovenstaande prijsvraag, waarvoor '/,() het volgende programma heeft vastgesteld: 
P B O O B A U U A . 

Art. 1. Het terrein wordt verondersteld eenigszins heurelachtlg te z|)n. De begane grond rondom den toren 

is gelegen op 1.50 M, boven waterpeil; de bovenkant van de houten fundeering moet liggen op l.BO M.'beneden 

waterpeil. 

Art. 2. Het grondplan van den toren kan ztyn cirkelvormig of veelhoekig. De bovenkant van het metselwerk 

•(dus de onderkant van het Ijzeren reservoir) moet zijn gelegen op ongeveer 26.60 M. boven waterpeil. 

Art. 8. Het cirkelvormig reservoir moet een Inhoud hebben van ongeveer 225 M8; het wordt vrijgelaten den 

bodem vlak of bolvormig te conatrueeren. 

De ommanteling van het reservoir moet z|jn samengesteld uit een Ijzeren geraamte, bekleed met hout, waarbij 

het wenscholtjk is tot do wanden en de afdekking dubbele beschieting te bezigen. 

Art. 4. Op 2 M. onder het laagste gedeelte van den bodem van het reservoir moet een waterdichte vloer aan

gebracht worden; behalve deze vloer, kunnen meerdere balklagen wordon gemaakt tot gemakkelijk plaatsen der 

trappen en tot verbinding der standpijp. 

Art. 6. Er moet gelegenheid zijn om het gedeelte van den toren boven het reservoir te bereiken. 

Tot het verkrijgen van eenheid in oplossing, wat betreft de hierbij beoogde lechntiche cisclten, is een aohoma van 

standpijp met aanhooren bjj het programma gevoegd, hetwelk moet gevolgd worden. 

Art. 6. De stfll wordt geheel vrijgelaten.-

Art. 7. Van dit ontwerp worden verlangd: de vereischte plattegronden, een opstand-teekening en een door

snede, alles op de schaal van 1 a, 100. De behandeling dezer teekeningen (uitgezonderd In potlood) wordt don 

ontwerper vrij gelaten. Desverklezénde kan een perspectief-teekening toegevoegd worden, welke echter niet van 

invloed by de beoordeeling is. 

Art. 8. Voor het ontwerp, dat in de eerste plaats bekroond wordt, is bestemd een prp van vljf-en-twintig 

gulden (/•25.—) benevens het diploma, der Vereeniglng. Als tweede prjjs wordt uitgeloofd het diploma zonder gel

delijke belooning. . . • . 

Art. 8. Do .i|)d van. inlevering is bepaald vóör of op den 28sten April 1880, ten huize van den Isten Secretaris 

der Vereeniglng, den heer E. F. Ehnle, .Van-Kinsbergenstraat no. 28 te 's-Gravenhage, bij wien het In «rt. 5 

genoemde schema .is aan te vragen, alsook het programma.. 

Art. 10.. De Inlevering behoort te geschieden met stipte inachtneming van art. 44 van het reglement, Ijiidende» 

„Alle ingezonden ontwerpen moeten z||n voorzien van een motto. of. teekon en vergezeld van een verzegelden naam. • 
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De gewichten der gebruikte droge stoffen per * H. L. geruid, op de wüze ais bü mortelbereldlng gebruIl»H|k 

Is; de toegevoegde hoeveeiheid water ter •erkrUtfng van den zelfden graad van uiterlUke vochtigheid of iflylgheld 

bj) do gelijknamige mengsel», van de verschillende kalksoorten, de fabriek of herkomst der stoffen, de temperatuur 

van het water eebrulkt by het maken der,mengsels en die waaronder de proefstukken zyn verhard, alsmede de 

noodige gegevens omtrent de w|Jze van proetaeming en alles wat verder invloed kan hebben uitgeoefend, zoo nauw

keurig en volledig mogelijk op te geven. 

De te gebruiken bestanddeelen moeten sfln deugdelijk en onvemilacht. De steenkalk tot poeder gebluscht en 

gezift, niet versoher dan 2 weken, noch ouder dan 2 maanden; z|J mag na bereiding tot een styf deeg, onderwater 

geenerlel vorschijnselon van verateening vertoonen. 

Het tras moet binnen 4 etmalen aan de naaldproef voldoen. Het zand moét by voorkeur rivierzand zyn, of 
Althans zoo zuiver en scherp als voor goed metseizand noodlg is. 

De proeven moeten zyn trekproeven. zoowel met mortelstaaljcs ais met aan elkaar gemetselde steenparen, 

beide voor alle genoemde mortelsoorten na verharding in de lucht en bovendien voor do bastaardtras en de sterke 

trasmorteis, na verharding gedurende do 4 eerste etmalen in de lucht en vervolgens onder water. 

De proeven moeten genomen worden, na twee verschillende tydperken van verharding, nameiyk één van 28 
«traalen en één van 182 etmalen. 

Tot verkryging van vertrouwbare gemiddelden, moet elke proef zich over minstens 10 morteistaages en 8 steen-
paren uitstrekken. 

Meerdere proeven, welke voor het beoogde doel wairde hebben, zooals o.a. eene uitbreiding der trekproe 

«ver meer dan één monster ran elk der kalksoorten, breekpn>even, drukproeven, onderzoekingen nopens waterdicht 

held enz. kannen, ofschoon voor een bekroning niet gevorderd, tot aanbeveling strekken. 

A L G E M K E N B 1! 1! 1' A J; I K (i K N . 

Voor het beate en der bekroning waardige antwoord op deze prysvraag, wordt eea som van f 176.-ultgeioofll. 

Mochten Hoeren beoordeelaars niet tot een zoodanige volledige bekroning kunnen geraken, dan zyn zy bevoegd, 

«ene premie van ten hoogste f 1 0 0 . - als gedeelteiyk« bekroning aan een' of meer der daartoe waardig gekeurde 

antwoorden toe te kennen, in acht nemende dat het ge^amentiyke bedrag der premlBn niet boven f 176.— stygt 

Aan alle volledige of gedeelteiyke bekroningen Is verbonden de toekenning van het getuigschrift der Vereeniging, 

Hoeren beoordeelaars hebben de bevoegdheid, antwoorden die een onderscheiding verdienen, voor de toekenning van 

dat getuigschrift voor te dragen. 

Volledige en gedeelteiyk bekroonde antwoorden worden het eigendom dor Vereeniglug, die zich voorbehoudt 

daarvan gebruik te maken, zooals haar nuttig en doeltreffend zal voorkomen. 

Da antwoorden mogen niet door den vervaardiger geschreven zyn. moeten van een motto of toeken voorzien 
zlln en vergezeld van een verzegelden naambrief, op welks omslag behalve dit motto of teeken ook oen oorrespon-

dentle adres moet voorkomen. 

De antwoorden benevens eene boeveelheid van minstens 8 Liter van elk der by de proeven gebruikte mortel-

bestanddeelen, moeten vraohtvry worden ingezonden aan het adres van don Isten Secretaris der Vereealalng 

Spuimaier 10 te Rotterdam, vóór of op den laten September 1889. 

De Inzender, die voor eenige bekroning in aanmerking komt, verbindt zich, enkele gemaakte proeven in tegen-
woordigbeid der Jury te herhalen. 

Ais beoordeelaars hebben zich bereid verklaard op te treden, de Heeren: 

H. T. SCHALKEN, Luitenant-Kolonel Ingenieur te 0<m Haag 

A. D. POLVLIBT, Kapitein Ingenieur ^ J j . 

W, BADON GHIJBBN, Kapitein Ingenieur /,„„ w' 

die zich met dit Programma volkomen hebben voreenlgd. 

Tot mededinging naar bovengenoemde prysvraag wordt leder belangstollende ultgenoodlgd. 

Namens het JBesIvur. 

J. C. VAN WIJK, Voorzitter. 

J. P. STOK WZK., Ie Secretaris. 
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B O U W K U N S T . 

VOORGEVEL VAN HET ONTWERP VOOR EENE POLYTECHNISCHE SCHOOL 

A. A. O. VAN DUB STEÜB, Arohiteot-Ingenieur, Haarlem. 

(jBf de plaat.) 

Jfimp laat 4 geeft den voorgevel eener Polytechnische school, ons welwillend door den geachten 
•ontwerper ter opname toegezonden. De bouw is gedacht in gebakken en natuurleken zandsteen, 
Het sokkelgedeelte met inbegrip der daarop rondgaanden band van escozynschen steen. De kap 
is met leien gedekt, en voorzien van bronzen ornament en bekrooning. In het midden van den 
voorgevel de Aula. 

EEN KIJKJE OP DE PARIJSCHE WERELD-TENTOONSTELLING. 

Aller oogen sullen zich dit jaar richten naar het terrein waar de nijverheid in Frankryk's 
hoofdstad zoovele wonderen belooft te verrichten. Wij zullen zoo af en toe trachten daarvan een 
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denkbeeld te geven. Dat de Franseben een groot en magtig volk vormen, zal de tentoonstelling 

bewijzen, die niettegenstaande veler tegenwerking met zooveel zaakkennis wordt geregeld en 

zaamgosteld en daardoor slagen moet. Reeds hebben wij er op gewezen boe onder velen, de woning 

in verschillende vorm van af den oorsprong tot op het heden, hy de meeste volkeren in (gebruik 

•daar zal worden voorgesteld en wel onder de bekwame leiding van den bouwmeester CH. GABNIBB. 

Dat vormt reeds een verzameling het bezoek waardig. Niet alleen zullen die woningen een beeld 

geven van het tehuis, hier en ginder, van verleden en heden, maar de geheele inrichting zal 

daarmede in overeenstemming zijn. Dat 

verhoogt de waarde belangrijk. Daardoor 

wordt ieder afzonderlijk deel, een museum 

op zich zelf en zooals het algeheel aan

zicht doet zien wordt langs de kade 

d'Orsay de huizenrij opgesteld, tusschen 

de avenue La Bourdonnais en Suffren. 

Komt men van La Bourdonnais, dan 

begint de afdeeling met de meest primi

tieve woning, in de open lucht zooals 

Adam en Eva in het Paradijs betrokken 

hadden. Men weet zelfs al te verhalen, 

dat de ondeugende appelboom aan de 

voorstelling niet zal ontbreken en de 

beide Paradijsbewoners, in de kloeder-

dracht van dien tijd hunne rondwandeling 

zullen doen. Dan volgen de woningen, 

in holen, die tusschen steenblokken ge

vormd, die uit het tijdperk toen het 

brons en ijzer werd ontdekt, en als 

materiaal gebezigd. Eigenaardig gegroe

peerd dan eens hoog dan laag, maakt 

dit eene merkwaardige verzameling. Op 

de woningen ais het ware door de natuur 

gevormd, volgen die waarin den stijl de 

landaard doet herkennen der Egyptiers, 

Assyriers, Pheniciers, Hebreeuwers, Pe-

lasgiers, Btrurlers, Perziers, Hindoes, 

Germanen, Galliërs, Grieken, Romeinen, 

Bonnen, Soandinaviers, enz. Het tijdperk der Byzantijnsche, Romaansche, Middeleeuwsche en 

Renaissance kunst. De Slavoniers, Russen, Arabieren, Soudanezen, Japanezen, Chinezen, Laplanders, 

Eskimo's, Roodhuiden, Azteken, enz. allen zijn hier bijeen. Behoeft het gezegd, waar al deze 

woningen gestoffeerd zijn met de aan die tijden en volkeren bijzondere eigenaardigheden, omringd 

van boomen en planten zooals elk land oplevert, dit een nimmer geëvenaarde collectie vormt. 

Natuurlijk ontbreken, de noodige illustratien niet, en is het men zegt zoo gewillig aan te 

vullen, dat een harem er onder zal worden aangetroffen, dat een nagebootste Aspasius er lessen 

in de welsprekendheid zal geven, dat aan de midden-eeuwsche woningen de aan die dagen zoo 

frtük' 

1. Kiel- en leeiuwoiungOD. 
8. ABgyrisobe woning. 
6. T|)dperk der rennlsBance. 

ISgyptlsoho woning. 
PbenldBobo woulug. 
Woning uit Soudnu. 
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.rijke kostumes niet zullen ontbreken, en door de huisbewoners worden gedragen, dat Tan alle

volkeren zoo wel tamme als wilde de noodige exemplaren zullen worden opgedoken of voorgesteld, 

waardoor voorzeker bet duidelykste denkbeeld wordt gegeven, hoe het tehuis op het wereldrond 

is opgevat. Zooals de grootere afbeelding van enkele reeds nagenoeg voltooide en nog in aan

bouw zijnde woningtypen aantoont wordt alles met zorg behartigd. Zelfs vormt, het gedeelte

waar het tijdperk der middeneeuwen en renaissance zamenkomt, een marktplein waarop de tradi

tionele pomp niet ontbreekt. Inderdaad Gamier verdient voor zijne opvatting veler hulde, niet 

het minst die van zijn vakgonooten, die ongetwijfeld van zijn kennis en studie over dit onder

werp, veel zullen kunnen profiteren. Zelden werd een geschiedenis der bouwkunst, in 

trekkelijker vorm bijeengebracht. 
meer aan-

DE SCHROEFTAKELS PATENT LUDERS. 

Het algemeen gebruik der zoogenaamde Weston's takels, waar de last 

bij het loslaten van den handketting hangen blijft, heeft in de laatste jaren 

aanleiding gegeven naar volmaking dier toestellen te streven. 

Eene constructie die in hooge mate de werkzaamheid, zekerheid en 

duurzaamheid der takels verzekerd, is wel de scbroeftakel volgens patent 

Lüders als nevenstaande afbeelding. 

Deze nuttige werktuigen, die in Duitschland algemeen gebruikt worden, 
zijn hier naar verhouding nog zeer weinig bekend. 

De hoofdzaak bij dezen takel is de krachtoverbrenging door middel van 

een gesmeed stalen wurm en wurmwiel van Gruson's glashard ijzer. De 

wurm is éèn stuk met de stalen as, en de spoed daarvan maakt het mogelijk 

65 ^ van de trekkracht in arbeid om te zetten, terwijl dit bij de gewone 

Weston's takels slechts 80 % uitmaakt. Door de patentfrictie heeft men 

den last op elk punt in de macht en kan het nederlaten ook door het 

trekken aan den bandketting geschieden. 

Evenals het wurmwiel is de kettingschijf van Gruson's glashard gegoten 
ijzer en zijn de handkettingen van prima kwaliteit en extra beproefd. 

Op het smeren is bijzonder gelet en heeft de frictieschijf een zooge
naamde vetkamer voor consistent vet. 

De beide afbeeldingen in doorsnee, waarvan één zonder onderschijf, 
stellen een dergelijken takel van 2000 KG. draagkracht op '/„ der ware 
grootte voor, terwijl de eerste afbeelding op kleine schaal een beter begrip 
van het geheele toestel bij het gebruik geeft. 

Ook van de patentfrictie-inrichting voor hetzelfde toestel is eene af-
bcelding op ]/s der ware grootte. 
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Op de groote doorsnee-af beelding 
wordt bij o aangegeven de kap van 
gegoten staal, bij b bet wurmwiel, één 
gietstuk vormende met het kettingrad 
en van Gruson's bekend glashard giet
ijzer vervaardigd; o geeft de wurm aan 
die van gesmeed staal is, dat later is 
gehard. De wurm-as, die met deze één 
stuk uitmaakt, bevind zich aan het 
vrije einde, het handrad d van taai en 
sterk gietijzer, waarover de zoogenaamde 
handketting loopt. De beugel van de 
onderschijf van gietstaal is bij e, ter
wijl de schijf zelf door g wordt aan
geduid. 

Het einde der wurm-as met de 
frictietoestel is beter uit de afbeelding 
op Vi der ware grootte te zien. Zoowel 
de voor- als achterschijf er van, K' en 
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Kj, zijn van gesmeed ijzer 

en zitten met een langen 

spie op de as, terwijl zich 

tusschen beiden de bron-

. zen frictieschijf ƒ met pal-

tanden bevindt. 

De achterschijf K* is 
verstaald en loopt tegen 

de taats, zooals duidelijk 
uit de afbeelding blijkt. 

De op de tanden der frictieschijf rustende pal is bij Sop de afbeelding in dwarsdoorsneê te zien. 
Door het trekken aan den handketting (om te hijschen) en het draaien van het tandrad 

veroorzaakt de wurmbeweging een druk, die schijf K« tegen de taats en K' tegen de frictieschijf 
drukt, terwijl in geval de handketting losgelaten wordt, de pal in werking treed en de last belet 
te dalen. 

Trekt men daarentegen in omgekeerde richting aan den handketting, zoodat ook het tandrad 
terug loopt, dan wordt de druk van den wurm tegen de taats opgeheven en de frictieschijf be-
weegt zich om de schijf K', terwijl de pal geen weerstand uitoefent. 

De patent Lüders schroeftakels worden vervaardigd en beproefd tot 10.000 kilogram, terwijl 
het maximaal draagvermogen is gesteld als volgt: Maximaal 

Draagvermogen in KG. 

600 

Beproefd met KG. 

7(0 

1500 

2260 

8000 

4500 

6000 

7500 

8500 

10.000 

1000 

1500 

2000 

3000 

4000 

6000 

6000 

7600 

De e e n i g e v e r t e g e n w o o r d i g e r in Nederland van de fabrikanten dezer takels is 
de firma L a n d r é & G l i n d e r m a n , Spuistraat 6 en 8, A m s t e r d a m , waar ze in voorraad 
zijn, bovendien prijscouranten en inlichtingen op aanvraag verstrekt worden. 

M O R T E L - O N D E R Z O E K . 

Onder de korte mededeelingen door ons opgenomen, bevindt er zich eene dato 2 Februari 
1888, aflevering No. 8, waarboven staat: »Mortcl bij de oude volkeren." - Het betreft een on-
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•verzoek door Prof. Artus ingesteld, naar aanleiding der groota verbmdingakracht der mortel door 

de Romeinen gebezigd. — Dat onderzoek gaf tot resultaat, dat gewone mortel uit een deel goed 

gebluschte kalk en drie deelen fijn, scherp zand, vereenigd met drie vierde deelen gezuiverde, 

fijne, ongebluschte kalk, vereenigd werden en onder den tijd hunner werking spoedig verbruikt. 

Vier dagen later was de mortel zoo hard, dat met puntig ijzer die niet kon doorbroken worden 

en vormde zich na twee maanden tot een vaste steenmassa. 

Daar ook in het Bouwkundig Weekblad op dit onderwerp de aandacht was gevestigd, werd 

door de afdeeling Arnhem van de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst eene commissie 

benoemd om eene proef te nemen, in hoeverre de mededeeling recht van bestaan had. Die com

missie, bestaande uit de hoeren Portheine, Smgtink, Hollenbach en Freem, kwam voor ongeveer 

twee maanden geleden op het terrein van den heer Hollenbach bijeen. Overeenkomstig recept 

werd er een mengsel gereed gemaakt in verschillende vormblokjes, om te dienen tot trekproe-

ven. Ook werden goede hardgrauwe steenen met dezelfde specie aan elkaar bevestigd, waarvan 

eenige droog, anderen in het water gelegd werden. Het overschietend deel werd byeengekneed. 

De specie werd verwerkt toen men de warmte-ontwikkeling begon te bespeuren, hetgeen onge

veer 8 è, 10 minuten na het mengen plaats had. 

Alle stukken werden gedurende drie weken aan de lucht blootgesteld. De uitslag met d& 

vormblokjes was niet gelukkig, daar reeds met de bewerking zich weinig zamenhang vertoonde 

en bij het gereedzijn scheuren ontstonden. De gemetselde blokken gaven geene voldoende resul

taten, om daaruit eenige gevolgtrekking te kunnen maken. De commissie is van oordeel, dat, 

wil men uit dergelijke onderzoekingen eenig resultaat, de proef ook op groote schaal moet geno

men worden, daartoe had zij geen mandaat, en is het wenschelijk af te wachten wat omtrent 

het onderzoek der mortelspecie door den gemeente-bouwmeester te Stockholm, die 82 proefmuren 

deed metselen om daarna zijne bevinding vast te stellen, bekend wordt. 

In ieder geval verdient de commissie de dank van velen, voor de genomen moeiten en zou 
het wellicht wenschelijk zijn, dat waar de krachten eener enkele afdeeling van de Maatschappij 
voor dergelijke proefnemingen niet toereikend zijn, meerdere afdeelingen zich hiertoe onderling 
aaneen sloten. 

P R I J S V R A G E N . 

Het Bestuur der Vereeniging »Ar ch i t e c t u r a," te 'sGravenhage, verzocht ons te 

berichten, dat voor de prijsvraag W a t e r 1 e i d i n g t o r e n, tot juryleden zijn gekozen de Heeren: 

J. Springer, O. B. Posthumus Meijjes en H. G. Jansen, allen te Amsterdam. 

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 heeft de jaarlijksche 

prijskamp weder geopend en wel met de navolgende onderwerpen. 
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l*. HUT ONTWIOKI" VOOB KKN REOHTSGBBOUW TilfiN BKHOWVIO VAN KKN AUUONOIHSKMWNT8* 

KKCaTSANK WN KiVTONOlüfiBOHT IN lölüNR STA» VAN ONQ-IOVJSWIt '25,000 ZIBLSSK 

Het boawttrretn, groot 76 b|) 86 M., li met de langite lyde HOIOKO» aan den ojinnbaren weg, volgent eene 
Nohte rootlQn) bet geboaw k u durop'geheel TrUitaud ontworpen worden, 

I. V o o r d e r e o h t b k n k : 
ii. gou Klttlnguul vim 150 & 180 M' oppervlfttte; 
/>. oou (liiaraanKi'on/.onilo rniiilkaiuor, tovoim blUlOtbuok, onnovoor 56 M» «<root; 

o. «on nabij a golnKuii tfotulgonkamer ongevonr 85 U ' KI'OO<, IOVWIH ulu wiiobtlcnmor te Kubrullcou; ', }• 

</. oon griffie groot opgojvoov 40 M1; 
(, oon aan d grenieid vortoek voor den griffier; 
A nou vort rok voor don proi i ldrnt; 

g, een vertrek voor den reohter-oommliurU, gelogen by de gotulgenkamer, of anders |een afaonderlUk klolu 
getulgenvortroki In de nabUbeld hiervan; 

/j. oen kamer voor den offiolor van jmtltle \ 
i. oou kiviiior voor den •ubit.-off» van juntitin, grenxondn ami h; 
k, een advokatenkanur; 
/, een veldwaohtertvertreki Ueht bU den Ingang; 

m. een of twee cellen tot t||doll|kn Terwüderlng van beeohnldigden uit de alttlngan \ 
ii, oon arohlef voor den burgerl|]ken itandi wakrin rnlmte tot berging van ongeveer 600 itr, M. rogliterii lboog 

0,86 M.. diep 0.85 M,; 
o, een arohlef voor berging van reohterlUke iitnkknn, ruimte bevattende voor ongeveer 4001itr, M, regliten 

hoog 0.86 M,, diep 0.811 M.; 
;),' een bergplantt voor overtulglngiitukkeni groot ongeveer 85 M'. 

II. V O O r II III li a o I. o o u o r o u II (. 

.i;, oon xlttlagiKiial groot 50 A 60 Mil; 

r. oon vertrok voor don kantonreebteri gronxonde aan q\ 
ii eon uotulgonkaiiiori tovoim wiiulilkiiimii', groot pi. in, 85 Ml In de nabybeld van i/; 
(. oon grlllto groot pli in. 85 Mn; 
u, oon viu'i rok voor den ambtenaar van bet Openbnnr Mlnliterle i 

v. oon arohlef voor het kantonnuroobti rnlmte bevattende tot berging van pi. m.'jiho itr> M. regliteriijlioog 
0.86 Mi, diep 0,85 M.; 

in, oen bergplaati voor overtulglngiitukken) groot pi, in. 85 Mt| 

III. V o o r t i m o e t h o t g e b o u w b e v a t t e n i 

«>. oon arohlef tot berging van pi, m. 800 airi M. notarlHele itukken, boog 0.86 M., diep 0.86 M, 
'./. een woning voor den oonolorgo, beitHnudo uit ruime keukou on li & il vortrokkon. 

i, een kelder tot plaittiilng van de toeitelten voor de oeutrale verwarming, opHing van bnnditoflbn, onts, 
f', voorti de noodlge prlvatim en urlnoln voor publiek ea boamltten, bergpInatHou on verdero uumnkken. 
Do arolilofVortrokknn en bergpliiauon voor OTortulglngiitukkon moeten op den beganen grond gelogen B|)n en 

•toouoii vlearon en Mldorlugun holiboiu 

Wanneer inou het gebouw ontwerpt mot den voorgevel aan don ojienbaren WOK, mouon de alttlngwiialon, voor 
do iiioordere ruit, niet langt dien weg iljn golegon| 

lUilmlvo oon begaium grond, HUIK hot gebouw ileohti óóno Terdleplng hobben. 

Dn plaat* voor dn rechten In de alttlngttiilnn moet een vloer hebben, die 1 4 8 trodon booger tt gologon dan 
bet verdoro godeelty van die aaien* 

Het aan bet nndere uiteinde der aaien liggend gedeelte, bettemd tot ruimte voor bet imbllok, moet mot oon 
viuilo balnitradn van bet ovorlun undoolto van do xnlnu nffieioholden wortlnn. 
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Het goboiw moet icowel uit- kli Inwendig een eenvoudig, doch ernitlc w waardig voorkomen hebbem 
Ben groote Teetlbule, tagerleht ali een •oogenoemae salie dei pai perdui, wordt b. v, niet gewemeht. 

Verlangd worden: 
a« belde ptettegronden, ródr- en een der «ügeveli, lang», en dwnndoonnede. belde genomen o. a. orer dr 

groote ilttlngiiaal s, allen op een icbaal van 1 fc !<•<'; 
voorti een travóo van den Toorgerel en een T U de Blttlngmaal, op een lebui van 1 L 20, en een toeliehtende 

DKimorie, 
De fnniloHrlngen behonven aWt ffrtügógóvon te worden. 
De wl)«e van behandeling der teekenlngen wordt aan de keuie van den ontwerper otergelaten. 

De vervaardiger van het bekroonde ontwerp, wlen» teekenlngen niet voor photollthographUohe repreduotle 

nrtbaar ittn, neemt l>ti de aanvaarding der prönen de verpllohtlng op iloh, de door het Beitnnr aan te wilzen 

teekenlngen van aU» ontwerp voor dergelUke reproduetle geeohftt te maken. 

Voor het ter bekrenlng waardig gekeurde ontwerp worden nltgelooM de «irjuW-rilMwi mtdailti en het t^Mg-

nhrift der Mantiohapptli benevem / 100 In geldt 

jo. HET ONTWERP VOOR EEN DUBBELE VILLA. 

Het bouwterrein li gelegen In een villapark bil eene itad. 
De voorgevel li mlnatem 80 M. van den daarvoor gelegen parkweg verwilderd; het gebouw li overlgem door 

tul» omgeven. 
De eene woning moet bevatten: een veitlbule, een woonkamer, een eetkamer of «alon, een imntoertle of itn-

deervertrek, twee slaapkamen, een logeerkamer. 
De andere woning Jmoet bevatten; een veitlbule, een woonkamer teveni ootUnraer, eaa ulon, een iproekka», 

mertje, drie ilaapkamen, waarvan een op den aolder mag gelegen aUn, een logeerkamer. 

Deae vertrekken moeten over twee verdiepingen verdeeld worden. 
De vloer van de verdieping, onmlddellUk boven het louiterraln gelegen, moet 1.B0 M. hooger liggen, dan d« 

tiln om het huil. 
A u een der vertrekken van elke woning raag een kleine lerre grenaen. 

De «older van olke woning, waarop genoegaame bergruimte moet aanweilg aUn, moet twee dUnitbodeaka-

merijei bevatten; de logoerkamer kan ook op die «olden gelegentaün' 
In een goed verllohl louiterraln moeten iloh ten behoeve van elke woning bevinden: 
•en ruime keuken, provlile- en wijnkelder, «en bergpimitu voor branditoffen en een voor bloemen gedurende 

den winter. 
De louitermlni moeten een eigen Ingang van uit den tuin hebben. 
Alle verdiepingen moeten van al die gemakken worden vooralen, die b'ü een woning onmUbaar .l)n, of het 

oomfbrt kunnen bevorderen. 
Verlangd worden i de noodlge plattegronden, twee der voornaamite geveli, een of meer doonneden ter ophel

dering, al deie teekenlngen op de inhaal van 1 k 100» oei travee van den voornaamiten gevel op do lohaal van 

1 & SO) eene korte memorie van toellohtlng, benevem een gloMó raming van koeten van het gebouw, waarb|| de 

ftmdeerlng niet In aanmerking behoeft te worden genomen. 

De koeten van deae dubbele villa mogen de iom van f 40,000 niet overiohr|Jden, waaruit volgt, dat het gebouw 

een eenvoudig en vvlondolp karakter moet hebben. 
De wüae van behandeling der teekenlngen wordt aan de keuie van den ontwerper overgelaten. 
De vervaardiger van het bekroonde ontwerp, wlem teekenlngen niet voor photollthoirafliohe reproductie vat-

bur aün, neemt bU de unvurdlng der prilan de verpllohtlng op «leh, de door het Beituur a u to wUaen teeke. 

„Inge,, Tan /.Uu ontwerp voor dergelijke reproduetle «oBohlkt te raakon. 

Voor het ter bekroning wurdlg gekeurde ontwerp worden uitgeloofd de ritoiria m,daW, on het gituituMfl der 

UutiohappU, bonuveni f 100 In geld. 
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te kunnen oorrespondeeren, zonder den naambrlef te openen.. * ^ o noodi, met den Inzender 

Art. 2. De in te zenden .tukken moeten zön gemerkt met een spreuk of motto Er m * 
Drief worden bBgevoegd, waarop y » bulten dat motto ie herhaald B„ J * ^ g e 8 l o t e n n««n-
king en woonplaat. van den Inzender. AUe . ^ k e ^ L 7 ^ ^ " ^ ^ 
teeken. op te geven bö,de terugvordering. " ^ 80hterZfl*9 8 e r a e r k t ^ - * « » «^elm 

Art. 8. De teekenlngen mogen niét op houten ramen gespannen worden. 

. d e " ; : : : :e:r:g::g;:rrnVnUra9de het ietterMhrift -d e — • — - -

der ̂ itio^irirsrtr'"of büaidien de — ^ - - - — 
Art. 4 . De .ngezonden ^ Z ^ l ^ ^ ™ ' ^ ^ ~ -

«lt de leden: " gCSteld v a n e e n e «"«""'«'e van beoordeeling, bestaande 

W. C. MBTZBLAAS, lid van het Bestuur der Ma. 
H. W. VBTH, 

" " » » » » 
JACOB F. KLINXHAMBB, te Amsterdam, 
C. MtnrsoMs, , 
C H. PÏTBBS, te 's-Grarenhage. 

De Jury heeft het recht, wanneer geen antwoord fm- hat.^-i • 
.oor te stenen een premie ,n geld toe te L ^ T i : ^ ^ l ~ Z T ^ " ^ 
De premie mogen het bedreg. voor de prüzen geste.d. niet te boven g^n ^ r o p „„spraak hebben 

Art. 5. De bekroonde ontwerpen biüven, ingevolge art. 82 der wet, hit eigendom van de Maatschnpp,, 

-de ingekomen plannen worden tentoongesteld. «"""nnK in moi 1890, waarop 

adres terug gezonden. geheime teeken, aan een op te geven 

In bOzondere gevallen kunnen, op uitdrukkeillk vftrinnm... ^.. i_ . ^ 
het Bestuur worden teruggegeven. ' ^ ' ^ ^ ^ ' ^ <" b e s t e k door 



te 

^ 

Zinc, en Typ. Roeloffzen & Hübner 

Vademecum der Bmraivakken 1889, 
4? Jaargang. 

Aft 3. Plaat 4. 



'.•.•: 4 . V I E R D E JAARGANG. 14 Februari 1889. 

B O U W K U N S T . 

A M E R I K A A N S C H E H U I Z E N B O U W . 

{Bij de plaat.) 

rMii hebben reeds eenmaal in de gelegenheid geweest een overzicht te geven van den 
houw der landelijke woningen in Amerika. Wij kunnen thans over een paar uit de steden leti 
meêdeelen. Ook het streven om door velerlei sprongen, het eentonige aan de gevels «gen, te 
verbreken, valt hierbij op te merken. Dat is dan ook wel noodig, waar deze zulke ont
zaggelijke afmetingen hehhen. Dat in Amerika de liften zoo algemeen in gebruik zijn, « hy 
dergelijken hulzenbouw niet te verwonderen. Op de plaat is het gebouw te zien, waar de redactie 
en drukkerij gevestigd is van de Nieuwe Times. Aan dien bouw was een groot bezwaar ver-
bonden. Het in gebruik genomen gedeelte, bestaande uit vyf verdiepingen, kon niet gemist en 
alle veranderingen moesten geschieden zonder eenige storing aan de inrichting te verschaffen. 
Wij allen, die de bezwaren daarvan kennen, zullen moeten toestemmen, dat de Amerikanen eemg 
zijn, in het vertrouwen dat zich aan hunnen ondernemingsgeest paart, want niet alleen was het 
doel der verbouwing om aan het oude een beter aanzien te geven, maar tegelijkertijd moest hij 
gebrek aan ruimte het vijftal verdiepingen in dertien worden gewijzigd. De Amerikaansche 
bodem, bestaande uit eene zandbedding die zeer vast is. maakt zulk eene belasting mogelyk, die 
by ons wellicht zou eindigen met zoovele scheuren en verzakkingen aan te geven, dat slooper 
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en bouwer wel in elkanders nabijheid 

mochten blijven. Hoe het oude gedeelte van 

de buitenmuren ontdaan er bij ligt, is op 

de plaat te zien, evenzoo de wijze hoe het 

nieuwe uit massieve steenblokken bestaande 

werd opgetrokken. Bondom de gevels werd 

een zware steiger opgesteld, in staat om de 

steenblokken te kunnen dragen, die van 

daar hooger op werden gebracht. Op die 

wijze bleef de straatruimte vrij en de door

gang onder den steiger mogelijk. Met ver

schillende schranken werd de steen op vele 

plaatsen tegelijk omhoog gebracht. Verdie-

pingsgewijze werd dit vervolgd, waardoor 

geen steiger van buiten noodig was, daar 

alles over de hand werd neergesteld. Zeker 

eene doelmatige en praktische wijze van 

handelen, die tevens vele ongelukken voor

komt. Van af de fundering werden langs 

de gevel muren en op enkele punten in het 

middendeel ijzeren kolommen gelijktijdig 

opgesteld, die de geheele balklaag vingen, 

daar in het nieuwe gebouw geen enkele 

binnenmuur kwam. Oe plafonds werden 

allen boogsgewijze daar tusschen gemetseld. 

De gevels zijn tot op de hoogte der beide eerste verdiepingen van graniet en dan 

van zandsteen. De 18de verdieping is alleen reeds 28 voet hoog, gerekend van den vloer tot de 

zoldering. De ijzeren kap heeft vele bovenlichten en dient die verdieping tot werkplaats voor 

een honderdtal drukkers en zetters. Drie liften vormen de onderlinge gemeenschap tusschen de 

verdiepingen. Wanneer men in aanmerking neemt, dat 6 Walters drukpersen per uur 20.000 

nummers van de Times afdrukken, en dit alles zijn gang is kunnen gaan, zonder dat de ver-

houwing daarin eenigerlei belemmering schiep, dan verdient de wijze waarop de bouwmeester 

George B. Post het werk regelde en de aannemer D. H. King Jr., die het uitvoerde, allen lof. 

Het it opmerkelijk, tot welke angstverwekkende hoogte de Amerikanen over het geheel 

hunne gebouwen optrekken. Wij geven daarvan nog een voorbeeld in het Tacoma-gebouw te 

Chicago. Ook daar volgen 12 woon verdiepingen elkander op. De geheele hoogte bedraagt 168 voet. 

De gevel met zijne vele uitbouwen is rijkelijk van terra-cotta voorzien. Die oppervlakte is 

eigenlijk niet anders dan eene bekleeding tegen het ijzeren raamwerk, dat vanaf beneden omhoog 

klimt en daardoor den zoo lichten onderbouw mogelijk maakt. Vooral voor kantoren wordt de 

ruimte benuttigd, verwarming, electrisoh licht, kortom alles wat mogelijk is bij zulk een enorme 

exploitatie te vereenigen, vindt men hier bijeen. Het moet anders voor de bewoners der hoogste 

étage al een bijzonder vreemden indruk maken, zoo in het hemelruim hunne zaken te kunnen 

regelen. Daarbij vergeleken hebben onze woningen bet aanzien van.kinderapeelgoed. Eigenaardig 

is bij al dien bouw de constructie, die de muren geheel ondergeschikt maakt. Het huis is 

Taooma-a ebouw. 



u 
eigenlijk een ijzeren geraamte, waarom heen een muur is opgetrokken, dikwerf zelfs dam-nun 
opgehangen. Omtrent de ijzeren oonstructiSn in Amerika ia gebruik, wenschen wij later nog 
eenige verdere aanwijzingen te doen. 

OP DE P A R I J S O H E W E R E L D - T E N T O O N S T E L L I N G . 

T W B B D E O E D E I L T K . 

Behandelden wij in onze vorige de woning, thans 
willen wij ons tot enkele reeds voltooide en nog in bewer
king zijnde constructien bepalen: in de allereerste plaats 
den toren. De tegenwoordige hoogte is ongeveer 270 
Meter. Zooals op nevenstaande figuur photograpisch ge
nomen 10 Januari 11. te zien is heeft het ijzeren vraag
stuk reeds nagenoeg het eindpunt bereikt, en boven ver
wachting weinig ongeval veroorzaakt. Had men aan
vankelijk veel bezwaar, dat de werklieden niet zouden 
bestand zijn tegen de moeijelijke taak op zulk een 
enorme hoogte te arbeiden, dat beeft de praktijk gelo
genstraft, met het klimmen van den toren, bleef dank 
zij de steeds genomen voorzorgen om op verschillende 
hoogten bevloeringeu in het ijzerwerk op te hangen, het 
vertrouwen hun bijeen al veranderde ook het gezichts
punt, daardoor verviel het schrikwekkende dien kolossalen 
afstand eigen. 

In vakken van 10 tot 11 Meter werd eene der
gelijke bevloering aangebracht, zoodat de hoogte oogen-
schijnlijk zich als tot dat deel bepaalde. Zes bekwame 
timmerlieden waren steeds in de weer daarvoor te zorgen. 
Gok de strenge koude die men zich daar gedacht had, 
verschilde niet veel met die ter begauen grond. Zij be
droeg hoogstens 5 a 6 graden. Soms zelfs was het boven 
warmer dan omlaag, wanneer de zon haar kracht deed 
gevoelen, en veelal een vochtigen dampkring het lagere 
gedeelte killer maakte. Vandaar dan ook kwam het 
dat het werkvolk weinig de schapen vachten kleeding 
bezigde die bun tot verwarming was afgestaan. Hoe op 
die hoogte gewerkt wordt geeft de detail te zien. Ter-
wijl de vier kanten van den toren hier steeds nauwer 
aan elkander sluiten, helpen twee hijschkranon tot het 
opvoeren der constructie deelen. De van af de tweede 
verdieping loodrecht opgaande stijlen waurtuasohen de 
liften zich moeten bewegen, dienen om deze aan te 
bevestigen. Is de hoogte van 10 & 11 Meter bereikt, 
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dan moeten ook zij verplaatst worden. 
Als men nu nagaat dat beiden een 
gewicht hebben van 46.000 Kilo, dan 
is het tijdstip voor de verplaatsing 
en complete wederopstelling 48 uur 

zeker niet lang. Aan het eind van den toren komt de bekrooning. Daar vinden de bezoekers 
de laatste gelegenheid om het onvergetelijk panorama te overzien. Zooals de ingeschreven maten 
aanwijzen is de balustrade op 812.21 M. boven de oppervlakte der zee geplaatst. De hoogte van 
2.68 M. onder de balustrade is bestemd tot het doen van waarnemingen. Van af de balustrade 
voert een trap hoog 14.20 M. nog verder het luchtruim in en men is op den laatsten omgang, tevens 
het rustpunt van het meesterwerk. De hoogte bedraagt dan 826.716 M. boven de zee. 

Nog 6.785 M. en het vraagstuk is opgelost. Dit deel dient om vandaar het elecktriBch licht, 
in verschillende kleuren over de omgeving te verspreiden en zal ongetw^feld het phantastische 
het werk eigen verhoogen. Dan ook is de 800 Meter van af den began en grond bereikt. 

Al waait hier ook een sterke bries, de hoeden af voor zooveel constructie-kennis, die Eiffel 
onder de groote mannen onzer eeuw in de geschiedenis doet boeken. 

Het paviljoen van de republiek Chili hebben w\] reeds vroeger genoemd en daarbij mee
gedeeld, dat dit ontwerp door eene prijsvraag was verkregen. Drie werden bekroond en daar
van werd aan de Heeren Laurent, Savey Oo. de uitvoering opgedragen. De plaatsruimte 
is rechthoekig, en gelegen rechts van Won Eiffeltoren met het front naar de Seine. Het 
gebouw bestaat uit een dom op het middendeel, gevat tusschen vier hoektorens. 

Het materiaal is geheel en al ijzer, waartussohen in kleur verglaasde of terra-cotta versie
ringen, overigcDB beton, gebakken steen, pleisterwerk en weinig hout, dan alleen daar waar 
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andere materialen daarvoor moeiolijk aan te wenden waren. Ook is alles zoo geconstrueerd, dat 
bet uit elkander nemen weinig bezwaar oplevert, daar na afloop der tentoonstelling bet paviljoen 
op nieuw te Cbili moet worden opgesteld. Om veranderingen der temperatuur tegen te gaan, 
bestaat de geheele buitenwand uit dubbele dikten, waartusscben spouwing. De ingang heeft een 
monnmentaal aanzien en vormt één geheel tusschen de beide torens. Een ruime vestibule geeft 
toegang tot de tentoonstellingsruimte, die uit eene groote en twee kleinere zalen bestaat. Van 
af de gaanderijen komt men op de ter wederzijden uitgebouwde balkons. Onder de door eenige 
regeering afzonderlijk opgerichte gebouwen, maakt dat van Chili eene gunstige vertooning. 

DE VERDEELING ONZER TRAPPEN. 

Alhoewel de veranderde constructie onzer trappen, niet zooveel inspanning meer vordert als 
vroeger, daar in de meeste gevallen, de steektrap wordt gebezigd, valt toch ook daarbij het een 
en ander op te merken, wil men ook van de eenvoudigste zaamstelling gerief hebben. Wij vinden 
bier omtrent in een duitsch vaktydschrlft het een en ander meegedeeld, dat niet onbelaugrijk is. 
Volgens den algemeenen regel is vastgesteld dat wanneer A. de optrede en b, dé aantrede is (zonder 
bet profiel) de verhouding is als volgt, 

lo. h. en b: 48 cm. 4o. 2 h. en b: 63 cin. 
2o. 2 h. en b: 60 cm. 5o. 2 h. en b: 64 cm. 
8o. 2 h. en b: 62 cm. 6o. 2 h. en b: 66 cm. 

Van deze wordt 4o. gewoonlijk ook door ons gebezigd. 
. Uit de bieronderstaande tabel blijken de gunstige verhoudingen uit de verschillende daarop 

aangegeven afmetingen, deze zijn dan ook allen met vettere letter afgedrukt. 

VERHOUDINQSTAFEL (In oM.) 

Aantrede b, til 
O p t r e d e 

b = 

IS 
12,6 
13 
18,6 
14 
14,6 
16 
16,6 
ie 
16,6 
17 
17,6 
18 
18,6 
19 
10,5 
20 

h-f-b = 

48 

8 6 
3 6 . 6 
86 
84,S 
8 4 
83 ,6 
8 8 
82,6 
82 
81,6 
81 
80,6 
80 
20,6 
20 
28,5 
28 

60 

8 6 
8 5 
8 4 
8 8 

.88 
81 
30 
20 
28 
27 
26 
26 
24 
23 
22 
21 
20 

61 

87 
8 6 
8 6 
8 4 
8 8 
82 
81 
80 
20 
28 
27 
86 
26 
24 
28 
22 
81 

8 

62 

38 
37 
86 
85 
8 4 
8 8 
8 2 
81 
8 0 
2 0 
28 
27 
26 
26 
24 
28 
28 

h -e b 

68 

80 
88 
37 
36 
86 
34 
8 8 
8 2 
81 
8 0 
2 9 
2 8 
2 7 
2 6 
85 
84 
88 

as 

64 

40 
80 
38 
37 
86 
86 
84 
88 
38 
81 
8 0 
2 0 
2 8 
27 
2 6 
86 
24 

66 

41 
40 
39 
88 
37 
86 
86 
84 
88 
82 
81 
80 
2 0 
2 8 
27 
2 6 
2 5 

66 

48 
41 
40 
30 
88 
37 
36 
86 
34 
83 
88 
81 
80 
80 
2 8 
27 
2 6 

480 

40 
88,4 
87 
85,6 
84,8 
88 ,1 
8 2 
81 
8 0 
20,1 
88,2 
87,4 
86,6 
86 
86,8 
84,6 
84 

hb = 

500 

41,7 
40 
88,6 
87 
86,7 
84,6 
88,8 
82 .2 
81,2 
8 0 , 8 
2 0 , 2 
28 ,6 
2 7 , 8 
27 
26 ,8 
26,6 
84,8 

618 

« , , 
41 
89,4 
38 
36,6 
85,8 
84,1 
88 
88 
81 
3 0 
20 .2 
2 8 , 4 
27 ,7 
2 7 
26 ,2 
25,5 

•l/:i l i + b = 

68 

8 6 
85,4 
84,7 
3 4 
88,4 
82.7 
8 2 
81,4 
80,7 
8 0 
20,4 
28,7 
2 8 
27,4 
26,7 
2 6 
25,4 

Daaruit blijkt dat niet iedere formule voor elke hoogte bruikbaar is. Zoo is by voorbeeld 
B h. en b : 60 cm, bij klimming van 12 tot 14 cm. geschikt. Is daarentegen de optrede 18 cm. 
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dan wordt de aantrede naar die rerhouding slechts 24 cm. een zeer oagunstige maatstaf, in dat 
geval ia 2 h. en b : 64 cm. daarvoor beter, wanneer b. 28 cm. wordt. De onbekendheid ^etdeL 
verhoudmgen .s bepaald oorzaak dat over zoo vele trappen te klagen valt. dal zou ophoud» 
wanneer allen naar dezelfde berekening werden ontwikkeld. 

De Heer G. H Bruns jr. te Bremen, kwam door ervaring tot de volgende slotsom. Dat de 
lengte der eenevoetbewegmg tot de andere by het klimmen uitmaakt, de b r e e d t e de r aan 
t r . d e en a n d e r h a l v e o p t r e d e - en dat die maat overeenkomt met den gewon.n «tan 
van iemand van modelmatige grootte ter beganen weg. Verschillende metingen gaven voor en 

2 '.rrZ W d daBr0m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ -genomen. Na r L ^ z^n van alle tussohen 120 en 210 mm voorkoman^ ««• . -J J , ü , rormuie 

w ^ e hoogte d, p » . „ d o „„« , . , „ . ^ ^ " "**"**' ^ U " " "« 

VERBETERDE VERHOUD I NG8 TA FEL. 
H Optrede + l Aantrede = 646 am. 

, 1«0 : «66 , m : 864 , m • 868 | 188 : 300 , m : 869 . m : 868 , m : 860 | m : 866 I tM , «». , ^ . 0A 

X»0:860 | 18X:84 9M8 8 !84V lU8 !846 l:84:844U 86 !Iirnir-^TT a-^.. a " ' 

^ ^ 1H. ̂ _ u i ^ ^ 1 : i 8 ^ ^ 9 i U6,888, u a ! 8a6, U 7 ! 8 8 6 - n ^ ~ ^ 
»0 : 880 I 1M : 8t6 , ,6, : 817 | X68 : 81. j .64 . 8U I a66 : 8t8 | ^ . ., , ,„ . ... , r ' 
» O ! 3 0 M m : 8 0 4 , ^ , 8 0 ^ 6 8 , 8 0 0 | U 4 , ^ ^ ^ ^ ^ 

• ̂  ' V1 ! M 4 1 808 ! W 8 ' 808 ' 840 ' a M ' ^ 7 « 0 6 ! 8 , B | 8 0 e : 8 a 6 | 8 0 7 : m , 8 0 8 . 8 8 8 | 8 0 9 : 8 8 8 

V A N D E S C H R I J F T A F E L . 

Onze schryftafel heeft de goede eigenschap van allerlei aan te bieden, wat 
nieuws op kunst of industrieel gebied gedacht is. en in den hander ; ; ; ; 'geb a t Z Z 
circulaires, herinneren er aan, dat het menscheiyk vernuft niet rust by het t e g e l l r d l ü 

steeds er op uit .s naar het betere en ook nieuwere te zoeken. Wy kunnen n T a T ^ 
behandelen, dat gaat moeleiyk, enkelen echter willen wH +«, V.B„J T . y 

het A n t i E l e m e n t u m . ^ ^ ****** la d e ee rBte Plaat» 

Men moet den ondernemingsgeest bewonderen waarmede het T e c h n i s c h b u r e a u de 
Voogt te Amsterdam optreedt. Opvolgend weet men ons van daar al w a t het levenslicht 

! H \ T J T \ Z !5 0 U W m a t e r i a a l enz- N to bieden. Is het geen Tectorium. dan is het 
weder het Well's licht, .s dat eenige «ogenblikkon gedoofd, dan komt het Xylollth. Servisch 
marmer enz. waaronder veel door de goede eigenschappen, toepassing en navolging vindt, maar 
waarvan de V o e g t de eerste was die ons er mede in kennis bracht. Wy zouden haast onder-
echnjven, wilt ge omtrent Benigerlel vinding in het bouwvak toelichting wend u tot h e t 
l e c t i n t s c h b u r e a u de Voogt . 

Ook nu weder is het de nieuwe etof A n t i BI e m e n t u m die de aandacht vraagt. Anti 
Blementum .s een materiaal tot dekken von daicen. Het is een concurrent en een gevaarlUke 
zelfs voor het asphalt-papier. De grondstof bestaat uit chemisch geprepareerd Unnen, met een 

http://tr.de
file:///TJT/Z
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olieaohtie vocht doortrokkeo, dat in de bulteDluoht gebracht als cement verhard; daarbij is het 
weefsel, door druk te zamen geperst dus zeer aaneengesloten. De omschrijving zegt dat het 
iedere temperatuur trotseert. Hoewel de grondstof niet brandvrij is, vat deze toch niet spoedig 
vuur, en hebben genomen proeven, het nagenoeg gelijke kracht toegekend als dekkingen met 
zink of leien. Het weinige gewicht 1 kilo p. M. wat zeer lichte kapconstructie mogelijk maakt, 
is zeker reeds eene groote aanbeveling voor het gebruik. Daarbij is het een slechtewarmte-
geleider en kan het tot kil houden van ruimten als bekleedingsstof gebezigd worden. De duur
zaamheid maakt het goedkooper dan papierbedekking, dat meer onderhoud vordert. Uit de by 
de omschrijving gevoegde tabel blijkt dat het duurder is dan pannen, ook wat betreft het onder
houd na 10 en 20 jaar maar billykor dan houtoement, zink en leijen. De prijs per M. is ƒ 1.60 
tot ƒ 1.60. De wijze van dekking komt overeen met die van asphalt papier. Evenwijdig met den 
nok worden de rollen aangebracht, en iedere baan 0.10 M. op de andere gedekt. Ook kan het van 
nok tot goot als zink verwerkt, dan moeten daarbij driehoekige roeflatten gemaakt waarop do 
hanen saamkomen. Ook bij tijdelij ken bouw kunnen de banen op riggels bevestigd worden 
zonder gebruik van dakdeelen en kan het steeds op nieuw worden gebezigd, hetgeen oene 
belangrijke besparing geeft. De specie waarmede het overtrokken is kan bovendien in velerlei 
kleur worden geleverd. Te oordeelen naar de ons toegezonden monsters bezit de grondstof groote 
lenigheid en sterkte, wat vertrouwen in de dougd getft. Laat het asphaltpapler zich dikwerf 
met de hand scheuren dat is hierbij niet mogelijk daar het weefsel een sterk verband behoudt. 

De Heer J. Kroon Rz. te B u i k s l o o t , geeft eene verzameling attesten over het 
latten weefsel voor plafonds en wanden, verkregen gedurende 1888 tot op heden. Wij vinden 
daaronder de namen van velen onzer bouwmeesters, aannemers, enz. die de gunstige beoordeeling 
ook door ons daarvan indertijd gegeven volkomen bevestigen en het materiaal aanbevelen. 
Waar deze industrie zoo geheel en al hier te lande haar bestaan vindt, verdient bij die beoor
deeling do toepassing nog meer algemeen te zijn. Bij het daarstellen der plafonds zij men 
daaraan Indachtig. 

De uitgever O. L. Brinkman, vangt weder met een nieuw werk aan. N e d e r l a n d en 
• line b e w o n e r s door Dr. H. B l i n k . Het versohljïit In twee hoogstens drie deelen. 
leder deel bevat zeven afleveringen van vier vel druks i\ zestien pagina's. De prijs van elk vel 
Is ƒ 0.1 B. Te oordeelen naar de eerste aflevering is de uitgave van waarde voor allen die 
geroepen zijn met onzen bodem te moeten kennle maken. Men vindt In die aflevering eene 
hoogtekaart van den bodem, in de volgende een kaart van het stroomgebied der rivieren, 
historische kaart en die voor handel en verkeer. Vele opmerkenswaardige gegevens voor allen die 
aan de waterstaat verbonden zijn, daarmede noemen wij uit. aflevering 1 de grenzen, de histo
rische ontwikkeling onzer kusten, afneming van het strand. Amsterdamsch peil, polders, droog
makerijen, boezems, rivieren enz. De rivieren In verband met den bodem, het Maasgebied kortom 
veel dat de uitgave eene onmisbare gids voor veler, doet ẑ jn, waarom wij daarop gaarne de aan-
dacht vestigen. f!.?.Jr(tn'.' K • 

Ook voor de intrede van het nieuwe bouwseizoen, maakt de Heer D. (J. M o l e n k a m p , 

f l r m a S c h o l t e S p u l s t r a a t 74 A m s t e r d a m met z^ne bouwmaterialen zich gereed. 
Wij voldeden gaarne aan het verzoek eens kennis te komen nemen van de vele nieuwe en sier-
lljke modellen deurkrukken, en de volgens nieuwere oonstructle gevormde sloten. Onder die 
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deurkrukken trofifen wij velen aan, die om de zuiverheid van stijl en uitvoering verdienen genoemd 
te worden ; die bouwt, en daarvoor wat geld over heeft, vindt zeker zijn keuze onder die modellen. 
Omtrent de constructie van sloten en krukken doen wij hieronder de mededeeling van de firma 

volgen. 
VOORDEELEN DER PA.TBNT8LOTEN EN KRUKKEN. 

1°. De l ink a. 

Fig. 1. 
Patentelot 

in het n 

p— 

Wk 

• 
ir 

lidden van de dagschoot aangebracht en met deze door een tap 
verbonden, gaat de wrijving tegen de sluitplaat geheel 
tegen en bij een slechts geringe drukking tegen de 
deur, heeft de sluiting plaats, zonder dat men de kruk 
behoeft te gebruiken; 2o. aangezien de dagplaat uit 
twee deelen bestaat, kunnen de beweegbare deelen 
van het slot volkomen beschut worden tegen het on
gerief dat de schilder ze niet ontziet. Moeten de deuren 
geschilderd, dan kan de aan het slot verbonden plaat 
worden losgeschroefd en deze, met het geheele slot 
uitgenomen. Deze constructie biedt eveneens groote 
voordeelen aan boven gewone sloten, in geval van 
noodige herstelling of schoonmaken van het slot zelve. 
Dit kan, zooals genoegzaam blijkt, geschieden zonder 
het hout- of verfwerk van de deur te beschadigen. 

1 
-ü^' 

Fig. 2. 
P.itontkruk 

De voordeelen van de patentkruk zijn: dat deze 
gemakkelijk en zeer vast bevestigd kan worden in de 
deur, en daardoor het rammelen wordt voorkomen dat 
by de gebruikelijke krukken veelal hinderlijk is. De 
stift van de kruk heeft een vierkante doorsnede en 
sluit uiterst passend in den geleider. De timmerman 
heeft de stift slechts af te snijden op de noodige lengte, 
afhankelijk van de zwaarte van het regelwerk van de 
deur, zonder dat vijlen noodig is voor het passend 
maken. De bijgaande teekening geeft op duidelijke 
wjjze deze verbeterde en zeer aanbevelenswaardige 
construOtie te zien. Het spreekt van] zelf, dat de 
krukken bewerkt kunnen worden volgens elke gegeven 
teekening. 

Dergelijke sloten worden ook vervaardigd voor 
spoorwegrijtuigen en zijn b. v. in Duitschland aange. 
nomen als de beste in hun soort, zoodat ey in den 
laatsten tijd door bijna alle spoorweg-maatschappijen 
worden voorgeschreven. 
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B O U W K U N S T . 

M O N U M E N T o p g e r i c h t TE L E I P Z I G , t e r h e r i n n e r i n g 

A A N H E T J A A R 1 8 7 0. 

{B(f de plaat.) 

5»5pseze aflevering beweegt zich op het gebied der monumenten. Wij geven daarvan het 
belangrijkste uit den laatsten tyd. De plaat bevat het monument, te Leipzig, gesticht ter herin
nering aan het jaar 1870. Het is zeker een der meest eigenaardige. Het feit dat op 18 Augustus 
van dat jaar het Saksisch leger, onder aanvoering van den toenmaligen kroonprins, thans Koning 
Albert, bij het dorp St. Priyat la Montagne, veel tot de oTerwinning bydroeg, deed het besluit 
nemen dit heldenfeit door een monument te vereeuwigen. Ingesloten tusschen vele oude gebou
wen, die het marktplein telt, maakt het daarmede eene vreemde tegenstelling en zou de plaatsing 
in een nieuwer stadsgedeelte het monument zeker meer tot recht hebben doen komen. De 
hoogte is 18 Meter. De beneden plintstukken zijn allen van rood gepolijst Zweedsch graniet. 
Daarop volgt het pedestal, evenzoo van groen graniet, waarop het beeld der Germania troont. 
Aan den voorkant der pedestal is eene nis, waarboven een bronzen wapenschild, waarop de ver
gulden keizerskroon rust. In de nis is Keizer Wilhelm in zittende houding geplaatst» deze 
draagt den kroningsmantel en heeft het hoofd met lauweren omkransd. In de eene hand rust 
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het rijkszwaard in de andere de rijks-appel. Even ale do overige üguren is het keizerbeeld 
i meesterlijk weergegeven. 

Ter weor̂ aijden van den keizer staan twee banierdragers. Dat is evenzoo op de andere 
I hoeken, ieder stelt een der deelgenomen hebbende Duitsche volkeren voor. De personen te paard 
j zijn: rechts van don keizer de kroonprins, thans Koning Albert van Saksen, links de Pruisische-
kroonprins, later Keizer Frederik. De beide anderen zijn van Moltke en Bismarck. Al deze personen 

] zijn in de aoo welbekende uniformen. De pedestalylakten- zijn overigens door zinspreuken ge
vuld. Het geheel wordt bekroond door de schoone figuur der Germania, die tot de beste opvat-

| tingen gerekend wordt. Deze is hoog 4.1 M. en in koper gedreven, de andere figuren zjjn van 
brons. Enkele deelen zijn rijkelijk verguld, hetgeen het aanzien van het geheel verhoogt. 

De geheele uitvoering is met zorg geschied, volgens het ontwerp van den beeldhouwer 
Rudolf Siemerir.g te Berlijn, in 1885 te Koningsberg geboren. Deze eerst voor schrijnwerker 

j opgeleid, koos wegens zijn groeten aanleg voor de beeldhouwkunst dit kunstvak, en bracht het 
daarin, zooals hetontwerp doet zien, op zeer groote hoogte. Duitschland heeft velerlei verdien
stelijken arbeid van hem. 

!IKT COLUMBUS-GEDENKTEEKEN TE BARCELONA. 

Bij de opening der tentoonstelling te 
Barcelona, op 31 Mei 1888, werd, in tegen
woordigheid der koningin-regentes van Spanje,, 
een zeer verdienstelijk gedenkteekeu onthuld, 
hetwelk deze stad had opgericht voor den 
ontdekker van Amerika, die eens binnen hare 
muren zijn grootsten triomph beleefde. 

Het is een schoone karaktertrek van ons he
den, om voor zulke personen uit vroegere tyden, 
die het hunne toebrachten aan den voortgang 
en de beschaving der volkeren, gedenkteekenen 
te stichten en op die wijze den dank der 
menschheid te brengen. En niet het minst 
verdiende de man zulk een eer, die zijn geheele 
leven besteedde om de nieuwe wereld te ontdek
ken en daarbij in hooge mate te klagen had 
over de wankelmoedigheid en den ondank 
zijner tijdgenooten. 

De hiernevens staande afbeelding vormt 
het gedenkteekeu, terwijl men nog bezig is 
aan de laatste voltooiing te werken. 

Het werd vervaardigd naar het ontwerp van 
den architect Don C a y e t a n o B u i g a s 

Mon ra ba, uit steen, ijzer en^ brons, ter hoogte van bijna 60 M. en ter waarde van 
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S80.000 gulden. Het is door zijn schoone verhoudingen, niettegenstannde zijne bijzondere grootter 

een echt kunstwerk. 
Opmerking verdient de kolossale omsteigering, die bij het ineenzetten gebezigd is en op de 

figuur is aangetoond. Op vier punten gaan de vierkant inoengezette pijlers omhoog, onderling 
aaneen gekoppeld en met trekstangen verbonden. Van af die pylers gaan weder andere trekstangen 
tot het grondvlak en zijn daar verbonden en belast. Op die wijze is alle beweging aan het zoo 
ranke gevaarte ontnomen. Alhoewel dergelijke constructie zijn waarde behoudt, ook voor moge
lijke restauratie van het monument, moet uit den aard der zaak dat samenstel nog al kosten 
vereischt hebben. Als constructie is het zeker merkwaardig. 

Op een steenen platform, dat «ich bijna 1 M. boven den bodem verheft en geflankeerd is 
door zes liggende leeuwen, rust het pedestal, versierd met de wapenschilden der verschillende 
Spaansche provinciën. 

Tusschen die wapenschilden bevinden zich bronzen vullingen, waarop gedeeltelijk en relief 
tooneelen zijn voorgesteld uit het leven van den si ontmoedigen zeevaarder. Hier ziet men zijn 
aankomst in het klooster La Rabida, waar hij gastvrij ontvangen werd, toen hij, moedeloos door 
het lange wachten en de besluiteloosheid van de Spaansche monarchen, reeds op het punt stond 
Pransche hulp in te roepen. Gelukkig verkreeg hij daar nieuwe en betere aanbevelingen voor 
koningin Isabella. Men ziet hier verder zijn voorstelling aan het Spaansche hof te Cordova, zijn 
•onderhoud met de geleerden der Hoogeschool Salamanca, zijn zamenkomst met Ferdinand en 
Isabella in de legerplaats van Granada, zijn ontscheping in den haven van Palos den 8den 
Augustus 1492, zyn landing op het Bahama-eüand Guanahani, z\jn in bezitneming van het 
•ontdekte land van het koninkrijk Castilië en eindelijk zijn plechtigen intocht in Barcelona (den 
toenmaligen zetel van Ferdinand) na den terugkeer van zijn eerste ontdekkingsreis in April 1498. 

Het bovenste deel van het voetstuk is versierd met verschillende zinnebeelden der Spaansche 
provinciën, en de figuren van vele personen, die met Columbus hebben samengewerkt. Op het 
•voetstuk staat een uit gegoten ijzeren buizen saamgeklonken zuil van 16 M. hoogte, van boven 
Teïsierd, waarop een kroon, die een globe draagt, waarboven het kolossale standbeeld van den 
beroemden Genuees troont. Zyn uitgestrekte arm wijst naar het "Westen. 

Het standbeeld, geheel van brons gegoten, heeft een gewicht van 14 ton (14.000 KG). In 
het inwendige is een hydraulische lift gemaakt, zoodat de zuil tevens kan dienen om een schoon 
uitzicht te geven op de schilderachtige omgeving. De prachtig schoone ligging der hoofdstad 
van Catalonië, zal de indruk die het monument op den toeschouwer maakt, werkelyk grootsch 
doen zyn. 

DE HYDRAULISCHE LIFÏ IN HET COLUMBU8-GEDENKTEBKBN. 

Wij geven hierbij eenige schetsen van den aanleg der hydraulische lift, die de bezoekers 
omhoog moet voeren. De gezamenlijke machineriën zijn geleverd door de Londensohe firma Joseph 
Richmond & Co. 

Een gasmotor van Otto van 6 P.K. levert de drijfkracht. — De gestelde condition gaven den 
•constructeurs geen geringe moeielijkheden. Afgezien van de weinige kosten, die mochten besteed 
worden, moest het plan binnen 6 weken onder vaststelling yan boete voor latere oplevering wor
den uitgevoerd, daar het met de tentoonstelling moest gereed zijn. 

Wat de lift aangaat, waarvan de hoogte 184 voet bedragen moest, was voorgeschreven, dat 
deze moest werken met dlrekt werkenden hydraulischen druk. Door de inwendige inrichting der 
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«UÜ kon men geen gebruik maken y.n loopend kettingwerk on werd verder . 1 . oondltie gentold 
het gebruik van tegendruk-aooumulatoren om op te wegen tegen den dooden Iaat der lift. 
Verder moeaten de drukopnemera. de motoren, om kort te g a a n d e dr«fm.ohIneaen werktuigen 

geplaatat worden In de 
nauwe ruimte, die de met> 
aal- en atennbouw-werken 
van binnen aanbood. Dit 
vooral koitte den Ingenienra 
veel boofd breken». De rei> 
zigera moeaten daarb|j ter 
aterkte van 6 peraoneu met 
gelijkmatige anelheld op en 
af kunnen worden gevoerde 

De firma RiohmondAOo. 
gebruikte nu een gepaten* 
teerden compenaator van 
Oi.Ft Arober. Dase ingenieur' 
ia dan ook de uitvinder van 
de Inrichting, die zooveel 
auooaa heeft gooogat. 

De dooranedu geeft de 
conatruotie van het aokkel-
godoolte met de daarop' 
ataande /.wil, dia uit een 
aantal gpgoten jjzeren bul* 
ien beataat met flemen op' 
elkaar gezet. Binnen de 
cull beweegt aiofa de lift, 
Ben gewone lulger kon niet 
worden gebruikt, omdat 
men dan een boorgat van 
140 voet zou noodig hebben' 

-..u t gehad, wat te veel tHd en. 

I J " ^ ï ** b e ' 1 , , t e d U , T 0 0 r *** T ^ ^ P - u i g e r , waarb« de stang uit v e ^ 
.obeldene in elkaar aohalvende buizen beataat. Dé lehgte van den hoofd-oyllnder verminderde' 
dup,naar bet getal atanggedeelten. ""mnaorao 

De inriohtJng vnn den stana; bliikiult fl» <> RIL.» ,I, I . , 
,,„, * m m mi ü8- •'• lilke deel van den atang vormt togolliktUdlB' 
den cylinder voor den volgenden en draagt aan het hoofd een atop-bui 

, D<wr de werking, van het «aamgeperate water gaan dé .tangen naar boven, tot .ij elk tegen 
den aomllen rand vBn de .töpbu. vnn den volgenden/aan.tooten. D, onderate rand heeft fljne 
op^ngen, door welke bU het .t«gen het opgealotan'water kan o n t s p a n . Hierdoor wortt h 

r H T .T H,;Unfffly,il,l,0r hü,!r,; """ v i ~ 1 , > -erlng, terw«l elke atopbu. In het 
mWdan eafi. krula heeft, gevormd door vier armen aan de bultenate einden voorzien van rollen a 
dMlenen om de .tangen In het Inwendige van de zuil t» geleiden. Deze viervoudige onder-
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fltBuuing rat» den Tele.oOop.iulgefl in tertand met de goode .lultfngen der .topbuwen, verhln-
dert selfa kleine trilllngei», die aan de stevigheid afbreuk zouden kuimeD- doen. Plg. 10 geeft 
de dwandoorsnede van een stopbua vergroot to alen. 

In Plg. 12 i« het plan van de door A aangegeven kamer in het Inwendige der >all De 
ingang i, bij a aan de voonijde. Daar de gewelven in den .okkel der .uil «leoht. beperkte 
ruimte hebben (de grootste is 6,6 M. lang, 2,4 breed en 6,6 M. hoog) moert men aWen van het 
gebruik eener tegendruk-aooumulator met overeenkomstigen .ulgerslag en kwamen er voor in de 
plaats twee groep-aooumulatoren om den dooden last der lift te dragen, die In den plattegrond 

J f ' T en ' ' ^ a f tn«e8even"^df«* J« ^ ' d e belasting ontwikkelde drukking door 
middel van de te voren vereenlgde drukgeleidingen F. P. op den Tole.coop.,uiger overbrengen 

in flg. 2 - 4 is een dezer groep-aooumulatoren voowHteld, wier vaste stangen door oylin-
der.^omgeven,diedoftreengemeensohappelüke gewlohtkasttot een geheel ẑ n verbonden. Dl 
holle stangen staan van onderen In verbinding mot de drukgelelding en dé tegendruk, die vei 
kregen wordt doordien de zuiger werkt op de van boven kogelvormig afgeronde' deolen de. 
cylinders. De ruimte van alle 8 oyünders is iets grooter dan die in den Telesooop-zuiger De 
be asting van de kart , door het opladen van rteenen en», is zoo gemakkelflk te verkregen, dat 
he overgewioht er llftkamer. dadel«k voldoend, is. om den wr«vingsw(1orfltand van de drut 
geleiding te overwinnen en hot nederdalen door eigen gewioht te kunnen bewerkstelligen 

Het water treedt afwisselend uit den Telesooop-zuiger in de aooumulatortm en onW,keerd • 
wanneer de versisohte overbelaeting der «ewiohtskasten G de r«.lng van de llftkamer bewerkt 

L T rïf '« 8 t *l ^ ^ ^ ^ ^ hydrftUl,'0h6n druk - - werk-aconmu: 
la or, dte in Plg. 8 met B. en in Plg. 6 - 7 ataleriyic is voorgesteld. De bevestiging en de 
w«ze van werken vaneden varten stang met bewegel«ken en belasten cylinder geeft gLn afwi}. 
kingen met he esohrevene systeem de, tegendruk-aooumulator. Het laden van d ü k r a Z 
opn mer B gesohledt door een pomp O, die door de gasmaohine D wordt gedreven. Een kraan B 
n de leiding B. opent o, sluit de verbinding tu..ch„ pomp en acoumufator. die onTeverrmf 

6 0 En g . p0uden pe, rterkwte EngeLohe d.ilm werkt. De kraohtoverbrenger werkt indirekt 
de tegendruk-aooumulatoren. door tu..ohenkom.t van den- OompeneaWr van Aroher. E. Deze U 
een hydrauliso e oyllnder. wiens p l e f m8t behulp VIU1 ^ ^ m ^ ^ ^ 

trsoh ^ ; r / " ! ^ We0rKyden » r t ^ to—"• ^ e trommels drag!n exoTn. 
trisoh omloopende .plraalvoerlngen> elk met een ketting, die de trommel, met de onderdeelen 
der g ü w i o h t k M t 0 de tegandruk-acoulumatoren verbindt. Hierb^lent opgeme t 

k e t Z ^ ^ T - 1 ^ 0P ** hydraulLohen stang van den oompensat' werk; d 
kettingen zlo om de trommels wikkelen en du. trekken en werken op de gewiohtskateB wa rdoor de u tvl0 „ an het drukwatM ln ^ P d / ^ 

2ZL b e W e r k r 1 , ^ De k ^ ^ '" ^ 2 en 8 met K is a a n g e k n i p t om 
den bodem m—n en wordt om rollen bewogmi. p 

oü ling, ponden veroorzaakt. 

als „ l ' L T " 6 ' ^ 1 1 ' Y " " gerlng' daar '00r e lke 0**W** ^ «ooveel wordt gebruikt als noodig is voor den zuigerslag van den oompen.rtbi'.1 ' 

t 
op 
is 
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Naarmate de lift omhoog of omlaag gaan moet, wordt de leiding E, ran den compensator E, 
Fig. 8, met de buis A, van den arbeids-accamulator of met de buis A2 verbonden, waardoor het 
Terbruikte water weder naar het reservoir vloeit. Zijn de beide verbindingen gesloten, zoo staat 
de lift stil; overigens bewerkt zij zelf dezen overgang. 

Ben afzonderlijke veiligheids-ventil treedt in werking bij het breken van een der kettingen 
on veroorzaakt een langzaam dalen der lift. 

H E T L U C I G E N - L I C H T . 

Hoewel het electrisch licht als het licht der toekomst kan beschouwd worden, treft men ook 
daarbij nog onvolledigheden aan. Het groote nut valt echter niet te ontkennen en ook indirekt heeft 
zijn bestaan ten goede gewerkt voor het algemeen belang, omdat tal van andere lichtsoorten 
werden uitgevonden, die zich als mededingers opdeden. 

Een der belangrijkste van deze nieuwe lichtsoorten is het »Lucigen".licht, uitgevoaden door 

den ingenieur Lyle te Glasgow, en door den scheikundige J. B. Hannay aldaar aanmerkelijk 

verbeterd. Het is een gevaarlijk concurrent-voor het electrisch licht en overtreft het in sommige 

opzichten. Wij zullen ons bepalen tot de verklaring van de inrichting en constructie der Luci-

gen-lampen. Het Lucigen-licht ontstaat door de verbranding van zware koolwaterstofolie, die 

door geperste lucht in gasvormigen toestand wordt uitgedreven, terwijl de tegelijk uitstrooménde 

saamgeperste lucht, die te voren verwarmd is, de vlam voedt en daardoor een volkomen ver-

branding van de olie bewerkstelligt. Elke lamp heeft haar eigen olievat, een cylindervormigen 

blikken trommel, waarin de lucht door een boven het oppervlak der vloeistof uitmondende leiding 

wordt binnengevoerd. Aan de eene zijde drukt de lucht op de vloeibare lichtstof en drijft deze 

dan door een buis, die tot aan den bodem van het vat reikt omhoog, terwijl ze aan den anderen 

kant door een kanaal gevoerd wordt naar een buis, die tot den brander leidt. Zij stroomt door 

deze en door een slangvormige buis om het mondstuk van den brander, waar zij zamenkomt 

met de op gelijke wijze uitstrooménde olie. Hierdoor wordt die tot fijne stof verdeeld en om-

hoog gedreven, in welken toestand zij ontbrandt. Dan ontstaat een bundelvormige, ongeveer 1 

tot U M. hooge vlam, die een groot lichteffekt bezit. Deze sterke vlam van het Lucigen-

licht, in verband met de goedkoopte der te gebruiken brandstof, zijn dè voornaamste voordeelen 

der lichtsoort. De vlam verblindt niet; het licht is niet scherp en onaangenaam voor de oogen, 

maar helder, en tevens een groote oppervlakte verlichtende. Ook zijn de schaduwen niet zoo 

donker als bij het electrisch licht, zoodat het meer op daglicht gelijkt en men in de schaduw 

zeer goed kan werken. 

Een Lucigen-lamp van 2000 tot 3000 kaarsen sterkte, is even-goed als drie electr. lampen 
van dezelfde capaciteit. Ben lantaarn behoeft niet gebruikt te worden, daar het zelfs bij regen 
en storm goed blijft branden. Ook is de inrichting zelve zeer standvastig en eenmaal aangesto-
ken en geregeld, behoeft men er niet meer naar om te zien. Twee kranen dienen tot regeling 
van de grootte der vlam, die men even als een gewone gasvlam naar verkiezing kan grooter of 
kleiner maken. . 

Ook het transport der lamp is zeer gemakkelijk en de kosten gering. Overal waar brand
gevaar is uitgesloten en groote ruimten, zooals gieterijen, ketelsmederijen, werkplaatsen, rangeer-
stations, ijsbanen enz. te verlichten zijn, is het van onwaardeerbaar nut. 
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Voor eiken aanleg is noodig een luchtsamenperser, een 

ontvanger voor de geperste lucht en de lampen met hunne 

olie-reservoirs. De luchtpersmachbes kunnen natuurlijk 

naar verkiezing worden ingericht, hetzij met de hand. hetzij 
met stoom. 

De meest bruikbare apparaten levert de Lucigen-Light 

t 'o, limited te Londen. Fig. A. stelt zulk een drooge 

luchtpersmachine met stoom voor. Deze is voldoende voor 

7 lampen, elk van 2000 kaarsen. Deze machines werken 

met een gepatenteerden luchtventil, die beide einden van 

den cylinder bedient en zich bij elke verheffing geheel 

opent, zoodat dan de vulling met buitenlucht plaats heeft, 

terwijl telkens de geheele inhoud van den cylinder wordt 

uitgelaten. J^ÏJ ; 

A.Hannay-3p!!te1.tDroogelricl1t-PersIUachine. De lampen kunnen verschillende vormen hebben. 

De Hannay's lamp is in figuur A in verbeterden vorm voorgesteld; 

de lamp staat direkt op het olie-reservoir, zoodat zij wel de brnik-' 

baarste soort van het Lucigen-licbt levert. In het reservoir A bevindt 

zich de olie, waarop de door E toegevoerde lucht drukt. E is een buig

zame buis. B het aansluitingstuk voor de luchtgeleiding met den 

luchtontvanger, terwijl een regelingskraan er aan bevestigd is. Van 

binnen staat de buis F door een koperen buis die tot den bodem van 

het reservoir gaat met dit in verbinding en eindigt dicht onder de 

verbrandingskamer in eene dubbele ruimte. Door den kraan G kan 

men die verbinding regelen. In het onderste deel van de buis F be

vindt zich een van de olie afgescheiden kanaal, voor den toevoer van de 

geperste lucht naar de vlam. Dit kanaal kan door de ventil H worden 

afgesloten en mondt uit in de buis J. Aan deze sluit de slangvormige 

buis aan in het inwendige van den verbrandings-cylinder K. De slang

vormige buis omsluit de uit een dubbelen konus bestaande verbrandings-

B. Hannay's Patent Lu- k a m e r e n S a a t m e t z i J n a n d e r e e i n d e o ver in de buis L, terwijl deze onder 

cig. n-Lamp. den brander M naar de buitenste der reeds genoemde dubbele ruimte gaat. 

Ten slotte moeten we nog de hulpbuis N vermelden, die in communicatie staat met de olieleiding 

in F en door een ventil kan afgesloten worden. Het eind van deze buis mondt uit dicht bij de 

dubbele ruimte in de verbrandingsruimte en draagt een stop van draad en asbest. Om nu licht 

te maken, wordt de brander op de middelste opening met de hand vastgeschroefd door het aan

draaien van de moer, nadat men de koperan buizen, die in de brandstof reiken, voorzichtig heeft 

opengezet. Daarna wordt bij B de luchtgeleiding aangesloten en het reservoir met olie gevuld. 

De olie giet men door een fijne zeef, om elke vermenging met stof enz. te vermijden en daardoor 

verstopping te voorkomen. 

Bij het aansteken moeten de ventilen G en H gesloten zijn. Eerst opent men de kraan B, 

zoodat de lucht in het reservoir A komt; men houdt nu een licht aan den bovenrand van deu' 

brandcilinder K; vervolgens draait men ventil H een weinig open, en geeft behoedzaam lucht 

aan het olieventil G, waarop een fijnen stofregen van olie uit den brander komt, die aan het 
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licht wordt ontstolcen. De rerdere regeling geschiedt door de ventilen Q en H. Ook dikke olie 
kan men gebruiken, daar ze door de bewerking van zelf dunner wordt. Orerigens is het 
raadzaam, bij koud weer, als de olie geneigd is te verdikken, na het aansteken der vlam 
het olieveutil G te gelijk met het luchtventil H langzaam op te draaien, tot het eerste geheel 
geopend is. Ook is het niet zonder belang, vóór het aansteken der vlam, de kraan D van de 
afvoerlelding O te openen, om alle vocht die daar zich mocht hebben vastgezet, te doen-weg
blazen ; want anders zouden de waterdeeltjes de vlam kunnen uitdooven. Om deze reden kunnen 
de met stoom werkende Luoigen-apparaten piet gebruikt worden. Om de vlam uit te dooven 
wordt eerst het olieventil G gesloten, daarna de luchtkraan B en ten laatste het ventil H, opdat 
4e lucht in het reservoir nog tijdig kan ontsnappen. Ten slotte maakt men ö weder opeu, om 
de olie te latea wegvloeien. De hulpbuis N dient pm de vlam van zelf weder te doen ontbranden, 
in het geval dat ze door vocht in de olie mocht zyn uitgedoofd. Zooals reeds gezegd werd, 
draagt de buis een stop van asbest, die in de vlam begint te gloeien, terwijl gelijktijdig ook olie 
uit buis N stroomt. Dooft nu de groote vlam, zoo wordt de uitstroomende olie toch weer 
aan de gloeiende asbest ontstoken, zoodat geen storingen te vreezen zijn. 

De Lucigon-wagen verdient aller belangstelling; zij werd 
vervaardigd door B ü n g e r & L e ij r e r te Dusseldurf. De 
afbeelding geeft een voorstelling van de inrichting. De ijzeren 
wagen draagt aan het achtereinde een verticalen stoomketel, 
terwijl in het midden de stoomsamenpnrser staat, die direkt 
werkt. De beide cylinders zijn tegenover elkander geplaatst; 
de zuigerstangen zijn verbonden. De ontvanger voor de saam-
geperste luoht is onder den stoomcompresser aangebracht, terwijl 
vóór op den wagen het olie-reservoir is geplaatst, waarboven de 
lamp. Over het geheel is een dak gemaakt, waardoor alleen 
brander en pijp van de stoommachine uitsteken. Voor het olie
reservoir kan ook nog een zetel worden gemaakt voor den 

. . . . . „ „ voerman, terwiil achteraan nog ruimte is voor water en kolen 
Luolgon Lichtwagen van Banger & * 0 — » Ö » * 

Leyzer. Dniieldorr. te bergen. Als de vlam eenmaal is ontstoken, behoeft men weinig 
toezicht meer te houden en brandt deze rustig voort. De lucht en olie worden naar den brander 
gevoerd, die op de bovenomschreven wijze de schoone en heldere vlam te voorschijn brengt. De 
lamp van dezen wagen heeft eveneens een lichtsterkte van 2000 tot 8000 kaarsen; er kunnen 
echter ook driedubbele branders op worden aangebracht, waarvan het licht dan voldoende is 
om 640.000 M2, dat is 800 M aan weerskanten te verlichten. 

De voordeden der Lucigen-verlichting, het vermogen om geheel vrij te branden, de weerstand 
tegen regen en storm, de zwakke schaduw en groote lichtuitgestrektheid komen juist bijzonder 
ten goede aan den rijdenden toestel. Bij dringend nachtwerk, bij spoorweg-ongelukken, reddings
werk op zee, overstroomingen enz., levert het groote voordeden op. Ook voor militaire doeleinden, 
bij tijdelijke verbouwingen enz., heeft het veel nut. 

De kosten van verbranding zijn slechts ongeveer 80 et. per uur (aan creosoot, teerolie enz.) 
Dut is dus zeer laag. Meestal wordt de wagen in bet midden van de te verlichten plaats gezet, 
men kan dit echter wijzigen en met reflectors werken. Op de ijsbaan der schaatsenrijdersclub 
te Dusseldorf word deze verlichtingswagen met succes gebruikt. 
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B O U W K U N S T . 

B A V A R I A - B O U W T E F R A N K F O R T . 

SIMON RA VEIN STUN, Arohiteot. 

(By de plaat.) 

$*** ij danken aan den Heer J. Verheul Dzn, Architect te Rotterdam, de navolgende 
mededeeling, benevens de overname der plaat, nis gevolg van een bezoek aan Frankfort 
Aldaar, op de plaats waar het tegenwoordige gebouw staat, bevond zich vroeger het beroemde 
bierhuis »Zum Bavaria." Het nieuwe gebouw l'gt aan de Schillerplatz en Schillerstrasse en 
bestaat uit twee door brandmuren gesch.iden gebouwen, wanrvnn het achterste, dat gelegen is 
aan de Schillerstrasse, drie winkels en meer grootere magazijnen of kantoren en zes woningen 
bevat. In het voorste gedeelte zijn twee groote en kleinere lokalen voor bierhuis, onfe en res
tauratie enz., waarbij een afzonderlijke toegang en trappenhuis. Vervolgens zes winkels, twee 
groote magazijnen en twaalf woningen. De gevel in de Schillerstrasse is de voornaamste. De 
horizontale lijnen worden in den onderbouw vnn den voorsprong onderbroken; voor de twee 
groote lokalen van het cafe, welke in hoogte gelijk zijn aan drie verdiepingen van de zijvleugels. 

In de vullingen der bogen van den onderbouw zijn Sngeubeelden aangebracht uit Stein-
haufen's Oeschichte-Frankfurt. De dammen lus-chen de kozijnen van de insteek verdieping zijn. 
versierd met de portretten van bekende Frankforter personen. 



48 

De zuilen boven den onderbouw zijn Zweedech graniet, die allen een krachtig vooruitsprin-
gende kroonlijst dragen, versierd met massieve consollen. Boven de kroonlyst van het midden-
gebouw ia een verhoogd gedeelte aangebracht, waarvan de dammen tusachen de kozijnen eveneens 
eeno geschilderde versiering op gouden grond bevatten. 

De groep, die de koepel kroont, is van zink en stelt de Bavaria voor met een vierspan van 
leeuwen. Van binnen is vooral de cafe-zaal (beneden) zeer merkwaardig en rijk behandeld. De 
plafonds en muurschilderingen, daar met kwistige hand aangebracht, zijn van den decorateur 
Bant Thema. 

In het midden dezer zaal zijn vier groote kolommen, welke kunstmatig zijn versierd met 
een samen windsel van hop, in smeed ijzer uitgevoerd. De plafonds rflk georneerd, zijn van hout 
betimmerd. In 1888 (81 Juli) werd de eerste steen gelegd, en met Kerstmis van datzelfde jaar 
stand de Bavaria-groep reeds op zijn plaats. Op 1 Mei 1884 werd de eerste winkel betrokken 
en een jaar na 31 Juli 1883 was alles geheel gereed. Het gebouw is ontworpen door den Frank-
forter architect Simon Ravenstein en werd uitgevoerd voor rekening van een particulier, de heer 
Heinrich Kraussó uit Mainz. 

HET K E I Z E R L I J K P A L E I S TE S T R A A T S B U R G . 

Dit paleis heeft zijn ontstaan'te danken aan het'doel, om Z. M. don Keizer en het Keizer
lijk gevolg bij een bezoek aan de rijkskndou waardig te kunnen ontvangen. Bij Wilhelm I 

ging dit altijd met groote moei
lijkheden gepaard, dan had men 
geen ruimte om de staatsie- en 
holteoatelijkheden te doen plaats 
hebben. In 1887 kwam men 
hieraan wel is waar eenigszins 
te gemoet door het gebruiken 
van een nieuwe zaal van het 
officiers-casino, het bleef echter 
een bezwaar, dat de Keizer en de 
Keizerin gescheiden moesten wo
nen en • de meeste personen van 
het gevolg moesten worden onder 
dak gebracht bij hooge militaire 
en burgerlijke ambtenaren, 

Door do rijksmgeerlng werd in 1880 tot den bouw van het keizerlijk paleis besloten en de 
daarvoor te besieden som werd op voordracht van het landsbestuur van Blzas>Lotharingen op 
2.600.000 (f l,5i)0,00ü) mark gesteld, waaronder de op 660.000 ff 896.000) mark komende kosten 
voor de grondonteigening en de verandering van de omringende straten. Later bleek echter dat 
de kosten veel to lang- waren geschat, men deed dus een voorstel om een hoogere som te ver
krijgen; op verzoek van den rykskanselier werd by het ministerie van openbare werken een 
|iieuw ontwerp opgemaakt, dat den gestelden prijs niet te boven ging. Dit ontwerp nu droeg 
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de goedkeuring weg van Keizer Wilhelm I en werd na eenige verhandeliogeu in den rijksdag 

bestemd voor de uitvoering. Daarmede werd belast do inspecteur van het lands-bouw wezen 

B g g e r t . In het najaar van 1883 vertrok deze naar Straatsburg, om ter plaatse zelf de 

verdere werkzaamheden te kunnen leiden. 

Tot plaats waar gebouwd zou worden, werd gekozen de westzijde van het Keizerplein, dicht 

by de oude stad, op het terrein van de vestinguitbreiding. Dit plein zal in de toekomst het 

middenpunt van Straatsburg worden, doop de groote openbare gebouwen, die daar worden opge-
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ZOingiing. 
Ingang (dlenstpenonoel.) 
Dtonsttrappon. 
Gardorobo. 

Hoofdtrap met bordesBOn. 
Trap nani' 8e verdieping. 
Dlenittrappen. 
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Uitbouw. 
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Tollctkamen. 
Woonplaats voor een vorstelijk 
echtpaar. 
Woonplaats voor een vorsteiyken 
gast. 
Intendant. 
Opper-Hoftnaarsohalk. 
Keuken. 
Keukentrappen. 
Dessortkamer. 

l e r s t e V e r d 
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Eerste verdieping, 

n d . 

19. Wasohkeuken. 
luw. Keukenmeesteres. 
50. Kofflekenken. 
80«r. Hoofdbedlende Idem. 
51. Wijnkelder. 
21«. Keldermeester. 
SS, Zllverkamer en kamorbewaï 
S8. Rondltorel. 
24. Provlnndmeester. 
86. Telograpble. 

irder 

. e p i n g. 
Kleedkamer. 
Badkamer. 
Kamenier. 
Kleedkamer. 
Bewaarsters idem. 
Ulenstbodonkamer. 
Voorkamer keizer. 
Ontvangkamer. 
Woonkamer. 
Slaapkamer. 

19. Kleedkamer. 
20. Badkamer. 
31. Kleedkamer. 
SB. Kamerheer. 
22«. Dlenstbodonkatner. 
88. Aanreohtkamer. 
24. Voorkamer. 
86. Feestzaal. 
SO. BUeenkorostzaal. 
87. Eetzaal. 

richt. De bouwoppervlakte heeft 168 M. lengte en 88,6 M. diepte; het paleis moest zonder tuin 

•er voor, onmiddellijk aan het plein grenzen. Zijn grootste afmetingen zijn 78 en ongeveer 60 

M. Terz\|de en aan de achterzijde bleef nog genoeg ruimte om tot slottuin te kunnen worden 

aangelegd. Buitendien, moest aan den anderen kant der Paleisstraat, die den tuin ten westen 

begrenst, nog bouwruimte gevondeu worden voor stallen. 

Voor de inrichting van het plan was het volgende aangegeven. In de hoofdverdieping 
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moesten worden gemaakt de ontyang-, woon- en slaapkamers voor de beide Majesteiten, met alle 
toebehooren, zooals kleedkamers, garderoben enz.; eyeneens •woonkamers Toer de dienstdoende 
hofbeambten; verder zalen tot het houden van groote feestelijkheden, b. v. maaltijden van 100 
tot 860 personen. Ook werden verlangd woningen voor de heeren en dames van het gevolg der 
beide Majesteiten, benevens hun bediendenpersoneel en voor eenige hofsecretarissen. Verder alles 
-wat noodig was voor de huishouding, keukens, provisiekamers ena., benevens woonkamers voor 
de bedienden, eetzalen voor deze, een ambtelijke woning voor den hofmaarschalk, een vertrek 
voor den telegraaf, een woning voor den hofmeester, voor lakeien en verdere bedienden. 

Gedurende den loop der uitvoering werd daaraan toegevoegd de inrichting van een woning 
voor een vorstelijk echtpaar en voor een enkelen vorstelijken gast. In de bijgebouwen moest 
stalling zyn voor 18 paarden, koetshuis voor 6 rytuigen, benevens de woningen voor 2 stalmees-
ters en 12 bedienden. Het paleis bestaat uit 8 woonverdiepingen en een kelderverdieping. De 
hoofdingang is aan het Keizerplein, waarvoor een doorrid, en waarboven de peristyle zich statig 
verheft. De ingang is ruim en licht en wordt zijwaarts verbreed in twee hooger gelegen zij
gangen; de rijke zoldering wordt gedragen door sterke, gepolijste granietzuilen. Van hier voeren 
8 trappen omhoog: de hoofdtrap recht voor den ingang, is breed van aanleg en met rondgaande 
bordessen; op zijde heeft men de garderobe voor de gasten en twee, alleen voor de hoogste per
sonen bestemde sierlijke zijtrappen, die van uit de zijgangen omhoog gaan enonmiddellyk tot de 
keizerlijke vertrekken leiden. Aan den voorgevel ligt ter rechterzijde de woning van den vor
stelijken gast, aan de linkerzijde die van bet vorstelijk echtpaar; deze breidt zich ver uit in den 
linker-zijvleugel en is door een vrije trap verbonden met den slottuin. Een tweede ingang, die 
bij groote feestelijkheden eveneens dient tot het binnenlaten der gasten, is aan de rechterzijde 
gemaakt. Br zijn neveningangen in de beide zijfronten, die toegang verleenen tot diensttrappen 
naar alle verdiepingen. De woningen van de hoogste personnages zijn op de hoofdverdieping 
langs de zijde van het Keizerplein en van den zijgevel; aan het Keizerplein de ontvangzalen, aan 
de zijfronten de nevenvertrekken. Aan de hoeken liggen de woonkamers, die in de zijfronten 
van groote uitbouwen voorzien zijn. In het vooruitspringende deel van den voorgevel is tusschen 
de beide woningen een prachtige audiëntiezaal gemaakt, die voorzien is van een koepeldak. 

Vdór deze ligt de reeds genoemde vestibule, met een ver vooruitspringend balkon. 
Dergelyke balkons zijn ook gemaakt voor de woonvertrekken, terwyl smallere, met het doel 

tot plaatsing van groen en bloemen, voor de ontvangkamers zyn aangebracht. 
De achterzijde van het gebouw wordt ingenomen door de feestzalen, die door boogvormige 

openingen tot ééne feestruimte van 70 M. lengte zijn verbonden. De middelste zaal tegenover 
den ingang is verbreed, waardoor tevens eene eigenaardige vorm aan den achtergevel wordt 
verleend. De ruimte is hooger dan die der nevenvertrekken en vertoont een rijke bewerking van 
onderdeelen. Aan de smalle zijkanten zijn de zolderingen gewelfd, gesteund op zuilen. Het 
middelste deel der zoldering is vlak gewelfd en met gesneden lijstwerk on velden versierd. Een
voudiger zijn de nevenzalen, rechts de vergaderzaal, links de eetzaal. Bij beiden vindt men aan 
het eind fraaie nissen met boogvensters, die in de zijfronten pendanten vormen met de uit
bouwen der keizerlijke vertrekken. Het trappenruim vormt den overgang tusschen voor̂  en 
achtergevel, gelegen in de as van het gebouw, hetgeen verlicht wordt van de binnenplaatsen 
door vensters met geschilderd glas en door een bovenlicht. De trap is rijk bewerkt en verdeelt 
zich naar het voor- en achterfront. De hoofdopgang eindigt op een breed middenpor
taal, alwaar een fontein is opgesteld. Deze inrichting is verrassend voor den bezoeker. De 
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trap is omgeven door omgangen en breede portalen, die door zuilen worden gedragen, zoodat 
een grootsche en gemakkelijke samenhang is verkregen tusschen het voor- en achtergedeelto 
van het gebouw; ook kunnen nu de ontvangkamers aan het voorfront en de feestlokalen aan de 
achterzijde gemeenschappelijk gebruikt worden. De ruimten in de hoofdas van het gebouw ge
legen, nl. de audiëntiezaal, het boofdtrappenhuis en de feestzaal zijn van aanmerkelijke hoogte 
en reiken zelfs nog boven de bovenste verdieping; de overige deelen hiervan zijn echter tot 
woningen ingericht. 

Men komt naar die bovenverdieping door twee groote, rechte trappen, die de voortzetting 
vormen van de hoofdtrap naast het hoofdportaal boven de keizerlijke neven trappen. 

Boven de woningen der beide majesteiten aan de voor- en zijfronten zijn de woningen van 
de kamerhearen en hofdames en wel 8 uit woon- en slaapkamers bestaande. Aan de binnen
plaatsen zijn 6 kleine vertrekken voor kameniers, verder' dessertkamers en eindelijk aan het 
aehterfront boven de zijdelings gelegen feestlokalen, slaapkamers met 84 bedden van het 
bediendenpersoneel. 

In het midden van het hoofdfront boten de audientie-zaal verheft zich de koepel, die óp het 
gebouw zijn eigenaardigen stempel drukt. De koepelzaal geeft een verrassend uitzicht over de 
oude stad met de kathedraal en over de Rhijuvlakte tot de Vogezen en het Schwarswald toe. 
Op den koepel «taat een yzeren mast tot een hoogte van 60 M., bestemd voor de keizerlijke 
standaard. Aan den voet staan twee herauten, in koper gedreven door G. Knodt te Bockenheim 
by Frankfort a/Main, die den koepel kroonen. 

Voor de huishouding moest een groote ruimte worden afgestaan — als men rekent dat de 
bedienden stoet 800 personen kan tellen en daarbij nog de groote feesten welke in korten tijd 
moeten kunnen gegeven worden. Een groot deel van de parterre en de geheaie sousterrainverdieping 
is hiervoor gebruikt. Zeer verdienstelijk is de keuken ingericht, die onder de feestzaal ligt en met 
vlakke bogen is afgesloten. Zij is overspannen door een gewelf, dat in het midden rust op een 
zware, korte middenkolom en aan den raamkant op dunnere zuilen. De inrichting met haarden, 
kachels, kolenvuren, braad-spitten, aanrechttafels enz. is natuurlijk volgens de nieuwste eischen. 
Daarnaast liggen eetkamers, spoelvertrekken, kamers voor het schoonmaken van groenten, visoh, 
gevogelte enz. benevens een kamer, waarin de bereide spijzen worden gesneden en opgesierd, 
terwijl deze dan in ijskelders worden bewaard tot zij op tafel komen. 

Breede trappen leiden ter weerszijden van de eetzaal. Het warm houden der spijzen 
geschiedt door gas. Naast deze keuken vindt men de z. g. campagnekeuken voor het 
dienstpersoneel, ongeveer voor 800 personen. Deze ligt in het sousterrain, met de eetzalen in de 
nabijheid. 

Nog dient vermeld te worden de zilverkamer, die geheel is ingericht tot het wasschen, 
poetsen enz. van zilverwerk en fijn porcelain. Verder de koffiekeaken, de kelders voor wjjnen, 
flesschen, manden enz., eindelyk de taartenbakkery, die ook voor de tafelvruohten dient. Al 
deze onderafdeelingen zijn verbonden met de woonkamers en kantoren der hoofdbedienden. Verder 
zijn voorhanden waschkamers, livreikamers, lampen- en kleedenkamers en verder bergplaatsen 
voor verschillende doeleinden. 

De construction van het keizerlijk paleis zijn monumentaal en brandvrij en bestaan uit 
degelijke materialen; vooral het gebruik van hout is tot een minimum beperkt. De zoldering 
van den doorrid en de hoofd-entróe zijn van ijzeren balken, waartusschen steenen platen 
liggen; voor den bi nu ei. bouw, waar het kan, geheel gewelfd eveneens tusschen Ijzeren balken. 
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Slechts bij ceuige der meer versierde zolderingen en paneelen, waar het noodig was het gewicht 
te verminderen, heeft men de paneelen tusschen die balken met gips aangevuld. In dit. geval 
.^xx tusschen fo hoofdloggers vierkante ijzers, waarvan de minste nog 5 mM. ribbe hoeft 
zoodanig aangebracht, dat er slechts tuaachenruimten blijven van 12—15 cM. Aan het zoo ge
vormde ijzeren geraamte wordt de gips aangebracht. Hierop werd aan den eenen kant de gips-
pleisfering en aan den anderen een overdekking van gips en fijngestampte metselsteenen gelegd, 
zoodat zich een vaste laag van 6—7 cM. dikte vormde. Deze bleek draagkracht genoeg te 
hebben, maar werd echter niet gebruikt om er onmiddellijk de vloeren op te leggen; hiertoe 
werden afzonderlijke balken gebezigd. Over het algemeen bracht men de gewelven of gipslagen 
tusschen de ijzeren balken zoo aan, dat de onderste flenzen van de balken zichtbaar bleven. Het 
was dus noodig, de verdeeling der zolderingen zoo in te richten, dat bij een zaakkundige toe
passing van het ijzer tevens eene effektvolle paneel verdeeling en relief van de zoldering werd, 
verkregen. Deze inrichting werd niet gebruikt in die lokalen, waar men streefde naar eene 
rijkere en zachtere ornamenteering, bijv. in de woonvertrekken van Hunne Majesteiten, waar 
ijzerconstruotie niet gezien wordt en met stukadoorwerk geheel bedekt is 

Het dak is beschouwd als een werkelijk deel van het gebouw, zoowel van buiten als van 
de binnenplaats af te zien en i> bedekt met pannen, opzettelyk naar Grieksch model vervaardigd 
van goed doorbakken terracotta. De kleur van de pannen is donker koperrood en neemt, ten 
gevolge van den stand van de zon en in verband met het sterke relief der pannen, de donkerste, 
fluweelzachte, bruine tinten aan. Daarbij doen zich lichteffekten voor, die van verrassende uit
werking zyn. | Aan de nok, goten, hoekkepers enz. is het dak versierd door palmetten, 
kapiteelen en verschillende bekrooningen. De pannen grijpen met groeven in elkaar zonder 
andere aanvulling, ei*, zijn voor grootere veiligheid met verzinkt draadwerk aan de ijzeren latten 
van het geheel uit ijzer bestaande onderdak bevestigd. 

Aan de steile dakwanden zijn voor dit doel sterke verzinkte haken aangebracht. Alle aan-
•luitingen der dakwanden aan booger geplaatste deelen van het gebouw, schoorsteenen, dakven-
stere, luiken enz., ook van nokken enz. zijn van bijzondere steensoorten vervaardigd, alleen de 
goten zyn van metaal. Ook de afdaken boven de luchtopeningen zyn op dezelfde wijze ver
vaardigd. Voor het bovenlicht heeft men glasruiten aangewend in den vorm van pannen, die 
in de dakwand worden gelegd en door gewone dakpannen aangevuld. Deze uitstekende wijze 
van een dak te vervaardigen is toegepast door de flrma Villeroy en Boch in Merzig. De kosten 
beloopen met de versieringen twee derde van een koperen dak. 

Alle gevels van licht, groenachtig grijzen Bajerfeldsche zandsteen, zyn afkomstig uit de 
groeven der flrma Holzmann en Co. te Frankfort a. d. Main, die ook den geheelen bouw van 
den romp heeft uitgevoerd. De binnengevels en vele onderdeelen van het gebouw bestaan uit 
lichtgrijzen zandsteen van de Vogezen, de treden van de trappen uit witten zandsteen van het 
MurgdaL Van binnen zijn in de vestibule Zweedsche granietkolommen, in de meer deftige kamers 
byv. de audiëntie- en feestzaal, heeft men marmer gebruikt voor kolommen en muurbekleeding. 

Daar het paleis zeer zeldon 's winters bewoond wordt, verwarmt men het tegen vocht en 
weersgesteldheid, door warme lucht, vooral daar er zich vele door vocht bederfbare voorwerpen 
in bevinden. In de woon- en ontvangkamers der vorstelijke personen heeft men haarden. 

Door breede, begaanbare kanalen, die onder de kelders loopen en de lucht aan de smalle 
zyden van het gebouw uit den slottuin opnemen, en van daar door omhoog gaande buizen inde 
yertrekkon brengen, wordt voor de ventilatie zorg gedragen. 
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De woon- on feestkamers: worden door kaarsen, vestibule, gangen en lokalen voor het huis
houden door gas verlicht. Tegelijk loopt door het .gebouw een leiding voor koud en warm 
•water. Hoewel de bouwmeester gestreefd heeft naar deftigheid en pracht, is alle overlading ten 
eenenmale uitgesloten. De, ontvangkamers zijn met zijden stoffen behangen en van eikenhouten, 
vergulden lambrizeeringen, marmeren schoorsteenen en wandspiegels voorzien. De keizerlijke 
vertrekken zijn zeer fraai ingericht; evenzoo die van de keizerin, welke aan den rococo stijl doen 

' denken. 

De kamer van den keizer is voorzien van eene donkergekleurde zoldering en van prachtig 
ingelegde wanden, waarin grootsche deuren en een ruime schoorsteen zijn uitgespaard. Het 
schilderwerk is echter met wat te weinig middelen door de schilders Keuffel en Baum in Frank
fort uitgevoerd. De lichtkronen zijn grootendeels van gesmeed ijzer, die in de feestzalen en 
vestibule zijn verguld. Er behooren eenige meesterstukken • onder, vervaardigd door Brechenmacher 
en Armbruster in Frankfort. Voor de keizerlijke en vorstelijke woonvertrekken zijn daarentegen 
kroon- en muurluchters van brons; in het oogvallend schoon is de kroon van 180 kaarsen, die 
4.80 M. hoog zijn, 2.80 M. in doorsnede, welke zich in de audiëntiezaal bevindt en die versierd 
is mot de wapens van de duitsche bondstaten. De meeste kronen zijn van de firma Riedinger 
in Augsburg. Ook de meubels en gordijnen zijn zeer eenvoudig, alleen die in de vertrekken van 
de keizerin zijn bijzonder prachtig. Zij zijn uit de fabriek van de Gebr. Niederhöfer in Frankfurt 
en Edenkoben. Meer dan tachtig Elzasser en Zuid-Duitsche firma's hebben verschillende leve-

, rantiën gehad. De beeldhouwer Bom uit Frankfurt vervaardigde de modellen voor de talrijke 
ornamentenen heraldische werken, terwijl Ohmann, Max Klein, Brütt en Bergmeier te Berlijn en 
Krüger te Frankfurt de modellen maakten voor de beeldversieringen. 

De bouw duurde ongeveer 5 jaar, van het najaar 1883 tot het najaar 1888. Verscheidene 
versieringstukken, zooals voornamelijk groote muurbeelden en vrije beeldhouwwerken zijn echter 
nog niet ten uitvoer gebracht. 

OP DE PARIJSCHE WERELDTENTOONSTELLING. 
—•—^it t 

DKKDR GKDKBLTK. 

De pers zal op waardige wijze gehuisvest worden. 
Daarvoor is eene zeer groote ruimte beschikbaar ge
steld, waarop het paviljoen, volgens nevensgaande af
beelding, is gebouwd, volgens ontwerp van den bouw
meester M. Vaudoyer. Het paviljoen bevat: ter beganen 
grond eene receptie-zaal, een zaal voor het comité, 
een lees- en correspondentiezaal en een dienstzaal, 
tevens voor telephoon enz. De eerste verdieping, waar* 
heen een fraaie trap toegang geeft, bevat twee voor 
verschillende doeleinden gereserveerde vertrekken, 
eene bibliotheek en verschillende dien&tkamers. Het 
gebouw is zoodanig geplaatst, dat het onmiddelijk 
aan de paviljoens voor post en telegrafie aangesloten is, 
terwijl de aangrenzende restauratie bij feestelijke 
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gelegenheden de Jnihnte met eene groote zaal Termeerdert. De hoofdversieringen zijn ran 
tegelwerk, waarin de Franschen het tot zulk eenB groote hoogte hebben gebracht. De beide 
paneelen, de g e d a c h t e en de c r i t i e k , geplaatst bij den hoofdingang, geven daarTan 
ihet4bewijs. Zij zyn uitgevoerd door G. Mortreux naar de teekeningen van Lionel. Royer. 

Dr (joüaihto. De Critiek. 

O Nr Z E B O U W K U N S T T E P A R IJ S. 

Wanneer dit jaar nijverheid en kunst de proeven hunner bekwaamheid te Parijs zullen 
afleggen, weest er dan verzekerd van dat het ongeëvenaard zal zijn. Hadden wij reeds lang ons 
met het denkbeeld vereenzelvigd, onder de vergeten landen op de Tentoonstelling te behooren, 
die onderstelling faalt gelukkig nog ter elfder ure. 

De nijverheid zal toonen meer te kunnen geven dan poeder-chocolade, de kunst meer dan 
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een verloren geraakt ontwerp, dat onder alles herinnert dat er nog een Nederland bestaat 

maar daarvan zoo weinig en bedroevends geeft, dat het beter ware, zoo Nederland voor de bijeen

gebrachte collectie maar eenigen tijd niet bestaan bad. Zoo kwamen wij te Brussel voor den 

dag, nadat onze Belgische broeders ons zulk een onvergetelijk achoou voorbeeld in eigen land 

hadden gegeven. Daar behoort heel wat moeite toe om ons wakker te schudden. Datzelfde 

dachten wij, toen wij de verzameling teekeningen in oogenschouw namen, die in het gebouw 

der Maatschappij tot bevordering der bouwkunst zijn bijeen gebracht, om gezamenlijk de reis te 

ondernemen naar het groote concurrentieveld, om daar ginder getuigenis afteleggen dat wij toch 

niet verloren zijn gegaan. Een woord van dank voor hen die het plan hielpen ten uitvoer 

brengen. Het zijn 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 en d e 

v e r e e n i g i n g A r c h i t e c t u r a et A m i c i t i a . Toch moet er van gezegd dat bij zooveel 

zamenwerking nog meer gedaan had kunnen worden door de inzenders zelven. Daar zijn zoovele 

namen die wij te vergeefsch zoeken, en die toch genoeg hadden gehad om de aanwezige serie 

te kunnen verdubbelen. De inzending is geslaagd maar door de hulp van weinigen. Juist nu 

terwijl de beide ligchamen vereend optreden, had de verwachting overtroffen kunnen word en 

Maar laat ons dankbaar zijn voor het verkregene. Het zal bij de architectuur die in Frankr ijk 

thans veel te wenschen overlaat eene bijzonder goede afscheiding vormen. 

Het spreekt van zelf dat onder al die teekeningen oude bekenden werden aangetroffen. Zoo 

onder anderen Frowein's beursgebouw, dat op iedere expositie te vinden is. Ook het ontwerp 

beursgebouw Klinkhamer is in enkele deelen aanwezig. De bouwmeester Bleijs, zond zijne 

St. Nicolaaskerk en het St. Elisabethsgasthuis, die in flinken tint opgezet eene goede vertooning 

zullen maken. Berlage had een opvatting zonder einde. Een ontwerp dat men zou kunnen ver

lengen tot in eeuwigheid, 't Is dan ook een eeuwigheidsdroom. Een beschrijving is er bij opge

hangen die wij om de nieuwigheidswille hierbij opnemen. 

O N T W E R P V O O R E E N M A U S O L E U M . 

B tJ 8 C H R I F T. 

De laatste worsteling was honderd jaar geleden. 
Geen der levenden meer, die het zich herinnerde. Voor weinige Jaren waren de laatsten gestorven. Geen 

ooggetuige meer kon verhalen van dien ontzettenden kamp der volkeren; hoe zg, in dichte drommen zonder tal 
ten strijde waren getrokken; hoedde gedunde rijen telkens werden aangevuld door de achtergeblevenen, tot op het 
einde de jongsten en de zwakken zelf te velde waren geroepen; hoe geen gezin zonder rouw, maar ook geen 
zonder lauwer was gebleven; hoe de strijd onbeslist bleef, tot de verbittering was gesmoord In stroomen bloeds, 
en de volkeren nederlagen, hijgend, gewond, onmachtig, elkander aanstarende, voor goed den strijd moede. 

Honderd jaren was het geleden ; de mensehelijkheid had haar reohtou hernomen; het levend geslacht zich 
verbazende over zooveel dwaasheid, luisterde naar de besohrHving van dien heldenbtr|jd, die nooit zon worden 
herhaald. 

En nu togen van alle zijden de arbeiden aan; de bouwkunstenaars, de schilders, de beeldhouwers, de hand
werkslieden; on in óén grootsch monument zou het aanbreken van den wereldvrede worden vereeuwigd. 

Reeds worden op de heuvelenrü die de reuzenstad, het middenpunt der groote Europeesche republiek omringt, 
de steeaon aangevoerd. Ben mausoleum zal verrijzen, herinnering aan al het grootsche dat de mensohheid in dagen 
van strijd heeft gewrocht, herinnering tevens, als tempel des doods, aan de eeuwigdurende tragedie van den mensch. 
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Een pyrunldnlo tomjiol als middolbmiw, in zloh v r̂eenlgende gnboavrep uit allo stDIperloden, vanaf de ügyp-
tlRohe tot do ronalstance, eindigende in den koepel van de St. Pietonkorkj het grootste godahuii der ohrlstenhetd; 
de atlas heeft als bekrooning, do plaats van hot kruis Ingenomen. Do torens van Bhelnis, Straatsburg, van Antwerpen 
en Woöiion vorhofl'oii zich aan de vier z|)deD van den middenbouw, nis vertegenwoordigers van do edelste uitingen 
der gothiek in veisohiUende landen. De galortyen strekken 2ioh In een w()den oirkeiboog uit; hier is,' evenals In 
het phantheon.der groote mannen van bet land, van staAtsliedon, geleerden, artlsten en teobnioi, de renaissanoe, 
het symbool der wedergeboorte van het mensohelUk geslBobt, in zl)n opvolgende tydperken van bloei., 

Door een trlomf̂ oort betreedt men dit palels dis doods; in den dood toch triomfeert de onsterfelijkheid der 
menscheiyke gedachte. Boven den ingang verr||st oen beoldengroep, een man en vrouw by het kruis, symbool 
van het eeuwige lyden der mensohheld; nog hoogor de sier vim hot mensohelUk genie. 

Dan treedt men in den grooton Dom; de lUkülunst M1 pi plaats hebben in een alïondorl|)ko kapel, getrouw 
evenboold van de St. Chapello te Far|)8. Daarachter verr||st de reusachtige schoorsteen van hot Crematorium, zich 
verheifende tot in de wolken, evenals do geest van hot monscholyk geslacht xlch vorliost in do onoindigo ruimte. 

Nu stroomen •/.ij van alle zyden samen, de wereldburgers; plechtig verkonden de klokken het eeuwfeest dor 
eendracht; en in één grooten golvoiiden Juichtoon opruischt hot in de lacht: 

• Vrede op aarde tot aan het einde der dagi*n". 
M. 

Berlage daoht zioh een Mausoleum, en op £zu1k oono •wijy.o als ons nog nooit wonit voor-

gegesteld. 't Is poëzie die uit het geheel spreekt. Maar hoe weinigen zullen dat begrepen 

die vermoeid door de expositiezalen gaan en juist die poëzie, een begripsverwarring zullen 

noemen. 

Het onderwerp was beter voor beperkten kring. Men zou de verdiensten die hier ontegen* 

zeggelijk zaamgebracbt is, meer waardeeren. Ook zijn Dom te Milaan is aanwezig. Evers, te 

Rotterdam had evenzoo zij n Dom ontwerp ingezonden. De teekening is bnzonder fraai, en doet 

zich aangenamer voor dan die schrille kleuren welke allen op het effect berekend zijn. Zijn 

woonhuis en gevel heerenbuis, heeft eigenaardige details en is zeer goed gedacht. Een kap Va van 

de gevel hoogte is wel wat erg. 

Ue teekeningen van grafmonumenten en villa's, herinneren ons den Evers, die vroeger zoo 

menig priJH met 'zijn ontwerpen wist te veroveren. 

Van Arkel geeft oud en nieuw, schetsen van het oude die bizonder gelukkig zijn, nieuwe 

onderwerpen, die reeds aardig op teekening, na de uitvoering nog meer voldoen. Tal van smalle 

perceelen, die vnn Arkel in zulk een naïef gewaad 'weet te stopper, zijn hier tegenwoordig en 

kunnen onze naburen eens doen zien op welkd smalle terreinen wij onze toeren soms moeten 

verrichten. — Verheul te Rotterdam heeft zijn schouwburg*ontwerp en enkele woonhuisgevels. — 

't Is alles even breed en flink, en zeker zal Verheul velen tot stilstaan noopen bij zijn verdien* 

stelijken arbeid, — Gosschalk gaf een kader, waarin nagenoeg zijn geheele kuneteuaartloopbaan 

de revue passeert, 't Is een uitnemende groepeering. De watertoren dor gasfabriek, het zieken» 

huls, het panorama, verschillende villas en woonhuizen, het raadhuis Heusden, kortom een ver

zameling die b̂ j de werkelijk goede uitvoering tot een der beste groepen onder de inzending 

behoort. - - Margry de kerkenbouwer zond velen dezer, zij vormen weder een geheel andere op

vatting, allen met verschillend silhouet, en met zoovele wisselingen die onze metselsteen zoo rijke

lijk aangeeft. — Btaal & Haalmejjer gaven het landgoed Hydepark, De ontwerper is de bouw

meester J. N. Landré. Ben achttal teekeningen in met zorg geteekende omlijstingen, vormen 

almede de hoofdschotel dezer inzending. - - Het hoofdgebouw, dat vele verdiensten bevat, kon wat 
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SDODumentaler zijn. In de kleinere gedeelten, als stalliDgen, portier- en tuinmanawoniDg spreekt 
in yerBohillende groote verdiensten en is bet workulijlc karakter uitnemend weer gegeven. ()n-
getwljfold zal het geheel een goeden indruk maken. 

Freem te Arnhem heeft een bekroond ontwerp on winkelgebouw. De teekeningen zijn uit* 
muntend behandeld en met zeldzaam vasten hand geteekend, ook goed van ontwerp. — Boerbooms 
had zijne bizondere school en andere. Huurman te Groningen een driedubbele villa enz. Wolbers 
een tweetal woonhuizen en een Imitoiivorblijf. Leliman zijne schetsen van woonhuizen, en dit een 
en ander maakt de inzending uit, die onze kunst met eere zal vertegenwoordigen, De tijd mn do 
teekeningen bijooii te zien, is kort. Tot 19 Maart zijn /.ij in het gebouw der Maatschappij. 
Toonen wij, waar wij nog zoo onverschillig waren in onze aansluiting, door een ruim bezoek, 
dat wij het streven van enkelen op prijH stellen, dat maakt nog een deel van het verzuim goed. 

EEN DRIJVEND TENTOONSTBLLTNGS-PALEIS. 

Om een permanente tentoonstelling mogelijk te maken, die tevens van de een na de andere 
plaats kon overgebracht worden, heeft men In Duitsohland bot plan gevormd, oen reusachtig 
stoomschip te bouwen, dat op bepaalde tijden de voornaamste havens van het'buitenland zou 
kannen bezoeken en telkens voorzien zoü zijn van het nieuwste, dat de industrie had opgeleverd. 

De gedachte is voortgevloeid uit de verplaatsbare monstermagazljnefa, die Duitsohland en 
Frankrijk reeds vroeger de wereld inzond, maar die een veel meer beperkter vorm hadden, dan 
die welke men zich nu voorstelt te vervaardigen. De groote voordeden zijn, dat de bulten* 
landsche handelaars en verbruikers nu met de producten der Dulische kunstindustrie in hun eigen 
land worden opgezocht. De Duitsohe fabrikant is daarbij' voor betrekkelijk geringe kosten In de 
gelegenheid In een kort tijdperk'o$ zooveel'versöhlllende tentoonstellingen In te zenden,'als het 
aantal havens bedraagt dat het schip voornemens is te bezoeken. 

Elke reis zou minstens 2 jaar duren, daar het noodig is dat het «Chip op alle plaatsen vol* 
doenden tijd blijft., ook in verband met temperatuur en weersgoateldheid van het jaar. Als uit
gangspunt heeft men Hamburg gekozen, waar door belangstellende Dultsche fabrikanten alles 
vddr de afvaart In oogenschouw kan worden genomen. Daarna noemt het programma: Kopen
hagen, Kronstadt, Stockholm, Londen, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Boston, New-York, 
Philadelphia, de voornaamste havens van Zuid-Amerika, daarna die van China, Brltsch-lndlö ; tot 
zelfs Batavia. Hierop begeeft het zich naar Australië om over Aden, Suez en Egypte de Middel-
landsche Zee te bereiken, en door de straat van Gibraltar naar Lissabon te stevenen. Van hier 
weer naar Hamburg terug. 

Wij willen eenlge afmetingen noemen, die het schip zou moeten hebben : lengte wandel-
dek : circa 670, breedte 70 en de hoogte van het schip 46 voet. Als men eens rekent, dat 
het grootste zeewaardige schip de »Olty of New-York" 660 lang, 68 breed en 44 Eng. voet lang 
is, dun kan men een voorstelling maken van de uitgebreidheid. »Hot nieuwe drijvende tentoon-
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;-il,ollingHpuloin", dut don nntiiii ssal vooi'ou van Kaisor Wilhelm, /.ui dm het grootste vaartuig 
•/ijii, dat de reis om de wereld heeft gemaakt. 

De snelheid bedraagt 15 knoopen per minuut; deie wordt bereikt door de viervoudige oom» 
ponnd-muoliinos met 4 Hcliroovon. De schonunoliQgen /.ijn door den goeden bouw en de vornuf-
tige constructie eooveel mogelijk opgoheveu. Ook voor de veiligheid is in de hoogste mate zorg 
gedragen, terwijl het schip is gebouwd van best Duitsoh Btuul. VentUeerlog, eleotrisohe ver
lichting, stoomverwarming en koude lucht*maohines zijn volgens de nieuwste eischen der techniek 
aangebraohti 

Bovendien worden op het bovendek uützaloh') restauratiekarnorsi muziek* en verkooppavi\joens 
uiuigoiroHon, torwjjl zich de tien grootet hüogu /.ulon met galer^en en tentoonstellingspaTi\]oens 
tusschendeks bovindon. De toegang naar dezo zalen IH gemakkelijk gomaakt door goede trappen, 
liften en breede gangen. Voor den ongunntigen invloed van de weurgesteldheid eni. worden 
sooveel mogeljjk muatregelen genomen. Daar waar het schip niet onmiddellijk aan de kaden 
kan aanleggen, zal de verbinding met het land worden onderhouden door keurig ingerichte 
electrisobe booten • De directie, die voor de belangun van de inzenders zooveel in haar vermogen 
ia, tracht te waken, is ook gonogen voor hen handelsverbindingen aan te knoopen. Voor de 
uiodereizende inzenders, evenals voor hunne vertegenwoordigers, zijn de goedkoopste prezen gesteld 
voor reis- en verbluf kosten. Het exploitatie en bedrijfskapitaal schat men op 8 milltoen gulden, 
de bedrijfVikoHton godurendo eene reis 1.890.000 gulden. 

Voor hen die nadere Inlichtingen wensohen te ontvangen, vorwijzon wij naur het Bureau der 
Duitsche Exportveroeniglng. Horlijn N. Wflrtiierstrasn 11, terwijl het olUcioole orgaan van dese 
verseuiging is bet; Oorrespondentieblad der Duitsche export>vereenlgiiig. 
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28 Maart 1889. 

B O U W K U N S T . 

INGANG VOOR EEN ONT8PANNJNGSOORD OP HBT TERREIN GENAAMD 
»DB HERTENKAMP" TE HAARLEM, 

DOOH 

J. A. O. VAN DUB STBUB, Arohlttot'Ingonieur aldaar. 

(£# d* Jilaat.) 

m 
(f^'ii 1888 werd door de A f d e e l l n g H a a r l e m v a n de M & a t a o 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 eeue pr^ivraag ultgosphrov.on, waarvan de eerst bekroonde 
wai de beer J, A. G. van der Steur. De op do plaat voorgestelde boofdingang, verleend toegang 
tot de terreinen waarop de gebouwen zijn gedaobt. Wij bebban reeds in Aflevering 24—1888 
bet zeer verdienstelijk ontwerp bebandeld, en doet bet ons genoegen in de gelegenbeid te sijn 
een der onderdeeion te kunnen reproduoeereu. 

OP DE PARIJ8CHE WERELDTENTOONSTELLING. 

v m a D B (iiiii>Ri9t.Ti<i. 

Ieder bodrijl' vindt c|jne plaats, en wel met de muuote sorg en nauwkeurigbeld. • • Zeer 

bijzonder is daaronder de tentoonstelling van al de boutsoorten, die Frankrijk oplevert. Dergeiyke 

http://fcMI.ll
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verzameling trekt zelden de aandacht van het publiek, ' t Moest nieuw zijn, en er verrees een 

paviljoen waarin de voorstelling zal gegeven worden, zóó dat -zij aantrekkelijk is. Het paviljoen is 

.%&&- fcrTs^ -x^tam^ ^ 

•pi 

£3 rj,i .f^^j^» 

gebouwd van verschillende houtsoorten en wel met schors omkleed, zooals het geveld is. De ver

schillende kleuren, die de natuur op die wijze aangeeft, vormen de schakeering, die aan het 

geheel een eigenaardig 

karakter verleent. Alle 

boomsoorten werken daar

toe mede.Voor de leggers, 

lijsten en banden werd 

het hout in gekloofden 

staat gebruikt. Ook het 

inwendige is zoo gevolgd, 

de kolommen zijn hoo

rnen, de balustrades tak

ken en zoo het een met 

het ander, alles volgens een geheel nieuw denkbeeld. Het moet inderdaad een verrassenden indruk 

maken. De kosten bedroegen ongeveer anderhalve ton gulden. 

De oppervlakte, aan de com- i 

missie tot saamstelling dezer c 

afdeeling afgestaan,' bfidraagt 

8500 Ma. Het paviljoen bevat 

eene verdieping ter beganen 

grond en een rondgaande gaan

derij op de hoogte der eerste 

verdieping. In die ruimte wordt 

alles wat tot de houtteelt en de 

bewerking van het hout in be

trekking staat, bijeengebracht. 
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Drie diorama's geven een gezicht op de Alpen. Tot het bezichtigen van een dezer treedt men eene 

houtvesters-woning binnen, zoodat de natuur in alles met getrouwheid'i8 weergegeven. Op de 

goandkü komen al de houtmonstera tij elkander^ïr zuttc eene hoeveelheid', dat de waarde er van 

op ƒ 15000 geschat woldt, een ooMeefte, die aan «een enkele Inrichting zoo wordt aangetroffen. 

De ramen fc^jn allen vooKien van glas waarop photographieën van verschalende boasohen, inrich

tingen tot houtbewerking enz. — Stoomzagen zullen werken en een denkbeeld geven hoe het 

in de zagerijen toegaat. — Een waterval met grotworkeh dient tot opluistering. Het werk werd 

volgens dè plannen van den bouwmeester Lucien Leblanc uitgevoerd. 

BIJDRAGE, gehouden 2() Fehnmri 1S89, in de Vereeiiiging „Bouwkunst, en 

Vriandaohap" te Rotterdam. Onderwerp: MISLUKTi ' 

MT.INE HEISMEN, 

. Februari had zijne intrede gedaan. Bladerend in miju agenda zie ik d a t de t i j d n a d e r t , 

waarop ik mij verplichtte, gevolg te geven aan dè vereerènde uitnoodiging, die ik van U mocht 

'ontvangen, t o t h e t h o u d e n e e n e r b ij d r a g e. 

Ik moet U gul weg. bekennen, dat de geheele dag in zenuwachtige gejaagdheid voorbij ging. 

Ieder oogenblik dacht ik over welk onderwerp izal ik het hebben ? Daar is al over zooveel 

gesproken, d a a r zijn reeds zoovelen bekwameren mij voorgegaan, d a a r is tegenwoordig niets 

nieuws meer onder de zon; en bij de gedachte aan dat alles begon ik werkelijk te suffen en 

zocht, zwaarmoedig gestemd, des avonds mijne legerstee op. 

Of het nu kwam van dien zorgvollen dag, ik zou bet haast gelooven, maar de nacht bracht 

geen beterschap. 

Was ik even in rust, dan vloog het eene onderwerp na het andere mij als een droombeeld 

voorbij. Dan stond ik boven op de St. Heter te Rome en beschreef U de reusachtige afmetingen 

van het gebouw, dan weder zat ik binnen kamers tusschen bergen van boeken, waarin de 

St. Pieter in het klein stond afgebeeld, en uit het eene boek nam ik d i t , uit het andere weder 

d a t , om U als de volmaakste beschrijving, die van de St. Pieter ooit het licht zag, mee te doelen. 

Ik geraakte zoo in vervoering bij de zoo meesterlijke beschilderingen, dat mijne bijdrage eene 

gloeiende improvisatie werd, en ik was zoo pedant mij te verbeelden, dat toen ik ü het een en 

ander voorlas, ik U met hemelsche verrukking en gevoelvolle tranen in de oogen bij het genieten 

van zooveel schoons in de vergaderzaal zag zitten. Maar 't was een droom en mijn geluk kort

stondig. 

Een oogenblik later zag ik een geheel ander tafereel. Ik hoorde U mompelen, 't is niet 

onverdienstelijk, maar als wij nu de omschrijving van een gebouw willen kennen, dan vinden 

wij in onze eigene boekenkast voorraad genoeg, nog wel met tal van platen toegelicht, 

waardoor de voorstelling wint en begrijpelijker wordt. Het is een hard vonnis, dat te hooren als 

men zich1 uitgesloofd heeft om iets bijeen te krijgen, maar rfk moet erkennen >he t g e l ij k w a s 

a a n Uw e n k an t." 

Daar verschijnt een nieuw onderwerp. Jacob van Campen's arbeid, het wereldwonderi 

Amsterdam's grootste sieraad. Neerland's hoofdmonument rees mij voor den-geest. 



62 

Zou ik daar niet wat van kunnen zeggen. Het oude blijft toch altijd nieuw. Welliobt is 
de St. Pieter nog beter bekend dan het Stadhuis. Het gaat ten minste gewoonlijk zoo. Maar 
dat mocht ik toch niet veronderstellen, en terwijl ik de zalen van het Stadhuis doorliep, dwaalde 
ik voort en daalde de trap af tot voor de vierschaar. Het was alsof die marmeren beelden mij 
toespraken: Ook h i e r v i n d t ge n i e t w a t g j j z o e k t , H o l l a n d ' s z o n e n k e n n e n 
H o l l a n d ' s roem. Zeg d u s n i e t a a n hen, w a t z^ me t z o o v e e l meer k e n n i s 
en e r v a r i n g t o e g e r u s t , t o t U z o u d e n k u n n e n z e e g e n , de K u n s t d ie om 
ons leef t , is h u n t e n v o l l e b e k e n d , en w a n n e e r ge h i e r i n s t o f t o t h e t 
s a m e n s t e l l e n U w e r b e d r a g e zoekt , dan k u n n e n w ij O z e g g e n , d a t Uwe 
k e u z e m i s l u k t is. 

Met een schrik was ik ontwaakt, bet koude zweet parelde mij op het voorhoofd, en den 
geheelen nacht zag ik niets anders dan het schitterend verlichte woord m i s l u k t . Ik Was ten 
einde raad, en dankbaar begroette ik den zoo traag komenden morgen, die met het daglicht ver
ademing schonk. 

Wat nu, goede raad was duur. Met droomorijen kon ik den zoo korten tijd niet verder 
verspillen. Op het papier, dat onder mijn bereik lag, begon ik de eerste woorden. Als er maar 
eerst een begin is dan volgt het overige wel van zelf. Maar o gruwel de pen had mij werk-
tuigelijk doen schrijven m i s l u k t . Ik liet het bovenaan staan, het zou, wanneer het nu toch 
niet anders kon, bet onderwerp vormen, en wanneer ik nu welwillend eenige oogenblikken Uwe 
geëerde aandacht verwerf, voeg ik daarbij tevens het verzoek; Woes t , mijne He e rein, zoo 
t o e g e e f l i j k mogel i jk , w a n t z o o a l s U g e h o o r d heb t , ik heb er al r e e d s 
zoovee l voor g e l e d e n . ifwy 

M I S L U K T . 

Enkele woorden hebben zulk een machtige beteekeuis. Daaronder bekleedt het woord 
mislukt eene voorname plaats. Als ieder Uwer eens uit zijn levensloop meedeelde hoe zwaar de 
beteekenis van dat woord in velerlei vorm voor hem is geweest, wat zouden wij dan veel ver
nemen. Hoe zou achter die schijnbaar kalmen blik van menig Uwer een leven vol wederwaardig
heden herkend worden en bij het vernemen daarvan, de achting voor den persoon stijgen. 

Daar zijn levens die zooveel te dragen hebben, dat hun ontstaan eigenlijk een volkomen 
mislukking is. Wat i» dat leven ? Een voorbijtrekken, dat wanneer men het in de kinderjaren zor
geloos heeft, niet begrepen wordt en later, als het begrip komt, dikwerf niet kan genoten wor
den, omdat van allerlei zich voor ons opstapelt. Foor velen een ramp van begin tot einde. 

Oaat de voorspoed met ons mede, dan is de wereld vol over alles wat gelukt, die man loopt 
alles mee, is het oordeel, en een ieder beijvert zich hem ruim baan te maken, zonder zich af te 
vragen of dié handeling wel verdiend is. — Neemt de tegenspoed bij ons zijn intrek, mislukt de 
werkkring, weg zijn de aanbidders, weg de vrienden, en het help « zelven is het eenige goud dat 
aan de eindpaal gloort. De een is nog gewilliger dan de ander in het aanbrengen van zijiio on
gunstige oordeelvellingen. In zulke omstandigheden is moed — trooet. Wij bouwkundigen hebben 
een werkkring, die van Allerlei aanbiedt. Voor ons heeft het woord mislukt veel beteekenis, van 
af den eersten tred, dien wjj aan de hand der kunstgodin dóen, en waarom? omdat wij bij kunste
naar te zijn tevens zoo nauw aan de nijverheid verwant zijn, dat de grensscheiding door ons zelf 
dikwerf niet gezien. wordt, en wij daardoor meer als industrieel den als kunstenaar optreden. — 
Daarin ligt voor velen een ongeluk. In den levensstrijd die om de spil draait, geld genaamd, 
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Worden wij dikwerf voortgezweept en genoodiaakt meer het gouden kalf dan onze kunstgodin 
te lieven, en die liefhebberij sloopt jaarlyks tal van krachten, die behouden gebleven, dikwerf 
onze eerste mannen in de kunst zouden gevormd hebben. 

Om ons dat duidelijker te maken, stel ik u voor af en toe eenige oogenblikken te vertoeven 
bfl de verschillende perioden die wij al zoo doorleefd hebben. 

Daar was een tijd, dat onze grootste zorg daarin bestond, om 's morgens voor de negenuurs 
klok zich aanmeldde, in de nabijheid der deur van het schoolgebouw te zyn en was de laatste slag 
geslagen, dan drongen wy vol levenslust, als bijen de korf in, om eenige uren aan het dartele 
leven, ons eigen, onttrokken te worden. 

Op den steeds stipt terugkeerenden tijd ontsloot de deur zich weder, en wy geloofden al heel 
wat zorg te hebben door aan die dageiyksche operatie onderworpen te zfln. 

Dat ging zoo geregeld «ijn gang, tot de keuze van beroep al reeds geruimen tijd, het spook 
dat de ouders beangstte, ook voor ons opdook. Na tal van overwegingen werden wij bij het bouw
vak ingelijfd. 

Bij de een lag het heel wat gewicht in de schaal, dat een familielid er altyd ruim zyn be
staan by had gevonden, de timmerwinkel was nimmer zonder werk, en te oordeelen naar Oom's 
huishouding moest er ook een aardig duitje verdiend worden. 

Een vak s t e r f t n o o i t u i t , klonk het dan en meer aanvullingen van dien aard waren 
oorzaak, dat de breede weg tot het bouwvak werd ingeslagen. 

Bij anderen was vhder al zoovele jaren in het vak geweest, de zoon moest dus de kracht 
der gewoonte volgen en de weg was bepaald. 

By derden weder was het doel hooger, hars en krullen rocken zoo eenvoudig, de loopbaan 
moest verhevener betracht, de jongen moest bouwmeester worden, studeeren en eenmaal de trots 
der familie ziju. Aan de beide regeerende machten theorie en praktijk werd niet gedacht. 

Zoo was met de beste bedoelingen de kens door de ouders gevormd en voor velen de eerste 
mislukking geboren, 

Het komt er by beroepskeuze toch allereerst op aan rekening te houden met den aanleg die 
de persoon heeft. Als de jongen ieder uur Tan den dag verzen leest, en op zyne wnze zit te 
rflmelen, maakt er dan een dichter van, en al is het ook een onhuiselyk gezicht, wanneer 
'hy alle mogeiyke lapjes tot een geheel aan elkaar maakt, denkt dan, dat het zoo in zyn aanleg 
sit, en het kleermaken zal hem beter dan het bouwen passen. 

Gewooniyk hebben wy allen voorliefde voor iets, dat kan nu wel door redeneering worden 
op zij gezet, maar is daarmede ook veelal de mislukking over onze beroepskeuze uitgesproken. 
Wy herinneren ons nog levendig de dagen, toen op de eerste teekenschool al die onder zulke 
omstandigheden gevormde vakgenooten byeen kwamen. 

Allen hadden één doel, en wel om het bouwvak te dienen, maar hoe zy er toe gekomen 
waren was al zeer verschillend. Wat w «r »an vdtn hunntr gewórJen ? Ik denk eenigen tijd 
terug. Een werd er koeieniakker, een ander boekhouder, een derde die lang, zelfs heel lang voortspar-
telde, zelfs nog zoo ver kwam dat hy by" eene kleine gemeente in Noord-Holland tot architect 
werd aangesteld, begon een boter- en kaasfiamlel ea een vierde negotie in geiovten viioh — en zoo 
waren er meer. 

Nu bracht de druk der tyden daartoe wel het een en ander by, maar was het toch zoo, dat 
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al de opgenoemden, waarvan de loopbaan de arobiteotuur ten doel bad) daar.nlet den miniten aanleg 

voor baddeo, en blijk f; uit de koek, die de een bakt, uit bet vertrouwen dat de ander alt boek* 

bonder geniet, en uit den kooptniumgeeit die onze kaai- en ylsobbandelaars oigou iljn, sonder ooit 

daarvoor opleiding te bebben genoten, dat /ij van den begiane af aan alob daarbij badden mocton 

bepalen, want bun aanleg braobt er toê  

Zoo waren vele Jaren door verkeerde opvatting m i s l u k t , die goed Ingrepen, enkelen de 
maatsobappeltyke ladder een beel eind verder badden kunnen doen beklimmen. Op die wijzo werd 
bet eente gedeelte onzer toobtgenooten afvallig. Wij keeren terug tot de standvaatlgen, die bet 
onderwUs getrouw bleven en onder de gnluderen der vakmannen gcmchaard. Ook d a t ondeir* 
w ij H beeft veel op zlln rekening. .Stil ie itaan bij el de versobillende leerwijzen waarop wij aan» 
vingen, zou al te omvangrijk worden. Nemen wij daarom de belde boofdgroepen t b e o r i e en 
P r ii k t, ij k. Tussoben deze beiden is een Innig lm wolijk gesloten. Weten wij dat te waarcteeren 
en van bet goede te genieten, dat van bunne voniBnlgtng afstraalt, dan zullen wij ongetwijfeld 
meteenigen aanlog toegerust, niet tot de minsten onder onze kunstbroeders bebooren. Geen goed 
bouwkundige Is mogelijk, die niet aan beiden de eer bewezen heeft, .die bun toekomt. Daar 
bapert bet wel eens aan. Wanneer den later bet m i s l u k t in eigen boezem woelt, dan kdmt 
de gedaobte aan die miskenning zioh wel eens opdringen, maar Is geen geneesmiddel kraobtlg 
genoeg om bet ontbrekende aan te vullen. Wij willen enkele voorbeelden ons herinneren,1 zooals 
wij die dikwerf berbaaldeltyk op ons pad hebben aangetroffen. A. ging reeds vroeg de weg der 
tbeorie op. Of de raad van anderen hieraan de sohuld had, dan wel of het aan den persoon zelf 
lag, weten wij niet, maar de studie werd in die richting steedi gevolgd. Eindelijk werd een op* 
treden wensohelijk. De vele oonneotien maakten bet gemakkelijk en mogelijk.-^ en beft middel was 
spoedig gevonden. -• Daar komt de praktik zich aanmelden. Wat al bange uren beeft die komst 
veroorzaakt. Bet ontwerp is in plan, opstand en doorsnede op papier, zelfs werd bet bextek, al 
was bet ook in vage en onduideiyke trekken voltooid. Dat alles lag onder het bereik der theorie. 

Maar de praktijk vraogt bij iedere lij» aan het papier toevertrouwd, b e t w a a r o m ? h o e 
m o e t de o o n s t r u o t l e zl]n¥ om eenvoud, doelmatigheid an sollditelt tot een geheel te 
brengen. Dan wordt hulp hij anderen gezocht, de onmacht bedekt met de mantel, dat zoo 
velerlei bezigheden verdere detailleering niet toelaten es de praktische hulp moet het b^na 
o n m o g e l i j k e m o g e l i j k maken. Daar Is meer kennis toe noodlg. dan de patroon bezit. 
Dergelijk geval doet zich toch zoo dikwerf voor. Beschamend is bet gevoel- voor hem, die 
den weg moest wijzen, en daarvoor zelf oen leidsman noodig beeft. Dan is alle zeH'Htandigheid 
opgelost. Is het slachtofTer nu een eerlijk muii, het zal hem grieven zoo zijn roeping' m i s l u k t 
te zien. Is het een grootspreker, zijn tong zal de gebreken trachten te bedekken, en hij loopt 
dikwerf vrij, doch niet allen zijn In bet bezit van zulk een buitenkansje. Vindt nu theorie en 
praktijk elkander In twee personen, die de toestand begrijpen, dan kan nog.zeer veel terecht 
komen. Maar wat gebeurt wel eens, valsche scbaamte weerhoudt! liever dan zich aan anderen 
te binden blij ft men meester, de hulp van Jongeren uit dezelfde leerschool wordt 'Ingeroepen en 
het slot der geschiedenis is: A k a n zijn m a t t e n we 1 o p r o l l e n , want voor een bouw 
met sooveel gebreken in geen bouwmeester noodigt dat noodlottige oordeel verspreidt zich 
gewillig van den een tot den ander, en de daardoor goHobokte loopbaan,, in niet meer in eere te 
herstellen. 

Het ongelukkige bouwproduct blijft een altijd durende getuige, en zijn wij daarin slechter 
af dan HH. Doctoren, die al hunne fouten In den grond begraven zien. Vraagt niet lioevolon op 
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die wijze aen einde aan de zoo tchitterend gedachte loopbaan zn^m gemaakt. Was om land 

grooter, waa er behoefte aan steeds aobeppende kraohten, dan zou bun plaats wel behouden zijn 

gebleven, maar in eeoe omgeving tooals wij kennen, waar bovendien nog zoovelen aten op het 

weinige dat er is, beetaat zulk een ideale roeping uiel'. By ons zijn passer en troffel de naaste 

buren. Ben ander, die veel stljlkennis bezit, u jaar en dag wellicht het uur der geboorte kan 

noemen van eiken stijlvorm, was zoo gelukkig zijn eerste en ook nog steeds laatste werk tot 
uitvonriiiK te zien koiiidii. 

Zonderlinge gedaanteverwisseling vond bij de uitvoering plaats. Met goedkeuring van den 
patroon zal de bouwmooHter zich met een ander vakgenoot vorntaan, een leder vond het vreemd 
en begreep niet waarom. A l l e e n de p r a k t i k k o n h e t a n t w o o r d g e v e i u 

Zoo de t b eorie, . . maar ook de praktijk heeft etyn/martelaars. Te lange dienst had al 
te praktisch gevormd. Hoe alias bij elkander moet gehouden^ hoe aan de eisohen der constructie 
moet voldaan worden; 't werd alles spelende venrlcht, maar toen de theorie ook aan het woord 
kwam, begon te spreken van «tij 1 ou vorm, toen benevelde het praktische boofd, dat nooit had 
kunnen denken, dat bouwen meor dan oonstrueorun was» Heeds bU het oorHte werk moust ons 
zioll.jd geofiferd. Jonge krachten moesten het door hem met verontwaardigiuK genoemde prentje 
maken, itli hd vtrt-tr maar onmutal ««w, dan sou hij hit vul lingtn. Wal; sou de zang beter u;o-
klonken hebben, wanneer de woorden begropen, uit eigen gedachten gevoelvol waren neorgesohreven. 
Ook daar ligt dus mislukking op den weg. Tooh sluit do praktijk zich gemakkelijker bij de 
Uidorid aan, dan deze laatste hij de eerste. 

Een praktiHuh man maakt bet theoretische mogelijk, niet alsoo de theoretiHche de praktUk. 
Vandaar dat vele praktische tuannen, gesteund door andnron, hun WOK nog ongnHtoord kunnen 
volgeui al is het met een spijtig gemoed, dat aan hun onderwijs zooveel ontbroken heafti 

Maar waar na theorie en praktijk in de verelschte verhouding zich in één persoon lamen* 
treffen, daar wordt goed werk verkregen. Daarom, hoe de weg ook zij om tot ons doel te komen, 
steeds lilijvo zij In dien sic, dat belden gelijkelijk erkend worden. 

Hoe daarmui te voldoen. Het gewcbiedt tweeërlei. De een begint praktisch en eindigt 
theoretisch, de ander doet het in omgekeerde, verhouding. De laatete wijze komt mij voor aan 
velen heel wat verdriet en mlplukking veroorzaakt te hebbent De praktijk is do grondHlug voor 
alles. Wat wij ook denken of op papier terug geven, het heeft geen waarde, wanneer het 
praktisch onmogelijk ' is. Hoe zullen wij dat kunnen weten, als wij aan de praktijk vreemd 
zijn. Daarom eerst de ruwe jaren doorloopen, ons ingedrongen In elke beteokenis, die de praktijk 
aanbiedt, dan valt later de theorie zooveel te gemakkelijker te loeren. 

Komt het op smaak of styikennls aan, en hebben wty voor da studie daartoe de noodige ge-
gevens, dan zullen zij even goed later als vroeger lij) ons tot ontwikkeling komen, want wat in 
ons Is, zal door dat uitstel niet verloren gaan. 

Oaat de weg echter langs die der theorie, dan Is de leeftijd een itrulkslblok tot het aan* 
loeren der praktijk. Men aarzelt, om te doen Mijkon dat al de praktische kleinigheden onbekend 
zijn, en het gevolg is, dat naar opheldering niet gevraagd wordt, het onderzoek uitblijft waardoor 
de leer der praktijk verloren gaat. 

Ik heb, het is historisch, een bouwmeester gekend, de man leeft nog, die als hij op het 
werk kwam tot gewoonte had aan bet werkvolk te vragen." H e t K aai, t o o h n i e t t e 
g a u w . . . en wan het antwoord dan n e o n m ij n hoer das verliet hij gelukzalig de schut* 
tlngdeur die zijn bouwwerk omsloot. De man had geen begrip hoe hst in elkander zat. Toen 
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"het •werkvolk begreep waarom de vraag gedaan werd. was er een zoo ondeugend om te zeggen, 
j a m i j n h e e r e i g e n 1 ij k wel, — on alsof de steiger ineenzakte zoo spoedig was onze 
bouwmeester van het werk, men zag hem in geen acht dagen terug, en in dien tijd leefttó hij 
in een koortsachtige spanning van ieder ©ogenblik de tijding te zullen vernemen dat zijn arbeid 
in een puinhoop herschapen was. 

Toch bestond voor die vrees geen enkele grond, want de opzichter was een bekwaam man. 
Zoo kan onvolledig onderwijs het leven verbitteren. Dat is een der moeilijkheden, die de loop
baan sommigen brengt. 

De praktische opleiding heeft dezer dagen weder velen bezig gehouden. Dalen ^ij even van 
eigen werkkïing tot dien oneer werklieden af. Wanneer de droömen van enkelen zullen vervuld 
worden, dan zal ook hun Vorming wordeïi voltooid door bet l e e r l i n g s t e l s e l . De ambaobts-
scholen waar zoo velen met hart en ziel voor hebben gestreden, vertoonen volgena hen op de 
keerzijde van hun Uithangbord het woo#d m i s l u k t . Hoe kwamen die scholen in het leven. 
Omdat het bewustz^n bestond dat de leerjongen in de werkplaats niet door den meester werd 
opgeleid. Treurig waren de aandoenlijke tafereelen die daarvan werden opgehangen. Bij de een 
moest de Jongen eeuwigdurend brandhout hakken, bij de andere de kinderen wiegen, bij de 
derde kleeden kloppen, kortom de jongen was meer een knechtje voor de vrouw des huizes, dan 
een leerknaap op den winkel. 

Het was in een woord versohrikkeiyk en ten bewijze, dat men het lot van den knaap beter 
begreep, stichtte men ambachtsscholen, die den anders verlorenen. tijd tot leertijd zou wisselen. 
Was al dat beklag overdreven, was het vroeger dan niet zoo slecht ? of is het een gevolg van 
onze wispelturigheid, waardoor bet mogelijk is dat het leerlingstelsel weder meer en meer op 
den voorgrond treedt. 

Biedt dat stelsel niet een terugkeer tot bet verlatene aan, en is dat gerechtvaardigd na 
zoovelerlei opolïeringen voor dat ambnchtsonderwijs gedaan, 't Klinkt schoon, een meester die 
zijn werkvolk leert, maar in theorie, wie zal in do praktijk bij al zijn zorgen, want die de praktijk 
ken, weet dat zij er zijn, nog de functie van onderwijzer en opvoeder gaan vervullen. Dat mag 
een enkele kunnen doen, die zooveel bezit, dat het vak eigenlijk overdaad voor hem is, die niet 
arbeidt voor zich en de zijnen, maar zoo iemand deed beter zijn plaats aan anderen te laten, die 
nu zorgvol, bun bestaan rekken. Zoo iemand liefhebbert, en die kan aan het leerlingstelsel een 
s t e u n p i l a a r zijn maar zoek een tweeden, een derdon 't is te vergeefs. Wij weten het, ook ik 
zelf heb een twaalfjarigen dienst achter den rug, dat een groot aantal werklieden de werkplaats 
bezig hield, wat het zegt, den gang er in to houden, en te zorgen dat niet alle winst, soms zelfs 
niet alle kapitaal verloren gaat. Het ambacht heeft zijn zorgen en dan duarbij te gelooven dat 
de tijd zal gevonden worden, ter bevordering van zulke leeringen, het kan er bij mij maar niet 
in, maar goed resultaat komt er niet van; eer p r ij k t h e t m i s l u k t a l s de p r a k 
t i s c h e e r v a r i n g , o n d e r de s choon g e r e g l e m e n t e e r d e t h e o r i e . Het ware 
beter om bij het schoolonderwijs ons aan te sluiten. De jongen moest zijn tijd tusschen school en 
werk kunnen verdeelen, zich leeron gewennen, aan de roeping die hem wacht, hij zou minder zich 
een heer gelooven, en door den omgang met zijn gelijken zich bljjveu rekenen tot hen te behooren. 
Maar dat gedurige sloepen wat slechts kortelings opgebouwd is, brengt ons niet verder, wij 

maken den cirkelgang en wanneer wij 20 jaar verder zijn, is het leerlingstelsel weder vol gebreken, 
lijn de ambachtscholen weder heilig, en wij blijven waar wij. zijn. Men gooie de oude schoe
nen niet weg voor de volle overtuiging te hebben dat de nieuwe passen. 
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Zijn ,er gebreken en die zijn er workolijk, dan is het beter die te verwijderen, zonder aan 
net hoofddoel te schaden. Als wij de gayen hebben onze knapen voor te gaai) eu te leeren laten 
•wij hen dan overnemen, wanneer zij de ambachtsschool verlaten. 

Het is mogelijk goed op de werkplaats van eon zilversmid een uurwerk fabrikant, of derge
lijke, maar voor hen behoeven wij bouwkundigen geen weg te banen, voor de bouwvakken echter 
ge en h e i l van die r e m e d i e . Het zijn illusien en wij hebben gezien wat illusion uit
werken. Mij dunkt ook dat gevoel moet tot u doorgedrongen zijn. Daar is wellicht geen stad 
in ons land waar juist de praktijk zoo nauw aan de theorie verwant is als juist Rotterdam. Uwe 
bouwmeesters en gij telt er bekwamen onder zijn in het praktische leven soms van ouder tot 
ouder opgegroeid, vandaar de gemakkelijke wijze waarop het werk behandeld kan worden. Dat is 
een voorrecht. Velen uwer werkplaatsen zijn modelinrichtingen en toch niettegenstaande dat al 
zou hot leerlingstelsel ook bij u weinig hulp vinden, omdat het korte leven, reeds zooveel van de 
krachten eischt. Zullen wij dan het verkregene verwerpen, om by de vernietiging van het een 
de mislukking van het ander te doen geboren worden. De stroom dringt er heen, maar hij 
kan afgeleid worden. 

Zoo biedt het onderwijs 'voor lederen stand bezwaren die met voorzichtigheid dienen opgeheven 
te worden. 

(Wordt vervolgd.) 

M A A R T 1 8 8 9 . 

Daar is in ieder jaar een maand, die wij uit de tqdrekening moesten kunnen wegcijferen, 't Is 
Maart, dio met zijn nukkig Icnraktor heel wat leed biedt. De laatste dagen hebben het opnieuw beves
tigd, mt het Noorden kwam de weeklagt omtrent het overlijden van J, L. Goeverneup, uit "Utrecht die 
van Donders, uit de hoofdstad dio van J. A. ilberdingk Thijm. Op 21 Maart 1889 des morgens ten 
11 uur, bad de uloudo Pijjpenmarkt een somber aanzien. In oud oostuum togen van daar een aantal dra
gers met een afgestorvene, die bij elk Amsterdammer bokond, bij velen getierd was. Talrijk 

waren da kransen, dio horiunerdon dat zijn negen-en'Zestigj«rig leven besteed was geweest. Na 
jaren zal de geschiedenis dit van Thijm bovoHtigon. 't Was een type in eiken zin. Die Thijm 
eens gezien had, herkende dien levendigen blik spoedig weer. 't Was een man, die rusteloos gear-
beidt heeft, en al was zijn richting niet die van velen, als was zijn woord soms hard, 't was 
opmerkelijk hoe eenstemmig het oordeel liep, dat een kundig man was heengegaan, die voor 
onze bouwkunst ontzag^ellijk veel gedaan heeft Waar alle partyen dat bevestigen, daar is geen 
twijfel mogeljjk. Het vormt het beste grafschrift. — Hadden de latere jaren wat stilstand ge
bracht, wij herinneren ons nog levendig de dagen van de Dietsche Warande en de talrijke onder
werpen in de Kunst-Kronijk enz., waarin Thijm wees op het kunstlooze van ons bestaan. Hoe 
vol vuur streed hij voor het behoud van den topgevel, als de moker gereed stond er een neer te 
werpen, om voor een eindeloos stukje van die eeuwigdurende platte lijst te vervangen. Waarlijk 
het valt niet te ontkennen, dat Thijm in mooiolijko dagen het vonkje kunst dat nog in ons 
gloorde, weer op nieuw wist aan te wakkeren en het besef van onze onmacht, of van ons wan
dalisme te doen gevoelen. Al bracht zijn richting later verschil, dat was het gevolg van sifn 
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oigune gedurige opwekking, die oni beterziend had gemuakt, somi verder deed slen dan onze 
voorganger xolf. Dé itoot ging echter voor een groot deel van hem uit en wanneer om heden 
beter li, dan voor een halve eeuw geleden, dan hebben wij dat ook aan hens te danken^ Toen dan 
ook de treurige itoet grafwaarta toog, volgde de laatute groet van zoo velen, die de overtuiging 
by zioh omdroegen, dat de herleving onzer kunit veel aan hem te danken heeft, 't It x.oo 
jammer dat de dood alleen vermag dat besef te govon. 

E E N K O R T W O O R D . 

Menig AmBterdammer trof dezor dagen onder zij no oorreipondentien eene kleine enveloppe 
aan, die bij bet ontvouwen het beriobt gaf: n. J. Koper p. p. o. Bet wai een aficheld van den 
heer Koper, die zich metterwoon guvuitigd heeft te Heet l>ij Nijmogon. Ben welverdiende ruit 
en vele levensjaren zij hem daar goiohonken. Het U de wemoh van volon, die hem In venohll* 
londo werkkring hebben leuron aohteui 

Wij herinneren om hem guarue all oud beituunlld der verooniging Arohitectura et Amlcl* 
tlae, all een dnrgenen die bare uonte lohreden geduid heeft, maar vooral la zijn itreven voor de 
Maatiohappy van den Werkenden Stand, afdeeling Ambaohtucholen, die In hem stoids oon 
praktlioh madHinan en ]Jverlg beituurder vonden. Zoo zijn er tal van Inrichtingen, die zijn afztjn 
zullen ondervinden. 

Ook In de aannomoi-Hworold WUH de heer Koper all lid der firma Koper & Zwaan niet alleen 
geen onbokonde, maar de bij Jong en oud bekende, en talrijk zijn de vele groote workon, door 
die (Irma tot uitvoering gobrachi;. Voegt daarbij, dat Koper door zijn minzaamheid In al lor 
vrlendichap deelde en bovenal door de onkreukbare wtyze, waarop bij In iederu zaak optrad. 
Onder zulke umMtandigheden bevreomdt bet niet, dat velen hem zoo gaarne bij een der laatite 
verkluzingen liaddon guwonioht In het beituur der itad, om daar eene der eervolle fdnctlSn waar 
te nemon. Maar Koper zocht die verhefüng niet. Een kort woord van waardeering zij daarom 
de tolk, vau wat door velen In de hoofditad gndaoht wordti 
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«!B O Ü W K Ü-N 8 T. 

QUSTAV LINÜENTHAL'S BRUG TE NEW-YORK. 

[BH di plaat.) 

flBTSfing 26 van 1888 gaf oeno vrij uitvoerige beiohouwlsg omtreot de rouHiiohtlge 
cnderDemiDg die de ttad New-York waohtende wan, lu de uitvoering van het ontwerp der brug 
over de rivier tuuoheu die itad on de /.ijdo van New-Yeriey^ Nu het plan meer tot ^okurheld 
komt, ie bet one aungcmaam dat ontwerp in plaat te kunnen govM, dat In alle .deelen niet 
Alleen Mer belangrijlc in, maar tuvom van die aftnethiKon, all nog nooit voorgukomeni De 
vier torene, waartnuohen het middendeel aan kabels ie opgehangen, illn leder 167i76 M. hoog 
•on vertegenwoordigen alzoo twse Blffel>toreua. De pijlen, waarop die torene ruiten, zijn brood 
tb en lang 1Ü5 M, De mlddelite spanning tuïiohen de torene bedraagt 868.7 M., van detoronu 
tot de landhoofden a^n ledere xydo 664.7 ,M,, de totale lengte 1978 M. De kabele hebben uono 
'dUmeter van 1.2 M, De grootite lohepen varen bieronder door tonder eenig boz-wnar. Inderdaad 
do stoutheid do/or opvatting gaat al het tot heden geleverde te boven en vormt daarom oono 
bUzondere bydrage uit de werken onser eeuw. 

r 
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Anderen wagen zloh op do» -weg clai? nijvorheid, hoor hunne ervaringen. Ik «elf heb dien raarioh 
inoogemaakt en wool; de talrijke gevaren, daaraan verbonden. Handel, 't klinkt soo groot en 
wtmr IOO vale oonnuotlen ityn kunnen gemakkelijk de materialen geplaatst worden. 

Arme handelaar In bouwmaterialen, wat «uit ge dikwerf aan uw leeianaar pelntend hebben 
gozeten MJ du zorg u door een ander opgelegd. 

Oy verkoopt gaarne, en dan gaat het ulet gomnkkolijlt wanneer een kooper komt, tmt gijn 

btur» ta mgtn voor gt d» méttrialén op dn MIHMI hthl gtltgd. MIMI komt voor het eerit hij u. 
Men l u uwe annonoe. De koop betreft een kleinigheid, het wordt dadelijk betaald met de 
byvoeglng dat ben Ik ioo gewoon, liefst heb Ik geen rekening daarvan. De tweede maal wordt 
de koop grooter, weer volgt betaling. Dan volgt een derde koop op rekening, ook dit loopt 
coulant af. Op emm eohter maken vorHohlllende koopen eeoe flinke rekening noodzakeiyk, de 
•om ie groot en het doel bereikt, een armzalig rostjo ie dikwerf het loon dat u wordt toebedeeld, 
en daar hebben de luidjos too het handje van, dat die vroeger 60 % een ongehoord feit vonden, 
thane 10 % een ongehoord groot o'ijlor van betaling noemen. Zoo wiaaelen de toeitanden en 
soo gobourt het. Op die wijze wordt ioo menige loopbaan, vol illusion bogounen, ge lokt. 

Wat Kl,öft de theorie Mn? Ziet ge dien wegwijzer, hij tal er ons brengon. Mijn hemel, 
wat tal van armen sltten aan dien •taaie. Wat al opeohrlften. Pryakamp, MlJjl, Waarheid, Kamktor, 
flollditelt enz. en*. Laten w'ij ona eohter voorlooplg hiertoe bepalen, die wegea aljn lang genoeg 
Toor den lijd die one reit. 

Prijskamp. Hoe vele mal mi heeft one het hort geklopt, wanneer dagblad of tMdiohrlft de 
mededoollng bovatte, dat de bouwkundigen werden opgeroepen iloh in een prijskamp te kunnen 
inoiun. Nu ie er werk aan de winkel. Het progrninma wordt ontboden, het lioolcongomi in orde 
gobraoht, en nauwoljjke hooft de poitbode het drukwerk bezorgd, of het vormt do ourete uren 
•ons tot trouwe gezel, ledore vraag wordt gewikt en gewogen en vaet In het hoofd gepmnü. Wat 
hebben wij gebluki I let gaat den een zooveel gemak kol ij kor dan den ander. Wij troffen onn 
kunnlilii'oodoro beiig, ala verborgen aohter een barrlkade van boeken en plualworken, die IUOOHI;OI> 

holpen om het antwoord op de vraag te geven. Das hier, dan daar zookemle met zoimwuehtige 
gejiingdheid, om de leemte die het denkvermogen aangaf, aan te vullen. Weder anderen haddan 
In een ommezien vele aohetien door elkander op het papier gebraoht, de wand was er als made 
behangen, en uit die eigen denkbeelden werd een ooripronkeltyk geheel vorkregen. Zoo werkt 
iodor op zijne wijze, de een wae gelukkig in de verdoellng van zijn plan, dooh de gevel vlotte 
maar niet, de ander had een gevel, artistiek tot in styn nieren, maar een binnenverdeeling om van 
ta beven, en toen de vasiKOHiolde lijd aanbrak, ging allee In tee. Met spanning werd het oogen-
blik te gemout gezien, waarop de uitspraak zou bekend worden. Het was een gelukkige til cl 
de b e s t e u i t o n s l e v e n . Wat hebben wij tal van ervaringen opgedaan, in den korten 
t|jd, die ons een eeuw toescheen en waarin dikwerf alle hoop vervloog. Wat al intriges hebben 
wij liiJM'owoiind, want helaas, ook daaraan is die werkkring niet vreomil. Wanneer de teekenin* 
gen waren tentoongoHteld, en alles leefde nog In den nevel der onlmkendheld, dan liepen wij soms 
als by toeval met onzo vakgenooten Juist naar de plffdts, waar eigen werk hing. Wat hebben 
wij dan hooren laken on prijzen, maar het had al tijd een goede zijdo, het strektejdlkwerf tot 

•ome vorming, wij hebben er veel uit geleerd. 

Bvenals eb en vloed wlsielde zioh onzo Koiliiohtongang af, die ons dan eBniïIveroordeeld deed 
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ter zijdo leggen, dan weder de overwinning toereikte. Hoe groot eohter was veelal .het aantal 
inzenders, hoe gering onze kans. Hoevelen hebben bij herhaling zich aangemeld, eindelijk den 
strijd opgegeven, omdat de uitslag eenerlei was en op niets geen waardeering aanspraak 
mocht maken. Voor hen was het eene vingerwijzing om de loopbaan op anderen weg te sturen. 
Een mijner vrienden, thans b\j het onderwijs zeer gezien, betuigde mij: nu heb ik negen maal 
meegedongen, maar steeds behoorde ik onder hen, die het eerst ter «ijde werden gelegd. Ik 
zag daardoor, dat het ontwerpen voor mij steeds veel bezwaar zou opleveren, en van dat oogenbllk 
af aan kooi ik het onderwijs, en heb mij daarover nooit te beklagen gehad. Het is dan ook 
een goed onderwijzer, die aan zijne inrichting zeer op prijs wordt gesteld. Maar daar zijn velen, 
die dat niet zoo grif kunnen aannemen. Zij achten zich telkenmale bij de uitspraak miskend 
en -/ij blijven wat zij z\jn; middelmatig in hunne opvattingen. 

De prijsvragen, zij brachten velen vooruit. Toch ligt er ook een schaduwzijde op dien weg. 
Dat wil zeggen wanneer hij niet rechtvaardig wordt bewandeld. De afloop gaf aan velen vreugd, 
doch later ontmoediging. Mon had zich alles anders gedacht, en zoo als het liep, kwamen de 
voordeelen daar, waar zij niet behoorden, terecht. Dan doe t de p r i j s v r a a g meer k w a a d 
dan goed. Ik heb zulk een geval ondervonden, dat hij den nog jeugdigen leeftijd toen niet zoo 
zwaar geteld werd, ook al omdat ik mij in vele opzlchten^met den verkregen uitslag tevreden achtte. 
In een zekere stad moest een gostioht gebouwd worden. De regenten besloten tot een prijsvraag. 
Ken veertigtal concurrenten kwamen op. In een groote zaal werden al de ontwerpen met zorg 
opgehangen eu gedurende acht dagen tentoongoHteld. Het was mijn eersteling, die onder de 
inzenders zich had aangosloten. Om de ontwerpen te zien, werd de reis aanvaard. Wat spookten 
onderweg daar heel wat gedachten in het hoofd. In de zaal aangekomen, waren daar een vijftal 
bezoekers. Zii waren mij vreemd, doch een daarvan herkende ik als een onzer voornaamste 
bouwmeesters uit dien tijd, daar ter stede woonachtig. Met twee jongeren bij zich, scheen hij 
een cursus over al de ontwerpen te houden. 

Aan zijn oordeel werd door mij eenige waarde gehecht, maar de afbrekende wijzo waarop 
alles werd beschouwd, verwekte mijn twijfel. Eindelijk lag ik zelf aan de beurt, en met 
knikkende knieën stond ik als een schaduw achter den uitlegger. U i t was h e t me t m ij n 
z i e l s r u s t . Ondertusschen was het groepje allengskeni grooter geworden, het geleek wel oon 
aantal bezoekers van een panorama, die door de gids daarin den weg werden aangewezen. 
Zonderling echter zwijgt het oordeel hij een ontwerp. Dat viel mij onwillekeurig op. Mismoedig 
toog ik huiswaarts, en geneigd om in alles wat te zien, zag ik het onbesproken ontwerp reeds 
met een lauwerkrans getooid. Twee dagen later meldde mij een bericht, dat onder de iuge-
zondene ontwerpen drie waren uitgekozen, die ieder eene premie in volgorde ontvingen.. Het 
eerste buitenkansje viel mij te beurt. Een paar dagen later waren alle drie de inzenders bekend, 
en was bet onbesproken ontwerp No. 8 van den zoo goedwilligen beoordeelaar. De uitvoering zou 
volgen. Nog niet meerderjarig had dat zijn bezwaren; ik besloot daarom, voor mij aan te-
melden, mij te vergewissen van de hulp van den tweeden inzender, en wij vormden eene overeenkomst, 
wiuu-hij aan het Bestuur werd voorgesteld, de uitvoering aan ons beiden op te dragen. Dat was de 
meest reüele eu eerlijke weg. Maar No. 8 zat het dichtst hij het vuur en warmde zich het best, 
toen vijf dagen na het bericht van den uitslag, ik weder ter plaatse kwam om onze overeenkomst 
over te leggen, kroeg ik de weinig aangename boodschap, dat No. 8 zich reeds van de opdracht 
verzekerd had, volgens besluit, den vorigen dag door regenten op hunne vergadering genomen. 
Het was jammer, maar op dien looftijd telt men den tegonnpoed nog zoo zwaar niet. Muur wat 
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zou bet gnweest zijn, wanneer de eerstbekroonde iemand wae geweest, gevestigd, en die juint 
zulk werk, het liep over een bedrag van een ton, zou gebracht hebben op het standpunt dat 
zoo weinig wordt aangeboden om in te nemen. Dan had zulk feit een grievende teleurstelling 
doen geboren worden^ En hoevele malen treffen wij dat niet aan ? Wilt ge een ander ? 

In het noorden van ons land moet een njk man een huis laten bouwen, waarvoor hij een 
groot cijfei' besobikbaar stelt. Een prijsvraag al weder. Op een zekeren dag komt bet ontwerp 
In zijn (wnijn aan het juiste adres bij mij terug. Men had de naambrief maar liefst geopend. 

Van een rapport wns geen sprake. Later vernam ik toevallig dat al de ontwerpen op tafels 
en stoelen waren uitgelegd. De pr ĵsultschrijvür had daar nu maar een keus uit gedaan, en zijn 
oordeel door een opzichter van den waterstaat doen bekrachtigen. Daartoe was h ij naar /.ijuo 
meening vrij, hij had tooh een* pr^svraag uitgoaohrovon, om een huis te krijgon dat hem beviel 
•on h ij moest het betalen. Wat anderen goed vonden kon h ij wel eens zeer in opvatting mede 
Terschillen. Houdt dan maar moed met zulke buitenkansjes. 

Maar gelukkig worden zij zeldzamer. Op dat punt zijn wij veel vooruitgegaan en zijn wij 
thans een meer rechtschapen en billijk oordeel te verwachten. 

De grondregels bij "het beoordeelen van pr^svragen, vastgesteld' door de commissie, daartoe 
benoemd door de Maatschappy tot bevordering der Bouwkunst, van welke commissie ik de eer 
had lid te z\jn, hebben inderdaad veel goeds gesticht, daar zij voor vele gemeente-besturen en 
corporatien tot leiddraad worden genomen. De programma's zijn over het algeheel beter en met 
eerlijker grondslag. 

Doch tegen iets mogen wij ons tooh wel eens verheffen. Dat is de groote beknoptheid 
waarop de meeste Jurys hun rapport stellen. Als het zoo voortgaat dan zal het niet lang meer 
duren, of wij lezen de inhoud als volgt: J u r y * r a p p o r t . I n g e k o m e n 140 o n t w e r p e n , 
78 van o n w a a r d e , 62 v e r d e e l d in 8 c a t e g o r i e n , 40 v i e l e n h i e r v a n af, van 
de l a a t s t e 22 k w a m e n 4 in a a n m e r k i n g , d ie wij in v o l g o r d e van ye rd i en* 
s t e n t e r b e k r o o n i n g v o o r s t e l l e n . 

Zoo iets van een rekenkundige reeks, want het is waarlijk bar zoo weinig nu reeds een 
rapport zegt, dat zulk een toekomst doet vreezen. Zelfs wanneer het doel der prysuitschr^jTing 
studie of bevordering onzer bouwkunst betreft, is het eveuzoo, en dan toch is het beste loon, 
een gegronde uunwijzing der fouten die aanwezig zijn. Een rapport zij een degeiyke arbeid, het 
geve getrouw terug den indruk die wij bij de verdienstelijke ontwerpen ondervonden, het zij geen 
wegen op de hand, of een blik over de massa, dat kan geen oordeel bevestigen. Wanneer wij 
over de mislukkingen in ons bouwvak spreken, dan mogen onze h e d e n d a a g s c h e 
r a p p o r t e n d a a r o n d e r wel g e r e k e n d worden . 

Het is dan ook onmogelijk in den korten tijd die er voor wordt genomen, dat naar wenaob 
te volbrengen. Ieder inzender die met zorg heeft gewerkt, heeft recht om de redenen te vernemen 
waarom hij niet la aanmerking kwam. Daarom beloone de pr\jsuit8ohr\jvers de jury niet met 
de karige eer, om het loon in de vorm van verwijtingen te oogsten, maar betale den arbeid ruim, 
on het vertrouwen wordt er door bevestigd. Ook is er nog een tweede geval waar te weinig 
opgelet werd. Men neemt uit kraobl der gewoonte de jury meestal uit dezelfde personen, 
vandaar overal hetzelfde gebrek, maar buiten dat, leert die jury ook zijn inzenders kennen, en 
niets is gevaarlijker. Die s t a z ie toe d a t hij n i e t v a l l e en op z u l k een g l a d d e n 
weg i H h e t mogel i jk . In een zoo klein land als het onze, waar steeds dezelfde krachten 
zich wngen, behoeft men niet veel kennis, om wanneer tweemaal de schaapjes de rij gepasseerd 
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eljn hen by de derde maal ala met den vinger te kunnen aanwijxon en dat maakt het oordeel 

niet vrij meer. Wleiellng ran personen, boTordert den gedaohtengang, het geeft nieuw leven en 

doet den een op den ander letten en navolgen, blijven wij eohter zoo alt wfl nu op weg zijn, do 

•poed het tegenwoordige werk eigen, neemt too; en doodt de ambitie van velen. CJwe vereeniging, 

Mijne Heeren, kan veel daarin doen verkeeren, door ateeds op anderen wog voor te gaan, en 

menigeen zal het op prijs «tellen. "Want j u i s t de p r y s v r a g e n , m a k e n v e l e n t o t 

m e e s t e r in h e t vak . 

Welk eroot gedoelte van den levennwcg hebben wij Intussohen afgelegd. Hoe is het aantal 
onzer toohtgenooten reeds daarbij weggeslonken. Sleohts weinigen hielden stand. Voor hoe lang 
nog? Daar zijn nog zoo vele bezwnren, te maohtlg voor enkelen om te bestrijden. Dl werkkring 
is bereikt. Maar nu treedt de kritiek uit zijn sohuilhoek, na reeds lang op het.slaohtoffer getuurd 
te hebben. Velde dozn zijn vonnis binnen kaïnors wat zou 't sohaden, maar neen, de groote trom 
wordt geroerd, iedere kleinigheid moet groot uitgemeten en' mensohen die er niets moo te makmi 
hebben worden er bUgehaald,' om tooh tu zion, hoe tegen alle kunstregelen is gezondigd. Betrof 
het het kunst belang, dan was die openbaarheid overbodig, maar de strijd om het behoud mengt 
zioh er hij, wanneer den een valt is het behoud van den ander veelal geboreui De gezellige 
band die ons soms broederiyk vereent, is mocHtal kortstondig. In het dageiyksoh leven is zoo 
bitter weinig waardering. Cling men af op de oordeelvellingen van vele vakgenooten, dan zijn; 
er weinigen die iets goods maken, uitgozonderd zij die gewoon zijn ui tijd het oordeel uit te 
epreken. Daar wij nu voortdurend t i m m e r e n aan d e n w e g , ondervinden wij volgens Vader 
Cats ook i m m e r v e e l g e s e g h en al die welwillende toeliohtlngen zoo schijnbaar on» 
schuldig, dooh milddadig rondgedeeld, vinden eindelijk gehoor by de niet*vakgonooten en beslissen 
dikwerf over het al of niet bestaan van veler werkkring. Daartoe werken versohlllende hoofd-
factoren uit dien werkkring soms zoo gemakkeiyk mede. E e n d e z e r i s de M I; ij 1. Zy vormt 
een der voornaamste grondregels onzer kunst. Daarin spiegelt zioh alles terug, ieder volk, hun 
landaard hunne lonl'wijzo, de tydperken van hun bestaan, kortom alles waardoor het ons mogeiyk 
is bij eenlge studie ieder bouwwerk te kunnen rangschikken, daar waar het behoort en in den 
tijd waarin het god acht Is. De styi vormt de geschiedenis onier kunst. Ieder lichaam, ieder 
voorwerp, kenmerkt zich door styi. Maar zy moet groeien en bloeien op vrijo uiting, het gevolg 
zijn van de indivldueele macht van eiken denker, niet gedrukt en gedwongen worden in een 
troont geboren door het verbond van enkelen, dan werkt haar b e s t a a n doodend, en de sleur 
wordt gevolgd op den weg, die als richting aangowozon is. Er is in den laatsten Ujd al wodor 
heel wat geredekaveld over een offloieele styi die wij hebben, men zegt or van dat zy wij wel 
m i s l u k t i ii. Daaruit biykt het kwaad wanneer velen zioh oplossen in een oombinatio, had 
leder hunner eigene rlohting gevolgd, wij waren bewaard gebleven voor zoo vele kostbarebouw> 
werken, die elkander als tweelingen geiyken, ons ai tijd even koud en onverschillig laten. Men 
grypt in het verledene, kiest vormen die eigenaardig zijn, maar dio beter passen In de vier motor 
breedeu woonhutsgovel, dan In twintig maal grooteren zoogenaamden monumentalen bouw. Dan 
gaon al die kleinigheden verloren en tegeiyk hunne eigenaardigheid, dan vormen zij oon ^udurlg 
verbreken der liooi'dlijnon, waardoor het geheel onsamenhangend wordt. Het kleine zy klein, het 
groote groot en dat zal de styi van belde vormen. In het groote spreke de lijnon moor 
dan de versieringen, in het kleine omgokourd. Dat begmep de man die te BruHHoI zijn gorouhtshof 
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•.r(iinppi.ip:||n eqOB^OOjS UBB puil uupvip j'r/ ij.IIM HO||y •iiodo.uSoij 'pip 110.̂ 01.1 >) ep uoi|(pii| o(i | | 'S e Al 

• U B p u e j e p e u j B A u v p u e u e A e q j B A u e e B S U V } .1 o m p u o.w u nu s i U B A B T ;I, 0 jj 

•""l10-''! *>! uouiiii( puojpinq uBSuDSujpjooq o.Wu| UB B[[naii Bip HJ S|poou ).M| JO UUU !|OUI auiot 

•,0 fl* ü05[nop ue ':p|ii.ipoji ue WipooiiMiiiiM'/. ijuui looqoS )Bq !)>[.IOJV\ 'Bpu8[ u| jejq uepeq HUO 

UUA IjyiHMIlOl] UO|011IOH)0 nop Ui 'uoMIloqoil 0)0A()0'/ UUA llopo.l'|.li| HH| fin 3[ll,ipin UBpjIBZUBip ftü 

lio.Wli.i>phi]^ -puoiH pBiqjBB | 0 | UB ppi i i iu ui . ipi iitiipiHiuiui BUO pip 'p)Oi(ii.H |üi| UI qOB^OOjS H|oi 118 

-n , , ,(I •J>wc'.|iio',)..iop.i()A UB iiHmim op !|}|OO.U1H qooi). 'usu^qOB JifnodruiSoquo IUIOB HUO SSÜUI fiq 'dB^qoi 

91 



76 

onze voorouders zoo gedacht, en een Lieven de Key, een Vredeman Vriese, een Pieter Post en 
zoovele anderen, die zich dikwerf met den nederigen naam van metsel- of timmerbaas tevreden 
.stelden, schiepen een tijdperk, waarop wy nog met zooveel trotsch terugzien. Stijl is voor den 
bouwmeester op het gebied der theorie het hoofdgedeelte. Die stjjl brenge hij over, niet alleen 
op den bouw, maar op alles wat tot de inrichting behoort. Hoe gezellig is uw eerste woord, 
wanneer ge een stylvol betimmerd en gemeubeld vertrek binnentreed, het boeit u, in lederen vorm 
ziet ge iets nieuws, hoe daarentegen het andere vertrek, waar vorm en meubilering u doen don
ken, dat ge bij een uitdrager terecht zijt gekomen. En zie, dat is voor velen moeielyk, want al 
kunnen wij teekenen, al kunnen wij bouwen, daarom is het ons allen nog niet gegeven, gevoel 
te bezitten om al het schoone te kunnen vereenigen. Hij die zijn huis van kantelingen voorziet, 
alsof het een burght is, die op een andere plaats weer de Orieken navolgt, en een frontispies 
op zijn gevel doet troonen, zonder door pilasters gesteund te zijn, het beginsel waaruit het 
ontstond, hij is in de war, en hoevelen zijn dat niet ter goeder trouw. Dan heeft de critiek 
recht om den weg te wijzen, want de kunst lijdt er onder, het ontwikkelt verkeerde denkbeelden, 
en de man, die dacht dat hy op het toppunt was, viel omdat hij w e r k t zonder doordrongen 
te zijn van zijn arbeid. Zijn eenige redmiddel is zijn onverschilligheid, maar dat valt den oer
lijkon kunstbroeder h a r d te zijn, en de «trijd wordt dan soms zonderling beöindigd. 

Daar hebt ge het machtige woord w a a r h e i d . Wat is er al niet voor geleden en gestreden, 
en nog steeds wordt er naar gezocht. 

Ook wij bouwkundigen hebben met de waarheid groote rekening te houden. Wat is eigenlijk 
waarheid? Vraagt het aan velen en verneemt hoe uiteenloopend daarover hunne beschouwingen 
zjjn. Twee geloovige zielen, elkander bevriend, gelooven leder voor zich de waarheid gevonden 
te hebben. Zy geraken daarover In gesprek. W e l k een h e m e l s b r e e d v e r s c h i l . De 
gedachten wisseling wordt heftig, zij verwijten elkander niet te weten wat waarheid is, en met 
een overspannen gemoed gaan de beide waarheden scheiden, zich over elkander beklagende bij 
z o o v e e l ongeloof . 

Zoo heeft de waarheid nog een wisselend aanzijn. Evenals het dien zieltjes ging, gaat het 
ons in de kunst. Over de beteekenis van het woord zullen wjj altijd blijven verschillen, 
omdat even onvolledig als ons geheele bestaan is, immer aan de waarheid door ons gedacht iets 
zal blyven ontbreken. Enkelen zullen sympathiseeren en gelijkelijk denken, maar tegenover 
hen staan weder anderen. Daarom mogen wij het vonnis niet te hard strijken, te veel eischend 
zijn, het worde niet overdreven. Toch mogen wij tegelijk niet nalaten er nanr te trachten. De 
waarheid vormt het goud onzer kunst, waarom wij haar moeten waardeeren. Üan zij uiterlijk 
en Innerlijk met elkaar in overeenstemming. Hij, die met een lach op het gelaat booze plannen 
In zijn binnenste smeedt, vertoont het beeld der waarheid niet. Zijn toestand is onnatuurlijk 
en het zal ons van hem doen vervreemden. Zoo ook gaat het met al hetgeen wij onder zulke 
gegevens scheppen. 

Wanneer wij In ons bouwplan kleine vertrekken behoeven en de symetrie der gevels geeft 
aan die ruimten meer ramen dan noodlg is, dan strijden wij tegen de waarheid, omdat het een 
het ander te kort doet. In eun onzer provinciesteden werd in de laatste jaren een gasthuis 
gebouwd. Mie ramen van den voorgevel hebben dezelfde afmeting, gemiddeld hoog 2.80 en breed 
1.20 Meter. De bouwmeester had de vreemde opvatting in zijn plan, om wat wij liever verber
gen, juist aan de voorzijde aan te brengen. Al de privaten kwamen bij den voorgevel uit. Een 
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der genoemde groote ramen moeet aan allen het daglicht brengen. Wie zou van buiten geplaatst^ 
zioh zulke inrichting inwendig voorstellen. Een ander weder ziet zich genoodzaakt de symetrie in 
zijn gevel vol te houden. Een raam kan er niet komen, want op dat punt vereenigen zich juist 
de separatie-muren. Er wordt gegoocheld, en het metselwerk een halven steen teruggelegd, moet 
den toeschouwer het denkbeeld geven dat daar een raam staat, de raamdrempel ligt er ten 
minste, doch om steenen te dragen. Men noemt dat eigenaardig blinde ramen, als bowija dat 
zij het licht der waarheid niet kunnen aanschouwen. Er zijn er nog die het euvel trachten 
te verhelpen, door de vakruimte te pleisteren en daarin figuren te grareeren ; maar het is alles 
lood om oud ijzer, het kwaad wordt er niet door genezen. Aan den anderen kant stelt men zioh 
de waarheid wel eens al te.gestreng yoor. Dan wil men niet alleen de hoofdzaken maar zelfs 
de onderdeelen terug gegeven zien. In zulke gevallen is de eisoh te sterk. Da t g e b e u r t 
bij ons m e n s c h e n n i e t eens , w a a r h e t b e e l d van z u l k e hooge v o l m a k i n g 
g e t u i g d . Daarom blijve de hoofdgebreken onze aandacht waardig om te kunnen bestrijden. 
Die hout tot marmer maakt en marmer tot hout, verbreekt de waarheid waardoor de materialen 
zich doen onderkennen. Stelt u eens voor in het bezit te zijn van een slaapkamer-ameublement, 
alles, iu nabootsing van het marmeren blad van uwen waschtafel, geschilderd. Zoudt ge niet 
bevreesd zijn op de dunne stoelpooten u neder te zetten. Rilt ge niet bij de gedachten van 
zulk een kille legerstede. En toch gebeurt het. Dat is nu wel een kleinigheid in ons bouwvak, 
maar die In het klein veel zondigt, doe t voor een g r o e t e n z o n d a a r n i e t onde r . 
Zoo ook heeft de verdeeling zijne rechten. Die met zijn schoorsteen geen raad weet, kan dezen 
toch maar niet voor een deur plaatsen. Toch zijn er, vooral te Haarlem, vele villa's waar de 
mantel voor het raam komt en de rookgeleiding gaat omhoog langs den daarnaast liggendon dam, 
betimmerd door hetgeen voor de sluiting noodig is. De wandelaar ziet het uurwerk op den 
mantel geplaatst in de ingewanden en kan zich het zonderlinge niet verklaren. 

Zulke hulpmiddelen zijn niet wonseholijk. Daarentegen zou het verlaten yan alles onze 
woning zoo maken dat zij onhuiselijk werd. Dan zou geen behangpapier mogen vertoonen wat 
daar werkelük niet is, maar de gevoegde wanden moeten doorgaan. Ons te huis zou een gevan
genis gelijk zijn. En toch streden al die hulpmiddelen tegen de waarheid. Wij kunnen dus 
niet al te waarbeldllevend blijven. 

Wanneer echter Iemand zijn huls vierkant omhoog trekt, torwijl zich daarachter de kap 
puntig verheft, dan hebben wij die moor noodig om op zijn dwaling te wijzon. Want het 
karakter van belden geraakt daardoor in Htrijd. Zoo iets kan zonder bezwaar voorkomen worden. Op 
de N. Z. Voorburgwal te Amsterdam staat een huls, waar de eigenaar, de strijd moede tussohen 
deze opvattingen ontstaan, de belde vleugels langs zijn kap opgaande, even als de lagere ver
dieping deed Inrichten. Hij liet er twee vakken op pleisteren en daarop ramen met gordynen 
schilderen, die altijd even hoog en onveranderd blijven. Zoo w o r d t de w a a r h e i d t o t 
l o g e n g e m a a k t . Neen, men volge de kaplijn en wij weten hoeveel schoons bij eenige studie 
daardoor verkregen wordt. Op die wijze treedt de waarheid in velerlei vorm op. Ieder materiaal 
heeft daarvoor zijn elsch, en bij de aanwending moeten wij daarmede rekening houden. Die 
hout als ijzer bewerkt en ijzer als hout, kent de waarheid niet, voor de bewerking van leder 
dezer voorgeschreven. Maar ook niet alleen het ontwerp, het materiaal, ook de persoon van den 
bouwmeester zij waarbeldllevend. Onze werkkring Is een van vertrouwen, en het vertrouwen is 
daar het sterkst gevestigd w a a r de w a a r h e i d d a a r a a n t e n dee l va l t . 

-'' ^ ^ {Slot volgt.) 
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D E G E H O U W E N S T E E N . 

Vooral in deze eeuw is het vervoer en de bewerking der natuurlijke eteen outzaggeltyk ver
gemakkelijkt, ledere spoor heeft zijne daartoe geschikte waggons, kranen enz., en het op- en 
afladen vereisoht weinig tijd meer. Wat voor een maand geleden nog in ruwen vorm in de 
groeve onbearbeid lag, staat na dien tijd reeds in velerlei vorm opgesteld, aan het mylen vandaar 
gelegen bouwwerk. Die spoed is van invloed op de prijs geweest, en de daordoor ontstane reactie 
heeft er dan ook toe ]medegewerkt, dat weinig ambachten zoo door den prija gedrukt zijn, als 
wel dat van den steenhouwer. Velen beleven een mooiolijkon lijd. 

Hoe geheel anders was dat bij de oude volkeren, en zijn wij den vooruitgang dankbaar, toch 
moet de gedachte, hoe toen gewerkt werd, ons met ontzag stemmen voor het geduld, dat die 
volkeren aan den dag legden. 

De afbeelding, die hierbij gaat, is voorgesteld op een steen, gevonden in Kajundschlk (Egypte). 
Het beitelwerk uit den tijd toen die werk-

A ̂  zaamheden werden verricht, geeft het vervoer 
te zien van een voltooid beeldhouwwerk 
(stier). Alle hulp bestond uit handenarbeid. 
De verschillende kabels werden door tal-
rij ko werklieden voortgetrokken, waardoor 
zich het houten geraamte bewoog, waarin 
de stier was opgesteld. Tot het voortbewegen 
werden de rollen telkenmale verlegd. Achter 

elke afdeeling werklieden liep een opzichter, die zich door de opgeheven hand van de overigen 
onderscheidt. Wanneer men berekent, dat op die wij zo soms langs onmetelijke zandvlakten het 
vervoer plaats vond, dan valt hieruit eenigzins op ie maken de groote kosten, het geduld en 
aantal arbeidskrachten, die daarvoor noodig waren. 

Wel mogen wij dan den vooruitganit loven, die door spoedige voltooiing ons ook meer van 
ons leven kan doen genieten. 

Hebben wij ons over den spoed te verheugen, ook wat betreft de deugd der materialen 
is veel verbeterd. In de laatste jaren kwam het graniet in zijn onvergankelijke hardheid, en 
in '/.ijno zoo rijke kleurschakering in gebruik. 

Het is zeker een onzer 
schoonste materialen. Weiger
de aanvankelijk elk gereed
schap voor de bewerking zijn 
dienst, het menschelqk vernuft 
wist er raad op en talrijk zijn 
de vele werktuigen, die de 
bewerking niet alleen moge
lijk, maar bij nu nog gemak
kelijker maken dan ooit te 
voren. De •wijzo waarop vele 
granietwerken machinaal wor-
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den bewerkt, geslepen enz. ziju ons allen grootendeels bekend. Er bleef echter altijd nog veeï 
te wenschen over, vooral •wanr het de bewerking betrof vnn kleine gedeelten. Daaronder neemt 
het hakken van letter? op zerken, naamplaten enz. een eerste plaats in. De heer F. H o f m e i t -
t e r te F r a n k f u r t a/M dacht zich een werktuig, waardoor het mogelijk werd, op ma
chinale wijze letters in het Zweedsch graniet, syeniet enz. te maken, zooals dit met handenar
beid niet kan verkregen worden. 

Bezoekers aan de werkplaats gaven er allen hunne verwondering over te kennen. Wij geven-
hierbij drie proeven, uitmakende een deel der photographien naar voltooide werkstukken. De-
groote zuiverheid der bewerking valt hierin op te merkeu, en dacht men tot nog voor korten 
tyd dat het niet mogelijk was de harde granietsoort op die wijze te kunnen bearbeiden ; de heer 
Hofmeister leverde een meer dan bevredigenden uitslag, die verdient dat de opmorkzanmheid van-
alle vakmannen er op gevestigd wordt. De werktuigen, waarvan de behandeling in korten tijd 
kan aangeleerd worden, zijn bij den heer Hofmeister verkrygbaar. De aanschaffing on onze-
voornaamste steenhouwerijen verdient wel overweging. 

P R I J S V R A G E N . 
BURGERWEESHCJI8 OP HET MUNTPLEIN ÏE KAMPEN. 

De uitslag is dat aan het ontwerp Sc hi Ida een prijs van ƒ 600.- en aan het ontwerp 
Geen t o r e n eene prem e van ƒ 800;-.' is toegewezen. Eenige beschouwingen uit het Jury
rapport laten wij hierhy volgen. b •' 

Jan llaoran Ikyvitlon van het llwgor.-Wmkiiii lu Kampen. 
i.» w f L ^ l !;"vo",i T v!) l , loo, , iu8 ,),m',rall,lH <•" tooh met een zeker leedwoMn andereHd», nanvnni-dde de Jnrv hare taak vim beoordeellng der (onder 116 motto'») ingekomen ontwerpen. mmvHBians ae Jiny 
W(.u

 M„e* L0^06"'"': om}y u , t 1,Bt «T,
1
K,I: ««ntal Ingekomen plannen mocht bll)kon dat het progrnmmn, zooali het 

Zll 0"«l
,)Hl,1,,l

!
 v 0 , , r weinigen een beletiel mng geweest iOn om deel te nemen, met leedwezen, omdat de Jnw 

£«n f.0ldBhn.™On n ™ » T 0 C d ^ "'"""««''olüke hooveclheld. uit den aard der z.mk grootendooU v. K.Wf."hen n b" ij 
kon aaniohouwen. Die hoeveelheid, voor het meerendeel verdlenitelUke arbald w«s tegnn don wil v,u' de J.,"?,m 
wW„ I! , ,! ih. , l1«M e e i t . H"" h e t P'-oarainmB tot In alle mogelQke opalohten overdrevenT Daar In een vranK» ,k ïï 
uL^ïl^^^L^^0^0^0^ dB '«'OM*'»'' «noeit «fln, waren slecht, toekenlngen op de RXIUTOB 
J/.8i0

n ' f - ^ i ^ i Z 1 ^ . V"n "" ^ P'^^ondon). Sleohti ««gevel op dezoir.le gohaal met een detail van , " 
w l ^ i Jln i,i?Ji B„f" v o r m a o J n 2 ooMtruotle doonnedsn, mede op 1/800, met memorie van toellohtlm: en 
begroeting van kogten, waren govrangd. ' , ' ,.,. •««HUHUUK U" 

Tooh hebben vele inzenderi gemeend meer te moeten geven. Wwr dat meerdere boetend In varianten op de 
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tlaariirte v«el en vërgoefsoh geleverd is, betreurt de Jury ten zeerste. 
Ril hot Mheel nraktiBOhe doel van do prijsvraag, meende de Jury zich op het standpunt te moeten stellen om By het geheel praktische doel van de prijsvraag, 

rate plaats de belangen van de prijsmts 
t het doel en de beschikbare bouwsom, 
enste het best paste voor het terrein, 
zoodoende voor de uitvoering de meeste voordeeien aanbood. 

t. de allereerste plaats de belangen van de prijsuitsehrijvers te behartigen, dat wil zeggen, nauwkeurig rekening 
. ;_„.•,. ..' i 1.... .i„„i „„ ,i,. i,„u,.i,;i.-i,.,,•,. hnnwanm iinnr din onloaainc te zookon, welke mot, genoegzame bouw-handende met het. doel en de beschikbare bouwsom, naar die oplossing te zoeken, welke .., 
tiindiee verdienste het best paste voor het terrein, de behoeften en goede controle en overzichtelijkheid mogelUk 
melkten on zoodoende voor do uitvoering de meeste voordeeien aanbood. Van dit standpunt uitgaande moest zü 
dus niet alleen rekening honden met de goede oplossing van het gebouw, maar ook met die oplossing, waarbij de 
ovcrbliiveilde gronden de beste gelegenheid voor speelplaatsen aanbood. " . 

Vooral hiermede hebben betrekkelijk weinig ontwerpers rekening gehouden. Dikwijls zijn de open terreinen 
verbrokkeld en de speelplaatsen in de noordclijko deelen van het terrein achter hooge muren verscholen, zoodat 

' aieohtg zelden door een '/.onncstraal bereikt zullen worden. Van de In het programma gelaten vrijheid oir het 
Mbouw evenwijdig aan de rooilijn'achterwaarts te plaatsen is slechts weinig en dan meestal onvoldoende gebruik 
namaakt- toch wordt daardoor niet alleen de oplossing eenvoudiger en de aansluiting met het soheeve gedeelte: 
naar de ' Muntstraat gemakkelijker te' verkrijgen, niaar bljjlt er ook oen terrein voor speelplaats over, aoo gunstig 
mogelijk ten opzichte der windstreken gelegen. , ,„ , , , , ^ i„ , , , „,, 

In vele projecten werd de overblijvende grond zoodanig in verschillende waardelooze onderdeden verbrokkeld, 
dat daardoor alleen reeds voor eene praktische uitvoering dier plannen overwegende bezwaren zonden bestaan. 

Dat velen het terrein ter plaatse niet kenden bleek wel daaruit, dat betrekkelijk zoo weinig was getracht om 
de roolllln en bijzonder die aan of evenwijdig aan de Muntstraat, vol te bouwen, hoewel toch voor een ganstlg 
uitwendig aanzien van dat gedeelte der gemeente, zulks voor de hand zoude liggen en ook zulnlgheidshalve zulk 
«ene onlosslng vele voordeeien bood. Daarentegen Is veel te veel opgeofferd aan symmetrische plattegrond-
disoosities welke vooral op een onregelmatig terrein meer op de teekening dan In werkelijkheid voordeeien aanbieden. 

Vreemd mag het zijn, dat meerdere projecten de scheidingsmuren van het terrein met de school of het kanton-
«erecht bezigden tot het aanbrengen van llohtramen voor hoofdvertrekken, terwijl daarin toch alleen de door de 
wet geoorloofde hooge vensters mogen worden geplaatst, welke slechts dienstbaar kunnen z^n voor ondergeschikte 

""""Bil de uiterst matige bouwsom, geheel berekend op het strikt noodlge en op eene inrichting ais fturjcc weeshuls, 
dus met de meest bescheiden elsohen, zoowel wat gevels als Inwendige Inrichting betreft, was van zelf eene rijkere, 
oovattlng buitengesloten, wat niet door alle ontwerpers genoegzaam In het oog is gehouden, terwijl compacte 
•amenstelllng met zoo weinig mogelijke verspilling van gangen moest gezocht worden. Vooral hun dio eene op
lossing met binnenplaats hebben gezocht, is het zelden gelukt deze compacte samenvatting te bereiken, terwijl ook 
in die plannen de ontwikkelde lengte der buitenmuren aanzienlijk grooter werd en daarmede natnurlUk de bouw
kosten stegen. «&, , , . , . , 

In vele plannen werden de verblöraalen. hetz|| van jongens, meisaes of kinderen, naar naargeestige blnnen-
nlaatsen verlegd, terwijl dikwijls halve gevels worden ingenomen door de regentenkamer met spreekkamer; soms 
ook do kamer voor huis- en godsdienstonderwijs, linnen- en mangelkamer of andere minder belangrijke ruimten in 
het front plaats nemen. Anderen vettpreldden verschillende lokalen zoodanig, dat overal Jongens- en mel^jesver-
trekken door elkander liggen en dus het toezicht daardoor zeer verzwaard zoude worden. Velen struikelden over 
het vruigstuk van behoorlijke verlichting der gangen, soms In elndelooze lengte met vele knikken aangebracht. 

Dat eene goode oplossing van de vraag uiterst moeielijk is, blijkt wel uit de groote verscheidenheid In dispo-
sitie In de verschillende ontworpen. , „ , , . , , . . . . , w , 

Er is veel, zeer veel, zeer goede arbeid geleverd. Toch Is het geen enkel ontwerper gelukt, de oplossing van 
het vraagstuk volkomen to bereiken. 

BH het vele goede was het slechts door uitvoerige onderlinge vergelijking mogelflk die ontworpen uit te zoeken, 
welke de meeste bruikbare gegevens opleverden. Na herhaalde schiftingen werden zoodoende de volgende 41 ont
werpen, hetzij wegens verdiensten by de plattegrond-oplossing, hetzy wegens de goede gevelteekenlngen, uitge
scheiden (volgorde van de lijst): ~ , ,, „., 

2) A + B. 6) Öchllda. 10) IJsel. 18) Geen toren. 17) Kamp voor Kampen. 19) Delta. 20) Orphelius. 21) 
Klaar 22) Anna. 28'1 IJsel. 24) Non omnia possnrans oiiincs. 26) N. B. W. 20) Fortuna juvente. 27) Per me licet. 
28) Evcelslor. 29) 1889 in cirkel. 88) Anna. 88) Willem. 89) Patienta vlnclt omnia. 46. Rudolph. 50) Nationaal. 52) 
(B W) 57) Rust roest. 69) Nepaldom. 86) Gfretha. 69) Charlie. 71) Labor Ipse voluptus. 76) ölmpllcltas. 81) Bid 
en Werk. 86) Hector. 87) quod bonum sit. 88) B. 89) B. W. H. 91) God is een vader der Weezen. 92) Charlté. 98) 
Februari. 104) Irma. 105) N, B. W. in cirkel. 108) üli. 114) Men Jachta est, en 116) Stichting. 

BH meer gemotiveerde bespreking werden hieruit dan de volgende 17 ontwerpen behouden. 
6) Schilda. 18) Geen toren. 22) Anna. 24) Non omnia possuinus omnes. 26) N. B. \V'. 26) Fortuna juvente. 

28) Excelsior. 29) 1889 In cirkel. 88) Anna. 88) Willem. 60) NationaaK 71) Labor Ipso voluptas. 81) Bid en werk. 
8J) B. W. H.'91) God is een vader der Weezen. 98) Febniari en 116) Stichting; 

en uit deze werden de volgende 7 ontwerpen als de beste beschouwd: 
6) Schilda. 18) Geen toren. 29) 1889 in cirkel. 88) Anna. 89) B. W. H. 91) God is een vader der Weezen. 

98) Februari. , . , . ...̂  ., „ 
Deze laastgenoemde plannen werden daarna nog eens bjj de juryleden rondgezonden om meer in detail te 

worden nagegaan. Op grond van meer uitvoerige beschouwingen is do Jury eenparig tot de overtuiging gekomen, 
dat de plannen No. 6 Schilda m No. 18 geen t-rm, als de goode oplossing nabykomende, voor bekroning in 
overwoging moesten worden genomen. 

Met het oog op de vele gebreken, die deze plannen echter nog aankleven, waardoor de Jury tot eene 
uitvoering van een dier plannen, zooabi zij daar liggen, niet kan advlseercn, meende zü In verband ook met art. 8 
van bet program geen dezer plannen voor eene volledige bekroning te mogen voordragen, maar te moeten voorstellen 
de beschikbare geldon voor prijs en premie toch toe te kennen als erkenning voor het vele goede in die plannen 
vervat en wel aan het ontwerp onder het motto Schilda ƒ500, en aan het ontwerp onder motto gem toren ƒ300 
daarbij: wyzonde op hetgeen aan het slot der beoordeeling van het ontwerp Schilda omtreut de uitvoerbaarheid van 
dat plan door haar Is opgemerkt. 
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B O U W K U N S T . 

O N T W E R P E E N E R M U Z I E K T E N T . 

J. P A B E B. 

{Bij de plaat.) 

n het jaar 1888 schreef de Vereeniging tot bevordering der Bouwkunst te Groningen 

eene prijsvraag uit, waaraan prijs en premie werd toegekend. 

Het onderwerp betrof eene vrijstaande muziektent geschikt voor 50 personen. Plaat 9 stelt 

het met prys bekroonde] ontwerp voor. Hout is het hoofdmateriaal #voor de constructie. De 

details geven daarvan een zeer uitvoerig ovemcht. 

? 
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BIJDRAGE, gehouden 26 Februari 1889, in de Vereeniging „Bouwkunst en 

Vriendschap" te Rotterdam. Onderwerp: MI8LUKT. 

{Slot.) 

Ik heb ii reeds meegedeeld, dat ik geruimen tijd in de praktijk werkzaam was. Dan bracht 
iederen dag nieuwe connection, maar steeds ook nieuwe ondervindingen aan. Wanneer ik u een 
omstandig verhaal daarvan zou willen geven, zou de avond te kort zijn. Wat vielen dan dikwerf 
by nadere kennismaking vele illusien -weg. — Wat leerden wij de menschen dan van geheel 
andere zijde kennen. En bet meeste dat den doorslag gaf, was meer het geld dan de humt. Men 
moet den marsch gemaakt hebben, om er over te kunnen oordeelen. Die altijd op den grond ziet, 
weet niet wat, daaronder verborgen ligt. Wat zijn de toestanden dan dikwerf geheel anders. — 
Hoe vormt de een veelal bet ongeluk van den ander. Ik wil een paar voorbeelden noemen zooals 
er honderdtallen zijn". Een bouwkundige bouwde ergens eene villa. Het werk ging onder eigen 
beheer. De aanbesteding was te hoog geloopen, en nu dacht de bouwmeester door sfzonderiyke 
besteding der deelen beter zijn doel te bereiken. Het was een vergissing, maar die is mogelykl 
Mij werd de levering der bardsteenwerken opgedragen. Na afloop van het werk volgde de af
rekening. — ïk behoef u niet te zeggen hoe die er uitzag. Er bleef een niet onaanzienlijk bedrag 
onvereffend. — Ruim anderhalf jaar lang drong ik bij onzen bouwmeester aan op regeling. Een 
en twintig maal kwtnn ik te vergeefs ten sijnent, doch men scheen het wachtwoord te kennen: 
niet te /mts. — Eindelijk moet de pen de perioon vervangen, en een krasse brief gaat aangeteekend 
zijn weg. Drie dagen later volgt een antwoord. Twee jaren waren /.«o verstreken. Mij werd 
medegedeeld, dat de patroon met mijne aanvrago was in kennis gesteld en Woensdag daaraan
volgende beschikt kon worden. Die Woensdsg kwam en ook ik kwam aan het adres. Nu volgt 
het tableau. - Mijn hoor en mevrouw in hunne hulskamer gezeten, ontvangen mij beleefd, noch 
van afrekening, noch van eenig gesprek tot regeling was hun Iets bekend, in geen jaar haddea 
8« den bouwmeester gezien en sidderend vernam men, nog zulkeen belangrijken post te moeten 
voldoen. — Het was een geweeklaag, wnnrhij ik alle leed, dat de aftonderiyk besteedde posten 
had gebracht, moest aanhooren; wij zijn door dien bouw geruïneerd, klaagde mevrouw, maar 
niettemin zijn wij het schuldig, dan moet het betaald worden. Vier weken later was de zaak 
vergeten. Hoe de bouwmeester het met den patroon geregeld heeft, is my een raadsel gebleven,, 
maar het loat zich wel denken. In zulk geval ondergaat het vertrouwen een gevoeligen druk, 
omdat aan de waarheid is te kort gedaan. Ik heb een ander van geheel verschillenden aard. 

Mynheer B. laat een huis bouwen. De bouwmeester komt ten mijnent. Men zou spoedig 
overgaan tot den aankoop der schoorsteenmantels. Wat zij-a de condition ? 10 pOt. provisie 
voor DEd. Dat spreekt yan zelf, was het antwoord, die heb ik overal, maar daarom kom ik niet 
illV. 'Wanneet ik "tKë't do 'pWiWUfa kom, verhoogt ge de prijzen met «0 pOt., laat de reet maar 
aan my over, en is de levering geschiedt, dan verrekenen wjji bet verschil wel nader. Zoo ge-
«obledde en ongeveer acht dagen later teekende het bestelboek voor ongeveer vier en twintig 
honderd gulden omzet meer. By het ontvangen der rekening werd ik by onzen bouwmeester 
ontboden. Veertig per cent minder dan het bedrag werd mijn ten deel. — Het is een feit. - N u 
die zoo weet te bouwen, is spoedig binnen. Zbö zij" er. HftèVele Icünstbroeders die met vewontw 
waardlglng de provisie verwerpen, on die trachten het kapitaal van den bouwheer zoo nauwkeurig 
mogeiyk om te zetten, die dat kapltoal met nog angstiger blik beschouwen dan het hunne, zien 
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ziola ten achteren gesteld bij de pat genoemde. Zij hebben het halve vermoeden hoe de ander world;, 
ou dat grieft) werkt drukkend op het bos liaan. Waar dit nu een zeer groot kwaad vertoont̂  
daar is al te ttrengo nanwgozoUuiid, waar de gewoonte regel it, veelal overbodigt — Anderen 
weder hebben, om het werk zich slet te zien ontgaan, beatok en begrooting besnoeid en bekne* 
pen, dat beiden er werkelijk verdrukt uitzien. Haar in bet bestek B̂ n knippen ̂ opgesteld eu dto 
niet arglistig il, wordt gevangen. — Dan itt het dikwerf des aannemers val. De patroon loopt er 
uit, de aannemer er in. - Nog niet lang geleden kwam In een onzer provinoiuHtoden het govnl 
voor, dat de bouwmeester gedurig veranderingen in het werk braoht. De aannemer, overtuigd 
van de goede trouw, volgde de opgaven op.. Het werk voltooid zijndo, bedroeg de bijrekening 
68 duizend gulden. De som bleef onbotnald. — Zoo'a bedrag besohlkt over 's mensohen lovou. 
Het gaat tooh moololijk bij iedere opgnve wanneer het vertrouwen gedacht word te bestaan, 
bewijs &f te vorderen, en toch ook dit geval leert, dat het noodig is. 

Waar nu de bouwmeester in zijn werk de waarheid betracht, doe hij zulks afstralen op alle 
handelingen en al waarborgt een listig neergeschreven term in het bestek hem het recht, toch in 
het niet moreel en een schaduw op zijn deugden. Zoo iets moet vermeden worden. 

Wanneer u mij zoo hoort redeneeren, komt wellicht de gedachte bij u op, vertel ons ook 
eens wat goeds, maar bedenk dan, dat ik aan het hoofd mijnor bedrage heb staan miilukt, en 
on van een mislukking valt weinig goeds te verwachten. — Of ik vesl goeds te vertellen heb» 
honderdmaal meer, dan van het kwaad, maar het ligt voor het oogenblik bulten mijn bookjo, 
als het gtluht besproken wordt komt dat aan de beurt, en dan wil ik gaarne de eerste zijn, om 
monumenten te stichten voor de verdiensten van zoo velen, want z\j hebben er recht op) juist om" 
•dat het kwaad zoo gemakkelijk om hun opgroeit, maar nu ik op den wog der mislukkingon ben, 
moet Ik mijn rol ten einde toe vervulleni 

i'öliijuiS»» 
Karakter. Ieder mensch heeft een karakter de een verschillend van den ander. Zoo ook ieder 

gebouw, ja zelfs het kleinste voorwerp dat wij in onze dagelijks leven Imlmovou, — Wat kurakler-
looi i's, i» keiijk. Wanneer men zegt, die man heeft geen karakter, dan bstsekent dat ongeveer 
hetzelfde als: paf op hom, 't ïn emi dmgnwt. Datzelfde kunnen wij op alle voorwerpen toepasHou. 
Is ons bouwproject hnrdkttrlooi, het zal aan weinigen voldoen en wij leggen er geen eer mede 
in. — Is het daarentegen haraktirtol, een ieder zal het prijznn en u de lof brengen voor het schoon 
in dien arbeid weggelegd. — Dat kardhtir if voUrlai. De hoofdzaak achter is, dat het weergeeft 
voor welk doel het bestemd IR. Wanneer een buitenman zich voor het gebouw bevindt, moet hit 
niet behoeven te Tragen: *Zfg wind, tig fff nu roit, wat if dat mgmUjk voor een huilt Hoe 
ongeoefend bij ook /.ij, zon moet bij tooh aan de vormen kunnen zien welke bestemming het hooft, 
htt gebouw moit him $t\f hit antwoord gmn, omdat nu te kunnen, is véél itudie voor den bouw-
moester noodig, bij moet '/oowal; zooveel als allei wstra, bij moet doordringen in elke kunst ea 
wotonschap, in elke nijverheid, In elke godsdienstige riohtingj om waftneei* het hem opgedragen 
wordt, daarvoor een tehuis te kunnen stichten ieder waardig. Hij moet'Bich vereenzelvigen mot 
alles wat 'op een dezer betrekking heeft, en wanneer wij dat doen, wat is dun onze loopbaan 
inderdaad mooiolijlc tegogenover de weinige kant',' "die wij hebben om te kunnen wolslagen. — 

Dun hebben zelfti de kleinste kleinigheden hunne vbezwaren. Hij die een portiersbui^js 
ontwerpt, behoeft daarvoor al ia bol, in geringe mvte'evenzoo goed zijne bekwaamheid, all do 
ander die zich een •ohoolgebou'fr 'denkt. Beldtfn 'hebben hunne elsohen, beiden hun karakter. 

Men zal het allereerst rekening houden met de plaatsing, staat dat eenvoudige hulpje In een 
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etadBwyk, h e t »ftl e e n s t e d e l i j k , staat het buiten, e e n l a n d e l i j k karakter moeten 
hebben. Ook de omgeving zal men moeten raadplegen. Komt het tuBsohen tal van woningen 
uit vroegeren tijd, dan zal al te moderne opvatting niet rtrooken. Is daarentegen de wyk nieuw 
aangelegd, dan veranderen de toestanden daarmede in verhouding. Staat het hoog of laag en«. 
Al deze vragen hebben hunne redenen van bestaan en daaraan te voldoen is o n s w e r k . 

De ander die aan een school besig is, zal moeten weten, of die voor jongens of meisjes of 
voor beiden tegelijk moet dienen. Of het aantal leerlingen groot of klein zal zijn. Waar de 
windstreken liggen, en of de belendende perceelen ook het licht kunnen benemen Vergeten wij 
niet de zoo groote plaag, ventüatie en verwarming. Waarlijk dan is er heel wat voorbereidende 
rtudie noodig. Begeven wij ons hoogen B« voorbeeld een concertgebouw, dan vraagt d» 
accoustiek zoo veel, dat reeds op rich zelf een weteniohap vormt. Het gaat toch maar niet aan 
een proef te' nemen, als het gebouw nog maar half In elkander zit, want juist de voltooing-
beslist dikwerf. Met welk een spanning zijn de oogenbllkken te gemoet gezien, toen het eerste 
concert, zou aanvangen, en daardoor de tempel aan de kunst gewijd. Daar loopt een gemompel 
door de rijen van hoorders, h e t r e s o n n e e r t het is onmogelijk het geheel te kunnen 
hooren, van voren teveel, van achteren geplaatst geen geluid en elk van de vele aanwezigen trekt 
een blad uit de lauwerkrans, die de bouwmeester zich gedacht heeft. Dat is voorzeker een 
onzer moeielijkste studiën. Hoe j a m m e r klinkt het door het pas geopend kerkgebouw, dat 
de spreker zulk een nagalm heeft, z^n stem weerklinkt, als de e c h o v a n M u l d e r b e r g , 
en al wordt de liefde voor de naasten daar ook met maten vol uitgemeten de bouwmeester schijnt 
niet tot de naasten te behooren, want ellen dragen een steende bij, om /.ij» roem onder te 
begraven. Wet een akelige banken en stoelen, 't is of zij bestemd zfln voor openbare muziek-
uitvoeringen — wat smalle gangpaden men kan zich niet behoorlijk keeren of wenden en welke 
Ingangen, en hoe weinig In getal. Waar zouden wij heen als er eens een ongeval geschiedde ? 
De vrome moedertjes stemmen met het koor In, en onze bouwmeester kan zijn patent wel aan 
de karstok hangen. Bij warme stoof en brelkous gaat het van de een op de ander, en onze 
kunstbroeder raakt knapjes vjor rijn toekomst mislukt. 

Men moest eens weten wat de man had zitten blokken, op dat ongelukkige terrein dat er 
nu eenmaal voor bestemd, ook voor den bouwmeester maar voor geschikt gemaakt moet 
•worden. Hij moet maar plaats maken, waar die niet is, daar Is hij deskundige voor, moesten, 
de gemeenteleden het doen er kwam niets van terecht, maar voor zoo'n bouwmeester moet 
volgens hunne overtuiging alles naogolijk /.ijn. Zoo stapelen alle bijomstandlgheden zich op-
een, en wordt de bouwmeester de zondebok, die de rekening daarvan kan vereffenen. Bn zoo 
gebeurt het. (Ui Mijne Heeren weet het even goed als ik. Maar ook de vakgenooten hebben, 
wel eens schuld, vooral wanneer ongeoefendheid hen te vroeg deed beginnen, of wanneer de 
werkkring werd,aanvaard zonder daarvoor geroepen tez^jn. Dan Is het slot dat er k a r a k t e r 
l o o s w e r k o n t s t a a t . Dan valt de kerk niet meer van de kroeg, de kroeg niet meer van 
de kerk ite onderscheiden, dan hebben beiden dezolfde vormen en motieven. In aulken toestand, 
guat men nlt op roof bij rijn kunstbroeders* De fraaie stoepbaluster door deze gedacht, wordt 
ook voor breksbeens-sohepplng geplaatst. De topgevel van den ender getrouw nagevolgd en 
zoo krijgt bij van alles het beste en gelooftizioh naar zijne gedachten beter dan al de anderen 
en toch verkreeg hij het sleubtste, wat mogelijk was, d e s h u r m o . . i o , In zij •• w e r k 
geleek het geheel .een s t e l e n k a a r t s o n d e r v e r b a n d . 

Hij zou beter gedaan hebben, de armoede In zijne gedachten te bekennen, door het een-
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voudigo to kioaon want «alfa het oonvourligo góód bngropnii, took mil, moer karakter, dnn do 
woelde van aoovelun te onpaa vereenigd. Zoo heeft het karakter op alles een overwogenden 
Invloed. Kvenals twee droppels water elkander in do natuur niet volkomen gelijk zijn, zij het 
In onae kunst, telkens nieuw, gedacht, uit het doel door de bestemming bepaald en het karakter 
zal niet uitblijven. Letten wH een" even op het werk onzer naburen. 

Hoe riep het materiaal dikwerf geheel nieuwe karaktervormen in het leven, want zoo machtig 
1B het, dat het dfct van ons weet af te vragen. Denken wij aan dien yzereu reus, die door de 
magt van Eiffel te Parijs werd geboren. Thans nu de voltooiing nadert kan men oordeelen. Moet 
men hij de beschouwing daarvan geen ontzag hebben voor de kennis die zooveel oonstruotle en 
vorm wist te vereenigen. Juist nu het werkstuk geslaagd is, verkrijgt de v e r d i e n s t e zjjn 
k roon . "Wat een kennis is daar voor noodig. Wanneer wij die veel omvattenheld van onzen 
werkkring nagaan, het gevaar dat bestaat door te knap in het een, te onervaren in het ander 
te zijn, iets te zien mislukken, tot schade van ons bestaan zou het dan niet wensohel{jk zijn ons 
ook in categoriën te verdeelen. Evenals de doctoren, de een knijpt, de ander wrijft, de derde 
eleotriseert, een vierde is voor het hoofd, een vijfdo voor de beenen en zoo versoheldenen ieder voor 
een liohaamadeel, waardoor allen, spcoiali+eiten op hun terrein zijn. Dan zou voel meer werk 
met oordeel geschieden. Die eenmaal voor hetzelfde doel bezig is, zal het tweede beter maken 
dan het eerste, men leert al werkende, en zoo geraakt men tot het volledige. In zulk een toe
stand verkeeren onze kerkenbouwers, en het bewijs voor die waarheid wordt door hun geleverd. 

Is niet al het goede in hun kerkwerk zoo gewaardeerd, n i e t d o o d e n d voor de 
k u n s t , wanneer /.ij zich op geheel ander gebied wagen. Als onze rijkubouwmoostor Ouijpers, 
niet zooveel tempels had gebouwd, dan zou het Museum en Centraal-station gebouw er niet 
hebben uitgezien, alsof zij zoo pas uit de kerk kwamen. En dat is den ontwerper te vergeven. 
Toch zijn wij allen ten volle overtuigd dat aan het talent van dien bekwamen ontwerper, zoo 
weinig af te dingen valt, wanneer het gebezigd wordt, voor datgene waarin het zich ontwikkeld 
heeft. Daarom valt het moeielijk zich uit die dagelijks voorkomende vormen los te maken, en 
onwillekeurig nemen zij van dien omgang over. Dan mislukt veel wat beter had kunnen sijii. 
Geen onzer in een dèrgeiyken toestand geplaatst zou het verbeteren, wij zouden allen op hetzelfde 
euvel struikelen. Maar daarin ligt het bewijs, dat by de kunde van een bouwmeester wel dogo' 
lijk rekening gehouden moet worden met dergelijke vooraf te begrepen resultaten. Dat spaart 
de persoon en het publiek belden verdrietelijkheden. 

Ook gaat het karakter dikwerf verloren door de verhoudingen. Het ontwerp wordt op 
papier b^eengebraoht. Alles komt op een plat vak in enge ruimte saam. Op die geringe 
afstand is geen verkleining voor het gezicht mogelijk. Zet het gebouw ineen, volgt onveranderd 
de teekenlng en welke andere proportlën verkrijgt ge die doen zeggen, hoe is bet mogelijk dat 
de werkelijkheid zoo tegenvalt. Het kapiteel op de teekening een aardige illustratie is nan het 
gebouw nagenoeg niet terug te vinden. Toch wordt daaraan zoo weinig gedacht. Ook die studie 
wordt door ervaring verkregen. Nu gaan velen heen en stellen hunne versierde deelen hij her-
hnllug op de aangewezene plaats, verbreeden en verhoogen, maar zonder eenlg begrip, hoeveel 
donrtoe noodig is kan dat nog dikwerf doen falen, dmirhij vinden wij niet alt.ijd de gelegenheid| 

zoovele modelkosten onder de rekening te doen wegsmelten. Een geoefend oog is dan de beste 
rechter. Wanneer wij in gebouwen van vroegeren tijd zoo vele harmonische partijen aantrelien 
weest er verzekerd van, dat de versieringen daar niet kwamen vergroot volgens het aanvankelijk 
ontwerp, maar na schikken en nieten, in verhouding tot den afstand van de plaats der honor-
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dooling. IIoovolo fruuio boitolworkon zijn niet totaal vorloron, omdat zij alleen per luchtballon 
te aansohou'wen KIJU. Zoo'n enkele reiziger loont de moeite niet. 

Nog eenigo oogenblikken over de soliditeit. Dat ia een rekbaar woord in l e d e r e n zin. 
Wij willen het slechts even kort bezien. Solled beschouwen wij uit het oogpunt van sterk. De 
constructie. Niet ieder die schept construeert. Dat is weer een van de veelzijdige gedaanten 
onzer kunst. Hoe dikwerf is er niet wat gedacht, dat bij constructie onmogelijk bleek, en naar 
de Hiiippormand zijn wog nam. iloovolon hebben geconstrueerd en wenschten het maar nooit 
bogonnen te zijn. Die waggelende gedaante is mijn werk, het vormt een nagel aan mijn doodkist. 

Als het zoo ver komt, ziet het er treurig uit. De constructie beeft zeker wel de meeste 
offers goeischt. Want dan blijkt dat bouwen op papier of in werkelijkheid lang niet gelijk is. 
Dan klinkt h e t g e w o g e n en te l i c h t b e v o n d e n ons dikwerf tegen. Met wat al 
afmetingen hebben wij niet rekening te houden. Alles moet op de juiste dikte zijn, om te 
kunnen dragen of weerstand bieden waarvoor het bestemd is. Wij kunnen niet altijd de regel 
opvolgen zooals voor eenlge jaren geleden gebeurde bij een werk van de genie. Een kolossale 
kroonlijst moest het gebouw dekken. Uit de deelen dnarvoor scheen men zich niet te hebben 
kunnen redden, en daar bepaalde het bestek ('t Is heusoh waar) dat de kroonlijst moest lang 
zijn 180 Meier hoog 1.10 Meter en dik 0.80 Meter alles van greenen hout. Alt de aannemer dat 
kubiek behouden heeft, dan zal er voor hem wel een aardig brandje overgeschoten zijn. Op zulk 
eene wijze mogen wij er ons niet van afmaken. De balklagen moeten de noodlge spanning 
kunnen weerstaan, niet trillen of buigen, de trappen niet kraken, omdat het hout te ligt van 
maat ie, de deuren In geen hoepels veranderen, omdat zij een minimum dikte bereikt hebben, 
zelfs het dunste slot slechts een kruldikte tot wand behoudt, geen raamhout dat bij het omhoog 
schuiven doorzet, ten koste van de rulten, geen vloeren die aan de zee doen denken, omdat de 
deelen beter voor een palckitil;, dan voor behuizing geëigend zjjn, geen kozijnen uit latten en 
stukken, geen achoorsteenen van klezoors die overal de rook, naar binnen Inten stroomen, geen 
halve steens bulten muren, want nog het een nog het ander Is toereikend om eene soliede 
constructie te vormen. Ook geen Inferieure materialen. Niet gedacht, och als het maar eerst in 
den grond zit, groeit het wel aan elkander, en steenen in de fundering gelegd zooals bij zoovele 
revolutie bouw, die '/< steen ")< nog ongebrande klei vertoonen. Zij kosten ook slechts f fi a f 6 
de duizend. Maar later doet het water de klei van toestand veranderen en in het opgaand met
selwerk /.ijn de kenteekenen te zien. Alles zij In overeenstemming. Maar zelfs dan nog loepen 
wij gevaren. 

Ik wil u een mijner eigene ervaringen mededeolen. Hij een aantal gelijk In aanbouw onderno
men huizen, ieder yerschillend van vorm was er een waar het noodig was de zeer lage verdieping 
van een dezer geheel zonder eenige belemmering aan den voorgevel te houden. Daar voor 
werd een boog bestemd die van zijmuur tot zijmuur gaande daar op smalle dammen eindigende 
zijn steunpunten vond. Aan de eene zijde stond een gebouwd perceel, aan de andere lag nog 
vr\j terrein. De boog kon het zware bovenwtcht naar mijne meening niet houden, vooral daar 
er spoed noodig was en geen gelegenheid bestond, eerst deze te kunnen laten besterven. 

De boog kon spatten en dan was het hullen Een zwaren ijzeren balk bij bestek omschreven, 
was bestemd om van zijmuur tot zijmuur te gaan, en zoodra de boog was aangemetseld moest 
de balk twee lagen hooger gelegd worden. De boog vertoonde dus In strijd met de waarheid, de 
kracht die de balk verrichtte. Toevallig moet ik een tiental dagen naar het buitenland. Terug
gekeerd, geldt de eerste dag mijn bezoek aan het werk. Men is goed gevorderd, ook het perceel 
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met de boog, waaraan veel behoefte was, had reeds de hoogte van de vierde verdieping bereikt. 
"Wat schrik echter. Daar bespeur ik in een der strekken boven het kozijn op de derde verdieping 
een onnatuurlijke voegruimte. Er moest treding in het werk zijn, waaruit die zetting voortkwam. 
Wat bljjkt, de geheele ijzeren balk is vergeten. Hoewel vlak bij de plaats waar gewerkt wordt 
op het naburig terrein gelegen, had niemand om die redder in nood geducht. Het was of de grond 
mij onder de voeten wegzonk, ik zag ieder oogenblik in mijn verbeelding de opening groeien on 
eindelijk de puinhoop op de weg geknield. Ik kreeg een koorts van zenuwachtige overspanning. 
Goede raad was duur. Het werk werd gestaakt. De duisternis viel in, en met recht begon 
een werk der duisternis. 

De tweede verdieping werd geheel en al onderschraagd en de drukking van het zware metsel
werk op schoren overgebracht, het gevaarte dreef op houten steunsels. Maar 't liep goed, 
't Nachts werkten zes man er aan door. Even boven de boog liet ik het metselwerk aan 
de achterzijde wegsleuven, de ijzeren balk er in schuiven en daar de dikte l1/» steen bedroeg 
bleef van voren alles onverbroken. Nauwelijks was de balk gelegd of alles werd goed aangestopt 
en volgepompt met cement. Een klampsteen begroef de plaats waaraan zoo veel leed voor mij 
geboren was. Des anderen daags gingen de schoren weg en het werk .bleef volkomen in orde. 
Nimmer is er iets, zelfs niet het geringste aan den gevel te bespeuren geweest en nog te zien. 
Zoo kan een onachtzaamheid van anderen ons voor nltljd onmogelijk maken. Zoo hebben wii 
dikwerf door vastberadenheid moeten herstellen wat anders voor altijd een bres in onze toekomst 
zou geschoten hebben. Als nu de constructieleer zich uitbreidt tot zooveel grootere verhoudingen 
hoe vormt die leer dan reeds een kennis, waarvoor een menschenleven noodig is. Is het wonder 
dat by al die gevaren de honderden waarmede wH het onderwijs aanvingen, tot tientallon slin
ken. Immers neen. — Ons bouwvak is een moeielijk vak, voor een ieder die het grondig wil 
kennen, omdat wanneer aan het een voldaan is, het andere zich weder aanmeldt. Maar wat met 
moeite verkregen wordt loont te zaliger. Wanneer dat het geval niet was, dan zou een ieder pro-
beeren de bouwkunst.uit te oefenen, dan zou door menigeen een architeoten-patentje worden aan
gevraagd, en hij die heden kantoorlooper is, morgen bouwmeester zijn, Juist die bezwaren weer. 
houden en laten ons het weinige dat in de ruif is, en reeds zoo ongelijk verdeelt wordt. Het 
was mijn doel niet, de ambitie by u te verdooven, de moed te ontnemen, zoo machtig ben ik 
niet, het was slechts mijn doel eenige oogenblikken met u te verwijlen by alles wat ons leven 
al zoo aanbiedt. Daar Is nog zoo veel, het was slechts een deel. Maar ook de tijd heeft zijn 
rechten. Gij hebt mij, Mijneheeren, zooveel welwillendheid betoond, ik ben er u erkentelijk voor. 
Of zou het aantal der mislukkingen nog met een vergroot moeten worden, dat is, dat ook mijn 
bijdrage mislukt is ï — Bedenkt echter de titel werd mij in een droom ingegeven, en vat mm 
droomend doet heeft vele gebreken. 

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

Bijgaande figuur stelt voor een werktuig tot vergemakkelijken' van het maken van 
vlakken op ruwe steenblokken. De uitvinder is Max Httnsel, steenhouwer te Ohristianstadt. a. B. 
Wy ontleenen in het kort het volgende aan de omsohry ving. Het hoofddoel is: 

1. Het dikwerf tydroovondo zichten te vermijden. 
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2. Het vlakken te besparen, waar dit bij ruwe stukken noodig is om maat te verkrjjgen. 
8. Bij het maken van versieringen of figuren kan het tevens tot pointeeren gebezigd. 
4. Door het spoedig vinden en overbrengen op de kanten van het diepste punt waardoor 

veel tijd gewonnen wordt. 

De toestel wordt hiervoor, ongeveer op het midden van het te bewerken vlak geplaatst. Dit 
kan in alle standen geschieden, daar door het verstellen van do schroeven aan de voet de water
passe richting verkregen wordt. De maat verdeeling tot het bepalen der diepte, kan hoog 
en laag gebracht en tevens naar alle richtingen gedraaid worden. 

De prijs is met graadverdeeling f 21.—, zonder graadverdeeling f 18.—. Verschillende gun
stige beoordeellngen vielen de vinding ten deel. Daarbij wordt vermeld. Om een gelyk vlak 
te verkregen, moest tot heden eerst het diepste punt gezocht, hetgeen geschiedde door het 
opleggen van de rij en het bepalen der diepte met de maatstok. Was dat gevonden, dan werd 
dit op den omtrek overgebracht en zoo de eerste slag ingezet. Die arbeid was echter voorloopig 
daar de moeilijkheid om de diepte juist te bepalen, nog oneffenheden overliet, waarom dan 
opnieuw het vlak moest worden herzien. Dat vorderde veel tijd en arbeid, en bleek het dan nog 
dikwerf dat het reeds schrale steenblok niet maathoudend was, waarom een nieuw gezocht moest 
worden. Bg harde steensoorten geven dergelyke teleurstellingen veel oponthoud. Maar wat zeer ten 
voordeele van den toestel pleit, is dat hij kan gebezigd worden om steeubrokken alvorens deze te 
verwerken, of te verplaatsen, te meten, of bij den hookigen vorm het wel mo golijids, de verlangde 
afmeting daaruit te verkrygen, hetgeen voor werkstukken van veelz\jdigen vorm zeer gemakkelijk 
is. Dniirbij heeft door do graadverdeeling, de toestel het gerief dat modellen op kleinere schaal 
kunnen worden in steen overgebracht, daar de graadverdeeling de verhouding aangeeft. 

Byvoorbeeld. Het te zoeken punt bevindt zich aan het model 0.96 M. van den toestel in de 
lengte en 0,26 M. in de diepte, de horizontale maat komt op de graadverdeeling 166 graden. Is 
het .model van gelijke grootte als het werkstuk, dan blijft de maat onveranderd, en behoeft 
slechts overgebracht, is dit de halve grootte, dan is het punt 1.80 M. in de lengte en 0.126 M. 
in de diepte van den toesttel verwijderd. Op die wijze regelen zich alle gewijzigde verhoudingen. 
Voor beeldhouwers geeft dit een groot voordooi in hun work, daar het gedurige punten en over
brengen van veranderde maat veel zorg en tijd vraagt. Een en ander bevestigt het gunstig 
óórdeel dat de toestel voor de praktik nuttig is. 
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BLEOTRISCHE MACHINE VOOR HET VELLEN VAN BOOMBN. 

De eleotrloiteit breidt zicli op allerlei gebied uit. Ook het kappen der boomen is thans hier
onder opgenomen. Geschiedde dit tot nu met byl en zaag, somwijlen ook reeds door een stoom-
werktuig; tooh had dit laatste vooral nog bezwaren wanneer het er op aankwam de stoomketel 
tijdig te verplaatsen voor dat de boom viel. De electrisohe machine in de beide figuren voorge-
steld, zij laat zich echter door haar lichten bouw zeer gemakkelijk behandelen. De firma Ganz en Co. 
te Budapest komt de eer der uitvoering toe. De dynamo-machine E rust op een plat vlak P 
gedragen door een tweewielig karrelye. Dit laatste wordt tegen den boom aangebracht en door 

middel van krammen en kettingen 
bevestigd. — Verwijdering van dit 
karretje wanneer de boom te veel 
doorbroken raakt, is zeer gemak-
kelyk. Het vlak van de motor kan 
horizontaal gedraaid worden. Nadat 
de machine door kettingen en 
krammen aan de boom bevestigd 
is, laat men deze werken en de 
stroom brengt eene voldoende uit-
sn ĵding In het hout teweeg. Nu 
worden de kettingen steeds nauwer 

aangehaald, waardoor tevens de opening vrij blijft en werkt op nieuw totdat slechts weinig hout 
het geheel nog vereenigt. — Dit wordt dan met de bijl verder opgehakt of door het omtrekken 
verbroken. Bij het kappen van talrijke boomstammen levert dit eene groote besparing van werk
zaamheden! 

N I E U W E U.J,T G A V E N. 

W\j ontvingen van Eisendrath's Boekhandel Bokin Amsterdam, eenige nieuwe uitgaven ter 
beoordeeling, daaronder zijn voor de geschiedenis onzer kunst niet onbelangrijk. L ' a r c h i t e o -
t u r e f r a n o a i s e c i v i l e et d o m e s t i q u e du X l e au XVI s i è c l e .(Moyen Age 
et Renaissance) van P. Gelis-Didot en Th. Lambert, üet werk is complert In b deelen ieder 
a 6 0 fm,,<'a e n by iateekening voor 80 April 4 48 francs. Ieder twee maanden versohymt een., 
«flevering waarin 40 platen. Die afleveringen vormen .een deel. De uitvoering is meerendeéls 
met zorg ondernomen. 

Ben ander van meer waarde voor onze richting is Tafeln zum Studium.des Deutechen Benals-
«anoe und Barockstils. Dit is eene verzameling uit de beste overblijfaelen dier kunst, uitma
kende 800 platen in afleveringen ieder van 10 platen .t̂ gen .ongeveer f 0.48 p. ,afl. Ongetwijfeld 
•al tegen dien hoogst billijken prjjs deze uitgave.spoodig overal haar weg vinden. 
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GROOTTE EN WERKING DER UITZETTING VAN MATERIALEN. 

Gewoonlijk wordt de omstandigheid, dat bij stijgende temperatuur de lichamen meer ruimte 

innemen en dat zij bij dalende weder inkrimpen, dikwijls uit het oog verloren; het is daarom 

misschien niet van belang ontbloot indien we hierover eenige 'opmerkingen ten beste geven. 

Door proeven heeft men van alle stoflen de uitzetting kunnen bepalen. Hierbij dient men 

te onderscheiden, lineaire en kubieke uitzetting. De eerste geeft aan, hoeveel een lichaam zich 

uitzet in een bepaalde richting bij een temperatuursverhooging van 1 graad, terwijl de laatste 

ons toont, hoeveel bij een zelfde verhooging de inhoud van het lichaam uitgebreid wordt. De 

volgende tabel geeft een overzicht van het uitzettingsvermogen der meest voorkomende materialen, 

men heeft hierbij een temperatuursverhooging van 100° aangenomen. Als lengte eenheid is 

1 Meter aangenomen, terwijl de uitzetting in m.M. is aangegeven. Tevens geeft de tabel aan, 

hoeveel m.M. een staaf van 1 M. lengte zich uitzet wanneer men hem 100° warmer maakt. 

Daarbij geeft nog een breuk de juiste uitzettingsverhouding aan. 

STOFFEN. 

Aluminium 

Lood 

Gietijzer 

Smeedijzer 

Staal 

Koper 

Nikkel 

Zink 

By 1 M. neemt 
toe m.M. 

2,84 

2,85 

1,08 

1,21 

1,12 

1,87 

1.29 

2,91 

De uitzetting 
bedraagt dus 

Vise 
1/881 

Vsso 

Vsss 
1 /8i0 

1/'«89 

1/776 

VSM 

8 X O F F E N. 

Tin 

Messing 

Brons 

Hout (in de rich

ting van de vezels) 

Hout (dwars op de 

vezels) 

Glas 

Blf 1 M. neemt 
toe m.M. 

2,27 
1,88 

1,80 

0, 7 

3, 1 

0, 8 

Do uitzetting 
bedraagt dus 

Vui 
l/m 

VfM 

Vim 

]lm 
VlMO 

Men verkrijgt de kubieke uitzetting door de lineaire met 8 te vermenigvuldigen. 

Deze getallen zijn van bijzonder praktisch nut . Zoo merkt men dikwijls op, dat proefkranen, 

die een omhulsel van gietijzer en een tap van koper of messing hebben, gedurende het werken 

van een stoomketel zoo vast zitten, dat ze nauwelijks zijn te gebruiken. De tabel leert nu, dat 

koper en messing zich veel sterker uitzetten dan ijzer. Bij het verhitten drukt de tap dus zeer 

vast aan, Vooral bij ongelijkslachtig metaal van den ketel springt dit verschil van uitzetting 

duidelijk in het oog, en is het om die reden af te keuren niet dezelfde materialen te gebruiken. 

De wet, dat de lichamen zich bq verhoogde temperatuur regelmatig uitzetten, heeft echter 

uitzonderingen. Bijv. zeer opmerkenswaardig is die van water. Verhit men water van 0° zoo 

krimpt het volume aanvankelijk in en wel tot 4?, daarna zet het zich regelmatig uit. Zoodoende 

heeft het water bij 4° zijn grootste dichtheid; men heeft daarom aangenomen, dat het gewicht van 

1 Liter water bij 4° één kilogram weegt. 

De uitzetting der stoffen heeft met groote kracht plaats. Als voorbeeld nemen we een ijzeren 

staaf van 1 Ms doorsnede; om aan deze zooveel gewicht te hangen als door verhitten van 100° de 

uitzetting bedraagt, moet men 2600 KG. gebruiken. Bij de verkoeling krimpt het lichaam met 

dezelfde kracht weder in. De gasvormige lichamen zetten zich in verhouding op dezelfde wijze 

uit en krimpen weder in. Elk gas zet zich uit bij verhitting van ' l0 «/m van zijn volume. 

1 Liter = 1000 cM8 lucht neemt met 8.66 cMs toe, wanner ze 1° verwarmd wordt. 
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B O U W K U N S T . 

DE WERBLUTENTOONSTELLINQ TE PARIJS. 

{By de plaat.) 

J^l6* i s n i e t onbelangrijk om in zijn geheel te kunnen kennis maken, met al hetgeen de 
Tentoonstelling zal to zien geven. Die het voorrecht heeft er een bezoek te kunnen brengen, is 
het een leiddraad, die to huis blijft, kan zich door deze een denkbeeld vormen van de waarlijk 
grootsche opvatting. Op veel wat hierin ter loops wordt aangewezen, komen wij nader terug. 
Het is een verslag, 5 April 11. uitgebracht door den ingenieur M. J. Charton en geeft het uit
voerigst aan, wat daar al zoo bijeen is gebracht. De inhoud is als volgt: 

De g r o o t e a f d e e l i n g e n bij de T e n t o o n s t e l l i n g . 
Er zijn vier hoofdafdeelingen: Het Champ de Mars, bevattende de schoone en vrije kunsten 

-en verschillende producten en machinerieën. 
Het Trocadero, hoofdzakelijk voor den tuinbouw. 

De Quai d'Orsay van de Avenue de la Bourdonnais tot de Esplanade des Invalides, bevattende 
landbouw-producten en werktuigen, waarbij tevens de voedingsmiddelen. 

De Esplanade des Invalides, met de tentoonstelling der ministeriön en van de Fransche kolo
niën en bezittingen. 

Een oppervlakte van 70 H.A.. (20 meer dan in 1878) wordt nog - zonder de boorden der 
Seine mede te rekenen - te midden van deze vier groote afdeelingen aangetroffen, terwijl zich ' 
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toj den ingang van het Champ de Mme, in de nslijn van de brug d'Jéna de 800 Meter hoog» 
toren verheft. 

De E i f f e l - T o r e n . 
De heer Eiffel met zjjn twee kloeke medewerkers en ingenieurs, de heeren Nouguter, Koeohlin 

en Sauvestre (de laatete is architect) hebben dit grootscbe werk ontworpen en uitgevoerd. Vooral 
•verdienen de wilskracht en de volharding geprezen te worden, waarmede men gestreden heeft 
tegen de talrijke aanvallen, welke tegen het plan werden gehouden. Niets kon Eiffel van aijn 
plan doen afwyken; hij wist, dat de publieke opinie voor hem was, daarbij gevoelde hij diep hoe 
op waardige wjjze het eeuwfeest van 1789 door een weergaloos monument van den industrieelen 
geest zou worden gehuldigd. En ten volle in hij geslaagd, zijn werk is over de heele wereld 
bekend, tot zelfs by de minst beschaafde volkeren van Afrika en Amerika, en zij, die in den 
beginne het meest hadden af te dingen op het ontwerp, zijn nu de vurigste bewonderaars ge
worden. 

Den 81en Maart 1H89 heeft hij zelf de driekleur op 800 M. boven den grond geplant en 
toen hij weder van zijn grootsch werk was afgedaald, werd hij door den president van den 
ministerraad te midden van zyn ingenieurs, al zijn werklieden en het hoofdbestuur der Ten
toonstelling, benoemd tot ridder van het Legioen van Eer. 

I n w e n d i g ' ' s p o o r w e g v e r k e e r . 

Om zich gemakkdlyk en snel op het terrein te kunnen verplaatsen, heeft men een spoor 
gelegd. De weg heeft dubbelspoor, elk van 0.60 M. breedte, stelsel Decuuville. Het punt van 
vertrek is de hoofdingang van de Esplanade des Invalides, dan volgt de weg de Quai d'Orsay 
tusscher een dubbele ,rij boomen, verder door een tunnel onder den viersprong van de Avenues 
Eupp en Bosquet, daarna kruist hij de Avenue de La Bourdonnais, volgt de grens van het Champ 
de Mars voorwaarts van den Toren en keert terug over de Avenue de Sulïreu tot de militaire 
school, waar het eindstation is. 

De geheele lengte is 8 KM. 6 en men heeft 8 tusschenstatlons: van den landbouw, de voe
dingsmiddelen en van den Eiffel-Toren. Van negen uur 's morgens tot elf uur 's avonds zullen 
in de week elke 10 minuten treinen loopen, op Zon- en feestdagen elke 6 minuten. Men verwacht 
ongetwijfeld een druk gebruik van dezen spoorweg. De Esplanade des Invalides is een der hoofd
ingangen van de Tentoonstelling, het dichtst by het centrum van Parijs, op niet meer dan 260 
Meter afstand van de brug de la Concorde; de menigte bezoekers zullen zich dus van daar per 
spoor vlug kunnen begeven hetzij naar het Champ de Mars of naar het Trooadero. 

H e t C h a m p de Mars. 
Na een grocrten wedstrijd, waarbij de drie eerste prijzen zijn uitgeloofd aan de heeren For-

mlgé, Dutert en Eiffel, is het algemeene plan van het Champ de Mars onder de uitstekende 
leiding van den heer Alphand vastgesteld. Men berterkt dudolijk In aanraking te komen met 
iets grootsch en prachtigs - rijke en schitterende kunstpaleizen, die een wonderbaarlyk aange
legd park omgeven, waarvan de heer Alphand alleen het geheim bezit. 

V e r s c h i l l e n d e t e n t o o n s t e l l i n g e n . P a l e i s der m ach i n e r i e ë n . 
P a l e i s der s c h o o n e e n vrije k u n s t e n . 

Als men van den Eiffeltoren in de richting van het Champ de Mars ziot, heeft men links 
het paleis der scboone kunsten, rechts dat der vrije kunsten, twee gebouwen vi» overeenkomstige 
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"Conetrnctie, die elk 280 M. lung en 80 M. breed zijn. I Op beider midden verheffen iioh koepel» 
van 54 M. hoogte, wit gemallieerd met turksch blauw, geel en goud geschilderd. 

De eere-toegangen, welke van het park leidon, boat aan uit drie boogvormige optuingen. Elk 
daiirvun ia omgeven door terra-cotta omlyatingen en zyn de lympans met medaillonB in email; 
de voetstukken aan de zijde der schoone kunsten, versierd door arabeskeD met sohitterende 
porceleinbeschilderingen en aan de zijdo der vrije kunsten met terra-cotta trophoeün, die door 
•bun afmetingen bewijs leveren van de hoogte, die de aardewerkkunst heeft bereikt. 

Rechts en links zijn de gevels drieledig verdeeld door een band van terracotta, waarbij op 
de eerste verdieping een balustrade, verder een fries met gouden grond onder de kroonlijst en een 
tweede balustrade, ter hoogte van den bovenkant der gebouwen worden aangetroffen. Elke ijzeren 
pilaster is bekleed met terra-cotta paneelen; een groote geëmailleerde versiering dient tot kapiteel 
en de bekroning dient tevens tot voetstuk der masten, die versierd worden met de kleuren van 
Frankrijk en met die der andere mogendheden, waardoor het internationale karakter der tentoon-

."stelling wordt kenbaar gemaakt. 
De paleizen eindigen aan den kant der Seine in paviljoenen, waarop koepels allen in de 

kleur van het centrale deel. 
Ann den anderen kant zijn iu elk der paleizen twee groote vestibules, die der Avenue Ripp 

on do vestibule Dosaiz. Vervolgens strekt zich in hoefljzervorm het gebouw der verschillende 
tentoonstellingen uit, dat alleen een oppervlak van 107,985 M' beslaat. Dit gebouw bestaat uit 
een groote verzameling van galerijen, met een monutnentalen koepel van 60 Meter hoogte in 
-de as van het Ohamp de Mars. Dit metalen geraamte is door allegorische beeldhouwwerken en 
kunstvolle decoratleschllderingen versierd; 

Van uit den Toren, die de glorierijke hoofdingang vormt, ziet men van onder zijn groote 
bogen dezen koepel verrijzen, terwijl aan weerszijden de koepels van het paleis der schoone en 
van dat der vrije kunsten het geheel indrukwekkend insluiten. Men verkrijg;!; hierdoor een prach
tig geheel, waaraan de monsteraclhtlge grootte van den Toren niet de minste afbreuk doet; 
in tegen doel, > alles komt goed te voorschijn en blijft met elkaar In volkomen harmonio. Aan 
weerszijden van den koepel der verBohlllende tentoonstellingen, wordt het park omgeven door 
open gftlorijoTi, waarin café's en restauratie! den vermoeiden bezoeker tot rusteh aitaoodigen. Ach
ter dien koepel, leidt een galerij van 80 Meter breedte tussohen de verschillende tentoonstellingen 
door naar het paleis der machinerieën. Dit paleis met zijn galerijen heeft 420 M. lengte op 146 
M. breedte, het is evenwijdig aan de Ecole militaire en neemt het laatste deel van het Champ 
de Mars in. De plaat geeft een gedeelte van het inwendige. 

Door zijn reusachtige afmetingen en zijn schoone construction vormt dit paleis door den heer 
'Oontamin, den hoofd-ingenieur gebouwd, een eenig momnnont. Het doet de nationale industrie 
eer aan en zal voorzeker bijdragen tot het welslagen der tentoonstelling. 

Oorspronkelijk was men van voornemen het paleis door eon tuin van 80 Meter af te scheiden 
van de verschillende tentoouatelllngeu, maar of het door de wet der aantrekkingskracht kwam, 
groep VI der tentoonstelling is zoo uitgebreid geworden, dat deze een dubbele ruimte heeft 
geeisoht voor de eerst beschikbare, nl. 77000 M'. Men heeft dus het plan van den 'tuin moeten 
opgeven om hiervoor een galerij in de plaats to stollen, die beschikbaar is gesteld voor het 
materieel der spoorwegen. De palelzen der Sohoone on der vrije kunsten, de vestibules Rapp en 
Dosaix, het gebouw der verschillende tentoonstellingon en het paleis der machinerieën beslaan 
«en totale oppervlakte van 219200 M*. 
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In 1867 werden van het Ohamp de Mars slechte 168.000 M* bebouwd. In het paleis der 
gohoone kunsten neemt de Fransohe kunst het deel In tussnhen den koepel en het uiteinde aan 
den kant der Seine, geheel het overige met een deel der yestibule Rapp is bestemd voor do 
vreemde inzendingen. 

In het paleis der vrijo kunsten vindt men: opvoeding, onderwas, materieel en hulpmiddelen 
voor de vrijo kunsten. 

Het centrale deel is boutemd voor de tentoonstelling van den arbeid en de anthropologische 
wetenschappen. Vooral deze afdeeling zal uiterst belangwekkend zijn: men zal er vinden indu-
ötridolo merkwaardigheden van de Chineozen en de Hindou's, oude oabinetten van physica, schei
kunde en alchimie en onder andereu het laboratorium van Lavoisier. 

Onder den koepel heeft men inzendingen betreffende het tooneel: schermen, decors, costumes 
en maskers. Gelijkvloers in de galerij aan de Seine het vakonderwijs, op do eerste verdieping 
paplerfabrikatie en boekbinder\jt 

In de lengte-galerij, '"«i de zijde der Avenue de ÖuJïron in het voorste deel van het paleisi 
nauwkeurige instrumenten, medicijnen en chirurgie, daarboven de boekdrukkunst en teekenkunst. 
In het tweede deel de inzendingen van Zwitserland, België en Nederland, welke betrekking 
hebben op de vrije kunsten, daarboven op de eerste verdieping de photographie. 

De andere galerij bevat de cafés en restaurants, welke op het park uitzien, en op de eerste 
verdieping al wat betrekking heeft op lager, middelbaar en hooger onderwijs. In de vestibule 
Dosaix worden de muziekinstrumenten tentoongesteld. 

Voor de verschillende tentoonstellingen heeft men alle klansen in afzonderlijke galerijen ge
plaatst, hetgeen de bezoekers het vinden gomakkelyker maakt. Da groep'der meubelen bevindt 
lich aan de zijde der Avenue BudVon. 

De andere kant, aan de Avenue de La Bourdonnals, wordt gebruikt voor: Ideeding,geweven 
titollon, ruwe industrie en rijtuigfabrikatie. 

Niettegenstaande zijn groote afmetingen, hoeft het paleis der machinerieën niet alle 19 af-
deelingen kunnen bevatten; vijf zijn moeten geplaatst worden in andere gebouwen en wel die 
der rytuigfabricatie, landbouw, hygiene, reddingsmiddelen, scheepvaart, oorlogematerleel ene. 

De oppervlakte afgestaan aan de vreemde Inzendingen, overtreft die van 1878. In de bin* 
nenruimte heeft men verschillende nation toeHtommlng gogeven afzonderlijke paviljoens te bouwen 
o. a. die van Amerika beslaat meer dan 8000 M1, waaronder de Inzending van den beroemden 
Edison eeu groote plaats bekleedt. 

M e c h a n i s c h e i n r i c h t i n g e n . 

Om een vergelijking te kunnen maken, geven wij do volgende cijfers: op de tentoonstelling 
van 1855, de eerste waarop machines in beweging te zien waren, was de grootste kracht 860 
r.K., In 1867 686 P.K., in 1878 8600 P.K. en nu in 1889 zullen de stoommachines ongeveer 
5600 l'.K. kunnen ontwikkelen. 

"ij "ii alle stoom werktuigen, x^n gelegen tusschen het palels der machinerieën en de Avenue 
de La Motte>Fiquet; zij nemen een oppervlakte in van 1600 M'. en zullen een hoeveelheid stoom 
per uur leveren van minstens 49.600 K.O. Deze machines zijn 88 in getal, bijna allen type 
Corliss en Sulzer, voor het meerendeel compound; 88 van hen zijn bestemd voor het transport 
der bezoekers; men heeft hierbij te doen met een welgealaagde overbrenging van kracht op groe
ten afstand, die wel door de reizigers zal worden gewaardeerd. 
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Bovendien zijn er op het Ohamp de Mars nog tal van speciale oonstruotlën, die ook door haa: 
bouw en eigenaardige inrichting de aandacht van de bezoeker* zullen trekken. 

G e s c h i e d e n i s der w o n i n g e n . 

Vdór den toren, aan beide zijden van de brng van Jöna en evenwijdig aan de Quai, van d» 
Avenue de La Bourdonnais tot die van Sufflren, treft men aan de Geschiedenis der woningen 
•van de hand van den heer Charles Gamier, adviseerend architect der Tentoonstelling; zjj vormt 
een serie van woningen, die ons de voornaamste tijdperken van de bouwkunst In het geheugen 
roepen, van de meest onbeschaafde lijdon tot nu toe; elke soort bewoond en Ingericht volgens 
de eischen van den overeenkomstlgen tijd, böhalvo en niet zonder reden, In den voorhlstori-

schen tijd. 
Na de schuilplaatsen onder rotsen, kloven, de hutten van den rendiertijd, van de steenperlode, 

van die van het brons en het yser tijdvak, komen: de woningen der Egyptenaars, hewoond 
door Egyptenaars, die allerlei curiositeiten zullen te koop aanbieden; zelfs wil men twee werke
lijke koninklijke mummies tentoonstellen. Verder de bouwvormen van AssyrU, Phoenicia en van 
de HebreeSrs, in de laatste zullen tal van Hebreeuwscbe antiquiteiten worden uitgestald. Dan 
een Etrusklsoh huls, geheel gemeubeld volgens den tijd, terwijl de hotelhouder gemachtigd is 
minder Etrusklsche spijzen op te dienen dan zijn meubelen. Dan volgt eau prachtige zending 
uit Indiö, vooral met producten uit Oachemlr. Niet te vergeten Is het Perslsch huls met histo-
risobe bijzonderheden en een Perslsch Oafé met Inlandsche muzikanten en zangers. Het Grlek-
sohe, het Bomelnsche, het Scandinavische hnis; allen In hun eigen stijl Ingericht. Het midden-
eeuwsche huls zal de eerekamer vormen voor den President der Republiek. Verder Byzantjjnsohe, 
Slavische, Bulgaarsche, Russische, Soendaneesche, Chlneesohe en Japansche woningen in al hun 
verscheidenheid en pracht. Elke woning staat In een tuin volgens de eigenaardige luohtstreek en 
plantengroei der landen aangelegd. 

G e b o u w e n In den t u i n , t e r r e c h t e r z i j d e van den T o r e n . 

Komt men in den tuin tusschen den Toren en de avenue de Sufftan, dan ziet men onder 

andere gebouwen; 
Het gebouw van de Sues-maatschapplj; het paviljoen van Brazilië, waaraan verbonden ia 

een zeer schoons serre van Zuld«Amerlkaansche planten en gewassen; het gebouw van Mexico; 
dat van de Argentynsohe Republiek; de paviljoenen van Venezuela, Ohlli en Bolivia, de laatste 
met voortbrengselen der wijnen; een prachtige volière bevolkt met de kleurrijkste vogels van de 
Peruaansche wouden. 

Het klnderen>palels, niet alleen voor speelgoederen maar voor allerlei klader-amusementea ; 
ook treft men daarin aan een theater, dat 's avonds, als de lieve jeugd op een oor ligt, toch 
geopend zal blijven, al Is het dan ook om minder kinderlijke voorstellingen te geven. 

De architectuur is geheel In overeenstemming met het doel van het gebouw; de facade is 
gekroond door twee torentjes, waarop houten soldaaiye», paardjes en molentjes. Op het terras van 
het palels der vrije kunsten, aan den Selne-kant, verheffen zich de paviljoens van Lota, van 
Nicaragua en van San-Salvador. 

G e b o u w e n l a n g s de a v e n u e de Suf f ren . 

"Wanneer men tot het eind van het Ohamp de Mars gaat, komt men voorbij het metalen 



gebouw van de heeren Villard en Cottard. Deze koepel omaluit een der meest merkwaardige mo
numenten van onze eeuw; een aardbol op een inillioensto schaal, hebbende een middeliljn van 
12 M. 76 en 40 Meter omtrek; een uurwerk doet hem draaien om zyn as, en trapinriohtingen 
geven gelegenheid alle deelen te bezichtigen. Voor de eerste maal zal men op een zelfden bol 
alle aardrijkskundige details in juist verband en goede verhouding kunnen bezichtigen. Men kan 
er alle zee- en landwegen op zien. die sedert 1789 op onzen aardbol aanwezig zijn. 

Dit is werkelyk een wetenschappelijk werk, waaraan alle voorname aardrijkskundigen hun 
hulp hebbeu verleend en dat den makers, den Heeren Villard en Cottard eer aan doet. 

Vervolgens komen, het paviljoen van Uruguay, de gebouwen van de Dominicaansche Repu
bliek, Paraguay, Guatemala en Haiti. 

Het Indische paviljoen door Engeland ingezonden, met de voornaamste Indische producten,, 
waarin minstens 20 winkels. De inzending van St. Martin. 

Het Chineesche paviljoen, het Indiaansche paviljoen, de Rumeensche restauratie, het gebouw 
yan Marocco. 

En eindelijk de Egyptische inzending, die 8000 M2 beslaat en die zekerlyk in hooge mate 
de bewondering zal opwekken. 

Deze aanzienlijke inzending van den Baron Delort de Gléon bevat: 

lo. de Egyptische bazar, met talrijke winkels in het Paleis der verschillende tentoonstellingen. 
2o. de Egyptische straat, voorstellende een straat in Cairo met haar winkels, koffiehuizen, 

aohilderachtige huizen, voorzien van die wonderbaarlijk gebeeldhouwde balkons, die bekend zijn 
onder den naam van tmoucharabies." 

Deze straat zal worden bewoond door meer dan 500 Egyptenaren. Men vindt er een prachtig 
minaret, zadelmakeryen, weverijen van Oostersche stoffen, houtdraaiaryen, een Arabisch café 
met muziekanten voor welks ingang een tent is geleend van het paleis van den Khedif. enz. 
Verder achter de huizen, een stal met de kleine, witte ezels door karakteristieke begeleiders aan 
den toom gevoerd. 

G e b o u w e n in den t u i n t e r l i n k e r z i j d e van den Toren . 

Daar vindt men: 

Het gebouw van de manufacturen van den Staat. 

Het paviljoen van het huis Eiffel, met al de modellen van de werken door dit hui» gebouwd 
onder anderen die der viaduct van Garabit. 

Het gebouw voor de gustentoonstelling. in Renaincance styl beslaande 428 M» in twee ver
diepingen. Hierin vindt men de nieuwste toepassingen van gas, zoowel voor verlichting, ver
warming als aanwending van kracht. Een der zalen is ingericht voor de vergelijkende tentoon, 
stelling der verlichting. 

Het gebouw voor de telefoonmaatsrhappij. Op de eerste verdieping is een lokaal om te 
dienen voor de abonnés van den specialen telefoondienst der Tentoonstelling. 

Rechts en links daarvan zijn de belangrijke inzendingen van de fabriek der heeren Weiller 
en Co. te Augoulême. 

Op de benedenverdieping in de vleugels van het paviljoen zijn vier zalen voor theater- en 
opera-voorsteilingen te hooren. 's Avonds kunnen er 60 bezoekers naar verkiezing de opera of-
de opera-comique hooren. 

Het Zweedsche huis, het Noorweegsche paviljoen van den heer Brault; 
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Het gebouw Koeffer; 
De diamantslijperij van de heeren Boas, gebouwd in oud-Hollandschon stijl; 
De restauratie Kuhn, het paviljoen Humphreys. 
Dan een gebouw, waarin mon voor de vreemdelingen het theatre des Folies-Parisiennes zal' 

overbrengen. Dit goheele gebouw is van staal vervaardigd door den heer de Schrijver; het is 
een bijna onvernietigbaar schouwburggeboaw; dit huis vereenigt by do goede eigenschappen 
van stevigheid en snelle oprichting ook die van gezondheid en veiligheid in zich. 

Het pnviljoen van den heer Toohé, bestemd voor fresco's. 
Het paviljoen van Finland, van hout, onmiddellijk uit Helsiugfors afkomstig, met jacht- en 

visachei'ijui'ti kolen en groote graniet blok ken. 
Het Russische huis. 
Het gebouw van den heer Duval met «ijn zes dorische zuilen. 
Het marmer paviljoen van Laruus en Gère-Belestin. 
Het paviljoen van Monaco. 

. J T O J 

Gebouwen langs de Avenue de La üourdonnais. 

Op het terras van het paleis der schoone kunsten, aan den Seine-kant, het paviljoen de-
Fransche pastelsohilders en dat van de vereeniging van aquarelschilders; 

Het paviljoen van de drukpers. 
Het gebouw van de Maatschappij der Ijzergieterijen van het Noorden. 
Het paviljoen van oude borduurwerken met een kunstigen koepel uit hout gesneden; 
De stallen van de heeren Milinairo; het type van een stal in al ẑ jn moderne gemakken. 
Het paviljoen van de steenkolen maatschappij van Mariemont en Bascoup; 
De inzending van de kaapkolonie, de diamantmijnen' van Kimberley; men kan daar alle 

bewerkingen zien, die de diamant ondergaat voor hij in handen komt van den juwelier. 
Het gebouw van de smederyen van l'Horme. 
Het paviljoen Royaux en dat van Lacour. 

Het gebouw van de gieterijen der maatschappij te St. Dénls; net paviljoen Goldenberg en 

de gebouwen der Asphaltmaatschappy. 

Het P a r k en de t u i n e n . 
Na een blik geworpen te hebben op al deze gebouwen, paviljoenen en hulzen, zal het niet 

onaangenaam zijn eens te gaan zien In de tuinen en parken van het tentoonstellingsterrein. 
Het park heeft twee deelen: de centrale tuin, die 2 Meter lager is gelegen dan de terrassen 

van de Palelzen der schoone en vrije kunsten, en een uitgestrektheid heeft van 6 H. A. en 
de hooger gelegen tu'n groot 8 H. A. waarin twee paviljoenen zijn van de stad Parija. 

De totale Inhoud grond, die verzet is moeten worden om het Champ de Mars gelijk te maken 
en de tuinen aan te leggen, Is 200.000 M". De lengte der galerijen-sousterraln Is 700 Meter. 
De lengte van de gasleidingen Is 8000 M., die van de waterleidingen 16 K.M. De heer Laforcade, 
hoofdtulnler der stad Parijs, heeft meer dan 400 verschillende boomsoorten en ongeveer 700 ver
schillende soorten heesters op het terrein doen brengen. 

Langs de terrassen zijn hoerlijka palmen geplaatst door eene firma uit Nice. In het park 
vindt men de zeldzaamste planten, die gedurende de tentoonstelllngstijd een overvloed van bloemen 
en bladen leveren. Daurby zijn natuurlijk oen menigte fonteinen en waterbekkens niet vergeten. 
De bezoekers kunnen het geheele park in den schaduw van het geboomte rondwandelen. 
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E l e c t r i s c h e v e r l i c h t i n g . 

De electrioiteit ia sedert 1878 met reuzenschreden vooruitgegaan en deze zal dan ook op de 
"Wereldtentoonstelling een groote rol spelen. De poorten dep Tentoonstelling blijven 's avonds 
geopend en de meeste gebouwen zullen electrisoh verlicht worden, o. a.: 

1°. Het paleis der machinerieën. 
2°. De galery van 30 Meter, die naar het park leidt van dit paleis. 
8°. De terrassen der galerijen van de verschillende tentoonstellingen en die van de paleizen 

•der schoone en vrije kunsten. 
4°. Het paleis der voedingsmiddelen. 
5°. Het park en de fonteinen. 

De totale oppervlakte zal zijn 800.000 M». met 1160 booglampen en 10.000 bollampen en 
meer dan 180.000 carcelpitten. In het geheel kan men rekenen dat 90.000 carcelpitten de 
sterkte bedraagt van het licht, in het paleis der machinerieën verspreid, dat is by na 1 oarcelpit 
per Ms. Men zal zich kunnen voorstellen, welken tooverachtigen invloed deze zee van licht 
in dit gebouw van den arbeid zal maken. Ook de centrale tuin met zijn grasperken en boom-
groepen is prachtig verlicht. 

V e r l i c h t e f o n t e i n e n . 

Deze vooral zullen een groeten indruk op het bezoekend publiek maken. De monumentale 
fontein van den heer Coutan, die in het midden van het park staat, stelt voor: «Frankrijk om
ringd door de wetenschap, nijverheid, landbouw en kunst; waaromheen tien waterstralen 
uit horens van overvloed springen; de watermassa valt neer in een stroom, waaruit weder andere 
fonteinen ontspringen en loopt uit in een waterbekken, waarin 17 fonteingroepen zijn geplaatst. 

Al deze fonteinen geven 600 L. water per seconde en zijn electrisoh verlicht in verschillende 
kleuren. Daardoor ontstaan regens van zilver, goud en purper die weerkaatsen in de bassins. 

Dit lichteffekt wordt op de volgende wijze verkregen. Onder elk bassin zijn onder» 
.aardsche kamers in Coignet beton gebouwd; de zolderingen kunnen geopend worden en 
doorgang verleenen aan verticale schoorsteenen, die onder de waterstralen komen en waarvan de 
bovenkant spiegelglas is en die den bodem vormen van de bassins zelve. In elke kamer is een 
electrische booglamp van groote intensiteit geplaatst, waarvan het licht horizontaal door een 
parabolische reflector onder den schoorsteen in de kamer wordt geworpen; daar kaatst een spiegel 
onder 45° geplaatst, het licht verticaal terug naar boven en geeft het door gekleurde schijven 
de geheele waterstraal nu eens rood, groen of blauw te zien. 

Elke booglamp is ongeveer 500 k 1000 Carcelpitten. Om het water behoorlijk te verlichten, 
zijn natuurlijk verschillende spiegels noodig; het water gaat daartoe ook tusschen twee concen
trische buizen door, terwijl het electrisoh licht in het binnenste van de kleinste buis wordt ge
projecteerd. Dergelijke verlichte fonteinen werden reeds gemaakt in Engeland, te Londen en 
Glasgow en ook in Spanje te Barcelona; maar aan die van deze tentooonstelling zullen nog meer 
verbeteringen worden aangebracht, die de uitwerking zullen verhoogen en wel voornamelijk wat 
betreft de hoeveelheid water en de sterkte van het licht. 

De groote fontein van den heer de Saint Vidal, onder den Eiffeltoren, zal vooral schoon eijn 
en verlicht worden door 4 booglampen, elk van 850 Carcelpitten. 

Deze geheele verlichting van het Champ de Mars wordt tot stand gebracht door drie groepen 
Centraalstations, die een volmaakt geheel vormen van de verschillende wijzen van verdeeling der 
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eleotrische kracht, het eerste in den geisoleerden tuin (aan de zijde van de Avenue La Bour--

donnais) die tusschen het paleis der machinerieën en de verschillende tentoonstellingen; het 
tweede op den oever der Seine aan beide ayden van de brug d'Jéna en de derde langs de 
Avenue La Bourdonnais, bij het paviljoen van de drukpers. 

G e b o u w e n op den l i n k e r o e v e r der Se ine . 

Als men van het Champ de Mars naar het Trocadéro gaat, treft men de volgende 

gebouwen aan; 
De tentoonstelling der petroleumindustrie van den heer H. Deutsoh. 
Het gebouw voor de oestercultuur, enz. 
Het groote panorama van de transantlantische maatschappij, de bezoeker is hier in de gele

genheid om een prachtig vergezicht te genieten. 
Het paleis der voedingsmiddelen, een buitengewoon gebouw, dat 's avonds electrisch verlicht 

wordt en waarin men zich beweegt met den inwendigen spoorweg, en nog tal van kleiner omvang. 
Er zijn twee groote galerijen, waarin de voedingstoffen en dranken worden tentoongesteld. 

Het T r o c a d é r o . 

Het park van het Trocadéro levert met het gezicht op het paleis van het Champ de Mars een« 
afwisselenden, aangenamen aanblik op. Het is hoofdzakelijk bestemd voor den tuinbouw en wel 
over een oppervlakte van 40.000 M*. Behalve de rijke verzamelingen boomen en planten, bloemen 
en struiken in de open lucht, zijn er nog 26 sierlijke serres en broeikassen. veertien paviljoens 
en kiosken en twee groote tenten voor de vruchten. Verder moeten wij nog noemen: een 
Mexicaansche hut voor maisproducten, het paviljoen van Victoria, het pavijjoen der openbare 
werken, het gebouw der boschcultuur, hetgeen vooral zeer belangrijk is. Al wat betrekking, 
heeft op bossohen en wouden wordt hier in verscheidenheid aangetroffen. 

De Qua i d 'Orsay . 

Afdeeling der landbouw-producten en werktuigen. De galerijen van den landbouw op de 
Quai d' Orsay zijn verdeeld in twee hoofdafdeelingen: de eerste van de avenue La Bourdonnais 
tot aan de straat Malar, ter oppervlakte van 15984 M*. en bevattende de producten en werktuigen, 
de tweede van 9577 M'. voor de vreemde tentoonstellingen. O. a. merken wij hieronder op een 
Hongaarsche Czarda, een Hollandsche bakkerij, een Engelsche melkerij en een Zweedsche boter-

maker|j. 
E s p l a n a d e des I n v a l i d e s . 

Over de geheele lengte loopt een groote laan: rechts zijn de Ministeriön, de gezond-
heids-tentoonstelling, die der staathuishoudkunde en voor hulp aan gekwetsten, links de Fransche 
Koloniën en bezittingen. Verder treft men daar aan: 

het paviljoen voor post- en telegraafwezen; 
de tentoonstelling van buskruit en salpeter; 
het paviljoen voor militaire luchtreizen; 
het gebouw van oorlog, 150 M. bij 22 M., met drie groote monumentale deuren en den 

groeten ingang in middeleeuwschen atyl, is voorzien van torens, deze geeft een indrukwekkend 
gezicht. De plaat geeft dit gedeelte te zien. 

De tentoonstelling der vereeniging van Fransche vrouwen, type van eenjvervoerbaar hospitaal. 
De tentoonstelling van de hygiene bevat 4 afdeelingen; 
1°. wat betreft woningen; 
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2°. materieel en inrichting der eerste hulpverleening b\j ongelukken ; 

8°. minerale wateren; 

4°. het paviljoen Geneste en Herscber; hierin vindt men de vraagstukken opgelost omtrent 

-ventilatie, verwarming, zuivering en ontsmetting. Men zal hier ook een militaire bakkerij en veld

hospitaal zien werken. 

Bij. de tentoonstelling der staathuishoudkunde ziet men de beste typen van huizen voor 

werklieden, een volksgaarkeuken, enz. 

Verder zonden Algerië en Tunis nog afzonderlijke gebouwen in, terwijl de koloniör. in een 

buitengewoon groot gebouw worden vertegenwoordigd en al hun eigenaardigheden vertoonen. 

De tentoonstelling van 1889 belooft de schoonste te zijn; die tot nu toe gehouden is. 

HOOG-ALTAAR VOOR DE KERK „HOLY NAME" TE POONA. 

Met welk een rijkdom 

in Indie de tempels worden 

ingericht, blijkt uit de af

beelding van het Hoog

altaar in de kerk H o l y 

N a m e, te Poona, Engelach-

Indie. 

De kerk is gebouwd 

volgens de plannen van den 

bouwmeester G. Adams to 

Bombay. Het benedenge-

deelte van het altaar werd 

te Engeland vervaardigd uit 

Devonshire en albast mar» 

mer. De tabernakel is rijke

lijk getooid met allerlei 

edelgesteenten. Het boven-

gedeelte is vervaardigd uit 

teakhout, en met goud af 

gezet. Het altaar, waartoe 

de ontwerper, de houwmees-

Herbert A. Gribble, de zoo 

rijke renaissance-vormen 

koos, behoort voorzeker tot 

een der rijksten uit den 

laatsten tijd. 
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DE N A T U U R L I J K E S T E E N B E W E R K I N G . 

Het ie ontegenzeggelijk dat zich op het gebied der natuurlijke steen bewerking in den laatsten 

tijd zeer veel leven ontwikkelt. Van alle werktuigelijke hulp bleef het steenhouw-vak vrij 

behalve voor de zagerijen. Meer en meer en vooral in Duitschland, komen werktuigen in toe

passing die veel handenarbeid uitsluit. Daarmede mogen wij nog eenigen tjjd onbekend blijven, 

doch de wetenschap zal zich ook tot ons den weg banen, waarom het niet onbelangrijk is 

daarop de aandacht te vestigen. Velen kunnen zich dan wapenen voor de mogelijke storing die 

de werkkracht ondervindt, en naar beter omzien. De Duitsche vakmannen, die veel hebben 

moeten hooren van Mc Coy's vinding in Amerika, om machinaal de steen in korten tijd te 

bewerken, waren, toen het resultaat verkregen op de Brusselsche tentoonstelling bekend werd, 

daarover zeer verrast. De pneumatische toestel verkreeg in Duitschland toegang en gaf tot vrij 

wat gedachtenwisseling aanleiding. De aanwijzing reeds dat het werktuig per minuut IS.OOfr 

slagen maakt, wekte bevreemding, vooral daar het door de hand van den werkman wordt 

gestuurd en vastgehouden. Wij ontleenen kort aan het oordeel van een ongeloovig vakman het 

volgende: Voor eenige dagen maakte ik kennis met Mc Coy's uitvinding bij den vertegenwoor

diger Baumert te Berlijn. Vele ingenieurs en steenhouwers waren daarbij tegenwoordig, die 

allen veel er van badden vernomen, doch weinig overtuigd waren. Met een stoommachine wordt 

lucht in eene ketel gebracht, hetgeen evengoed met handkracht kan geschieden. 

De ketel is hoog Vi M. diam. i M. en bevindt zich daaraan een manometer, die de druk 

van i tot 3 atmospheeren aanwijst, verder een ongeveer 5 M. lange guttapercha slang, waardoor de 

lucht stroomt, die de booren of beileis in een omhulsel geplaatst in beweging brengt. Voor lichte of 

zware arbeid zijn de gereedschappen te wisselen. De proefneming werd door de tegenwoordige 

heeren zelf afgelegd, een werkman, met de behandeling ervaren, was er niet. Aanvankelük deed 

het werken de hand beven en zeer onvast maken. Dat verbeterde zich echter en deed zien dat 

bij eenige korte oefening dat geheel ophield. Van het neervallen der slagen vernam men niets, 

de korte opvolging vormt slechts een voortdurend gesnor. De werkkracht is te temperen door 

met de duim slechts op de slang te drukken, overigens komt alles op een juist en vast richten 

van het werktuig aan. Het resultaat van het onderzoek was zeer bevredigend, men verkreeg 

de overtuiging dat het werktuig eene geheele ommekeer beoogde en zal slagen, en wat meer 

zegt, de meeste steenhouwwerken zouden dan even goed door een bekwaam timmerman kunnen 

worden vervaardigd, daar oog en hand hierbij de boventoon voeren. Ook de beeldhouwer, die 

steeds het hout alleen verwerkt, kan dan datzelfde doen. Inderdaad behoort deze vinding voorzeker 

wel tot een der belangrijkste voor de vak-industrie, en hoewel de vooruitgang gewenscht, en 

geenszins tegengehouden mag worden, stemt het toch tot nadenken voor zoo velen, die daarvan 

aanvankelijk druk zullen gevoelen. Daarom herhalen wij, is het nemen van waarborg in eigene 

positie zaak. Die van één beslissing afhangt, is te beklagen. Een ieder make zich daarvan vrij. 

— ^ — • f * . 

V A N D E S C H R I J F T A F E L . 

Wij hebben wel eens mededeeling gedaan van wat ei al zoo op onze schrijftafel aanland, 

moeielijk gaat het daarvan steeds nauwkeurig verslag te geven. Een enkele maal willen wij 

dat echter ondernemen. De keuze op het oogenblik is nog al gemakkelijk. 
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Ant. Kip, in B o u w m a t e r i a l e n . B e e r e n s t r a a t 2 0, A m s t e r d a m , zond ons, 
als vertegenwoordiger der Koninklijke Stoomfabriek van Zink en andere metalen, F. W. Br a a t 
t e Delft , een beknopt album met prijsnoteering. De gewone traditie volgende, komen de van 
ouds bekende trapbalusters ook daarin voor. Het is langen tijd geweest alsof de trapbalusters in 
geen andere vorm kunnen geboren worden. Zoo hield jaren lang het oude en dikwerf het leelijke 
stand. De Heer Bra a t bracht eene groote ommekeer op het balustergebied te weeg, en, die nu 
onder 185 verschillende nummers, meestal smeedwerk, nog geen keuze vindt, moet wel moeielijk 
tevreden te stellen zijn. Wij onderschrijven gaarne, dat de in het album opklimmende verbetering, 
getuigd dat de fabrikant goeden smaak aan ondernemingsgeest paart, en oorzaak is dat menige 
trap wat beter toekomst tegemoet gaat. Dan volgen de steeds aangroeiende profielen voor zinken 
raamroeden, ramen enz., en eindelijk eene goede en flink gedachte keuze voor gesmeed ijzeren 
deurpaneelen, uithangborden enz., die ons met vertrouwen aan ieder de raad doen geven: «vraagt 
zulk een album aan, het zal U gerief en bij billijke prijs degelijk werk verschaffen." 

W. H. M. S c h o l t e , P r i n s e n g r a c h t 516, A m s t e r d a m , fabriek van jaloezieën 
«nz., vereenigde op een prospectus al de bij hem vervaardigd wordende construction van jaloe
zieën, markiezen; rideaux de bois; rolluiken enz. Vooral van belang is de praktische wijze, waarop 
de constructie der rolblinden hierin in zijn geheel is opgenomen. Wij hebben daarop reeds vroeger 
verwezen. Gewoonlijk doet de onbekendheid, hoe deze geplaatst kunnen worden, de toepassing 
Tergeten, terwijl toch deze wijze van afsluiting zooveel aanbeveling verdient. 

Joh . G. S t e m l e r Cz., B o e k h a n d e l a a r , A m s t e r d a m , herinnert ons aan de 
uitgave van P. Gouda Quint te Arnhem. Het detailleeren van bouwkundige samenstellingen 
(afschrijven en uitslaan) door B. F. Plasschaert, Leeraar aan de Burger avond en Hoogere Bur
gerschool te Delft. Reeds eene vorige uitgave, het beknopt practisch leerboek der burgerlijke 
en waterbouwkunde waarborgt het goede van dezê  Het is een goed denkbeeld juist de prak
tische architectuur eens een beurt te geven. De theorie heeft zooveel overwicht gekregen, dat 
de schaal der praktijk hemelhoog en bijna onzichtbaar hangt. Dat moet veranderen, en daartoe 
vormt zulk eene uitgave een geschikt middel. De praktijk is velen te prozaïsch, en daarom 
minder gezocht, weet nu de saamsteller daarin te gemoet te komen, en gemakkelijk om het zoo 
eens te noemen te vertellen, dan is het bezwaar opgeheven, en wij denken te oordeelen naar zijne 
opvatting in de prospectus, daar veel goeds van. De uitgave verschijnt in seriën van 25 platen 
met beschrijving. Elke serie heeft 5 afleveringen, iedere aflevering 5 platen en beschrijving. 
Voor eene serie wordt ƒ 5 berekend. Kappen, deuren, kozijnen, ramen, lijsten, trappen, binnen-
betimmeringen, hekken, metselwerken, alles zal er uitvoerig in worden behandeld. 

V E R B E T E R I N G . 

Onze vorige aflevering trof allerlei leed. Eerst viel de vorm in elkander, toen stond de 
machine stil, en wanneer dat alles geregeld was, hielp de drukker het leed volmaken. Deze 
plaatste de platte grond der electrische machine voor het vellen van boomen een pagina te vroeg, 
als buur van het werktuig bij de steenbewerking. Onze lezers zullen de fout wel gezien hebben, 
deze was niet meer te herstellen. 



WERELDTENTOONSTELLING T E P A R I J S 

A en C. Machine galerij. B Hoofdingang. Expositie Oorlogsmaterieel. 



. K i l V I E R D E J A A R G A N G . 23 Mei 1889. 

B O U W K U N S T . 

DE KAP VAN HET CENTRAAL STATION TE AMSTERDAM. 

{By de plaat.) 

'#**?*§ kap volgens opmeting in teekening gebragt door J. Faber, behoort tot een der 
belangrijkste ijzerconstructien, hier te lande in den laatsten tijd geconstrueerd. — Al heeft het 
zorg en moeite gekost om de steunpunten tot rust te brengen, men is daarin geslaagd, waardoor 
de ijzeren massa voltooid is. Spoedig zal het in gebruik stellen van het station, maken dat de 
constructie veler aandacht trekt, die zy ten volle verdiend. 

Wij geven een spant met zijn details, de perspectievisohe tunnel door de spantenrij gevormd, 
kan men zich gemakkelijk denken. — Jammer maar dat zoo'n zoodje gebroken wetenschap de 
kap omringt en ieder uur aan een gevaar herinnert, dat altijd aanwezig, toch door weinigen 
geteld wordt. Het is een gunstige lotsbeschikking, wanneer het tot het einde toe ineen blijft 
hangen. De IJgod waakt over velen. Wie had het van hem kunnen denken na die IJ-vernieling. 
Aan de menschen is het niet dank te weten, dat de baan nog bereden wordt. Wij mogen er 
niets meer van zeggen, reeds dikwerf genoeg vroegen wij daarvoor de aandacht. 
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V E R S C H I L L E N D E Tl M MERM AN SKNOO PE N. 

. Het onhandig samenknoopen van touwen heeft reeds menigmaal tot ongelukken aanleiding 

gegeven. Toch is het iets, wat bijna dagelijks van den werkman wordt gevorderd, vooral bij 

ons, waar het steigeren nog op, zulk een omvangrijke wijze geschiedt, en waar de zwaarste lasten 

aan dat touwverband dikwerf omhoog moeten gebracht worden. Wij trofifen eene omschrijving 

aan hoe het gemakkelijkpt en zekerst knoopen te leggen en welke de gewoonlijk gebruikte en 

alzoo ook de best erkende zijn. De mededeel!ng daarvan is niet algemeen en vrij praktisch, 

waarom deze wel de aandacht verdient. De afbeelding stelt het volgende voor: 

Fig. A is een eenvoudige knoop, om een lus te maken, 

open en aangetrokken. Fig. B is een z. g. kegelvormige 

knoop, waarbij het eind van het touw met draad wordt 

omwonden, opdat de afzonderlijke knoopen zich niet kunnen 

samentrekken. Fig. C is een lus met kruisknoopen, open 

en aangetrokken, zoodanig dat deze gemakkelijk weder zijn 

los te maken. Fig. D is een lus met gladde knoopen open 

en aangetrokken, in het midden van het touw. Fig. E is 

een )us met gevlochten knoop, open en aangetrokken, die 

dient ter bevestiging bij heiblokken. Fig. F is een gladde 

u j 5 ""̂ r«..̂ 5a^5;]gixasu"-»'«»i8ffl̂ i knoop met een lus of een eenvoudige kleermakersknoop open 

en aangetrokken. Fig. G is een kogelknoop om een touw 

aan een ander windtouw te verbinden, om een last op te 

hijschen; fig. H is een z. g. timmermansknoop omtuitouwen 

te bevestigen. Fig. I is de dubbele lus die gauw kan ge

maakt worden. Fig. K is een enkele wever-of netten-knoop, 

om twee touwen te verbinden, open en aangetrokken. Fig. 

L is een dubbele weverknoop tot verbinding van twee tou

wen, wanneer zware lasten daaraan hangen. Fig, M is een 

lus, waarbij het touw wordt opengedraaid en het einde d oor 

die opening wordt heengestoken zonder dat. de lus door de 

last wordt toegetrokken. Fig. N is een dubbele lusknoop, 

waarbij de lus eveneens niet wordt toegetrokken; open en 

aangetrokken.|Fig. O is een lus met dubbele knoopen, open 

en aangetrokken. In Fig. P is de wijze aangegeven om twee touwen te verbinden. 

INDISCHE BOUWWERKEN. — HET ViCTORU-STATIGN TE BOMBAY. 

Nu onze Atationsbouw, zooals wij in den aanvang berichtten, tot een der laatste groote 

werken van Amsterdam kan gerekend worden, kan het zijn nut hebben eens een vergelijk te 

treffen mét hetgeen op dit gebied in Indië wordt verricht. Wij geven de afbeelding van het 

Victoria-station te Bombay. De stijlkenner zal zich bepaald ergeren aan de velerlei vormen, van 

verschillende afkomst bier te saam gebracht. Herinnert de bouw met zijn Oostersche vormen, 
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aan de tropische gewesten, de koepel of dom in zijn Gothisch gewaad, met waterspuwers, kruis
bloemen enz. doet een oogenblik aan een vergissing denken, en zou de overeenstemming in het 
overige hier volgehouden, de velerlei verdiensten in het bouwwerk aanwezig, verhoogd hebben. 
Tooh zit er in de verdeeling iets typisch, dat medewerkt om voor het groote publiek aantrekke
lijk te zijii. De sprongen verdienen dien naam, en geven aan den bouw een monumentaal 
aanzien, en juist dat stylwrschil werd door den bouwmeester gezocht, zooals uit de volgende 
omschryving blijkt. 

In Bombay, de tweede stad van het keizerrijk IndiU, is nu het grootste bouwwerk van IndiB 
uitgevoerd, nl. het Victoria eindstation, zooals het op den jubileumdag der koningin van Engeland 
werd gedoopt. Het werk, ann hetwelk men 10 janr arbeidde, werd den laatsten Mei van het 
vorige jaar voltooid. De guheele lengte van de hoofd- of westelijke facade is meer dan 1500 
Eng. voet. De kosten bedroegen ongeveer 2700.000 rupiën'. De ontwerper is T. W. Stevens, die 
ook de voltooiing van het begin tot bet eind leidde. De ligging van het gebouw is een der 

schoonste van de stad tegenover de nieuwe gemeentegebouwen, welke eveneens door den Heer 
Stevens werden ontworpen. 

De stijl is een vrije behandeling van de gothiek met de oostersche bouwvormen, welke het 
meeste geschikt was voor het klimaat van Bombay. Het voornaamste deel van het gebouw is 
een groote centrale achthoekige dom van metselwerk, die zeer schoon is uitgevoerd en van alle 
kanten der stad kan worden gezien. De dom is boven de groote centrale trap der administratie
kantoren. Er zijn acht dubbele ramen, waarop de letters en wapens van de maatschappij zijn 
aangebracht. Boven op den dom verheft zich de »vooruitgang", een kolossaal steenen beeld, 
ongeveer 16 Eng. voet hoog. Op de nevengebouwen ziet men dergelijke beelden, voorstellende 
de bouwkunst, het machinewezen, den handel, de wetenschap, terwijl onder de groote klok in het 
centraal gedeelte een schoon standbeeld van H. M. de koningin-keizerin wordt aangetroffen. 

Twee reusachtige beelden, de leeuw en de tijger, stellen het Vereenigde Koninkrijk en 
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Indië voor. Verder zijn er verschillende medaillons met de beeldtenissen van voorname personen 
die zich verdienstelijk maakten bij het aanleggen van spoorwegen in Indië. 

Het inwendige van het gebouw is smaakvol en doelmatig. In de zalen werd een veelvuldig 
gebruik gemaakt van marmer en graniet. Al de beeldhouwwerken werden uitgevoerd door den 
heer Gomez en de leerlingen van de Bombaysohe kunstacademie, onder de bekwame leiding van 
hun chef, den heer J. Griffiths. Het werk werd verder op zeer verdienstelijke wyze door In
boorlingen uitgevoerd. De heer Stevens werd door de directie der Spoorwegmaatschappij voor 
zijn arbeid beloond door een honorarium van 6000 ruplën. 

E E N V O O R J A A R S B L O E M . 

Onder de bloemen, die ieder jaar op kunstterrein ontluiken, rekenen wy in de eerste plaats 
de Tentoonstelling van teekeningen in het gebouw 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 . Toen eenmaal de eerste verzameling daar zijn intrek deed, dachten wjj: 
»Zal de betrekkelyk kleine ruimte in de toekomst voldoende bljjken ?" ~ Men zal zich door dit 
voorgaan aangespoord gevoelen, ieder jaar zullen de deelnemers talrper worden en het oordeel 
zal zijn : jammer dat er geen plaats meer is. Maar in Nederland draven wij zoo hard met. De 
ruimte is groot genoeg. Of het nu komt, dat het leeuwendeel der werkstukken naar Frankrijk 
toog, om daar onze eer op te houden, of wel dat de energie wat minder is, maar de verzameling 
in kleiner dan ooit te voren. — Toch is er zeer veel verdienstelijks. 

De Heer J. M u t t e r s te 's Gravenhage, gaf een gevelteekening der likeurstokery de Zon 
en photographlën van enkele details. Die zijn inderdaad eigenaardig opgevat. Al zit ereenDuitsch 
tintje in, 't is een gevel met vele fraaie partijen, een bouwkundige gedachte waarin veel geest is 
weggelegd. In de werkelijkheid moet dit ontwerp zich gunstig voordoen. — De Heer .1. van 
der Ban Pz., te Haarlem, heeft verschillende teekeningen, als een koninklijk peleis, dorps-loge-
ment en anderen, breed geteekend en goed gedacht. - - De Heer J. B r e m m e r, te Amsterdam 
een ontwerp van een kasteel, uitvoering en ontwerp waren flink opgevat, Daar is een goede 
zamenhang in alles bfi eene rijke afwisseling van motieven zonder duai-bij aan overlading te doen 
denken. Men ziet het gaarne wat voor het geheel pleit. — De Heer J. V e r h e u l Dzn. te 
Rotterdam, zond het nieuwe Bath-Hótel een monumentale gevel die, hoewel breed, zich aange
naam In de top eindigt. Dat is weder een van die gevels, die lang nieuw blijven, omdat de ver
houdingen goed zijn, de stijl velen voldoet, daar deze met ons heden overeenstemt. V e r h e u l is 
dikwerf gelukkig daarin, het Bath-Hótel vermeerdert de serie. Een weinig terzijde hangen de 
fraaie teekeningen voor eene zaalbeschllderlng In het Palels van den Oommiisarls des Konings 
te Utrecht. — Alles herinnert aan Pompejl. hoe komen die vormen zoo afgedwaald te Utrecht te 
lande ? Had uit eigen verleden geen merkwaardiger teekening te vinden geweest voor een zaal waar 
de meubeleerlng natuurlijk In strjjd zal zijn met de kunstrijke beschilderingen. -~ Daar zjjn nog 
vele andere teekeningen, doch ook oude bekenden, wij zagen er onder voor de vijfde maal; zou de 
Inzender niet begrijpen dat zoo leis vervelend wordt. Ook de prijsvragen, waaronder met groote 
verdiensten, ia eene verzameling alleen reeds een tochtje naar het Leldschepleln waard. Wij 
zouden het hierbij laten, zoo niet Iets geheel nieuwe onze aandacht trok. Ons verleden kenmerkte 
alch door zijn huisvlijt. Tuh-ijk en fraai zijn vele kostbare voorwerpen, die daaraan nog herinne-
ren. Die huisvlijt kwynde en stierf weg. De geestige houtsnijwerken, die klomp, stoof, doos of 
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stoel versierueQ, «ij werden zeldzaam. Tooh gaf het aan velen verpoozing bij een al was het 
dan ook al niet rijke ophresgst. — Vooral aan het lodolijk streveu vnn den Heer F W. van 
E e d e n, directeur van het NijvorlioidmiuiHomn te Haarlem, is het te danken, dat de hiiiavlijt her
leeft. Een bcwijtt daarvan geeft al het hier aanwezige. (ïuat dat eens zleB, die talryke messen en 
vorken, waaronder er zijii waarvan de heften zoo gesneden zijn, dat men deze uit Zwitserland her-
komstig waant. Wat al doozen, klompen en lijaten, die getuigen dat er gelukkig nog velen zijn, 
die een ledig uurtje nog vruchtbaar weten te maken. Het is eene merkwaardige verzameling uit 
alle oorden van ons land, meestal dorpen, b\jeeugebracht. Met een weinig studie is er werkelijk uit 
velen dezer een meester in de edule kunst te maken, men kan het zien dat gemis aan Htijlkennis, 
dat iets onvolledige bjj enkelen de vorm aangeeft, maar daar zijn ook anderen die waarlijk niet 
verbeterd kunnen worden. Daarom verdient het pogen ondersteuning. Het ia zeker een belangrijk 
deel dezer jaarl^ksohe expositie. 

H E T X Y L O L I T H . 

Wij waren reeds vroeger in de gelegenheid kort iets over het xylolitli te kunnen zeg^on. 
Het T e c h n i s c h B u r e a u do Voogt te Amsterdam stelde ons daartoe in de gelegenheid 
en gaf ons tevens enkele monsters ter beoordeeling. Daar de uitvinding echter nog jontr was 
bood de ervaring weinig belangrijks. Er ie nu echter een geruimen tijd over verloopen, daardoor 
is het mogelijk het materiaal nader te kunnen omschrijven en op de eigenschappen te wijzen 
die, zooals uit de mededeeling blijkt, voor vele doeleinden gunstig zijn. 

De uitvinding van het steenboul is reeds meer dan 5 jaar oud, maar eerst li jaar geleden 
heeft de firma Cohnfeld & Co. de fabricatie op grootere schaal te Potschappel bij Dresden onder
nomen. Hiertoe was om de groote technische moeilijkheden te overwinnen, een kostbare aanlee 
noudig. Men besloot het materiaal eerst te onderzoeken na een groot tijdsverloop, om kostbare 
beproevingen te voorkomen. Nadat dus de zekerheid was verkregen, dat het bestand was tegen 
allerlei invloeden, werd met de vervaardiging in het groot begonnen. De betrokken onderzoekingen 
badden fplaats bij Kon. Pruis, inrichting van bouwmaterialen te Berl^jn-Charlottenburg en 
leverden de gunstigste resultaten. 

Ook de fabricatie wordt nu in Oostenrijk te Bodenbaoh a/Elbe ondernomen. 
Het steenhout heeft een weerstandsvermogen van 864 Kg. tegen graniet 478 Kg. Hij het 

onderzoek van de breuk vastheid, bleek de scheuring eerst bij een belasting van 4.'S9 Kg. per oM1. 
Dunitzer graniet heeft bij een weerstand van 1284 Kg. slechts een breukvastheid van 282 Kg. 
Sollinger Kwarzzandsteen eene van 189 Kg. 

Steenhout is een onder hoogen druk saamgestelde scheikundige verbinding van zimgspaaaders 
(zaagmeel) en vormt een uiterst taai en vast materiaal van half hout, half steenachtigen aard • 
niet oplosbaar noch in vuur, noch In kokend water. Het Is vuurvast en brengt de vlam niet 
over. De vervaardiging geschiedt In de vorm van platen en wel ter grootte van 1 M*, dik 6 mM. 
Het vereenigt In zich alle voordeden van het hout met die van tegen weer bestand zijnde steen 
zonder de nadeelen van beiden te bezitten. De voornaamste voordeeleu zijn de volgende: het 
behoudt zijn volume, d. w. •/.. het zet niet uit by vocht of droogt niet In by warmte; ook 
scheurt het niet. Het brandt niet, zelfs by de grootste hitte; het biedt zelfn langer woerstand 
in het vuur dan smeedyzer, daar het slechts langzaam verkoolt. 
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Door de dichtheid neemt het byna geen water op, op welke eigensohap ziftv weerstand tegen 
vorst berust; ook kunnen sohimmelphtnten er niet in doordringen. 

Bij het onderteek der trekvastheid bleek de weerstand 251 Kg.; dit komt door het Tezel-
gehalte van het materiaal, daar de samenhang daardoor grooter wordt; hierdoor kan men zeer 
dunne platen voor het gebruik maken, hetgeen bij geen andere stof zelfs bij ijzer het geval is. 
Steenhout is niet koud als steen, maar neemt de warmte van hout aan, het verbindt de taaie 
houtsoort-eigenschappen met de vastheid der harde steensoorten; het kan als hout gezaagd, ge-
fraisd, geboord worden en ook voor het verven ia bet even als hout. Vooral de weerstand tegen 
het weer maakt het ook zeer geschikt voor kleinere bouwwerken, voor vloeren, zolderingen 
buitenmuren en daken. Vooral in de tropische gewesten werd de behoefte aan zulk een bouwstof 
gevoeld. Hout lijdt te veel van voortdurende zonnehitte, terwijl ijzer te veel do warmte geleidt. 
Vooral bij plantages enz. bouwt men ook liever geen massieve gebouwen, omdat men dan te 
Tnoeilijk van woonplaats kan veranderen. De doeleinden, waartoe het steenhout zich bijzonder 
leent, zün: 

A. bekleeden van muren; — aanwending van platen van 6/6, 8/9, 10/11 of 12/18 mM. dikte. 
6/8 mM. dikke platen worden met mortel vastgedrukt en door schroeven met vernikkelden 

ronden kop bevestigd. Elke plaat van 1 M» heeft 16 schroeven. Het spreekt van zelf, dat niet 
alle mortel goed aansluit, daarom voorziet men de platen te voren van een reukelooze vloeibare 
asphalt; bovendien moet men gebruik maken van een zekere en snel houdende mortel. 

8/9 mM. dikke platen worden op dezelfde wijze behandeld; alleen kunnen de schroeven nu 
een platten kop (om in te doen zinken) hebben; 10/11 en 12/18 kunnen zonder mortel alleen 
door schroeven worden bevestigd. 

B. voor vloeren; men kan een slecht geworden vloer herstellen door platen van 6/6 of 8/9 
mM; er op te lijmen; het steenhout Is niet duur en even warm als het linoleum. 

6/6 raM. dikke platen worden behalve de bevestiging met pennen, dadelijk vastgelljmd. 
By 8/9 mM. behoeft dit niet en neemt men schroeven in plaats van pennen; men laat voegen 

van 8 mM., welke met stopsel gedicht worden. 
10/11 mM. dikke platen worden geschroefd met voegen van 80 tot 60 mM.; i man zorge dot 

de voegen niet over elkaar komen. 12/18 dikke platen van 1 M9 worden op eenfnetwerk van 
latten geschroefd, dat op een balklaag wordt gelegd. De vr\jllggende deeleu der platen mogen 
niet meer dan 260 mM. breed zijn. 

Verder Is het aan te raden, de latten zoodanig met zand enz. op te vullen, dat ook in de 
tusschenruimten de platen worden gesteund; voor parterre lokalen, wanneer tegels voorhanden 
zijn, legt men het lottennet onbewegelijk vast in mortel (beton) en schroeft de platen aan. Men 
kan ook tusschen de platen en ondervloer een luchtlaag laten, en ook kan men de ruimten met 
zand opvullen. 

Om 16/17 en 18/20 dikke ploten van 1 M> in mortel te leggen, moet men deze onmiddellijk 
daarvoor met asphalt bestrijken; ook moet men biJKondoro mortel gebruiken. 

Voor alles moet men zorgen, dat de ondergrond (tegels of beton) vast en goed gedroogd 
is. De platen van 1 M1 worden met voegen van 8 mM. gelegd, terwijl men van de muren 
10 tot 16 mM. afblijft. Bij kleinere platen zijn voegen van 1 mM. voldoende. De mortel wordt 
nu voor een plaat op den grond gebracht en daarop de plaat, die omniddolijk daarvoor met 
asphalt is bestreken, vast aangedrukt. Men moet deze goed aanwrijven, opdat er geen luchtbellen 
tusschen blijven. Een vloer van zulke platen kan zeer spoedig worden gebruikt, men doet dan 
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echter goed, de hoeken met schroeven te bevestigen, daar de mortel zou kunnen loslaten, (bij 
het dicht op elkaar leggen der platen zou de vocht niet kunnen ontsnappen.) De voegen worden 
na eenigen tijd (pi. m. 10 dagen na het leggen) met een niet klevenden stof dicht gestreken. 

De platen worden op een latwerk dat in den mortel legt, vastgeschroefd met een luchtlaag 
tusschen de platen en den ondergrond, zoodat een vloer Van hooge warmte wordt verkregen. 

C. Beleggen van traptreden. Men schroeft "/u Mm. dikke platen op planken (ook op versleten 
treden); de schroeven op 86 c.M. afstand. Wanneer men deze in mortel legt, onder geiyktjjdig 
aanschroeven van de uiteinden, moet met asphalt worden bestreken. 

16/17 en 18/20 m.M. diklw platen worden op 1 M. lengte reap. 4 of 8 mual aangesohroefd. 
D. Beleggen van drempels. Ook met schroeven; platen van 18/20 m.M. dikte. 
E. Zolderingen, tnsschenmuren en binnenbedekking van daken. Men gebruikt 10/11, 12/18 

dikke platen van 1 M2 met 18 schroeven. Deze kunnen vooral worden aangevoerd wanneer in 
de gebouwen veel vocht of stoom wordt ontwikkeld, hetgeen zeer ongunstig op hout zou werken, 
ook bij gebouwen waar gevaar voor brand bestaat is deze toepassing hoogst doelmatig. 

F. Bekleedimr van mijngangen en stoüeidingen en brandgevaarlijke gebouwen, men gebrnikt 
8/9 en 10/11 m.M. dikke platen met schroeven op een verschaling, ook J12/13, 16/17 en 18/20 op 
balken of ijzer vastgeschroefd. Het steenhout brengt geen vlam over en is daarom hier zoo 
nuttig bij mijnen, waardoor de brand niet wordt voortgeplant. Bij reeds bestaande gangen en 
leidingen kunnen de muren met dunnere platen worden belegd. 

G. Dakbedekking, men gebruikt 8/9 m.M, dikke platen op verschaling. Op latten en spar
ren 10/11 en 12/18 dikke platen. 

De mortel die steeds bij deze platen moet worden gebruikt bestaat uit 1 deel portland-
cement (Stern of Lossius), 2 deelen zuiver scherp zand met natronwaterglas van 6 graden. 

Deze mortel wordt slechts in kleine hoeveelheden te gelijk gemaakt en daarom brengt men 
steeds slechts voor een plaat op den grond. 

De te gebruiken beton bestaat uit 1 deel beste portland-cement, 8 deelen gezeefd, scherp 
rivierzand, 6 deelen fijngemaakt, vlekkeloos en gezeefd metsel steengruis. 

Het gewicht van het steenhout bedraagt per 1 M' en 1 mM. dikte ongeveer 1,66 Kg., 
een plaat van 10 mM. dikte weegt dus pi. m. 16.6 Kg. 

P R I J S V R A G E N . 

Door de Afdeeling Leiden en omstreken van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst 
is de volgende prijsvraag uitgeschreven: 

>Een ontwerp van een restauratiegebouw op een tentoonstellingsterrein." 
Het gebouw moet in boutconstructie worden uitgevoerd en mag een oppervlakte van niet 

meer dan 100 M1 innemen, behalve de buiten hot gebouw te maken veranda's of terrassen. 
Er wordt verlangd; 
De opstanden, plattegrond en doorsneden-teekeningen op 1/60 der grootte en eenige details 

op 1/10 der grootte. 
De stijl is vrijgelaten. 
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De teekeningen in zwarte lijnen uit te voeren, geschikt voor photolitographische reproductie. 

Als prijs wordt uitgeloofd aan het ter bekroning waardig gekeurde ontwerp: het getuig

schrift der Afdeeling en f 25, en aan het daarop volgende het getuigschrift en f 10. 

A IJ G E M H E K E B E P A L I N G E N . 

Art. 1. De medewerking aan deze prijsvraag is alleen voor de leden der Afdeeling open

gesteld. 

. Art. 2. Alle ontwerpen moeten vóór of op 31 December 1889 worden ingezonden bij den 

Secretaris. 

Art. 3. Alle stukken moeten met een motto geteekend zijn en vergezeld gaan van eenjbrief, 

bevattende den naam van den ontwerper. 

Art. 4. Het eerst bekroonde ontwerp blijft het eigendom der Afdeeling. 

Art. 6. De ingezonden ontwerpen worden in handen gesteld van de Jury, welke bestaat uit 

het Bestuur der Afdeeling, bijgestaan door de heeren P. G. Lancel en J. B Loenen. 

Namens de afdeeling voornoemd: 

W. KOK, Voorzitter. 

G. VAN DRIEL, Secretaris. 

LEIDEN, 2 Mei 1889. 

E I G E N W E R K K R I N G . 

Wij vestigen de aandacht onzer geachte Inteekenaren op het feit dat wij in het buitenland 

volgens achterstaande annonce eene uitgave ondernomen hebben, bestaande uit 28 platen, licht

drukken enz., deels van oude architectuur uit ons land, deels van nieuwere, eene keuze uit de 

platen die ons Tijdschrift iedere veertien dagen vergezellen. 

De eerste aflevering heeft van de laatsten de meeste — echter zal het ons streven zijn in 

de volgende afleveringen meerendeels de o u d e g e d e n k t e e k e n e n o n z e r k u n s t t e 

b e h a n d e l e n . — Daardoor heeft het voor een ieder op nieuw waarde. De 28 platen, allen op 

zwaar papier gedrukt, verschijnen in een portefeuilleband en wel in vier afleveringen per jaar. 

De prijs voor het buitenland is ƒ 6.70. Wij geven al onze Inteekenaren het recht tot inteekening 

voor slechts ƒ 5.— per jaar. De eerste aflevering die gereed is wordt op aanvrage gaarne ter 

bezichtiging gezonden. Zij bevat: 

1. Lichtdruk. Preekstoel Nieuwe Kerk te Amsterdam. 

2 en 3. Gebouw met winkels en étagewoningen, Th. J. Cuijpers. 

4. Winkelgebouw hoek Eeguliersbreestraat, Evert Breman. 

5 en 6. Bier- en koffiehuis, A. van Hattem. 

7. Frontispies concertgebouw, Amsterdam. 

Aan de uitvoering is de meest mogelijke zorg besteed en wij vertrouwen dat de tegen zoo 

billijken prijs verkrijgbaar gestelde serie veler steun en deelname zal verwerven. 



M12. V I E R D E J A A R G A N G . 6 Juni 1889. 

B O U W K U N S T . 

DE W E R E L D T E N T O O N S T E L L I N G TE PAR IJ S. 

(By de plaat.) 

ij geven thans een overzicht van verschillende onderwerpen: 

De l i f t e n i n d e n E i f f e l t . o r e n . 

Br zijn er vier, in lederen pijler een. Die in de pijlers oost' en -westelijk gelegen, zijn volgens 

het stelsel Roux en Combaluzier. Ieder dezer brengt honderd bezoekers een meter per seconde 

omhoog. Deze liften zijn geheel gedacht in verband met de eigenaardige constructie van den 

toren, en leveren een vreemden aanblik op. De kamers dalen en stijgen, zonder dat men iets 

van de mechanische inrichting bespeurt. In de pijlers ten noorden en zuiden is het stelsel Otis 
gevolgd. Deze zijn vooral in Amerika veel in gebruik en wordt de werking verkregen door de 

hydraulische inrichting Armstrong. De beide eersten houden aan de eerste verdieping van den 

toren op. — De anderen, die van de eerste tot de tweede verdieping hun weg vervolgen, hebben 

eene snelheid van twee meter per seconde, de kamers kunnen echter niet meer dan vijftig per

sonen opnemen. De stijging geschiedt in een halve minuut tot de eerste en van de eerste tot de 

tweede in jjelijken tijd. Een minuut is dus noodig, om van omlaag tot de tweede verdieping ta 

komen, men noemt dit de express-trein. 

w 
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Op de tweede verdieping bevindt zich een atatior, van waar de liften volgens het stelsel 
Edoux de reis voortzetten tot het toppunt. Dan geeft de vorm van den toren gelegenheid de reis 
rechtstfindig te kunnen vervolgen, de afstand bedraagt 1(50 meter, die op de helft is verbroken 
wanneer men van kamer moet wisselen. Ook hier is een seconde noodig om een meter te stygen. 
Alle voorzorgsmaatregelen voor mogelijk ongeval zyn genomen, zoodat men met volkomen gerust
heid den tocht hemelwaarts kan aanvangen. - - De werkelyk vernuftige zamenstelling van het 
benedendeel is op de hierbijgannde afbeelding duidelyk te volgen. 

A. Kamer Inwendig. B. Aljeheel overzicht püler met mechanische Inrichting. 1, 2 en 8. Hydraulische cilinder en 
toebehooren, i. Plaat» van vertrek. 6. Kamer gedurende de 8t|)glng. c. de Toren. 

Volgens de laatste berichten hebben de liften de proef doorstaan. De kamer, die een gewicht 
heeft van 11000 kilo, werd belast met 8000 kilo lood en tot op belangryke hoogte opgevoerd. 
Aldaar vastgebonden werd de ketting afgehaakt, het touw gekapt en viel de kamer met ver-
bazingwekkende snelheid omlaag. De toestel zwaaide, en de snelheid verminderde totdat op eene 
hoogte ongeveer 10 Meter boven den beganen grond, deze geheel in rast kwam. Geen glasruit 
was gebarsten, en gaf dit voorval, dat door talryke toeschouwers werd bygewoond, alom ver-
trouwen m de constructie, waaraan zoovelen getwijfeld hadden, omdat men geloofde dat de 
bewergbaarheü van den toren het gebruik der liften zou belemmeren. 

Het is niet onbelangryk de voorwaarden eens na te gaan waarop het personen-
vervoer gebaseerd is, waaruit blijkt welke voordeelen de yzeren reus kan opleveren. De conces. 
Blonaris ,s verplicht 2.856 personen per uur naar de eerste verdieping en 761) M gelyken tyd 
naar den top te brengen. Het tarief is 2 francs tot de eerste, 8 franès tot de tweede verdieping 
en 6 francs tot den top. Des Zondags zyn de praten van elf tot zes uur lager en wel 1 - 1,60 
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en 2 franca. Er ayn zestien plaatsbureaux 10 ter begauen grond 4 op do eerate en 2 op de 
tweede verdieping. -Rood- wit- en blauw zijn de kleuren voor de plaatsbilletten, der verschillende 
afstanden. 

Voor hen die bevreesd zijn met de liften om hoog to gaan, zijn twee trappen beschikbaar tot 
de eerate. Van daar tot de tweede verdieping vier, twee voor het op en twee voor het afklico* 
men. Of men met de lift of per trap gaat maakt geeuo wijziging in de prijs, men kan dus du 
reis naar verkiezing maken, deels met het een, of langs het ander. ledere restauratie en er zijn 
er vier op de eerste verdieping kan bevatten 400 personen, elke galerij daarbij 1000. Tusschen 
de restauratie en galeryen is nog plaat» voor 400, zoodat op die verdieping zea. duizend personen 
kunnen zaam komen. Op de tweede verdieping kunnen 1500 in de top 600, en onderweg dat 
is met lift, en op trap zich 2000 personen bevinden, zoodat men rekent dat het yzeren tralie^ 
weefsel 10.000 personen kan bevatten. Is dat resultaat nog niet bijna het merkwaardigste van 
het geheel, zulk eene bevolking zonder aan overbevolking te moeten dpnken in die oogenschijn-
lijk enge ruimte. 

Het P a v i l j o e n van H a w a i i . 

Overeenkomstig do bouwtypen aldaar, is dit paviljoen ingericht, liet is vierkant van vorm 
en in metselsteen opgetrok
ken, die veelkleurig vao 
vorm door banden en ver
sieringen de muurvlakken 
verdeelt. Dit metaelwerk ia 
tnsschen houten stijlen ver
vat, die met de overige hout 
constructie aaneensluiten. 

Het hoog opgaande ge
deelte ia met pannen, de 
galerijen met riet gedekt. 
De versieringen zijn in tegels 
die in hunne veelkleurige 
tinten aan het gehnel een 
bevallig uiterlijk geven. De 
ingang heeft een dergelijk 
paneel in terra cotta uit
gevoerd, dat werkelijk fraai ia, Eene kleine ve 
meubelen, stoffen en antiquiteiten. 

rzameling vult de ruimte bestaande uit mineralen, 

De S t e e n k o o l , 

Om de velerlei soorten steenkool die de expositie aantrekkelijk .moeten maken, dit ook in
derdaad voor het groote publiek te doen zijn, zond men uit Abercarn in Engeland verschillende 
groote blokken steenkool in, die ieder minstens 2 ton wicht hadden. Een blok echter werd 
daarbij gevoegd zwaar 5i ton waarvan de afmeting in 2.80 x 1.70 x 1.05 M. Wanneer men in 
aanmerking neemt dat 1600 Meter hoogte moest worden afgelegd voor die massa het oppervlak 
der aarde bereikte en dan nog • de reis tot zgn bestemming moest doen, dan laat daaruit de 
groote kosten aan dergelijke inzending verbonden, zich eenigzinte bepalen. 
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P a v i l j o e n van P a r a g u a y . 
Een oppervlakte van 200 

Meter is hierdoor ingeno
men. De constructie is zoo 
ingericht, dat alles gemak
kelijk uit elkander genomen 
en na afloop der Tentoon
stelling te Aruncio, de hoofd
stad van Paraguay, weder 
opgezet worden om voor 
verschillende ezpositien te 
dienen. De heide paviljoens 
zijn voor de verzameling 
van planten, houtsoorten, 
mineralen, huiden, dieren 
enz. Do belvedere met twee 
Terdiepingen,geeft den bouw 
terug zooals vroeger bij de 
woningen noodig was om zich omtrent de aankomst van roovers te vergewissen, en zich daarvoor te 
beschermen. De zeer eenvoudige bouw bestaat uit hout. Glasschilderwerken genomen naar 
aldaar in de kerken bestaande, geven aan het inwendige een aangenaam karakter. 

De plaat geeft het navolgende. 

De i n g a n g aan de k a d e d'Orsay. 
De versiering dezer ingang is wel uit de meest uiteenloopende motieven verkregen. Men 

schynt het internationale karakter er aan te hebben willen geven door van velerlei wat te 
nemen en dat tot een geheel te vereenigen. De rijzige vorm geeft aan het geheel iets behage-
lijkn, dat zeker in de werkelijkheid nog beter zal voldoen. 

De g e s c h i e d e n i s de r w o n i n g e n . 
Hiervan mochten wij reeds een beschrijving geven; nu de voltooiing is verkregen, kan een 

meer voldoende overzicht dit verduidelijken. • De beide opnamen stelt de een reohts voor de 
huizen uit het Romeinsche en Gallisch-Romeinsche tijdperk, de ander, linksch die uit het 
Romaansche, öothischo en Renaissance tijdperk om te vervolgen met Rusland enz. 

De G a l e r y e n van d e r t i g Mete r . 
Tusschen de centrale dom en de groot e galerij der werktuigen loopt eene andere galerij, 

welke genoemd wordt die van 80 Meter. Op deze komen zoo ter reohler- als linkerzij ver-
schillende galleryen uit, waarin de inzeudiugeu ieder in hunne soort zyn byeengebraoht ledere 
afdeeling, en er zyn er velen, uls: voor Meubelen, Uurwerken, Bronswerken, Tapyten, Mynen, 
Exploitatie der bosschen, Zyden, Juweelen, euz., heeft een hoofdingang die overeenkomstig 
de bestemming is versierd en waaraan groote zorg is besteed. De meesten kenmerken zich door 
eene bijzonder goed geslaagde opvatting. De een is de toegang tot de expositie van juweelen. 
de ander die tot de bosohexploitutie, wuurin voorkomen houtsoorten, jagt, visohvangst en»., 
waaruit de motieven tot versiering ook /.jjn ontleend. 

M i n i s t e r i e van Oor log, 
Reeds een aanzicht van de in kastoelvorm opgetrokken hoofdingang mochten wy geven. 
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Deze beiden zijn de zij en de middeningang van het gebouw, die zioh door hunne monumen
tale en juipto uitvoering zeker tot de beste gedeelten der architectuur ter tentoonstelling kannen 
rekenen. 

Een g l a z e n b a l l o n . 
De glas-industrie geeft een proefstuk te zien, eenig van aard. De firma A p p e r t te Clichv 

heeft een ballon vervaardigd, uit glas, waarvan de diameter 1.40 M. is. De inhoud is 
1439 liter en het geheele gewicht slechts 16 KG. Wy hebben vele groote werkstukken van de 
firma Appert gezien, die zich beroemd heeft gemaakt door de velerlei inrichtingen uit glas ver
vaardigd ten behoeve van scheikundige onderzoekingen. Een resultaat als het geëxposeerde werd 
echter nog nimmer verkregen. 

H o u t s o o r t e n . 
Onder de houtsoorten treft men een blok acoasia-hoat aan, 2.26 M. over diameter, 4 M. hoog 

en met een gewicht van 7000 KG. Het is alsof al de grootheden, in de natuur aanwezig, hier 
za&mkomen. . i 

D E H O O F D S T A D . 

Zooals overal behoudt het werk in de hoofdstad zyn gang, er is te weinig voor allen en 
voor enkelen wat - die toestand blijft onveranderd. Toch bestaan er vooruitzichten, die kans 
op verlevendiging geven, en wel wanneer de groote terreinen door de voormalige gasfabrieken 
ingenomen, eens in stukjes verdeeld voor bouwterrein onder den hamer komen. Een arbeiders-
kwartier, en een voor tweede klasse woningen hebben wy daarmede in uitzicht. Zal de lang
zame geest, die zooveel plannen kenmerkt, vooral wanneer het gemeentebestuur er bij betrokken 
is, zich hierop niet vestigen, dan is de toekomst daarvoor spoedig nabij, 't Kan echter wel eens 
een misrekening worden, — daaraan raken wij zoo vertrouwd. Hoe lang rustten de terreinen 
achter het Rijks-Museum al niet. Welk een enorm dood kapitaal, dat nimmer uit de opbrengst 
kan terug gevonden worden. Het is ook een moeielijk geval. Men verlangt iets goeds, en dat 
behoort tot de lastige vraagstukken. Straten die elkaar rechthoekig snijden, recht van voren, 
op het midden en aan het eind zyn het ideaal onzer gemeente-uitbreiding, en daarin a^n wij 
anderen de baas af. Welk een uitzondering op den regel kon hier verkregen worden, wanneer 
men zich slechts eenmaal vergistte en ontstond, wat de kern der stad zoo aan afwisseling 
rijke wandelwegen kenmerkt. Dan zou het wachten ten minste nut gehad hebben. Maar 't zal 
wel opnieuw weder een misrekening z\jn. Onze gemeente-ingenieur leeft onder de hooge bescher
ming. Zyn werk valt in de smaak der vroede vaderen, die meestal meesters in de rechten voor 
alles wat met recht sympathiseert, liefde hebben. Vandaar dan ook de overgroote vrijgevigheid, 
om de man bij zy'n werkkring nog een anderen toe te voegen, dat is om particuliere werken te 
mogen ten uitvoer brengen. Inderdaad een grove onbdiykheid. 

Een ambtenaar in een groote gemeente moet geen andere werkkring hebben, dan alleen die 
welke hij zich gekozen heeft, gaat het buiten die verhouding dan komen de belangen van ambte
naar en burger met elkander in strijd, — werkt de een ten nadeele van den ander, aan wien 
hg mede zyn bestaan verschuldigd is. - - N u moge de vorm al zoo veel mogelp door den raad 
bemanteld worden, het feit wijzigt er niet door. 

Die oude wegen, welk een r\jke verscheidenheid leveren zty op — die grachten, waarop 
nu de boomen hun schoonste vorm weder hebben aangenomen, zijn om niet te vergeten — 
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toch zuchten ook zij. onder dat noodlot, dat veel neemt en weinig terug geeft. Het eene groote 

perceel na het andere verliest zijn karakter, en moest ook dezer dagen het alom bekende »Felix 

Meritis" de tol betalen. Zal Husley, den voornamen bouwmeester zich niet in zijn graf omkeeren, 

als hij het gedreun van persen en het snorren van drijfriemen hoort, door de ruimte voor dé 

liefelijkste accoorden bestemd, een zetel voor de wetenschap weinig geëvenaard en thans door de 

nijverheid verdrongen. Och neen, ware het maar zoo, maar de Jan Saliegeest, had met blindheid 

geslagen en voor spotprijs ging het gebouw een andere toekomst tegen. 

Die een prachtige ruimte zoekt, deed wijs met zulk een koop. Maar Amsterdammers, zijn 

er nog geen vingers genoeg die op u wijzen om dat te gedoogen. Is er nog geen handelen 

mogelijk, tot behoud. Het is een monument onzer voorouders dat op betere waardeering recht 

heeft. Zal het ook een misrekening blijven ? Is het niet mogelijk dat er een stem opgaat uit 

de bouwkundigen, die door vereende kracht, sterker dan een enkele kan betoogen, dat zulke 

daden tot het wandalisme behooren. Is geen Rijkscommissie tot behoud der monumenten enz. 

bij machte dat te steunen, opdat de een met de ander .Felix Meritis" doe blijven wat het moet 

zijn. Kan de stad geen bouwterreintje doen glippen, om Felix terug te winnen, al moet er dan 

in 's hemels naam een rechte straat van groeien, wij zouden zwijgen, maar voor zoo weinig 

kapitaal mag al weder een deel van het eigenaardige onzer hoofdgrachten niet vernietigd. 

De Westerkerk is eindelijk in reparatie gegaan. Zij wordt gerestaureerd, en het laat zich 

aanzien dat er ditmaal een zorgvolle hand overgaat. De verflaag gaat van de natuurleken steen, 

en het zoo hier en daar gesloopte, wordt bijgewerkt. Het is een der fraaiste kerken die de 

hoofdstad heeft. Kan men nu begrijpen terwijl de wetenschap voor de hand ligt dat de kerk 

zal worden gerestaureerd, dat dè gemeenteraad besluit, de op de markt aanwezige steenhouwerij 

te doen blijven, en onlangs bij het verstrijken der huur die te verlengen. Onder de voorwaarden 

daartoe behoorde dat een passende afscheiding aan den openbaren weg zou komen. Een schutting 

van steigerdeelen koppelt, al het wanstaltige op den markt aanwezig aan de kerk vast. Wat 

heeft men van passend toch een zonderling begrip als de smaak aan het wandelen is. Waarom 

niet flink doorgetast en het enkele fraaie onzer pleinen gereinigd van hetgeen er niet op te huis 

behoort. Ja zoo zijn er zoo vele zaken, die ons waarlijk met zorg op ons bestuur doen zien, en 

doen gelooven, dat de zware taak op het geheugen drukt, en de helderheid benevelt. Men denke 

slechts aan de Damrakgeschiedenis en zoo vele anderen. Het is overal misrekening, wanneer 

zal de rekening eens de goedkeuring verwerven. 

Zoo is in de hoofdstad veel en die gelooft dat tevredenheid onder dat alles bestaat, die 
dwaalt, en een ontevreden huishouden is niet gelukkig. 

NOG EENS HET X Y L O L I T H . 

Onze vorige aflevering gaf omtrent het xylolith eene omschryving, die berustte op de erva

ring daarvan in Oostenrijk verkregen. - Van de hier te lande in dat materiaal uitgevoerde werk-

zaamheden vernamen wij weinig. Het deed ons daarom genoegen van een onzer lezers eene des 

betreffende mededeeling te mogen ontvangen. Deze lag er eene vloer van, geheel volgens de aan-

wijzingen, maar met dat gevolg, dat opbreken noodzakelijk werd. Het bleek toch dat het water 

wel degelijk er in opgenomen werd, dat daardoor uitzetting ontstaat, waardoor de vloer, die rond-

om opgesloten is, allerlei bogten aanneemt. Ook dringt de vocht door, zoodat het water zich op 
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de vloer vereemgt. Wanneer men. nu in aanmerking neemt, dat die vloer aangebracht was in een 
drooge hoog gelegen streek, op scherp zand, geheel volgens den regel, en in goeden cement, dan 
zou men daaruit mogen afleiden, dat op hetgeen in onze omschrijving gezegd wordt, valt 'af te 
dingen. Wij stellen daarom de mededeeling op prijs en komen wellicht wanneer wg nadere 
inlichtingen hierover kunnen ontvangen, daarop terug. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

Sedert het verschijnen onzer vorige aflevering, hield de Maatschappij hare jaarlijksche alge-

meene vergadering. Nu nog het verslag te herhalen, is te laat. Toch willen wij bij enkele 

punten vertoeven. Wij hebben altijd hooge achting voor de moeder onzer kunstvereenigingen 

Daarom deed het ons leed, te moeten vernemen ,ook de druk der tijden ondervond de"" Maat

schappij." Het ledental groeit niet aan. Zietdaar nu het kostelijk resultaat dat op Arnhem's 

vergadering is verkregen. De moeder moet beter voor de kinderen zorgen, de afdeelingen meer 

genieten, en de lang afgebeden vrijheid, dat men lid van eenige afdeeling kan zijn, zonder deel 

uit te maken van de Maatschappij, werd verkregen. 

Of de afdeelingen er veel bij gewonnen hebben, staat te betwijfelen. Wat zeker is de 

Maatschappij verloor er veel door, want het moge kranig klinken in het verslag >en 101 afdee 

lingsleden," maar dat honderdtal leeft mede ten koste van de Maatschappij, zonder iets voor 

haar welzijn uit te richten. Het was een fout die nog niet al haar schade heeft aangericht 

.ooals het volgend verslag zal leeren. Daarom te meer scharen wij ons gaarne bij hen dié 

roepen steunt de werkkring, doet ieder uwer wat mogelijk is tot instandhouding, want wij' zijn 

veel aan de Maatschappij Verplicht. Zij stichtte veel wat nuttig was. 

Het roer kwam weder in bekende handen. De heer Muysken nam de voorzittersplaats weer in' 
Het geeft moed. Maar ook in anderen zin was de wisseling gelukkig. De heer van Malsen uit 
'sGravenhage bracht nieuw bloed in de gilederen van het bestuur. Wanneer men zoo van buiten 
af alles beschouwt, dan gaat er menige klacht, dat men steeds te hoog timmert naar veler 
wensch. De theorie, soms in de hoogste opvatting, is altijd aan het woord, en als men het 
ledental nagaat, dan is Vs meer gesteld op wat eenvoudiger en begrijpelijker behandeling der 
onderwerpen. De praktijk is de Maatschappij als vreemd geworden. Die toestand breekt nu een 
m allen zm praktisch man aan het Bestuur een andere levenskracht schenkt. Velen en'ook wn 
verheugen ons daarin. 

Ook de doorloopende tentoonstelling had fiuantieele bezwaren. Dat moest zoo niet zijn On-
begrijpelijk is het. dat niet ieder industrieel daar te vinden is. Onvermoeid zijn de pogingen van 
den yvengen secretaris om hen daar te vereenigen, maar waar de goede wil bij anderen ontbreekt 
daar wordt zelfs het beste streven machteloos. Wij juichten het daarom toe, te zien hoe de fabrikant 
van Hulst te Harlmgen zijne inzending tegen de vergadering had verfrischt en door vele nieuwe 
werkstukken vervangen. Algemeen werd dan ook vertoefd voor de tegelpaneelen uit die fabriek, 
zoo unmuntend in kleur en tot zelfs in het zuiden van Europa gezocht. Dat gaf een bewijs! 
dat het doel der inrichting begrepen wordt. 

Daarom industrieelen nog niet daar vertegenwoordigt, al is de oppervlakte door u benoodigd 

nog zoo genng, zorgt er niet te ontbreken. J ^ t de aaneensluiting, verhoogt de waarde, de 

kosten zyn toch niet zoo bezwarend, dat zij dergdyke onthmiding billijken. Wanneer uit 
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KninkrijkH hoofdstad zooveel terugkeert, dat vordionstolijk is, bergt het ciet op, maar laat het 
een, twee of meer jaren In het Maattohappeltyk gebouw voor u aprekeot Dit aal u niet ton 
iiadoolo zijn. 

Zoo blijft er veel te wenschen over, maar de roepstem van het Bestuur uitgegaan, zal zoo 
wij hopen, gehoor vinden on de toekomst ophelderen. Oe volgende bijeeenkomst zal te 's Graven-
hage gehouden worden, waar de keuze uit zoovele gebouwen van vroegeren en lateren tijd zoo 
rijk is, daar belooft dat bezoek veel goeds en voor velen wat nieuws. 

'De ministerie-gebouwen niet te vergeten. In dit opzicht geraakt men te Amsterdam uitgeput 
en het bezoek aan de werken van het Mer wedekanaal was een gelukkig denkbeeld waarvan 
dankbaar genoten ia. Zoo is de algemeene vergadering weder een jaar in vooruitzicht. 

O N Z E B O U W M A T E R I A L E N . 

Negen afleveringen der uitgave >0nze bouwmaterialen" werden ons door den uitgever. J. van 
der Endt en Zoon te Maassluis toegezonden. De zaamstelling geschiedt door J. A. van der 
Kloes, leeraar in de kennis der bouwstoffen aan de Polytechnische school te Delft. Vormt de 
werkkring waarin de schr^ver geplaatst is, de geschlkste gelegenheid om dorgolijkon veel om-
vattenden arbeid naar wensoh te voltooien, het reeds verschenen gedeelte bevestigd zulks en 
erkennen wij gaarne dat dit het meest volledige is wat over materialenkennis in den laatsten 
tijd is gezegd. 

De fabricage wordt zeer uitvoerig besproken en daarbij met talrijke figuren toegelicht, zoodat 
daardoor de uitgave een onmisbare gids b voor allen die grondige kennis der materialen wen
schen te verkrijgen. Dertig afieveringen ieder a f 0.G0, alzoo f IS is de prjji wanneer alles 
oompleet is. Het vormt een nuttig boek dat door allen dient gekend te worden en waarvoor 
de Hclirijvor waardeering verdient. 

BEOORDEELING VAN PRIJSVRAGEN. 

Meermalen hebben wij er op gewo/.en hoe ondankbaar het voor velen is op prijsvragen 
mede lo werken. Hij een enkele prija is teleurstelling te wachten. Ben gemotiveerde beoordeeling 
maakt dan veel goed. Deze sterkt de nog zwakke poging en doet het oog op eigen gebreken 
vestigen. Weinig kan zooveel bedragen tot bevordering onzer kunst, als een degelijk rapport. 
Wij namen met genoegen kennis van het rapport uitgebracht door de heeren E. Ougel, H. 
Moletnuns en A. N. Godeftoy, over de prijsvragen uitgeschreven door de Vereeniging Archi» 
t e c t u r a et A m i o i t i a . 

Ieder ontwerp krijgt een beurt. De jury heeft zich de moeite getroost zelfs tot de minste 
in rang af te dalen en daarvan een met zaakkennis gesteld oordeel te geven. Dat verdient 
opgemerkt te worden door de heeren die gewoon /.ij n er zich met den ftanschen slag af te maken 
en die gelöoven dat door niets te zeggen, meer goed wordt goHtioht dan door aan brekebeens-
schepplng de eer te bewjjzen er bij stil te staaui Toch is het eene dwaling, want juist de 
terechtwijzingen vormen genezing. Het rapport van Architectura, met recht een lijvig rapport, 
geeft ons vertrouwen, dat er kentering In de toestand is. 
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M 13. V I E R D E J A A R G A N G . 20 Juni 1889. 

B O U W K U N S T . 

ONTWERP EENER VILLA. 

J. VAN DEN BAN PB., Architect, Haarlem. 

{By d« plaat.) 

(i^l^flevering 14—1888 geeft den hoofdgevel en de beide plannen. Deze het iousterreinplan 

•doorsnode en anderen gevel van dit ontwerp te zien. HoutoonBtructle, baksteen en natuurlijken 

steen «Ijn daarbij de hoofdmaterialen. 

NOG IETS OVER DE STEENB E WERKING. 

Hieromtrent hebben wij reeds in vorige afleveringen er op gewezen, hoe de bewerking in 
den laatsten tijd ontzaggelijk vereenvoudigd is. De pneumatische toestel van Mo. Coy, die in 
Dultsohland veel vooroordeel ondervondt, begint zloh meer en meer daarboven te verheffen en er 
het burgerrecht te verkrijgen. Daarvoor interesseert de vertegenwoordiger Baumert te Beriyn 
zich sterk. Verschillende vakmannen overtuigden zich van de waarheid en waren tevreden over 
het resultaat. Het Is wel van belang het oordeel te vernemen van een gunstig bekend industrieel. 
De heer M. L. Schleioher te Berlijn zegt het volgende: Met dit werktuig werd 8 weken 
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i n mgne fabriek gewerkt en het resultaat waarvan een ieder zich overtuigen kan is^ 

1». De werktuigen zijn van degelijke constructie, en werkten gedurende dit tijdstip zónder 
dat eemge storing ondervonden werd, of eenig gebrek zich voordeed. 

2'. Verschillende marmersoorten, ook zandsteen werden er mede bearbeidt, hoofdzakelyk 
profileringen in afrikaansch rood marnier, daar hiervan een groote hoeveelheid ter 
bewerkmg lag. Hoewel dit materiaal zeer weinig vast is en zich moeielyk laat be-
handelen, is het werk, onberispelijk uitgevallen en in veel korteren tijd, dan gewoonliik 
daarvoor gevorderd wordt. 

3». De behandeling van het werktuig werd van dag tot dag gemakkelijker en met eene 
oofemng van twee of drie maanden kan het werk het drie-, ja zesvoudige zijn van dat 
wat wy tegenwoordig leveren, daarbij zijn de vlakken veel zuiverder, waardoor het 
schuren aanmerkelijk verkort wordt. 

4«. Die ervaring werd verkregen, niet met een steenhouwer, maar met een werkman die-
nooit steen verwerkt had, waaruit de waarde beter valt te bepalen en doet zien wat-
het werktuig reeds onder leiding van een ongeoefenden vermag. 

Op grond van dat resul

taat aarzelt de heer M. L. 

Sleicher niet als zijn meening 

uit te spreken, dat de voor

treffelijkheid van het werk

tuig onbetwistbaar is, en 

in de steenbewerking en 

industrie eene wijziging zal 

brengen, nog onberekenbaar. 

Een tweede vinding van 

dien aard is de pneumatische-

toestel van Sielaff. De uit

vinder -woont te Berlijn,. 

N. Zionskirch Strasse N0.89, 

waar de bezichtiging van 

9—12 of van 2 - 6 uur in 

de fabriek kan plaats vinden. 

De afbeelding brengteen 

en ander meer tot klaarheid, 

Pe zaamgeperste lucht 

wordt door eene leiding ge

voerd die onder gronds ge

legd is, of langs de zoldering-

opgehangen. Aan die leiding 

bevinden zich de kranen 

waaraan een of meer gutta 

perchaslangen worden ver

bonden al naar werklieden 

er mede bezig moeten zyn. 
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De werkman op de afbeelding voorgesteld, gebruikt een werktuig van gemiddelde grootte, terwijl 
pp de werkbank nog drie van andere afmeting voorradig zijn. 

N0. 1. Twee • kilo, zonder greep en beitel, 250 m/m lang, 80 m/m breed. 
> 2. Anderhalf » » » » » 200 m/m » 60 m/m » 
, 3i 0.7 » » » » » 160 m/m » 60 m/m » 

De hierbij opgestelde werkstukken zijn door een beeldhouwer in zeer korten tijd met die 
werktuigen voltooid. Het marmeren relief onder aan de pedestal, is door een lijst ingesloten, 
het materiaal is blanc clair, de grootte 0.37 M. De grond werd 40 m/m diep weggestoken. 
Hiervoor waren 21 werkuren noodig. De andere zijn van zandsteen, de nederhangeude versiering 
groot 0.52 x 0.20 en 0.07 hoog, werd in vier uur vervaardigd. Het bijna voltooide relief, voor
stellende Barbarossa, 0.38 M. diam en 0.05 M. verheven, is met 8 uur werken gereed. Bij lang
durige behandeling verkort den tijd. Wanneer men hiermede rekening houdt, dan is inderdaad 
een groote ommekeer in den gewonen toestand gebracht, en is het wel de moeite waard het oog 
daarop te vestigen, daar ongetwijfeld ook ten onzent spoedig proefoemingen zullen volgen. Zal 
het voor menig werkman aanvankelijk bezwarende concurrentie vormen, dat zal zich spoedig 
herstellen, want eene ruimere toepassing van versiering in natuurlijken steen word mogelijk en 
wij daarmede ontheven van do steeds herhaalde motieven die de pottebakkerskunst ons schaft. 
Ook uit dat oogpunt is de uitvinding voor onze kunst zeer belangrijk. 

DE W E R E L D T E N T O O N S T E L L I N G TE PARIJS . 

De g a l e r i j e n van 30 Meter . 
De ingang voor de galerij waar de pottebakkerskunst troont, onderscheidt zich bijzonder 

zoo door hetoorspron-

Terra-ootta-tegels enz. zyn w e r j £ -
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B r o n s . 
aangetroffen. Dit ontwerp is van den architect M. Guerinot. 

De afdeeling voor 
zijden stoffen, ar
chitect M. Pascalon, 
is klassieker van 
vorm. 

In donkere kleur 
»qn de versieringen 
meerendeels verguld 
daarop aangebracht. 

Deze ingang is 
eenvoudiger dan de 
anderen. 

De meubelen ge
ven weder een fraai 
geheel te zien, vol
gens het ontwerp 
van den architect 
M. A. Hermant. 

Z y d e n s to f fen . 
Op teekening toont dit zwaarder dan de werkelykheid teruggeeft. Het 

kleur de versieringen zijn verguld en de roode draperiön maken daarin een 
is zeker een der meest verdienstelijkste toegangen. 

J u w e e l e n . 
Is de Regent een juweel van overgroote vermaardheid, waarvan d« 

De galery voor de 
bronzen kunstwerken 
heeft een eenvoudig,, 
doch monumentaal 
aanzien. De tint is mat 
geel met rood mar
meren kolommen. Al 
de versieringen, zooals 
reliefs.kapiteelen, guir
landes enz., zfln brons 
en verguld brons. Het 
geeft een rijk aanzien. 
Doordien de verschil
lende hoofdingangen 
ieder eene anderen ont
werper hebben, werd 
hierdoor eene verschei
denheid verkregen, difr 
b\{ weinig Tentoon
stellingen ooit zoo is 

geheel is in eikenhout 
zeer goad effect. Het 

waarde in 1791 ft 
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millioen gulden bedroeg, de Tentoonatolling beeft een nieuwe kostbaarheid van dien aard la 

M e u b e l e n . wedijveren. 

He t T e n t o o n s t e l l i n g s b e z o e k . 
Dit bezoek telde op de beide Pinksterdagen 216.607 en 858,776, terwijl de gewone dagen 

verliepen met gemiddeld 90.000 personen. In acht dagen was het totaal 1.158.958. Het 
blijkt echter, dat ook het euvel waaromtrent bij ons zoo geklaagd wordt, namelijk dat het 
publiek weinig den tuinaanleg spaart, ook daar in niet geringe mate bestaat. Het dagelijks 
verlies en de daarvoor noodige aanplantingen, benevens bescherming en onderhoud vorderen 
dagelijks f 2500. Men zal nu de perken afrasteren, en sterker toezicht aanstellen om verder 
verlies te voorkomen. 

X Y L O L I T H. 

Ook het Technisch Bureau de Voogt doet ons mededeeling betreffende het xylolith. Al
hoewel dit artikel eenigen tijd geleden door het bureau alhier is ingevoerd, zijn de ervaringen 
van dien aard dat toepassing van het materiaal ten sterkste moet ontraden worden en van alle 
verdere exploitatie is afgezien. Het is ons aangenaam geweest het oordeel over een materiaal bij 
onze naburen zoo hoog opgevijzeld, te kunnen moedooien en daardoor de gelegenheid te hebben 
gevonden, de waarde daarvan voor ons te kunnen bepalen. 

S M E E D B A A R G I E T IJ Z E R. 

De ingenieur Kiirth te Darmstndt geeft eenige mededeelingen omtrent het samenstellen van 
smeedbaar gietijzer, hetwelk den laatsten tijd een zoo voorname rol speelt in de metaalindustrie. 
Deze samenstelling schijnt reeds van ouden datum te zijn, als men slechts het cos richt op de 
groote deuren van de Notre Dame te Parijs en de Kathedraal te Amiens, waaraan men beslagen 
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vindt van smeedbaar gietsel, dat vermoedelijk in de 14e eeuw reeds werd vervaardigd. In de 
15e, 16e en 17e eeuw werden dergelijke werken reeds uitgevoerd, terwql later de wijze van ver
vaardiging te loer ging om later weer op nieuw ontdekt te worden. In Duitschland had de 
eerste invoering weder plaats in 1829 te Traisen bij Liliënfeld. Tegenwoordig is de toepassing 
vrij algemeen, maar vooral zijn de Amerikanen ons hierin vooruit. De voornaamste fabrieken 
zijn het Eisenhüttenwerk Schönheide i. S. en A. Stotz te Stuttgart. Yele kleine fabrieken zijn 
in Westfalen, Munchen, Berlijn, Weenen enz. opgericht. Het ruwe ijzer, dat men hiervoor ge-
bruikt is: 

Ie- het z.g. witte of stralende ruwe ijzer. Men gebruikt voornamelijk deze soort, omdat hierbg 
-slechts een zeer klein deel van het 5 tot 6 pCt. aanwezige koolstofgehalte ongebonden is (d. w. z. 
mechanisch vermengd) terwijl het bijna alleen chemisch gebonden koolstof bevat. 

2o, het grijze Zweedsche ijzer, dat bijna zwavel- en phosphorvrij is en waarbij men bij 
het smelten een dunvloeiend metaal verkrijgt. 

Het smelten geschiedt] niet] in vlam-, maar in smeltkroes-ovens, om te zorgen dat 
gedurende het smelten de schadelijke zwavel- en phosphorbestanddeelen van de cokes niet kunnen 
vermengd worden met het gietsel, daar het een voorname eisch van smeedijzer is, dat bet vrij 
van zwavel en phosphor is. 

De ovens zijn gelijk aan die welke voor messing worden gebruikt, alleen zijn de oven
ruimten wat grooter om zoo noodig 2, 4 tot 6 smeltkroesen tegelijk te kunnen plaatsen. De 
bewerking met de smeltkroesen moet natuurlijk zeer vlug geschieden, daar de vloeibare massa 
spoedig weer verstyft in de kroezen. Men rekent ongeveer 8 ii 8j uur noodig voor den smelttyd. 
Men moet gedurende dien tijd in het ijzer roeren met een ijzeren stang en de persoon die 
met het smelten belast is moet nauwgezet te werk gaan om te zorgen dat de resultaten 
'bevredigend zijn. 

Het materiaal, dat men nu heeft verkregen is zoo hard en broos, dat het niet te behandelen 
is en als glas afbreekt. Om dat nu smeedbaar te maken wordt het geplaatst in een gloei- of 
temperoven, of in een z.g. decarboniséeroven. Het gietsel wordt in gloeivaten gedaan, en wel zoo 
dat iedere gieting tusschen fijn gemalen, kwarts vrijen roodijzersteen is vastgedrukt. Deze vaten worden 
gesloten door een deksel en luchtdicht besmeerd met vuurvaste leem. Daarna gaat men verhit 
ten tot het ijzer roodgloeiend is. Dan vermindert het koolstofgehalte tot op 0.2 ja tot 0.15 % dus 
ongeveer als bij smeedijzer. Door dit proces krijgt men dus een homogeen week ijzer. De duur 
van dit gloeien hangt af van de grootte en sterkte der stukken en wisselt af van 5—8 maal 
24 uur. 

De constructie zoowel als de groote dezer ovens is verschillend; de meeste bestaan uit vuur
vasten metselsteen, met sterke gietplaten en verankerde kast, waarin zich de aschbak en 
rooster bevinden; deze is door een gewelf van de eigenlijke gloeiruimte gescheiden. Door dit 
gewelf, dat van talrijke gaten voorzien is, stijgt de vlam naar boven bestrijkt daarna de gloei
vaten, maakt deze gloeiend en verdwijnt weder door de kanalen naar den schoorsteen. Als 
brandstof gebruikt men steen- of bruinkolen, turf, cokes ook wel hout, het laatste vooral 
wanneer men hooge temperatuur wil verkrijgen. 

Het moeilijkste is de juiste grens te bepalen van verhitting daar ook overdrijving op het 
gietsel een slechten invloed kan uitoefenen. Het verkoelen der ovens duurt soms 2 tot 3 dagen; 
daarna worden de gloeivaten er uit genomen en geledigd; de vastgebrande ijzersteen wordt 
verwijderd van het gietsel dat dan als smeedijzer kan worden aangewend. 
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Bij de bewerking vergiet men 2,/° in lengte; b. v. een staaf van 1 M. lengte wordt na het 
afgieten 98 c.M. 

De breukvastheid bedraagt na degelijk onderzoek te Munchen en te Stuttgart 36 KG. op de 
'xn.M2. dus bijna als smeedijzer. Het gebruik van dit smeedbaar gietijzer is vooral nuttig bij 
naaimachine-fabrieken, bascule, rijtuig en geweerfabrieken, voer de vervaardiging van revolvers 
en pistolen, voor landbouwwerktuigen, ovens, haarden vensters en deuren, schaatsen, sloten,, 
messen, chirurgische instrumenten schroefsleutels enz. enz. 

In het groot gebruikt men het ook voor pompen en stoommachines enz. enz. 
De toepassing er van geeft een groot gemak aan de ijzer industrie, daar men dikwijls beter 

een gewenschten vorm kan geven aan het houten model voor het gietijzer, dan dat de hand van 
den smid dit zou moeten verrichten. 

EENIGE WENKEN BIJ HET BOUWEN DER SCHOORSTBENEN. 

Een der duitsche vakbladen bespreekt het rooken der schoorsteenen en wijst er daarbij op, 
dat het uitmonden van meer dan een stookgelegenheid in hetzelfde rookkanaal beslist is af te keuren» 

. De afmetingen voor gewone leidingen moet minstens 0.15 x 0.20 M. zijn, terwijl fabrieks-
schoorsteenen of dergelijke minstens 0.35 M. wijd moeten zijn. Staan verschillende schoorsteenen 
op een dak naast elkander, dan slaat de wind ook wel de warmte der zon de rook terug, daarom 
moeten de schoorsteenen minstens 0.75 k 1.00 M. boven het dak opgetrokken wórden. Die maa't 
wordt ook goregeld door ons gevolgd. Echter hebben wij op het volgende minder gelet. 

Staan verschillende uitmondingen kort bij elkander, zoo geve men deze eene verschillende 
hoogte, zijn er drie van de middelste het hoogste en zijn er meer dan regelmatig af klimmend. 
Dergelijke maatregel heeft in de praktijk zijn nut bewezen en geeft meer dan beweegbare boven-
deelen op de schoorsteentoppen, welke deelen gewoonlijk door de aanhang der rook- en water-
deelen vast gaan zitten of roosten. 

P R I J S V R A G E N . 

EEN KECLAMEBORD. 

De naamlooze vennootschap: L e v e n s v e r z e k e r i n g - M a a t s c h a p p i j »Utrecht , '* 
gevestigd te Utrecht, schrijft eene prijsvraag uit voor een reclamebord. Zooals uit de bepalingen 
blijkt, is de deelname I n t e r n a t i o n a a l ! Met het feit voor ons, dat nog onlangs voor gelijk 
doel zulk bevredigend resultaat verkregen is, valt het wel te verwonderen dat eene prijsvraag 
van zulk een huiselijken aard i n t e r n a t i o n a a l moet zijn. Maar nog zonderlinger 
is de begunstiging van de eene natie boven de anderen. Er wordt gedacht aan Nederlanders, 
Belgen en Duitschers. De overige landen bezitten zeker geen strijdkrachten voor zulk een in
grijpend onderwerp. Onder de genoemden bestaat bovendien een vreemdsoortige lotsverdeeling, 
zie art. 6, de Nederlanders ontvangen ƒ 260, de Belgen fr. 500 of ongeveer ƒ 240, de Duitschers 
500 Mark of ongeveer ƒ 295. 

Voor de Duitschers schijnt dus groote voorliefde te bestaan. Andere landen die geen guldens, 
francs of marken hebben zijn er bepaald slecht aan toe. 

Art. 8- geeft ook wel wat te denken. Tegen betaling van een honderd gulden, Ned. Crt., 
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kan do Maatschappij Utrecht ook op eetie andere niet bekroonde inzending dit recht doen gelden. 

Dat wil zoggen: het verkregen recht voor die som, om daarvan op de wijze als de Vennootschap 

goeddunkt, afdrukken te doen vervaardigen. 

Hoewel w ĵ gelooven dat geenerlei nevenbedoeling hierin vervat ia, zou bij niet-bekrooning, 

voor hoDderd gulden een verdienstelijk ontwerp der Vennootschap ten deel kunnen vallen. Het 

i» een zwarte voorstelling die wij ons van den loop der zaak maken, maar daar is al reeds zooveel 

leergeld, dat men genoopt wordt verder te denken dan de letter zegt. Daarom is het te wen-

echen dat de zoo flink gestelde eerste bekrooning van ƒ 800 moge worden toegekend, met een 

inter-nationaal gevolg van guldens, franken en markenbedrag, dan is de weg afgesneden om ons 

in zwaarmoedige overpeinzingen omtrent Ast 8 te verdiepen, en komt de geruststellende ver

zekering van Art. 7 tot waarde. 

De prograitiBbepalingen znn: 

lo. Ieder kunstenaar wordt tot mededinging nitgenoodlgd. 

8o. Het ontwerp moet op zinvolle wüze de levensverzekering aanbevelen of zlnbeeldlg voorstellen. Het moet 
uitgevoerd worden In kleuren (aquarel-teekenlng). Het moet eene grootte hebbon van mlnitem 60 oM. bH 66 cM. 

8o. De ontwerpen mooten zonder naamteekenlng zt|n. Elk ontwerp moet vergezeld zQn van een brief In ge* 
«loten couvert, bevattende den naam van den Inzender en van bulten voorzien van een teeken, dat ook voorkomt 
op of gehecht la aan het ontwerp. 

•io. De beoordoellng der ontwerpen zal geschieden door bet Beatuur van bet Schilderkundig Qenootichap 
„Pulohrl Studio", te 'B Qravenhage. De Inzending der ontwerpen moet geschieden van 1 Januari tot uiterlijk 1 
Februari 1890 aan het adres van voornoemd Gcnootsohnpi Prlniengracht 67, te 'a Oravenhago. 

6o. Als pr|)s wordt uitgeloofd de som van VUf honderd gulden Ned. Crt, echter mits het ontwerp werkelijk 
artistieke waarde heeft. 

«o. B|)aldlen minstens vQf ontwerpen uit Nederland /.|)n Ingezonden, wordt eene premie voor de niet met den 
pr|Js bekroonde, maar overigens beste Nederlandache Inzending, uitgeloofd van ƒ S60 

Bijaldien mlnotens vtyf ontwerpen uit Bolglti B|)n Ingezonden, wordt ÜOIIU premie voor de niet met den prils 
bekroonde, maar overigens beate Belgische inzending, uitgeloofd van fr». 600. 

HUnidicn minstens tien ontwerpen uit Duitsobland z||n ingezonden, wordt oono premie voor do niet met den 
prils bekroonde, maar overlKoim beste Dultsohe Inzending, uitgeloofd van 600 ryksmark. 

7o. De premlën worden. Indien het verelschte aantal Inzendingen plaats vindt, steeds uitbetaald. 

De üommlssle ran beoordeeling heeft echter het recht, waar geen Inzending op bijzondere verdiensten au-
spraak kan maken, de premie onder twee of meerdere Inzendingen van dezelfde nationaliteit te verdeelen. 

8o. De met pr||s of premie bekroonde ontwerpen blijven het eigendom der maatschappij „Utrecht", die het 
recht verkrijgt daarvan op de w|jze als haar goed dunkt al- of nadrukken te doen vervaardigen. Tegen betaling 
van Een honderd gulden Ned. Ort kan de Maatschappij „Utrecht" ook op eene andere, niet bekroonde Inzending 
dit recht doen gelden. 

Oo. De niet bekroonde ontwerpen en voor zooverre die niet ingevolge art. 8 door de maatschappij Utrecht" 
z|jn aangekocht, blijven het eigendom der Inzenders, aan wie deze binnen eene maand na de uitspraak der Commissie 
van beoordeollng zullen worden terug gezonden. 

10o. Gedurende de maand, In art. 9 besproken, heeft de Moatschapptj „Utrecht" het recht alle Ingezonden 
ontwerpen te doen ezposeeren op plaats en tijd, als haar zal goeddunken. 

11 o. De Maatschappij „Utrecht" verbindt zloh op de na- of afdrukken van het ontwerp, dat door haar zal 
worden gekozen, den naam van den ontwerper te doen weglaten of wel er op te doen voorkomen, al naar de 
ontwerper zulks zal vorlonKou, mits Mi van dat verlangen doe blijken binnon eeno maand nadat de Maatschappij 
„Utrecht" hem daartoe zal hobbon aanuuzocht. 
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B O U W K U N S T . 

DISTILLEBRDERIJ „DE ZON," SPUISTRAAT 51, 'S GRAVENHAGE, 

JOH. MUTTERS Jr., ArohUeot, aldaar. 

{Bij de plaat.) 

Slf :|oen onlange de Tentoonstelling van bouwkundige ontwerpen, in het gebouw der 
M a a t n 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 plaats vond, moohten wij by 
dp bespreking van het vele verdienstelijke, daar bijeen, vooral ook wijzen op het ontwerp van 
den architect Joh. Mutters jr. te 's Gravenhage. Het is een ontwerp zooals meestal in het 
dugeiyksch . leven voorkomt. Een smal terrein, waarop veel gerief moet verkregen worden, een 
gevelbreedte die niets medewerkt om ontzag te vragen en dus alleen verdiensten kan verkrygen 
door de opvatting van. den bouwmeester.. Dal. is hier bijzonder goed gelukt, men zou het een 
coquet geveltje kunnen noemen, want tot In de kleinste bijzonderheden is alles met zooveel zorg 
behandeld, dat hieruit duidelijk te zien is, dat niets den ontwerper is ontgaan en hij aan alles 
de daarvoor uoodige zorg bcHtoedde. 

Ook bet inwendige legt dezelfde getuigenis af. Is de Indeeling praktisch en gemakkelijk, 
evenzeer zijn de*vormen fraai. Om nu het geheel niet in waarde te doen verliezen, hebben wij 
ons daarvoor, wetende dat zulks op prijs wordt gesteld, eene buitengewone opoJferlng getroost. 

• 
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^ i j geven in twee afleveringen telkens een dubbele plaat en zullen in den tekst der volgende 
aflevering plannen opnemen, waardoor alles volkomen bijeen blijft. Van het goedejkan nooit te
veel gegeven worden. Op de plaat bij deze aflevering komt voor de gevel, beneden de top en 
het lagere deel daarvan. 

EEN NIEUW BOUW- EN ISOLEEREND MATERIAAL. 

De g i p s d e l e n v a n M a c k . 

De overal bestaande gewoonte, om de nog vochtige woningen onmiddellijk na de vol

tooiing te betrekken, is schadelijker uit een gezondheidsoogpunt dan men wel zou meenen. Het-

is natuurlijk dat hij. die bouwt gaarne spoedig renten van zijn geld trekt; daartegenover staan 

echter de nadeelen een onvoldoend gedroogd huis eigen, waaronder voornamelijk die van vocht en 

schimmel. Daarbij heeft het te vroeg inbrengen 

der vloeren en het aanbrengen van slecht ge

droogde leempleistering, dikwijls het verrotten

en vergaan der balken ten gevolge. 

De methode, om een laag puin ofkolenslak-
ken op den bodem te storten, heeft veelal 
schadelijke gevolgen, vooral wat betreft de-
ongezonde uitdampingen of de aanwezigheid van 
ongedierte. 

Het meest rationeele is nu de houten balken-

door ijzeren te vervangen, zooals dit geschiedt 

bij de gebouwen in groote steden. Daardoor zijn 

echter alle nadeelen niet weggenomen. Betonplaten 

voor dit doel te gebruiken, is ook gebleken min

der doelmatig te zijn, vooral door de kostbaar

heid en zwaarte van dit materiaal. 

Adolf Mack, architect te Ludwigsburg heeft een 

materiaal ingevoerd, dat alle anderen verre over

treft. Het zijn de gips-delen, die uit plantaardige 

Fig. 1. Gebouw waarin op verschillende wijzen gips- b u i z e n bestaan, b. v. riet en bamboes of dunne 

delen s^n aangebracht. houten staafjes vereenigd met een gipsmassa. 

Deze wordt saamgesteld van vogel veeren of haar, met water, aluin en gebrande gips alles gegoten 

m een houten vorm. De poreuse en bindende stoffen, zooals haar en veeren, verkenen de massa 

een bijzondere taaiheid en lichtheid, terwijl de andere stoffen de noodige vastheid geven. De 

ruimten van de rietbuizen bedragen ongeveer 50 pCt. van het materiaal. Vooral is de stof een 

slechte geluid en warmtegeleider. Een laag asphaltpap verhoogt nog de isoleerende eigenschap 

voor vocht en beschut tegen uitdampingen. 

Uit de nevensgaande figuren zal men de praktische eigenschappon van het materiaal kunnen 

waarnemen. De gips-delen kunnen ook gebruikt worden in verband met houten en ijzeren 

balken en Wj muren of leggers aan zolderingen. In de eerste plaats moet men eene té zware belasting 

voorkomen, daar hunne draagkracht natuurlijk niet groot is. Behalve de heer Mack te Ludwigs-
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Fig. 2. Plafond en tussehenvloer. 

burg worden zij ook nog geleverd in de fabrieken vaa G. A~ Wavss en Co. te Berlijn, Leipzig^ 

Plagwitz, Königsberg in Pruisen en te Weenen. 

lp de doorsnede van het huis ziet men in fig. 1 een reeks van toepassingen der gipsdelen. 

Zü hebben gewoonlijk een lengte van 2.5 M. en , een breedte van 20—25 cM. bij een dikte 

van 2.8 cM.; kunnen even als hout op alle afmetingen worden gezaagd, en uitstekend met spijr 

kers worden bevestigd, zijn dus eenvoudig en gemakkelijk in het gebruik. Op de kelder

verdieping ziet men links een gewelf van gips planken op gebogen ijzeren balken, die 

1.25 -M. van elkaar liggen. Boven de horizontale 7 cM. dikke gipsdelen, wordt asphaltpap 

gelegd, en daarop een slakkenbeton. Zulke gewelfde overdekkingen bieden een goeden waarborg 

voor gezonde parterre-vertrekken en geven de kelderlokalen een uitstekende temperatuur. Rechts 

van de kelderverdieping dient de tussehenvloer, die van gipsdelen is saamgesjteld, tevens tot 

•zoldering. 

Boven de parterre is 

links aangegeven een iso-

leerecde zoldering van 

gipsdelen, die bijzonder 

is aan te bevelen bij 

school- en danslokalen. 

De gipsdelen, tegen de 

!ppSp5 onderste balklaag vastge-

^'y/fiw- spijkerd, worden dan in

gewreven. De vloer rust 

met vilten onderlaag op 

de hoofdbalken, waartus-

schen eene 2e zoldering, 

eveneens van gips-delen, 

is aangebracht. Boven de 

parterre rechts ziet men 

een eenvoudige zoldering 

en tussehenvloer, even 

als in fig. 2. Men ge

bruikt tot aanhechting 

der 21/2 of 5 cM. dikke 

gipsdelen gesmede en 

verzinkte spijkers van 

Fig. 5. Wandbeklecding op ^eren^ülen. 7 -10 ^M. lengte dwars 

-over de balken. Daarna wrijft men deze licht in. Moeten aan de zoldering zware plafondver-

sieringen worden bevestigd, dan worden de gipsdelen met hout versterkt. 
Voor den tussehenvloer worden de gipsdelen in stukken gezaagd (al naarmate de breedte 

-der balkvakken), terwijl langs de balken latten worden vastgespijkerd, waarbij men de voegen 

slechts met gipsmortel behoeft dicht te strijken. De isoleerende viltlaag is om het geluid te dempeo. 

In fig. 3 ziet. men.de verbinding met ijzeren balken. In de dwarsdoorsnede fig. 4 en 5 ziet 

men de toepassing van buitenmuren, zoowel voor houten- als voor ijzeren stijlen. 
In fig. 4 hebben de stijlen 0.833 M. afstand; waaraan zoowel binnen- als buiten delen zijn, 

Fig. 3. Plafond verbonden aan ijzeren balken. 

Fig. 4. Wandbekleeding op houten stoten. 

http://men.de
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^nötgeepijkorcl. De buitendelen krljgon eeh 2 cM. dikke laag van bestoven oementmortel. 

De muurdelen moeten In dit geval sterker «IJn, daar de tusschenrulmte der draaggtyifln 1.26 M. 

bedraagt. Hiervan maakt men veelal gebruik by barakken, waar de voordeelen van beschutting 

tegen koude eo hitte zoo gewensoht zjjn. Ook In heBtere luohtstreken heeft men veel buut 

van de droge lokalen, die langen tijd van oagudierte bovrijd bljjven. Daarby komen nog anelheicl 

van de vervaardiging, goedkoopte en brandvryheld. 

Zooals wy vernemen, zullen de arbeiders voor hét Noordoostzeekanaal gedeelteiyk in zulke-
barakken worden ondergebracht. 

Voor de toepassing van de gipsdelen tot isoleering van koude en vochtige muren, verwn'dert men 

de daarop aanwezige laag, waarmede deze ingewreven y/ijn en bevestigt dan met tussohenruimten 

van 88 cM. ('A lengte der gips-delen) latten, die met zwart blik beslagen of op andere wijzo-

geïsoleerd zijn. Dwars op deze laatste worden met verzinkte draadnagels 2</a oM. dikke gips» 

delen met een onderleeg van asphalt gespykerd; 

hierdoor ontstaat een luchtlaag die door middel 

van openingen in bet voetstuk en aan de zolde

ring met de lucht in de kamers in verbinding 

etaat. Het oppervlak der gipsdelen wordt daarna 

'Ingewreven. By muren met vakken moeten de 

balken iets boven het metselwerk uitsteken, zoo> 

dat tusschen de balken en de gipsdelen een 

ruimte van 2 cM. lucht overbiyft. ilii'idoor krijgt 

men zomers koele en 's winters warme vertrek- ,<, „ ,. 
i' ig. ii. Kiip tnst mvniiriui noot, waartegen liolooronita 

JvOii. Op dezelfde wij/o vervaardigt men lichte, glpidelen. 
geluiddempende tusscheumuren. 

De gips-delen worden op doeltreffende wyze gebruikt by daken met invallend licht, zooal» 
blijkt in lig. 6. 

Du delen worden gelegd op aan de sparren gespykerde latten en de voegen met gipsmorteï 

aangevuld. Op deze wijzo zijn de nieuwe gebouwen van de Kamgarenfabriek van Carl Dürfeld 

to Ali.-Clicmniiz on de fabriek van wolgaren van Tittel & Krttger te Plagwitz Leipzig. De daken 

zijn dan uitstekend om te beschutten tegen weerinvloeden en uitdampingen. 

Ook by aanlig van warmtekaualen voor verwarmingstoestellen hebben de gipsdelen groote 

waarde voor bekleediug. Zy isoleeren en hebben tegelykertyd geen hinder van de uitstralende 

warmte. De openingen tot ann en afvoer der lucht worden dan in de gipsdelen aangebracht. 

Het gewicht der gipsdelen bedraagt dik 2.5 oM., met asphaltpapier circa 20 KG. 

> 6 > zonder » » 86 » 

> 7 » > 

» 8 » » 
De prijs is in Duitschland: 

2.6 cM. dik, 2,6 M. lang, Ü.26 M. broed, met asphaltpapier 

6 » » 2.6 » » 0.26 . » zonder » 

6 » » 2.6 » » 0.26 » » met » 

Ui. 7 » » 2.6 » » 0.20 » » zonder » 

» 60 » 

> 60 > 

» S.6 0,80 

. • . . / 0.00, 

• . . . ,. . » 1.08. 

| 1.20. 

• » 1,88. 

» 1.60. 
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M A U S O L E U M TE HOOK W O O D . 

In het midden der Rookwöod-begraatplaats verheft sioh op den top van een heuvel, die de 

geheele ruimte beheeracht, dit mausoleum i terwijl aan alle «yden voetpaden het omillngeren. 
HKHDe teeEe-

nlng geeft de 
algemeene In* 

i rlohtlnff ervan 
te zleD. Eenige 
kleine veran
deringen zijn 
er later aan-
gehraoht. De 

verlichting 
geschiedt door 
licht van bo
ven aange
bracht) dat 
zoodanig Is 
Ingericht, dat 
het Inwendige 
door een nlgo-
meen licht 
wordt besche
nen, zonder 
dat enkele 

lichtstralen 
aftsonderiyk 

binnen vallen. 
De deuren zijn 
van brom ver* 
vaardigd met 
traliewerk aan 
den binnen
kant, : torwij! 

eveneens een engel van brons het geheel bekroont. Deze, evenals de marmerwerken, worden te 
Londen gemaakt. 

Het geheple gebouw Is opgetrokken in Pyrmontsteen, behalve h t̂ marmerwerk. De goten, 
die van lood x\jn, werden voorsien van waterspuwers, zoodat het water, daarvan opgevangen, In 
vorguarbakken valt, die ID verbinding staan met de kanalen in de begraafplaats gelegen, en try 
kan afvldoion. Hierdoor werden metalen afvoerbulzwi vermeder. De sarcophagon 'kuanen vier 
lijken bevatten, leder In een afzonderlek vertrek | zij zyn zeur schoon bewerkt en voomun van mar» 

JMtuh» -.̂ fcj 
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meren fronteD. De vloer ia gelegd op eeu gewelfde crypt, voorzien van luohtopeningen. Het 
ontwerp is van den bouwmeester Miaurice B. Adams. 

HET l iEGGEN VAN B U I Z E N L E I D I N G E N. 

Men vestigt onze aandacht op het volgende, ook reeds in enkele vakbladen vermeld: 
In Worms a/R wordt tegenwoordig een waterwerk uitgevoerd, waartoe 1800 meter buizen-

leiding van 600 m.M. doorsnede benoodigd is en zulks zonder gebruik van damwanden, duikers 
of waterkeering. Deze wijze van uitvoering zou ook voor onzen bodem zeer geschikt zijn, daar 
de koppeling der buizen onder water door middel van een toestel geschiedt, Voor onze bouw
kundigen zou eene kennisneming yan deze werken op de plaats van uitvoering zeer zijn aan te 
bevelen, te meer daar op het oogenblik een der grootste Belgische firma's zich onledig houdt met 
die te bestudeeren, ten einde deze zoo mogelyk ook in Nederland in te voeren. De uityin4«r 
van dit toestel tot het maken van verbindingswerken, de heer Fischer directeur der stedelijke 
water- en gaswerken te Worms, legt thans in 6 werkdagen 76 meter buizen, eene tot hiertoe 
onovertroffen hoeveelheid. Behalve tijd wordt door bedoeld toestel ook geld gespaard, daar de 
uitvoering niet de helft kost, van hetgeen aanleg met damwanden enz. veroiacht.j 

Voor Duitschland is reeds het patent van uitvinding verleend, terwijl de aanvraag daarvoor 
in andere landen in overweging is. 

EEN FEIT, WAARDIG TE HERDENKEN. 

1 Juli werd te Delft een feit herdacht, dat voor de bouwkunst in Nederland van groot 
belang is geweest. Het betreft het voor vijf en twintig jaar geleden optreden van verschillende 
professoren aan de Polytechnische School. Daaronder neemt Prof. E. G u g e l voor de bouw
kunst de hoofdzetel in. In September 1864 werd bet hoogleeraarsambt aanvaard, Waren er in 
die dagen velen die zich weinig goeds voorspelden van de richting, door de Polytechnische 
School aangenomen, de tijd heeft zulks gelogenstraft, en met recht kan men onderschrijven, dat 
de bevordering onzer kunstzin voor een groot deel aan haar dank te wijten is. Daar Is een 
groote ommekeer gekomen in het leven onzer kunst. De overledene werd herboren. 

De zoo rijke schat motieven, door onze voorouders gedacht, was ons vreemd geworden, en 
de herinnering daaraan werd door het onderwijs aan de Polytechnische School weder levendig. 
Die levenskracht ging vooral van P r o f. E. G u g e 1 uit. Hoewel elders tehuis behoorende, wist 
bjj de begrijpelijke taal onzer kunst zoo goed In zich op te nemen, dat hij haar met dezelfde klank 
sprak en onderwees, wat meer wil zeggen, anderen leerde liefhebben, daarin kunstenaars wist te 
vormen. De groote verdiensten van velen .onw tegenwoordige bouwmeesters werden geönt, 
onder de bekwame lening, die van Pr o f. E. G u g e l uitging. Wat bracht hjj buitendien; de 
velen buiten dien school ontzaggelijk veel, goods in zijn b e k n o p t e g e s c h i e d e n i s d e r 
b o u w s t i j l e n , een boek, dat iedere boekerij, hoe gering ook, bjj eiken bouwkunstenaar als 
onmisbaar slort. Zoo zijn er meer gegevens van hem. Ook zijn uitgevoerde bouwwerken, waar-
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onder de Studenten-Sooieteit te Leiden zeker tot een der voornaamsten kan gerekend worden, 
droegen veel bij tot bevestiging van de waarheid zijner verdiensten.) 

Het prakt isch bewijs zijnor leer werd daar gegeven, en hoewel reeds enkele jaren het aanzijn 
van den gevel grijst, is het nog alles even nieuw, zijn de motieven, met zorg gekozen, nog 
altijd zóó, dat zij een stilstaan vragen. Dat zal immer zoo blijven, omdat de ware verdiensten 
daaraan de kroon verleent. Wanneer dus ook een stem opgaat van hen, die zich onder de self* 
made men rekenen, om hulde te brengen aan het goede, dat wij aan Prof. E. G u g e l dank 
weten, dan is dit tevens eeu bewijs dat wij op den rechten weg zijn gekomen, eu Qugel's arbeid 
nut zoowel in als buiten de school heeft gesticht. Dat blijvo zoo nog vele jaren, tot welzijn 
van Neerland's kunst. 

HET R I J K S - M U S E U M TE AMSTERDAM. 

De Uonibrandt-strijil schijnt opgelost. Rembrandt's schepping trad uit de duisternis in het 
licht. Welke ontzaggelijke hervorming. 

Nu echter begint de strijd op nieuw. Juist dat oude, vonden velen de waarde van het 
meesterstuk. Het bruin door den tijd gevormd, het waas, uit rook en alle mogolijko onfrissche 
luchten, waaraan Amsterdam zoo rijk is, gezet op het kleurrijke paneel, bescbouwen velen 
als het geheim van den meester, en nu zij de frissche kleuren daarvoor in de plaats zien gesteld, 
is bun oordeel afkeurend, zelfs hoorden wij beweren: 't is v e r k n o e i d . Pettenkofers systeem 
ontnam het vuil, door den tijd als een sluier ovor het doek gelegd. 

Wie het ziet, herkent zijn oude Bembrandt niet meer, waarop hij zoo dikwerf had zitten te 
turen, wat toch wel op dien achtergrond door den meester kon bedoeld zijn. Het raadsel is op
gelost. Daar kwam licht en diepte, en wij (wellicht iu onze onkunde) stonden verrast over den 
uitslag. Wat heeft alles in helderheid gewonnen, 't is of de waarde vertienvoudigd is. 

Het is een der weldaden, door de plaatsing in een betere ruimte verkregen, waar wij van 
harte wenscben, dat rook en damp niet meer zulk een macht' zullen verkregen, dat een nieuwe 
nevel het vele goede nogmaals verbergt. 

M I D D E L TOT ONTKOMING BIJ BRANDGEVAAR. 

Onder bet velerlei, dat de tentoonstelling ter voorkoming van ongelukken gehouden te Berlijn 
aanbiedt, behoort ook eene vinding van August Dauber te Boohum. Oewoonltjk staan bij brand 
de trappen spoedig in govaar, waardoor de bewoners het ontkomen langs dien weg onmogelijk 
wordt. Daarom brengt bij plaatyzeren kokers in den handel, welke bekleed zijn met een brand
werende slof. In die kokers, die een zeer geringe afmeting hebben, om daardooï overal geplaatst 
te kunnen worden, bevindt zich een y'zeren sulbaan in den vorm der tegenwoordige rutschbanen, 
en het middel tot ontkoming wordt gegeven, door zich langs de baan te laten afglijden, en uit 
de benedenopening te glippen. In gevallen wanneer de brand op het hooggelegen gedeelte van 
het huis ontstaat, zijn dergelijke gelegenheden, vooral in fabrieksinrichtlngeu waar vele personen 
aanwezig zijn, zeker de meest geschikte om spoedig wegkomen te bevorderen. 
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Ook in sohouwburgeu aouden detn zeer veel nut kunnen atlohteOi vooral wanneer de ope
ningen kort by de uitgangen nitkomon. Tegenwoordigheid van gmst zal daarbij, evenals bij. 
alle hulpmiddelen, moeten medewerken om verkeerde tpepauing te voorkomen. Want ii de brand 
omlaag, dan zou zulk een ipoedige rit juist bet gevaar te gemoet voeren. 

PROEVEN OVER DEN WEERSTAND VAN VERSCHILLENDE HOUTSOORTEN.' 

Onlangs beeft men in Frankrijk eenige proefnemingen gedaan met bout van 6 Meter lengte 
op 10 oM. doorsnede vrij rustende op de uiteinden. Pruimeboomenbout brak bil 1.447 K.G,t 
eiken- iiij 1026 K.<!., hazelnoot- liij 1008 S.O., nppol- hij Ü76 K.G., kapbinjo- bjj 957 K.G., 
pijiibooin- by 918 K.O., noten* liij 918 K.O., wilgen- bij 760 K.O., de beuk bij 888 K.O., de 
lUiliiuuiHclin populier bij 68C K.O. 

Door knoesten of uitwassen kan bet bout zeer veel aan stevigheid verliezen, wanneer eobter 
een balk goed In een muur is vastgezet, biedt veel langer weerstand dan dat deze op' de uit
einden rustende. Wat aangaat den weerstand kan een balk door zijn eigen gewicht breken, 
wanneer de afmetingen niet in verhouding zijn. 

Na een reeks van proeven kwam men te Londen tot bét resultaat, dat bout met snellen 
groei veel sterker en taaier is dan b. v. eikenbout dat langzaam groeit. Ook in Amerika kwam 
een bouwmuaRter tot dezelfde gevolgtrekking; bij bad vele trappen la ton maken van versobillende 
houtsoorten. Voor arcblteotonische doeleinden verdient dus het snelgroeiende hout de voor» 
keur by oonstruotlën, waarbij men als eiscben stelt: sollditBlt en buigzaamheid. 

EÊNE NIEUWE WIJZE OM GEZONKEN SCHEPEN HOVEN 

WATER TB BRENGEN. 

In de haven van Sydney werd de groote stoomboot AustrallB, aldaar gezonken, gelicht door 
op de wand eene,verhooging nnn lo brengen van '.) M. In tien dagen tijd was de geheele lading 
geborgen. Volgens bericht van Richard Lüders, Patent bureau te OOrlitz, is voor dergelijke 
Ixtwerking in Duitsobland patent aangevraagd. 

Het doel der bewerking is um zoo spoedig mogeiyk nu het zinken met duikers de gaten te 
voorzien en op den scheepsromp een kunstmatige verschansing te verbinden, tot op de hoogte 
boven den waterspiegel. Dezs nieuwe verschansingsdeelen sluiten zoo ih elkander dat tij het 
binnendringen van het water beletten. Is het werk tot zoover gevorderd, dan wordt de ver* 
kregen ruimte leeggepompt, en al na de romp rijHt, de deelen der verschansing afgebroken. 

Van deze nieuwe constructie verwacht men vvel. 
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M 16. V I E R D E JAARGANG. 

B O U W K U N S T . 

18 Juli 1889. 

DI8TILLEBRDBRU „DE ZON," SPUI8TRAAÏ 61, 'S GRAVBNHAGE, 

JOH. MUT'l'KRB Jr., Arohltoot, aldaar. 

(Bij dt plaat.) 

1 doen hlerby de andere platen Tolgen, .terwijl de plannen den ttkrt Tullen. KWm 

ijlt den weg Tan «elf. Op een fout onserzijde moeten w|j echter wjjien, en dezi» IH niet gering. 

WH TerhleTen een eter tot «on. In de laetite dagen, bjj het bezoek Tan den PeriUchen rorst, 

hadden wjj Tan zooTeel sonnen gehoord, dat by de omiohryTlng der platen wy -bi een eter een 

zon meenden te sten. Daardoor gelleTe men OTeral dit woord In gedachten te wlwelen en te 

lezen: > d l e t l l l e e r d e r y De Stor." De arohlteotonUche waarde ie er gelulcldg niet door 

Terloren gdgaan. 
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DE IJZER-ARCHITECTUUR. 

Het is niet onbelaijgrijk de mededeeling hierover opgenomen in het Tijdschrift Le Génie 
civil te volgen, vooral nu de Wereldtentoonstelling daartoe zulke goede gelegenheid tot heoor-
deeling aanbiedt. 

De voltooiing van den Biffeltoren en van de verschillende tentoonstellingsgebouwen op het 
Champ de Mars brengt weder de strijdvraag op het tapijt, die reeds zoo menigmaal te voren de 
belangstelling heeft opgewekt, nl.: Leent het ijzer zich bij gebouwen in groote hoeveelheid toe
gepast, tot kunstuitingen; is het geschikt voor decoratief werk of dient het alleen daar gebruikt 
te worden, waar men industriöele doeleinden wil bereiken en men zijn groot weerstandsvermogen 
niet kan ontberen? 

Het groot aantal voorbeelden van metalen construction, door de tentoonstelling dit jaar 
gegeven, lossen deze kwestie op een alleszins beslissende wijze op en toonen zegevierend aan, 
hoe het ijzer een der machtigste materialen van de moderne architectuur is geworden. 

Wij zullen trachten uiteen te zetten welke de oorzaken en motieven zijn, die ons tot dit 

besluit hebben gebracht. 
Het spreekt van zelf, dat het yzer, door ons bedoeld, niet datgene is, hetwelk reeds sedert 

onheugelüke tyden werd aangewend voor slotenmakerswerk, hekken, scharnieren enz. dat ge
smeed werd en waarop de bekwame werkman het stempel drukte van zijn persoonlijk kunst
gevoel. Wy hebben op bet oog het ijzer, dat in den laatsten tjjd geleverd wordt door de groote 
gieternen in den vorm van : plaat-, hoek-, T-yzer en bouten en dat daar wordt aangebracht 
waar het sterke weerstandsvermogen van het metaal niet kan gemist worden. 

Wanneer men de verschillende wijzen van toepassing van dit ijzer wil rangschikken, komt 
men tot de drie volgende klassen: 

1'. Men bedient zich van het metaal, zooals de berekeningen dit aangeven, alleen rekening 
houdende met zyn weerstandsvermogen, terwijl op sommige deelen de versiering na de voltooiing 
wordt aangebracht. Dit is het geval met den toren van 300 Meter. 

2°. Hoewel het ijzer beschouwende als het voornaamste geraamte van het gebouw, tracht 
men den bouw te verbinden met andere materialen, als terra cotta, aardewerk, geömailleerden 
metselsteen, gestampt metaal, zink enz. De paleizen der Schoone Kunsten, der Vrye Kunsten en 
van de verschillende nijverheidstakken geven goede voorbeelden van deze toepassing. 

8°. Eindelijk tracht men de eischen van den weerstand en die van den schoenen vorm te 
combineeren, zoodat men met de minst mogelijk bijgevoegde decoratie, toch het hoogst aesthe-
tische resultaat verkrijgt. Deze wijzo van behandeling, die voor de toekomst van groot belang 
is, werd bij den bouw van het werktuigenpaleis gevolgd. 

Van deze drie opvattingen verdient de eerste, ronduit geeegd, het minst onze sym
pathie. Voorzeker is er niets op te zeggen, indien men te doen heeft met een gebouw 
waarbij meu alleen rekening moet houden met de groote afmetingen, de technische moei
lijkheden van de constructie, waarby dus de vorm en de détails niet noemenswaard worden 
geteld. Men loopt echter gevaar, aan de decoratie het karakter te geven van iets dat later is 
aangebracht en niet bij het eigenlijke werk behoort, m. a. w. de bijgevoegde détails z|jn niet in 
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harmonie met het geheel; sommige zelfs, hoewel voor het oog aangenaam, zijn onlogisch en 
hinderen het gezond verstand. Om een voorbeeld te noemen: bij den Eiffeltoren kan men niet 
genoeg betreuren, dat de vernuftige inrichting van de ondersteuning der boogstukken, die den 
loodrechten stand van den toren mogelijk maken, niet meer zichtbaar is. De sokkels van gegoten 
metaal, die men zeer gemakkelijk een architectenischen vorm had kunnen geven, zijn nu gemas-
keerd door eene bekleeding die den indruk maakt van zwaar metselwerk, zonder dat te z«n 
Het spreekt echter van zelf. dat dit slechts een kleine aanmerking is op den Eiffeltoren, die 
overigens zonder twijfel een meesterstuk is van kracht. 

De tweede wijze is zeer logisch uit een kunstoogpunt beschouwd en vormt een bepaalden 
stijl, welks hulpbronnen velerlei en onuitputtelijk zijn. Hierbij behoudt het yzer zijn hoofdrol 
als steunmateriaal, maar het verbindt zich met andere gemakkelijker te verwerken stoffen tot 
het verkrijgen van den vorm. Met bescheidenheid treedt het soms terug en laat de glinsterende 
hoeken en kanten over aan het email, de terra-cotta of aan andere materialen, ja zelfs aan 
hout. Brengt het goud zijn opwekkende tinten ook by aan de versiering, zoo heeft men al de 
decoratieve elementen te zamen, die een gebouw schoon en bevallig kunnen maken. In de 
paleizen der Schoone en Vrye kunsten, heeft de heer Formigé vooral de geëmailleerde terra-cotta 
met het ijzer gebruikt, terwijl het gebouw overvloeit van schoone en fijn gevoelde détails. Het 
gegoten metaal, de metselsteen, de steen en het hout brengen allen hun eigenschappen byeen 
om de harmonie te volmaken. De oorspronkelijke toepassing van koepels geheel bedekt met 
aardewerk, bekroont een grootsch geheel, waarin het ijzer overal openlyk voor den dag treedt 
met zijn gespierde lijnen. 

Ook het paleis der verschillende nijverheidstakken levert een zeer interessant samenstel Het 
schynt dat de heer Bouvard, die in 1878 in het paviljoen van de stad Parijs reeds een merk-
waardig gebrnik maakte, van de terra-cotta, zijn methode in 1889 heeft willen uitbreiden. Deze 
keer heeft hg voor het geraamte hoofdzakelijk ijzer gekozen met gedreven ijzer en zinkwerk 
Deze stoffen leenen zich nog beter dan terra-cotta voor beeldhouwwerken en hebben een groot 
decoratief vermogen. 

De aanblik van den centralen Koepel is eveneens grootsch en levert een prachtige entree 
voor de oentrale galerijen. Hier toekent het ijzer de hoofdlijnen van den bouw en geeft het 
duidelyk te zien hoe gewichtig de rol is, die het daarby speelt. 

Het grondbeginsel van versiering dezer gebouwen is by uitstek logisch en vormt een stijl 
die samengesteld is uit steen- en ijzer-architectuur. 

Nu moeten wy nog ten slotte aantoonen, hoe de derde wijze, waarbij het ij«er zelf de 
decoratie vormt, een plaats waard is uit een kunstoogpunt beschouwd. De proef is schitterend 
afgelegd door den heer Dutert in het Werktuigenpaleis. Wij zijn hier geheel te midden van 
de vraag, die wij wenschen te behandelen; en zijn dus genoodzaakt een weinig terug te gaan 
naar den oorsprong van dit stelsel. 

De verwijten, die vele kunstenaars aan het yzer doen, zijn talryk: .het yzer, zoo zeggen zy, 
is altyd mager en dun voor het uitzicht; groote oppervlakken zijn onmogelyk en toch zijn die 
opene plekken noodig als tegenstelling van de kleine afdeelingen; de détails zijn eentonig; men 
moet altyd weer terugkomen op traliewerk en bouten; de lijnen der onderdeden zijn dikwijls 
styf en onaangenaam; de machinale gereedschappen geven de stof veelal lompeen ruwe vormen " 

Er ,s veel waars in deze kritiek, die maar al te dikwijls is bevestigd door de achteloosheid 
der ingenieurs voor kunstof door de weinige zorg der architecten. Men moet bekennen, dat al wordt 



139 

de kunstenaar ook van verre door de afmetingen, de stoutheid, de buitenste vormen van een brug1 

getroffen, hij bijna altjjd teleurgesteld wordt bij nauwkeurig onderzoek van zijn eersten indruk. 
Geen enkel motief, dat behoort bij het geheel! Alles opgeofferd aan de formule 1 Zooveel bouten 
zijn er noodig om de hoekstukken te bevestigen, en geen enkele meer is te zien, hier is een 
bedekking noodig van een der verbindingen en men vindt een rechthoekige ijzeren plaat, die de 
lijnen smakeloos afbreekt; daar is een versterking noodig; men knipt nu af zonder ook maar 
eenigszins naar een profiel te streven enz. enz. Somtijds beproeft men een linksche poging om 
een decoratie aan te brengen, die noch met den stijl strookt, noch met de proportion en die nog 
meer nadruk legt op deze afwezisfaeid van goeden smaak; zoo passen b. v. de leelijke Dorische 
zuilen van gegoten metaal van de brug Oouroelles-Ceinture, even goed bij de getraliede balken, 
als de laarzen der Orieksche tooneelspelers bij onze nieuwerwetsche hoeden. 

Het is duidelijk, dat de ijzer-constructie op deze wijze opgevat, niets gemeen heeft met de 
kunst en alleen kan gebruikt worden voor zuiver industrieele doeleinden. Daarmede is nog niet 
gezegd, dat men in eeu metalen bouw alles moet versieren; dit is volstrekt niet noodig en zelfs 
gevaarlijk, daar het oog rustpunten noodig heeft. Maar al heeft de hoofdomtrek ook al het recht 
van eenvoudig te zijn, dan zullen toch enkele smaakvol afgewerkte détails aan het geheel een 
meer artistiek karakter geven. Is het dus onmogelijk om het ijzer te behandelen als elk ander 
bouwmateriaal ? Wij gelooven het niet en zijn van oordeel, dat om tot een voldoend resultaat te 
komen men zich eerst rekenschap diene te geven van de voorwaarden, die dit vraagstuk beheer-
schen. Onderzoeken wij ten eerste eens de elementen, die ter beschikking zijn voor den bouw
meester, (wij spreken alleen van de decoratie en laten de 'Weerstandsberekening buiten beschou
wing). Iedereen kent deze; hat zijn: het plaatyzer, het T- en U-ijzer, de verschillende hoekstuk
ken, de bout en de kinknagel. Er zijn echter tal van ijzerprofielen die nog verscheidenheid 
aanbieden, doch wij willen ons voorloopig bepalen tot de gewone soorten. Het element voor het 
oppervlak is het plaatyzer; de eentonigheid er van kan men door T- of U-qzer verbreken, deze 
hebben daarbij het voordeel de platen te versterken en het kromtrekken te voorkomep. 

Het T-ijzer geeft een vooruitspringende, stevige en dunne lijn, aan beide zijden begrensd 
door punten, die de koppen der bouten vormen. Het hoekijzer geeft een overeenkomstig effekt, 
maar minder symetriek. Het ü-ijzer is in zooverre van nut, dat het twee parallel-lijnen geeft, 
die een rij bouten kunnen insluiten, met een grooteren kop van een bout op sommige kruis
punten, 

Het dubbele T-ijzer kan zoowel massieve als lichte figuren aanbieden, al naarmate zijn profiel, 
omdat de omtrek hetzelfde perspectief heeft als een rechthoekig prisma, waarvan het al de af
metingen heeff. 

Eindelijk geven de nagels en bouten gewichtige punten, waarbij men de koppen kan ver
sieren of afsnijden. 

Deze zijn nu de elementen, waarmede de architect zich moet tevreden stellen zonder over te 
gaan tot maskeeren met vreemde versiering en vooral zonder den traditionneelen schijn aan 
te nemen van met steen te bouwen, zooals onzinnige pilasters enz. Hij gaat dus trachten deze 
te combineeren om er zijn steunpunten van te maken: de balken, de stylen de bogen enz. die 
het geheel vormen. Nu treedt de rekenaar op met zijne formules en schijnt in den beginne alle 
.pogingen te verijdelen, daar hij met een wiskundige slotsom alle vrijheden schijnt te veroordeelen. 
Wanneer de bouwkunst echter niets anders was dan de kunst van te- bouwen en wanneer d» 
berekening slechls ééne oplossing gaf, zou men zich slechts daaraan hebben te houden. Maar 
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gelukkig is dit zoo niet. Aan den eenen kant stelt dé bouwkunst zich maar niet alleen ten 
doel het opeenhoopen en verzamelen van materialen met meerdere of mindere handigheid, zij be
staat uit de kunst om de juiste proportion op te sporen van die verschillende elementen en wel 
op zulk eene wijzo, dat er een scboone harmonie heersoht tusschen de vormen en de noodzake
lijke eischen van het weerstandsvermogen. En aan den anderen kant is de berekening niet zoo 
uitsluitend in haar gevolgtrekkingen als men zou meenen; in de meeste gevallen geeft zij niet 
een enkele oplossing, maar oneindig vele. Er is dus wel degelijk overeenstemming mogelijk 
tusschen kunst en formule. En uit die overeenstemming moet de ijzer-architectuur geboren 
worden. 

Nemen wij nu als eenvoudigst voorbeeld een rechte balk gevormd uit een middendeel van 
plaatijzer en van twee flensen zaamgcsteld uit hoekstukken: bij geleken weerstand kan nu deze 
balk een oneindig aantal versohillende profielen hebben en hare hoogte doen afwisselen in ver
band met de dikte der flensen. De architect heeft dus vrijheid zijne balk afmetingen te geven, 
die hij overeenkomstig zijn doel noodigt oordeelt, Hij kan baar naar willekeur dun en hoog of 
breed en laag maken; bij kan bet plaatqzer vervangen door traliewerk enz Nu sal men ons 
tegenwerpen, dat vau al deze profielen, toch wel één de meest voordeelige en oecenomiache zal 
zijn en dat men door de groote kosten dan toch wel binnen eenige grenzen zal beperkt worden. 
Deze tegenwerping is echter slechts denkbeeldig en het zal volstrekt niet onmogelijk zijn bij de 
zelfde kosten ultijd nog versohillende gevallen te vinden, die den bouwmeester zijn plan kunnen 
doen volgen. Bier komt de grenslijn tusschen burgerlijke bouwkunst en architectuur ten scherpste 
uit. Is er alleen sprake van een gebouw voor strikt doelmatig gebruik ? dan mag de ingenieur 
zich niet door vormen laten afieiden van de gewensohte zuinigheid. Is het te doen om een open
baar gebouw ? Welnu, dan zal het nog de vraag zijn, wat de kosten hooger zal opvoeren de 
betere vormen van het metaal of de later tnoh noodzakelijk aan te brengen decoratie. 

Men ziet dus, dat deze drie zaken moeten samenwerken om een schoon geheel te verwerven: 
zuinigheid, stevigheid en smaak. Het paleis der werktuigen is een scboone en welgeslaagde 
proeve op dit gebied. In dit meesterwerk is de kunst vertegenwoordigd door den heer Dutort, 
terwijl de beer Contamin de berekeningen maakte. Wij hebben om met den vernuftigen en 
degel ij ken arbeid van dezen laatste niet bezig te houden, daar wij ons wensohen te bepalen tot 
de bespreking van het bouwkunttige deel, waarvan de eer aan den Heer Dutert toekomt, die de 
decoratieve eigenschappen en deugden van het Ijzer zoo schoon te voorschijn wist te doen treden. 

Een volgende maal hopen wij met de noodige figuren een duidelijk overzicht te geven, van 
de w|jze, waarop deze bouwkundige zijn grootsob werk heeft volbracht. 

(Slot volgt . ) 



Vademecum (fet Bouwvakken 1889. 

41? Jaargang 
DISTILLEERDERIJ „DE ZON". Spuistraat 51. 's Gravenhage. 

Zinc, en Typ. Roeloffzen & Hübner. 

Afl. 15. Plaat 17. 



Zinc, en Typ . Roeloffzen & Hnbnet 

DISTILLEERDERIJ „DE ZON". Spuistraat 51. 's Gravenhage. 

Vademecum der Batfiwakken 1889, 
4£ Jaargang. 

A/l. 15 Plaat 18. 



«̂v 

Yl 16. V I E R D E J A A R G A N G . 1 Augustus 1889. 

B O U W K U N S T . 

W I N K E L P U I TE ' s G R A V E N H A G E . 

H. J. P. P. VAW BWIJK, Arohitoot, aldaar. 

{Bij de plaat.) 

ie plaat geeft een winkelpui te 'a Gravenhage. De wijze van uitvoering en de teekening 
sijn beiden zeer verdienetelijk. Het onderwerp vormt eene eenvoudige en degelijke architectuur-

DE I J Z E R - A R C H I T E C T U U R . 

(Vtrvolg.) 

By het binnentreden van de uitgestrekte ruimte der werktulgen-galery worden wij in de 
eerste plaats getroffen door het krachtige en grootsche proflei van de reusachtige overkapping 
en de verdeeling in afwisselend breed en smal traliewerk. (Zie Fig. 1). Deze vernuftige inrichting, 
die veel aangenamer voor het geeicht is dan de eentonige, gelijke dwarskruizen, heeft z^n punt 
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Tan uitgang boven in den nok. Dit WUB noodig om het verband te vormen, maar daar de dakstoei 
zich moet vereenigen op een verticale Ijjn, zoo was men genoodzaakt tot een zeer nauw tralie
werk over te gaan. De architect kon, terw\jl hy een eigenaardig motief hiervan maakte, de 
tussohenruimten in geiyke paneelen verdeelen, hy gaf echter de voorkeur aan een afwisselende 
indeeling, die hij heeft voortgezet tot in het gebogen vlak der overkapping. Deze behoudt dus 
haar eenheid en heeft een bijzonder decoratieve uitwerking. 

De eenvoudige diagonalen zijn gekozen om d e twee geledingen te verbinden, met uitsluiting 
van traliewerk, omdat dit verwarring zou geven met dat van de groote overkapping. 

De balk, die den vloer der eerste verdieping draagt is voor de helft massief, voor de andere 
helft opoBgewerkt; de balustrade ter gewone hoogte doet de grootere afmetingen der bogen nog 
meer te voorschijn treden. 

De bevestiging der tizeren bogen, die het geraamte der lagere zygedeelten vormen op de 
stijlen der groote balken, is een der merkwaardigste denkbeelden, in het werktuigenpaleis uit
gevoerd. Hier staat men verbaasd over de uitwerking van al die ijzeren bogen en stijlen, die 
zich verheffen als de pilaren van een Qothische Kathedraal. 

De sobere versiering der 
plafonds, in keurigen toon 
uitgevoerd, geeft op bescheiden 
wijzo kleur en gloed aan het 
geheel. De sygevels geven een 
schoon en welgeslaagd 'type 
van deze yzer-arohitectuur. 
Men vindt er groote open 
plekken van plaat\jzer, waar-
tusschen uzeren ribben in 
dnnne lijnen in schoone ver
houding zijn aangebracht. Deze 
gevels hebben twee soorten 
van consoles: de eeue soort, 
bestaande uit plaat^zer, be
grensd door dubbele hoekyzers; 
deze zijn zeer stevig om de 
balken van het groote dak te 
dragen; de andere soort 
uit gesneden plaatyzer, vol
gons een zeer gebogen pro
fiel, met het doel het afdak 
der zijkanten te ondersteunen. 
De eindversleringen van den 
sip die dit afdak bekronen, 
zijn van gedreven zink, zonder 
overlading en doen de fijnheid en bevalligheid van het ijttr te meer uitkomen. 

Flg. i. 

De ramen steunen 
kle 

op een kleine muur van witte en roede metselsteen, waarvan de fraaie 
ur en eenvouü der teekening volkomen met het'geheel overeenstemmen. Dit is het « ienige 
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Fig. 8. 

hulpm&terlaal, dat Dutert liij de decoratie der s\jgovel8 heeft willes opDeineiî  Om de twee vakken 
ïijii venatorgroepen aangebracht met een klein ijzoron afdak. Ook 
iiiorbij heeft men gebruik geinaakt van metaal op zeer achoone 
en praktische wijzo. Zoo worden ook de ramen van de beneden 
zaal ondersteund door rooden metMolsteen met wit geteekendr 

die veel geleken op die van de eersto verdieping. De groote 
bovengevel van de avenue L&' Bourdonnais met zijn getraliede 
contreforten, met z\jn hooge poort met flgurengroepen van d e 
Stoom, de E l e o t r l c l t e i t en de h e e r e n C h a p u en 
fi a r r i a s, met zijn ruiten van prachtig gekleurd glas, bekroont 
op waardige en indrukwekkende wijze den hoofdingang. 

Wanneer wij nu eens een blik HJann op de détails van 
het gebouW) zonder acht te slaan op de eitu'lien van weerstand, 
dan zien wij vveder een voortdurend streven van den architect 
om voor de decoratie overal gebruik te maken van ijzor. Bijv. de 
pilaren der eindtribunes (Figa 2), welke de zijgalerijen verbinden. 
Niets was gemakkelijker geweest dan hier weder een vorm van 
kapiteel en voetstuk na te bootsen. Wel is waar had hiermede 
de archltectonlsohe indruk een zeer schoone en toch rationneele 
geweest, maar hoezeer moeten wij nu de voorkeur gevnn aan 

de oorspronkelijke pilaar van Dutert. Wij zien weer alleen het plaatyzer, het hoek ĵzer en de 
bout: cM vormen de onderdeelen der versiering. De pilaar is saatngesteld uit strooken pi nul ijzor, 
op een rechthoekig kruis vereenigd door vier iiookijzors. Het bovenste deel vormt consuloa met 
verbinding- en hookijzorn. De plaatijzereu versterkingen met bouten zijn aangebracht om het 
geheel vast te klinken en de verticale lij non eenigszins te breken. De strooken plaat̂ jzer ver* 

breeden zich naar onderen en worden versterkt door platen 
met zichtbare bouten voorzien; een dubbele rij hoekljzers doet 
de vele verticalen In evenwicht blijven. Het geheel levert een 
uitstekend voorbeeld van oorspronkelijk gedachte decoratie, met 
al de soberheid en kracht van het ijzor. 

Men kan op dit thema altijd door varleeren, en de arebi-
tect Is soms wel eens te 
ver gegaan, o. a. bij de can-
delabres voor eleotrlsch llobt, 
die den voet der trappen 
verlichten. Hier had h(j niet 
te doen met een verticalen 
weerstand en kon bij zijn 
fantasie vrij Iftten werken. 
Afzonderlijke ijzcron armen 
dienen om de lampen te 

bevatten, fijnere I l-ijzors loepen weder uit de hoofdarmen en bedekken de goleidingwlraden; het 
geheel maakt den Indruk van een soort van ijzeren bouquet van electrlsche bloemen (Flg. 8.) Ook 
hier heeft men zelfs alleen gebruik gemaakt van de gewone ijzerwerken door de gieterijen geleverd. 

Flg. 8. Flg. i. 
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Fig. 6. Fig. e. 

De zelfde ondervinding doet men op bjj de trapleuningen (Fig. 4). Men heeft gebruik 
gemaakt.van eenvoudige T-ijzers, waarboven weder kleine U-ijzera zijn geplaatst. Met boek- en 
plaatijzer ia verder de gebeele leuning voltooid. Op kleine afstanden wordt de leuning door 
gebogen ijzeren platen verbonden met bet onderdeel der trap, Hij de balustrade van bet platform 
vindt men dezelfde gedacbte (Zie Fig. 5). Hier vormt open
gewerkt plaatijzer bet element van de versiering met verster
kingen van boek* en T-ijzera. De indruk is massiever, maar 
behoort dan ook meer thuis bij een soort van toren, die tegen 
de lucbt afsteekt. 

Zoo zouden wij nog tal van 
voorbeelden kunnen opnoemen; wij 
zullen nu nog een afbeelding ge
ven van de ijzeren controforten van 
plaat- en hoekijzer saamgesteld. 
(Zie Fig. 6). 

Over bet algemeen valt op te 
merken, boe de architect vooral 
naar eenheid en gelijkslachtigheid 
in den bouw heeft gestreefd. Bij 

het doorwandelen van de verscbillende deelen van het gebouw zien wij voortdurend, dat overal 
het ijzer de decoratieve vormen in bet leven beeft geroepen, zoowel wat betreft het geheel ala 
de détails. Het plaatijzer, bet hoekijzor, de bout en alle profielen, die uit den pletmolen komen 
zijn volstrekt niet ongeschikt, voor kunstuitingen ; wanneer men er zicb van bedient, komen de 
voordeelen van zelf voor den dag; de verscbillende combinaties, die men kan maken zijn ontelbaar 
en laten den kunstenaar vrij spel om zijne plannen te volvoeren. De ijzer architectuur is dus 
geen holle illusie, maar beeft een goed voorbeeld in den bouw van bet werktuigen paleis. 

Voordat wij besluiten zouden wij gaarne nog eene opmerking willen maken, zonder nocbtans 
iets te wijzigen aan ons oordeel over bet gebruik van ijzer, n.l. over de uitwendige gedaante van 
bet gebouw. Hoewel het zicb met reusacbtige afmetingen uitbreidt en als bet ware den horizont 
vormt van het Champ de Mars, heeft bet op zich zelf iets eentonigs. Men heeft noodzakelijker 
wijze de buitenzijden van groote platen glas en zink moeten voorzien en hierdoor verliest bet 
uitwendige veel aan afwisseling en kleur. 

Misschien heeft hier de kunstenaar zijn gevoel van eenvoud wat overdreven en bad hij meer 
succes gehad, indien hij wat goud en kleur had aangebracht op deze sombere en eentonige 
materialen. De vlaggen en wimpels zullen gedurende de tentoonstelling wel eenige levendigheid er 
aan geven, maar na de sluiting zal dezelfde soberheid en kleurloosheid weder aan den dag komen. 

Waarschijnlijk echter is deze fout nog wel te verhelpen en zal de architect wat meer har
monie brengen met de schitterende koepels in de nabijheid, daar reeds nu het algemeen verlangen 
is te kennen gegeven, om het prachtige reusachtige gebouw te laten staan. 

Wy weten niet, of bet ijzer niet spoedig zal onttroond worden door het staal, zooals vele 
kundige ingenieurs al beweren, zeker is het, dat de metaal-architectuur dan weder een groote 
omwenteling tegemoet gaat. Maar het staal zal het ijzer daarom niet verdrijven, evenmin als 
dit het hout heeft gedaan; integendeel is het een nieuwe rijkdom gevoegd bij den rijkdom van 
materialen, waarover wij te beschikken hebben. 
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En wat is er nu nog te wenschen, wat betreft de ijzer architectuur? 
Wellicht nog eenige machines, zooals b.v. om plaatijzer te snijden en bet te rollen en te 

buigen, of de koppen der bouten volgens afwisselende vormen te kunnen inslaan. Bij de ten-
toongestelde voorwerpen ziet men reeds metalen consoles van plaatijzer gerold, die toonen hoe de 
industrieelen in Frankrijk hun best op dit gebied doen. 

Het gebruik van deze machines doet het nieuwerwetsche machinale ijzer, reeds zeer nabij 
komen aan de schoone en fijne gewrochten van de hand der kunstsmeden. 

En bij een juiste en doeltreffende verbinding van den schoonheidscin met de weerstands-
eischen, zal het ijzer zonder twijfel al de bezwaren van zijn tegenstanders overwinnen en een 
der hoofd bon wstoden worden van de moderne architectuur. Het bezit in ruime mate de drie 
hoofdeigenschappen, die wij reeds in het begin van ons opstel vermeldden en die het maken tot 
een geschikt en praktisch materiaal: »kracht, bevalligheid'en duurzaamheid." 

Naar EÜQ. HXNABD. 

Z O O Z IJ N BR. 

Wij kwamen dezer dagen in kennis met een onzer inteekenaren, die zich ten hoogste ver
ontwaardigd betuigde over de handelingen waarvan hij mededeelde het slachtoffer te zijn gewor
den. — Ziet hier de zaak, volgens eigen verhaal. Ik had met zuinigheid van mijne verdiensten 
als werkman wat weten op te leggen. — Een ieder wil gaarne beter en ook ik vond de gelegen
heid daartoe bij de aanbesteding van een niet onbelangrijk werk in mijne omgeving. Daar het 
mjjn eersteling was volgde onderzoek en doordien de prijs van aanbesteding de begrooting nabij 
kwam, was de uitslag dat de opdracht mij schriftelijk verzekerd werd. Ik was bij die tijding 
gelukkig en het kwam mij voor alsof een nieuw leven zich voor mij ontsloot; weinig, ja in het 
geheel niet dacht ik aan het tegendeel. De bouwmeester was een hoogst beleefd man, die mij 
voor de uitvoering naar den opzichter verwees. Tot zooverre liet zich alles gunstig aanzien. — 
De opzichter was mijn val. Of ik den goeden toon niet heb aangeslagen, omdat mijne beperkte 
middelen mij geen ruime uitgaven veroorloofden, dan wel uit welke oorzaken, ik weet het niet, 
maar het liep spoedig tusschen ons mis. 

Toen de breuk er eenmaal was, werd deze bij het oogenblik grooter, en iedere kleinigheid 
leverde daarvoor een argument. Wat op elk werk gebruikt werd, was by mij ondoelmatig, en 
dat gedurig afkeuren deed bij verlies aan materiaal, eveneens tijd verloren gaan. Waar aanvan--
keiijk winst was, sloot de rekening met verliep. Er stond beschreven dat de materialen goed 
moesten zijn, en met halve materialen, was het stopwoord, kon hij zich niet verantwoorden. 
Hout dat kwasten had, werd gekanteld en gekeurd, en dikwerf gewisseld voor het goede gevon
den was; de houtkooper klaagde, het werk wachtte. De steen had niet de klank van het mon
ster, de lading ging terug, hoewel de tweede partij die aangenomen werd, van dezelfde soort 
was, doch iets drooger van gehalte, de kalk was te grof, de hardsteen te donker van kleur, het 
glas met blazen en zoo het een met het ander, het geheele werk een echte lijdensgeschiedenis. 
Ik heb do voltooiing gehaald, een maand over den tijd, met ƒ 10 boete daags en met een vol
slagen geruïneerde beurs. 

Niet alleen mijne spaarpenningen zijn verloren, maar schuld blijft mg bovendien over waar-
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Toor Ik zeer lang zal moeten werken voor deze vergeten il. 't Kost mij tien levenqaren. En 
•1 kan ik voor mjj zolven er nu nieta aan' veranderen, is de vraag, bestaat er geen kans dat 
anderen voor dorgelijke gevallen kunnen worden beschermd. Is er geen hulpmiddel om zoo iets 
te voorkomen. Mij dunkt wanneer die grieven voor billijke reohters waren gebracht, ik voor veel 
was gespaard gebleven. Men zorgt tegenwoordig voor allerlei verbeteringen in de aannemings-
voorwaarden, is het ook niet mogelijk tevens te beletten, dat voor gevallen meestal uit verkeerd 
begrip ontstaan, zoo de een over den ander het meoHtersohap voert. In die vraag is veel dat 
overweging verdient. Daar sHn vele van die toestanden en hoewel xij gewoonlijk doodgezwegen 
worden, zijn zij niettemin talrijk. Het zou daarom wensohelijk zijn dat niet alleen over de 
opvatting van het bestek, maar ook over de aard der materialen, of hunne bewerking, het uit-
spreken van een oordeel door anderen mogelijk zij. 

De wetenschap dat onrechtvaardige handelingen getoetst kunnen worden, zal oorzaak tot 
een moor reelle opvatting van den werkkring zijn. Daar zijn gevallen waar de bouw een kuil 
graven voor den betrokkene is, waar allerlei nietigheden zich opeenstapelen tot een ramp voor 
den ondernemer. Daar valt weinig togen te doen. Alleen wanneer het bestek ook hierin voorziet 
kan het voorkomen worden. Wij herinneren uit eigen ervaring, hoe aan een zeker groot gebouw 
de opziobtor al de hardstoenen drempels der oorste rerdieplng vergat van middeuneuten te voor* 
zien, hoe daarop, en hun aantal was groot, IOMSO middenneuten moesten worden gemaakt, zonder 
eonigerlei vergoeding; en toen op een hooger gelegen verdieping, de van buiten aangevoerde 
drempels wat door de dagmaat waren heengeslagon, hetgeen eveneens met een IOHHO neut was 
te herstellen geweest, vond geen dezer drempels genade. Wij herinneren ons bewerkelijke 
topgevels, wemelend van paneelen en diamantvakjes, die van de straat onzichtbaar zijn en op de 
bestodings-teekeningen van 1 h 100 in het gebeel niet te vinden waren, die, wie heeft het ooit te 
voren go/.ien, aan de achter- en kapzijdo evenzoo bewerkt moesten worden als aan de voorzijde, 
en daardoor honderden guldens onnut afvorderden; ja zoo zelfs ging het er toe, dat ieder stuk steen 
eerst gedoopt werd vóór ontvangen om daardoor alle mogelijke slechts denkbare gebreken te kunnen 
opsporen; dat zijn moelelijke gevallen en begr\jpel\jk is het dat men daardoor aan bet morren 
slaat over dengone die niet in een vrij land, doch beter bij de wilden te buis behoort, om met 
zweep en knoet te kunnen regeeren. 

Zoo zijn er, en hoewel wij ten volle met de klacht over het onrechtvaardige instemmen, 
kan alleen een goed bestek het voorkomen zoo niet, dan volge een eigene strafpleging door de 
bedrijvers openlijk tot waarsohawend voorbeeld te stellen. Ook de openbaarheid werkt nuttig. 
Wij gelooven echter, dat bij de behandeling der vele voor de aanbestedingen noodige artikelen, 
die een nieuwen toestand zullen vormen, ook de gedachte aan deze overweging verdient, en 
daarin kan voorzien worden. Eon, door hierop de aandacht te vestigen, dat verkregen worden, 
de klacht ten onzent geuit, was niet te vergeefs geweest. 

BEHANDELING VAN DOOR ROOK BEDORVEN PLAFONDS. 

De plafonds in kofïïehulzen, restauraties, keukens, zelfs in woonkamers worden dikwerf aan* 
getast door den roetaohtigen neerslag van de verlichtingsmiddelen of van de kachels of door 
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nndor» Hcliudolijko uitdampingen. Dergelijke stoiTen worden door de krijt en lijm opgesogent 

waardoor geheele vernieuwing dikwijla onvermijdelijk is. 
De schadelijke stoffen ontstaan door walm, damp enz., trekken bij werking van langen duur. 

door de Vrjjtlaag heen in den mortel; yooral olieachtige stoffen verbinden ilob gemakkelijk 
met teer. 

Worden • zulke plafonds eeuvoudig weder hersteld met krijt, en zoop, zoo komen onder alle 
'Omstandigheden gele of bruine vlekken te voorsoliijn, soodat deze min of meer door de nieuwe 
verf heensohemeren. 

Een menigmaal herhaald beitr|jken heeft geen beter Resultaat, bet is noodzakelük een geheel 
anderen weg in te slaan en op radicale wijze de slechte stoffen te verwijderen of deze te isoleeren. 
Zulk een plafond wordt door verfinos en water geheel van de oude verf ontdaan, daarna met 
een dunne laag opgeloste kalk en smeorzeep bestreken., De onaangename reuk, die nu wordt 
waargenomen, is een bewns, dat de gebrande stoffen ontwüken. Ook merkt men daarbij op, 
dat de kalk min of meer in parels samenloopt, wat toe te sohrnven is aan de olledselen der 
berookte zoldering. Nadat de eerste zorgvuldig opgestreken laag goed is gedroogd, wordt een 
tweede dikkere kalklaag aangebracht; wanneer deze gedroogd is, kan men aan de kleur wel 
zien of nog een derde noodig is. 1 Mij ft het plafond wit zonder gele vlekken te vertoonen, zoo 
kan men dadelnk doorgaan met de l|jmverf er op te stnjken; na deze behandeling kan men 
zeker /.ijn een gladde, witte zoldering verkregen te hebben. 

Als middel om de schadelijke stoffen te isoleeren is bijzonder aan te bevelen het Kalkollth. 
Men krabt, zoo noodig, de oude verflaag met bet verfmes af en wascht de zoldering met water. 
Is deze droog, dan bestrükt men deze met een mengsel van evenveel geconcentreerd kalkolith 
als water. Hierop kan, na goed droegen, zonder te /.oepen, de l|jmverf worden gestreken. De 
laatste methode past men toe, wanneer men over weinig t.ijd te beschikken heeft. In keukens 
zal men echter uifijd beter doen kalk te gebruiken, Toor de vele waterdamp, die licht schimmei 
zou kunnen te voorschijn roepen. 

In Duitsohland worden de plafonds der koffiehuizen meestal S & 3 maal met olieverf bestro-
ken, waarna men, als deze goed is gedroogd, met Ujmverf er over gaat en deze daarna beiohil-

dort. Men behoeft nu sleohti, indien het plafond berookt wordt, de lijmvorf af te wnsschen en 
met nieuwe in te strijken. Daardoor wordt de verf holder en klaar en heeft men slechts weinig 
werk te doen. 

Wat aangaat de kosten, is de eerste wij/.o in allen gevalle het duurst, maar ook het meest 

aan te bevelen. 

P R I J S V R A G E N . 

8 0 0 I E T B I T S G E B O U W TB ÜTRBOHT. 

Wij vestigen de aandacht op de hoofdvoorwaarden dezer prijsvraag. Situatie-teekening en 
tarief voor de eenheidsprijzen bevinden zich hij het programma, waarvan by deelname het 
opvragen daarvan noodzakelijk is. De belooningen zijn ruim en flink gesteld, de tijdruimte is 
echter kort, vooral nu wij leven In het zomerselsoen waarin een ieder gewoonlijk verbonden is. 

Het Beitunr van de SooIBtelt Sic Smpor te Utrecht heeft eone pr|)ivrniiK ultgoiohreven voor hot maken van 
eene sohetiontwerp met bögiootlng van koiten voor eene nieuw te bouwen SooUtteit, op het büstiwude SoolStetti-
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terrein op den hoek van de Bunnebaun en den T r u i aldaar. Do mededinging wordt opengesteld voor Nedorlan' 
tien en in Nederland woonachtige vreemdelingen en aan het programma ontloenen w|) het volgende: 

Art. 1. Het nieuwe gebouw mag het gohöele terrein beslaan, op de altuatie-teekening aangegeven, tuiioheD 
de letten -A. B. C. D. 

Ter beiparing van onnoodlge kosten moet de Hooiëtelt zooveel mogel|{k worden gebouwd op de voornaamste 
bo»t(mndo grondmuren, op bijgaande teekenlng aangegeven en met behoud van de bestaande kelders en kluiaen. 
Ook wordt aan de ontwerpers vrUhotd gelaten, het voor eenige Jaren, over het gedeelte A. E. F; G. gebouwde, 
nog geheel In goeden staat verkeerende, met itnk gedokt, dak wederom te gebruiken. 

Art. 8. Het gebouw moet «ön eenvoudig en degeip Ingericht i bijzondere venleringen worden niet verelsohtr 

Een eenvoudige doch passende gevel Is voldoende, waarbü het gebruik van wrrogaten is buitengesloten. 
Het gebouw moet bevatten: 

Op den beganeyrond, welke pl.m. 0.60 Meter boven het straatvlak Is aan te brengen: 
a. Een conversatiezaal groot pl.m. 150 MS. 
b. Eene leeskamer groot pl.m. 60 Mi. 

c. Een bUJnrtzaal, ruimte aanbiedende voor 8 bUJarts, groot 1.48 M. bl) 8.60 M. en 1 biljart groot 1.69 M. 
bfj 8.90 M. 

Tussohen het biljart en de wandvlakte wordt minstens 1.80 M. ruimte verUngd. 

'. Hen groot salon, groot pl.m. 60 M»,, behoorlijk ruimte aanbiedende voor het plaatsen van 6 ipeeltofels. 
o. Ken klein salon, groot pl.m. 80 M*. 

f. Een vestiaire, minstens groot 80 M»., ingericht voor het bergen van goed voor een 100 tal bezoeken en-
«licht bij den ingang der Sociëteit gelegen. 

it Een tolletkamer van pl.m. 18 M8.. bevattende een vaste wasohtafel met marmeren blad en 8 basouleerende 
woHchkommen, en met 8 gemaskeerde urinoirs. 

//. Twee privaten voor de leden en een privaat voor den kastelein en de bedlenden. 

i. Een buffet groot pl.m. 18 M«., zoo mogelijk eene opening hebbende naar de zjjde van de convenatlozaal! 
en eene naar de biljartzaal. 

ƒ. Eene kamer voor den kastelein, tevens dessertkamer, groot ongeveer 86 M. of desnoods iets kleiner en 
dienende voor bet gereedmaken van koiHe, thee, enz. 

Deze kamer behoeft niet in direct verband met het buffet te z|jn. 

*; Een keuken, groot pl.m. 85 M«., welke mede uitgang moet hebben op de ztjultgang O. D., op den Tran» 
aldaar. 

Bovengenoemde sooieteltsvertrekken moeten In elkander loepen en zooveel mogelijk leder aftonderl|jk bereik-
baar zijn van uit toohtvrlje vestibule of gangen; de bUJartzaal moot van bovenlicht voorzien /.l|n. 

Op de v e r d i e p i n g : 
/. Vier woonvertrekken voor den kastelein. 

«'• Eene vergaderkamer voor commissarissen. 

"• Tw<"! vertrekken voor andere vergaderingen, ieder minstens groot 60 M«, zoodanig gelogen dat zj] te >amen> 
als een geheel kunnen gebruikt worden, dooh tevens geschikt z|Jn om afzonderlijk te verhuren, 

o. Een bergplaats voor onde couranten. 

/'. Een bergplnnts voor kleeren der bedienden. 

i;. Twee privaten voor algemeen gebruik en een privaat voor den kastelein. 

r. Voldoende zolderruimte tot decharge van de soolöteit en voor bulseiyk gebruik voor den kastelein. 
Tot toegang naar de bovenvertrekken van don kastelein moet een afzonderlijke Ingang met trap worden 

aangebracht. 

Het overblijvend terrein Is te richten als tuin. 

• Art 8. li() hot ontwerp moet gerekend worden op de mogelijkheid tot aanleg van eene verwarming van de 

Tenohlllendo zalon en vertrokken van den beganogrond door eene warm-water-ofstoomverwarmlng onder lagen druk. 
Stookplaatson, geschikt voor het aanbrengen van open haarden, zijn mede aan te brengen In de convorontle-

zani, do loeskninor en in de belde salons. 
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Voorts moet worden gerekend op kanalen TOOT den aanvoer van veraohe voorgewarmde luoht In- en don afvoer 

van bedorven lucht uit de vertrekken. 

De nu In den Trans voorspringende uitbouw (op de teekenlng G H I K) moet b|} het nieuwe ontwerp ver
vallen. De hoek A van den Trans en de Runnébnan mag, heti|) rond of schuin, worden af^osneden. 

Bergplaatsen van consumabol en brandstoffen tfln te de bestaande kelderrulraten voldoende aanwealg; tutmehoq 
de bestaande societeltskelders lt en III en de kelder w n het aangekochte perceel 1, is een verblndtogHKanR daar 
te stellen. 

Art. 4. Verlangd worden! 

a. De plattegronden van den begano-grond en van de verdloplngi de bestemming der vertrekken moet op de 
plattegronden worden Ingoxohreven en mag alet met renvooi worden behandeld. 

Ook zlln de 4 blUarts In de bUlartcaal In te teekenem 
h. De gevels naar de Runnebann on naar den Trans. 

«. Minstens 8 doorsneden, coodanlg gokozen, dat daaruit. looreel mogelUk de constructie van het gebouw Is 
te onderkennen. 

Al deze teokeningen op de schaal van 1 op S00. 

(/. Een travee van den voorgevel en een travee van de blnnenbehandellng van de oonversatleml op een 
Hcliaal van 1 op 80. 

r ati»-.. 

De W|)M van behandeling der teekenlngen wordt aan de keuae van den ontwerper overgelaten, doch er wordt 
opmerkzaam gemaakt op de wenschelpheld om de teekenlngen langs photoiitographlsohen weg te kunnen repro-
ducoormi, zooinodo dat niet uitgewerkte teekenlngen, maar schetsen worden verlangd. 

a. Eene nota van toelichting en eeno uitgewerkte begrooting van kosten, opgemaakt naar de oenheldsprllien 
van aohtergevoegd tarief. 

Het ontwerp mag de som van f 66,000 in begrooting niet te boven gaan. 

Hierin /.(in niet begrepen de kosten en baten van de at braak en de kosten voor den aanleg van .gas- en water-
leiding, voor do verwarmingstoestellen en evenmin voor het Inwendig afverven en behangen. 

Art. 6. Er wordt uitgeloofd: een prJIs van f 600, eene premie van f 800, en eene premie van f 800, toe te 
kennen ann de 8 beste Ingekomen ontwerpen. 

BU niet toekenning der volle bekroning verbindt alch het Bestuur der Sociötelt om, op voorstel van do Jury 
het totaal bedrag der ultgeloolde gelden op andore w|)üe als premlön onder de beste ontworpen van genoegsame 
bouwkundige waarde te verdeden. 

Door de aanvaarding van de als pr|Js of premie toegekende gelden, worden de daartoe betrekking hebbende 
plannen eigendom van de Socldtclt. 

Het ligt In de bedoeling van het Bestuur om met den vervaardiger van het bekroonde ontwerp over de nlt. 
voering daarvan te onderhandelen op den voet van he tarief, aangenomen In de Algomeene Vergadering .van de 
Maatsohappt) tot bevordering. der Bouwkunst, gehouden te Amsterdam op 81 Mei 1888, waarbü hot verlang-lu 
gebouw wordt gerangschikt In de II Ie klasse. 

In alle gevallen verbindt zich hot Bestuur, het bekroonde ontwerp door geen ander dan door den ontwerper 
te doen uitvoeren, wanneer deze bereid Ia op de voorgenoemde voorwaarden te aanvaarden. 

Het verbindt Blch echter niet om geen ander plan dan het bekroonde ontwerp te doen uitvoeren. 

Art. 6. De In art. 4 bedoelde «tukken worden vóór of op den SSsten September 1889 vraohtvrll ingewacht 
aan het adres van den Secretaris der Sociëteit! Jhr. Mr. P. A. J. P. Bidder van Rappard, Maliebaan 194bUtrecht. 

ZJJ moeten vergezeld ui)'» vun oorrespondentle-adres, om, zoo noodlg, met een Inzender te kunnen oorrespon* 
doeren, leder ontwerp moet gemerkt ayn met een spreuk of motto en vergezeld van een verzegelden naarabrief 
waarop van bulten dat motto Is herhaald, en van binnen de naam en woonplaats van den Inzender vermeld iHn. 
Het schrift op de teekenlngen en van de bügevoegda stukken moet van een andere hand dan die van den ent* 
werper /.Uu. 

De motto's der Ingekomen ontwerpen zullen hij advertentie worden modogodeeld In het Utwhlnht Provkuiaal 
en SlmMyk Dagblad) DmmkumlUj Witkblad, Dt Opnurktr en D» Ingoniaw. 

Art. 7. De Jury voor be beoordaellng zal bestaan uit 2 leden van het Bestuur der Sociëteit, uit 8 leden. 
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aangewezen door de leden der SoolStelt en 8 deskundigen, nleUeden' der Sociëteit; deze laatste cQn de heeren r 

C. MuUsken en Th. Sanders te Amsterdam en B, J. Nieuwenhuls te Utrecht 

Dit programma is In orerleg met deze deskundigen opgemaakt. 

Ontwerpen, die naar het oordeel van de Jury eeu hoogeie bouwsom Torderen, dan f 66,000 of die op een ot 

andere wüze afwöken van de gemaakte bepalingen, komen voor bekroning niet in aanmerking. 

De uitslag van de beoordeeling zal mede bt) advertentie In bovengenoemde bladen worden medegedeeld. 

Art. 8. Het Bestuur behoudt zich het recht voor, alle Ingezonden ontwerpen met de bübehoorende toelichting 

en begrooting, gedurende veertien dagen of korter, openlflk tentoon te stellen, terwt)! de niet bekroonde plannen 

eerst na afloop der tentoonstelling, doch ulterltlk flrle maanden .na de Inzending, vraohtvrt) zullen worden terugge-

sonden aan de opgegeven correspondentie-adressen. 

Gedurende dien tUd zullen de stukken door het Bestuur tegen brandschade Worden verzekerd voor een bedrag, 

gelökstaande met de eerste uitgeloofde premie. 

Een kort verslag, vermeldende de motieven,' die de Jury van beoordeeling tot het toekennen van prfls eir 

premlën of tot het verdeelen der uitgeloofde gelden hebben geleld, zal worden publiek gemaakt. 

Art. 9. Deze voorwaarden zjjn op vraohtvrfle aanvrage en tegen vooruitbetaling van f 0.60, te bekomen bij

den Boekhandelaar J. G. van Terveen en Zoon, Oudegracht, Bezembrug te Utrecht. 

HET VERVAARDIGEN VAN METALEN PLATEN. 

De uitvinding van den Amerikaanschen ingenieur 0. W. Potter is van het grootste gewicht 
voor hen, die gebruik maken van metalen platen en strooken. Deze werktuigkundige heeft een 
machine 'vervaardigd, waarmede hij dadelijk uit vloeibaar metaal platen van gewenschte dikte 
en onbegrensde lengte roortbrengt, terwijl tot nu toe dit nooit kon geschieden zonder lange 
voorbereidende werkzaamheden van tijdroovend walsen enz. Hieruit volgt natuurlijk, dat de 
productiekosten aanmerkelijk zullen verminderen. Daarbij komt, dat, hetgeen voor de toepassing 
zeer dienstig is, de machine van Potter bijzonder eenvoudig is saamgesteld. Zij bestaat volgens 
de berichten van het patent- en technische bureau van Richard Lüders te GörUtz, uit ver
scheidene holle walsen, door welke voortdurend koud water stroomt. De doorsnede der walsen 
en de hoeveelheid water verandert naarmate de soort van het te verwerken metaal, b.v. voor 
koper of messing grooter dan bij zink. Het gesmolten metaal gaat direct door verscheidene 
paren, walsen, die een zeer sterken druk uitoefenen en verlaat zoodoende de machine als een 
vaste plaat van groote dichtheid, van nauwkeurig gelijke dikte en van buitengewoon gladde 
oppervlakte. Te Maywood wordt reeds sedert ongeveer 7 maanden een dergelijke machine ge
bruikt, die stalen platen van 1 mM. dikte en 1 M. breedte van gesmolten Bessemerstaal ver-
vaardigt en dat in één minuut ongeveer 120 Meter lengte. Dit resultaat is nog door geen der 
bestaande walsmachines bereikt en men belooft zich veel van deze uitvinding voor de toekomst 
der metaalindustrie. 

EEN I JZEREN KERK. 

De Belgische maatschappij van openbare werken te Binche en Henegouwen, heeft een arbeid, 
verricht, die in alle vakkringen om het zeerst geroemd wordt - een kerk in zuiver Gothischen 
etyi van zeer goede vormen uit ijzer en gietijzer saamgesteld. Deze kerk is bestemd voor d» 
parochie van onze Lieve Vrouwe del Carmen op Manilla. Op de Philipijnsohe eilanden wordt 
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men vaak overvallen door hevige aardbevingen, zoodat de stoenen kerken van vroeger tjjd 
dikwerf verwoest werden. Na de zorgvuldigste berekeningen van kundige vakmannen, is de 
kerk nu zoo gebouwd, dat deze aan de sterkste aardbevingen kan weerstand bieden. Zjj heeft een 
lengte van 54 M. en een breedte van 22 M., de zoldering van het schip is 20 Meter hoog, 
terwyl twee hooge sierlijke torens van 50 Meter zich op de kerk verheffen. Men begroot het 
totale gewicht der kerk op 1,600000 kilogram. 

DE VERHOUDING ONZER BOUWKUNDIGEN. 

Met dit woord verhouding doelen wij op den ouderlingen band, door de bouwkundigen 
gevormd. Bestaat die? Wy gelooven van niet. Wel sluiten de jongeren zich aan, gesterkt 
door enkele ouderen, die maar niet kunnen gelooven, dat de tijd ook hen tegen wil en dank 
grijst in vereenigingen als Architectura et Amicitia en anderen, en werken op hoogst ver
dienstelijke wijze samen tot bevordering onzer kunst en tot gezellig samenzijn, maar dat zijn de' 
jongeren a l l e e n en het geheel blijft onvolledig. Ook genoemde Vereeniging dankt haar ont
staan aan het denkbeeld, om aan onze jonger« bouwkundigen den weg tot het vak te verge
makkelijken. En wij onderschrijven het gaarne, door eigen ervaring geleerd, dat doet zij uitne
mend. Maar het blijve daarbij, hetzij eenejongelingsvereeniginguitdevakgenooten, deoefenschool 
voor uitgebreider kring. De ouderen zoeken elders hun tehuis. Dat geeft anderen gelegenheid 
hunne voetstappen te drukken, 'anders zijn zij in plaats tot steun, hindernissen op den weg van 
velen. Daar is voor alles een tijd wanneer men met het doel der stichting rekening houdt. Wij 
behoeven elkander niet te vergeten, al is het met ondersteuning der kas, dat zijn wij verplicht, 
uit erkenning voor het goede dat wij er aantroffen. De Maatschappij tot bevordering der Bouw
kunst en hare afdeelingen heeft een hoogere strekking; haar aard vraagt meer geposeerden 
leeftijd, vandaar dat de ouderen zich onder haar banier scharen. Allen die hier en ginder in 
hunne Vereenigingen de eerste schreden hebben leeren zetten, ontmoeten elkander daar weder 
om den weg gemeenschappelijk te vervolgen. 

Dat is dunkt ons toch wel een nauwe band die onder de vakgenooten bestaat. Goed 
begrepen kan hij dat zijn, maar daar zit soms wat in de lucht, dat eigen ikj dat zelfde ik, dat 
oud aan jong doet binden, dat ook dikwerf de scheidsmuur vormt op den weg. Vandaar dat 
de groote kracht verbroken wordt. 

Ook het dagelijks leven, de grootste aller Vereenigingen toont nog meer verdeeling. Personen 
worden met zaken verward j wangunst, broodnijd of wat gij maar wilt zijn, de gewillige sloopers 
eener verhouding die anders zeer sterk en machtig kon zijn en veel voor elkander kon uitrichten. 
Daar is in waarheid weinig band tusschen de bouwkundigen. Dat is te betreuren. Wanneer, zooals 
dezer dagen gebeurde, een hoogst verdienstelijk bouwmeester na veeljarigen arbeid zijn taak 
neerlegt, dan moest de verhouding tusschen de bouwkundigen zoo zijn dat bij zulk een feit zjj 
zich eenparig aansloten bij den lof door velen gebracht, en waar niet-deskundigen hun hulde 
uitspraken, zy zooveel te meer gerechtigd daarop het zegel drukten. Wy' denken hierby' aan 
den hoogst verdienstelijken gemeente-bouwmeester van Utrecht, den heer O. Vermeys. Wij ken
nen vele van zyn werken en waardeeren daarin het degelyke karakter. Moge versterking van 
gestel hem nog vele jaren in de gelegenheid doen zijn, van zoo velen te vernemen dat, tij zyn 
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•welbestedcn werkkring op pr^s stellen. Zoo kunnen enkelen het gomis van den gemeenschap' 
pelijken band vergoeden, dien wij echter iu de toekomst spoedig gevormd wenschen te zien. 

Was hij er werkelijk, de treurige) bede voor den gemeente-bouwmeester te Winschoten, J. J. 
Bauer, door wiens overlijden een huisgezin kommervol achterbleef, zou niet behoeven gedaan te 
worden door enkelen, maar de gevormde verhouding zou het leed zoo niet onmogelijk dan toch 
dragelijk hebben kunnen maken. Laat het eene aansporing zijn tot mindering onzer zelfzucht, 
tot meerder onderlinge verhouding, dan kunnen wij op die wijze nuttig zijn niet alleen voor ons 
zelven, maar ook voor allen die ons lief /.ijn. De pogingen tot het vormen van een fonds, een
maal door de Maatschappij lot bevordering der Bouwkunst ondernomen, zijn gestaakt; alleen om 
de zwakke band die ons allen bindt. Was hij'sterker geweestj in een toestand als deze, had hij 
hulp kunnen bieden. Nu vraagt een ieder voor zich, en dat breekt de macht. Toch wagen wij 
een enkel woord tot aanbeveling. Wellicht zijn er velen, die met ons erkennen, dat ook enkelen 
veel vermogen, toonen wij, dat niet alle band tusschen ons verbroken is. De vraag, uit het 
Noorden tot ons gericht, vinde bij velen gehoor. Onder de velen tot ontvangst der ondersten-
ningsgaven bereid noemen wij de Heeren H. Dik, Aannemer; K. de Grooth, Aannemer; W. Peters, 
Opz. v. d. Prov. Waterstaat, allen te Winschoten, ti 

DE EERSTE SPOORWEG VOOR SCHüPEN. 

Tezelfder tjjd nu de werklieden de verrichtingen aan het Panamakanaal staken, gaat het 
plan vdn den kapitein Eads, om per spoor de schepen over te brengen, in een ander deel van 
Amerika zij» verwezenlijking te gemoet. 

Nu het gouvernement van Canada een subsidie van / 87100 heeft goedgekeurd voor 20 jaar, 
is men begonnen met de werken van dezen spoorweg van Chigneoto, waardoor de schepen uit' 
de baai van Fundy in de golf van St. Laurens kunnen worden overgebracht, hetgeen hun 600' 
mijlen uitwint, doordat zij den geheelen weg van Nieuw-Bohotland en Nleuw-Brunswyk kunnen' 
vermijden. 

Aan beide zijden van de landengte wordt een hydraulisch dok aangelegd van dezelfde soort, 
als men heeft op Malta, Bombay, San-Francisoo enz., om aldaar de schepen te vervoeren over 
een 17 mijlen langen weg. De spoorweg moet schepen kunnen vervoeren van 2000 ton, met 
inbesrip van hun lading; men gebruikt vier lijnon rails van staal, die 54.6 K.G.perstrekkenden 
Meter wegen. De machine, bestemd om het schip te dragen wordt mede te water gelaten met 
het hydraulische platform, waarna die machine gesleept wordt langs den spoorweg tot aan do 
andere zijde; hier wordt het schip weder op de omgekeerde wijze vlotgemaakt. Men schat het 
vervoer langs dezen weg op 400,000 ton. De uitgespaarde, t^d zal nu de schepen in staat stellen 
in denzelfden tijd'den tocht tweemaal te doen tegen vroeger eens. Wat aangaat de yraag of de 
schepen onder dit vervoer zouden lijden, behoeft men niet bevreesd te zijn, daar alle maatregelen 
worden getroffen om de overtocht zoo voorzichtig mogelijk te doen geschieden. 
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B O U W K U N S T . 

SCHETSONTWERPEN "VOOR EEN BURGERWEESHUIS TE KAMPEN. 

{By dt plaat.) 

o priJHvraag voor een burgerweeshuis te Kampen is nog van jongen datum. Het 
aantal ixTzendingen was groot; evenzoo de TerBchillende opvattingen, waartoe het hoekig terrein 
ruimschoots aanleiding gaf. Wij zijn in de gelegenheid gesteld twee ontwerpen, waarbij dit 
dadolijk in het oog valt, te kunnen opnemen. Het een is van den Heer J. Faber te GroningeD» 
het ander van den Heer H. J. P. van Kwijk te 's Gravenhage. Het program beschreef dat 
schetsontwerpen werden gevraagd, op eene schaal van 1 a 200. 

OVER ONZE VLOEREN. 

Het is merkwaardig, en de meeste eigenaars van huizen zullen dit aan hun eigen huis 
gemerkt hebben, dat men gaarne alle mogolijko vernieuwingen en verbeteringen aan zijn huis 
maakt, maar om den katmrvloer bekommert zich niemand, hij is het stiefkind van de inrich-
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ting onzer huizen. Dit kan waarschijnlijk daaraan liggen, dat hij eenigszins behoort tot de 

bouwconstructie, en deze laat de eigenaar gaarne over aan den vakman. Men moet echter niet 

uit het oog verliezen, dat dit deel van het gebouw zeer gewichtig is, en, wanneer het ver

waarloosd wordt, zich later bitter wreekt op de geldbeurs en onder sommige omstandigheden 

van groeten invloed is op het bestaan van het geheele gebouw. In het algemeen gelooven wij 

genoeg zorg te dragen voor onze kamervloeren, als wij geploegde vloeren gebruiken. Deze 

hebben wel het voordeel boven de vroeger in gebruik zijnde allereenvoudigste bevloering, 

omdat zij den bodem een grootere draagkracht en dichtheid verleenen, en omdat zij er beter 

uitzien, daar zij zeer nauwkeurig in elkaar sluiten. Echter hebben deze vloeren ook het nadeel, 

dat het geploegde deel er spoedig afgeloopen wordt en af-

splintert, een nadeel, dat op den duur niet verbeterd kan 

worden. Het is daarom de vraag of het niet beter is onge

ploegde vloeren te gebruiken, die echter zoo vervaardigd moe

ten worden, dat zij niet tekort komen aan de eischen van 

soliditeit en dichtheid. Inderdaad bestaan er veel construction 

die op die wijze verbeterd zijn, en wij willen daarom niet 

nalaten, de bezitters van huizen op eenige der nieuwste en 

doelmatigste opmerkzaam te maken. 

Wij bedoelen ten eerste een kamerbevloering, waarvoor de 

Heer L. Bethe te Stade een patent heeft gekregen, en die ook 

door wetenschappelijke autoriteiten zeer gunstig beoordeeld is. 

l ^ r ^ ^ S - a ^ ^ S i ^ De volgende teekeningen, fig. I—5 zullen dezelve ophel-

deren 

Aan de balken A zijn zeer eenvoudige hoekijzers B bevestigd en aan de onderzijde der 

vloerdeelen hiervoor passende haken G aangeschroefd. De laatste grijpen in de hoekijzers. De 

deelen zelf worden onder elkaar door zoogenaamde verbandstiften stevig te zamen gevoegd. 

Daardoor bereikt men eene aanmerkelijke bezuiniging van hout en arbeid, en wordt tege

lijkertijd het hout beschut tegen de vocht, die anders in de voegen dringt. Bij het leggen van 

dezen vloer worden dus de deelen vast aan elkaar geschoven en door de haken, die juist in 

de hoekijzers grijpen, in eene horizontale ligging zoo vastgehouden, dat zij niet op kunnen 

werken. Het bovenvlak van dezen vloer is geheel glad, zonder spijkers, zoodat het zich eigent 

om geverfd te worden. Moet men een beschadigde deel verwijderen, dan kan men dit zeer 

gemakkelijk bewerkstelligen, indien ten minste de plinten niet op den kamervloer gespijkerd 

zijn, maar bevestigd aan klossen, in de muur gemetseld. Met de eenvoudigste middelen is dus 

eene groote dichtheid van den vloer bereikt, eene omstandigheid, die voor iedere bewoonde ruimte, 

uit een gezondheidsoogpunt, zeer noodzakelijk is. En indien het ooit noodig is, om welke reden 

ook, de vloer te vernieuwen, dan kan men dit bij .deze constructie veel gemakkelijker ten 

uitvoer brengen dan bij geploegde vloeren, wat steeds groote kosten vereischt. 

Er zijn echter ook nog andere soorten van vloeren, die zich in enkele streken van Duitsch-

land aanmerkelijk uitbreiden. Zoo gebruikt men in Saksen eene constructie, die vooral zeer 

geschikt schijnt voor eenvoudige huisjes, maar, met zorgvuldige behandeling ook zeer aan te 

bevelen is voor grootere ruimten. 

Hiertoe worden twee gewone vloerplanken aan elkaar gelijmd, zoodat hieruit vakken ont

staan ter breedte van 50 h 60 cM. Deze worden op de gebruikelijke wijze op de balken gelegd; 



166 

eerst wordt echter tusschen de vloerdeel onder de aansluiting eene schaaldeel aangebracht. Als 

de vloer droog geworden is, zullen zich grootere of kleinere openingen voordoen, die van 

een houtspaander voorzien, met een mengsel van lijm en kalk vastgelijmd, stevig en duur

zaam gesloten worden. Deze Saksische vloer kan zonder gevaar 26 m.m. dik gemaakt worden 

omdat het breede vak ondersteund door balken, genoeg draagkracht bezit. De prijs bedroeg 

voor een vloer die in Berlijn, gemaakt werd, 4.76 mark, dus evenveel als een geploegde vloer 

van dezelfde qualiteit en 3.5 cM. dikte. 

Wanneer men een geheel waterdichten vloer wil maken, en dus de vocht niet onder den 

vloer mag binnen dringen, is een Amerikaansche uitvinding, een gevolg van het bouwen van 

scheepsdekken zeer aan te bevelen. Smalle planken van 25 m.M. dikte worden met een wig-

vormige voeging, dicht naast elkaar op de balken gelegd en op de gewone wgze bevestigd. De-

voeg wordt dan uitgekalefaterd door hennepsnoeren die vooraf in loodwater gedrenkt zijn, eene 

bewerking die zeer snel uitgevoerd kan worden. Deze bewerking, die een gewoon huisschilder 

kan doen, kost 0.50 Mark den Ml, zoodat de geheele prijs van den vloer slechts 4 Mark is. Bij 

verdiepingen is deze vloer alleen uitvoerbaar bij eikenhouten balken of op een oudervloer 

omdat de balken zeer dicht tegen elkaar aan moeten liggen. Deze vloer laat geen water door 

ook niet als hij zeer vochtig wordt; aelfs in geval van brand, dringt het bluschwater niet door 

in de verdiepingen die niet door het vuur aangetast zijn; zulk een vloer is dus in winkels en 

in groote magazijnen zeer aan te bevelen. 

Het is te hoopen, dat zulke doelmatige vernieuwingen geen tegenstand zullen ondervinden 

die bij nader inzien alleen kan bestaan bij niet nauwkeurig onderteek. De grootere onkosten wegen 

gen niet op tegen de voordeelen. Wat nu de bewerking van den gepatenteerden vloer van den heer 

L. Bethe te Stade betreft, zoo willen wij alleen opmerken, dat zeker zelden een laag balken zoo hori

zontaal gelegd kan worden, ten minste kan blijven liggen, dat dadelijk de vloerdelen er op bevestigd 

kunnen worden. Het leggen van dezen vloer zou op de volgende wijze geschieden : Als alle balken 

van een kamer nauwkeurig horizontaal geplaatst zyn, worden de eerste twee delen gelegd en 

met een hoekijzer de kanten van de balken bevestigd, waaraan de ijzers moeten komen 

terwijl de spijkers precies boven de delen worden ingeslagen. Dan draait men deze om 

schroeft de haakijzers aan en boort aan de uiterste delen de gaten voor de spijkers. Dan draait 

men de eerste plank weer om en drukt deze door stutten vast op de onderliggende balken en 

spijkert de hoekijzers aan de balken vast. De laatste plank van den vloer kan niet door het 

haakijzer bevestigd worden, maar moet gespykerd of vastgeschroefd worden. Deze vloer heeft 

het groote voordeel, dat hjj, wanneer de planken zakken, door het opnemen van de laatst 

gelegde deel en van de plinten weer inelkaar gezet kan worden; natuurlijk moeten eerst de 

openingen zorgvuldig schoongemaakt. Als deze groot zijn, kan het voorkomen dat bij het 

in elkaar zetten de laatste planken, of eigenlijk de daaraan vastgeschroefde haakijzers over 

de hoekijzers schuiven die aan de balked bevestigd, en zoodoende hun houvast verliezen. Wan

neer byv. in een kamer, die 6 M. breed is, 20 openingen, ieder van 3 mM. breedte zün, zouden 

de planken 6 cM. naar elkaar toegeschoven moeten worden. Dan zou reeds lU der planken hun 

bevestiging verliezen, 

De zoogenaamde paneel vloeren, die in Saksen en Midden-Duitschland gebruikt worden, heb

ben wel het voorrecht, dat na het gelijk maken der voeging de vloer als uit één stuk schijnt te 

zijn. Maar al wordt daaronder, tusschen iedere twee paneelen, een plank gelegd, er 

komen toch veel openingen in als de paneelvloer uitdroogt; daaruit volgt, dat er veel deelen 
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makken wanneer de vloer veel beloopen wordt. Het komt dikwijls voor bij een vloer die 's winters 

gelegd is, dat geen enkel paneel aan elkaar blijft. Dit is zeer licht te verklaren, wannéér men 

bedenkt, dat om den vloer te bevestigen in iedere deel slechts twee of drie spijkers geslagen 

worden; iedere deel droogt toch van buiten naar binnen op. De daaraan gelijmde plank kan 

deze beweging niet volgen, omdat irtj'met 15 k VS spijkers wordt vastgehouden en zelve geneigd 

is in tegenovergestelde richting samen te trekken. Dus'is het niet te verwonderen, dat er openin

gen ontstaan. Om deze reden vinden de paneelvloeren niet veel bijval. Wat nu eindelijk de geka

lefaterde vloeren betreft, deze zouden wel geschikt zijn voor kelders, pakhuizen enz., maar om 

bewoonde ruimten mee te bevloeren, dit zal geen eigenaar in de gedachte komen, want voor

eerst wordt deze bevloering zeer duur door den ondervloer, die er onder gelegd moet worden, en 

ten tweede zou het stukadoor werk veel te lijden hebben, door het schudden veroorzaakt met het 

kalefateren. 

DE S T E E N L U M EN H A A R G E B R U I K . 

Bij de snelle ontwikkeling der scheikunde, in de laatste tien jaren is ook haar invloed op 

de nijverheid niet achterwege gebleven. Wie zou de groote diensten kunnen betwijfelen, die 

juist de scheikunde aan de nijve,rheid en aan den handel bewijst 1 Ook ons steenhouwwerk onder-

yond dien invloed, dat bewezen de veranderingen die in de bewerkingen met kit plaats vinden. 

Een goede kitstof, speelt tegenwoordig een vrij beduidende rol in den handel, terwijl slechte 

stoffen slechts schade kunnen veroorzaken. Daarom is juist nu, nu men zich in iedere goed 

geregelde zaak beijvert de steenmaterialen zoo voordeelig mogelijk gebruiken, eene kitlijm die 

men met vertrouwen kan aanwenden, van het grootste belang. Een duitsch vakman schrijft 

daarvan het volgende. In mijn zaak komen dikwijls gevallen voor, dat het kit materiaal aan de 

hoogste eischen moet kunnen voldoen.. Gèruimen tijd geleden, ontving ik een proef van nieuwe 

steenlijm, van den fabrikant C. A. Krach te Pappenheim bij Solnhofeu (Beieren), een lijm, die 

volgens verklaring, »streng naar scheikundige beginselen" wordt toebereid: de stof bleek zeer goed 

te zan an ik kan uit eigen ondervinding en door verschillende proefnemingen bevestigen wat 

Krach mij van hare verdiensten heeft aanbevolen : Ik veroorloof mij en dit zal mijnen H.H. Col

lega's zeker niet onwelkom zijn, hier eenige punten op te noemen. 

1. Ik let er nauwkeurig op, dat het voorwerp dat gelijmd moet worden, geen te hooge, maar 

ook geen te lage temperatuur heeft, en pas sedert jaren slechts dan lijmingen toe, als het de 

gewensohte warmtegraad heeft bereikt. 

2. Moet ik poreuse of zachte steenen lijmen, dan begin ik met eene zoutoplossing temaken, 

door twee eetlepels keukenzout in een liter water op te'lossen. 

Met deze oplossing bevochtig ik de te lijmen plaatsen tot deze er geheel van doordrongen 

zijn. Als ik dan die plaatsen afgedroogd heb, zoodat zij niet meer dan vochtig zijn, leg ik de 

lijm er op. Zooals bekend is, houdt eene zoutoplossing in natuurlijke verbinding met chloorna-

trium, bij iedere steensoort het opdrogen langer tegen; daardoor dringt de lijmstof dieper in den 

steen en verhardt langzaam ; dit is een hoofdoorzaak voor de duurzaamheid. 

3. Van het gebruik van waterglas, de slechtste bindstof voor steen, ben ik sedert lang te

ruggekomen. De zeer geringe vermenging met kiezelzuur kan geen houvast geven. Ik gebruikte 
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vroeger alleen kiezelzuur en over het algemeen was deze stof zeer geschikt om te lijmen, alleen 

begon de verharding te vroeg, en deze wordt nu door de reeds genoemde zoutoplossing langer 

tegengehouden. Nu gebruik ik altijd de lijmstof van den heer Krach, die behalve hare voor-

deelen, ook nog de eigenschap bezit, dat de verharding van binnen naar buiten plaats heeft, en 

niet in tegengestelde richting; dit vermeerdert de duurzaamheid. 

4. De verharding mag nooit snel, en slechts na verloop van een uur plaats vinden ; want 

natuurlijk is de duur van het lijmproces veel te kort om behoorlijk in den steen te kunnen 

binnen dringen. De kitstof wordt wel hard, maar waar blijft de duurzaamheid, die toch in de 

eerste plaats bereikt moet worden V Eene duurzaamheid van eenige dagen is bij mij geen duur

zaamheid. 

5. Eindelijk ben ik door ondervinding ook tot de overtuiging gekomen, dat men het ge

lijmde voorwerp nooit aan de lucht moet blootstellen, vóór het geheel verhard is ; het is altijd 

beter hetzelve zöo te bedekken, dat de buitenlucht niet kan doordringen en er tusschen het 

voorwerp en het omhulsel eene kleine ruimte blijft. 

Met streng in acht nemen van deze enkele punten, heb ik altijd het beste resultaat bereikt 

met de steenlijm van K. Ik heb er bijv. verscheidene meters groote dunne raarmeren steenen mede 

aan elkaar gelijmd. De gelijmde steen had dezelfde volle en heldere klank als een uit èen stuk 

bestaande, en de bewerking bewees dat zij niet meer losliet. Ik heb groote hoekstukken orna

menten aan elkaar gelijmd, eu deze aan de sterkste proefneming onderworpen; ik heb in de 

kitvoegeu en gelijmde plekken, op de verharde kit, uren achter elkaar de scherpste zuurstoffen 

laten inbijten en na het afwasschen was er geen spoor meer van te ontdekken. 

Meer bewijzen zijn niet noodig! — In ieder geval heeft een kundige hand de stof toebereid, 

die ik daarom mijne collega's aanbeveel. 

EKN NIEUW SYSTEEM VAN IJZERHOUTEN BESTRATING. 

In Sheffield heeft men den laatsten tijd proeven genomen met een nieuw ijzerhouten pla

veisel. Hierbij werd ijzer met hout aangewend; door middel van pik werden deze beide stoffen 

met elkander verbonden. Daar elk ijzerdeel een bijzonderen voet of draagvlak heeft, kan men by 

groote lasten geen gebruik maken van hefboomen. By het onderzoek van deze bestrating, dat 

ongeveer twee maanden heeft geduurd, heeft men geen bezwaren ondervonden, hoewel in die 

straat, waar men het onderzoek deed, een buitengewoon goederenvervoer werd aangetroffen. 

Even als bij alle andere bestratingen, is een der voor

naamste eischen een sterke betonlaag. Hierop legt men een 

t7' ^:'~l$\?y '?•'.'^-j&Ha dunne asphaltlaag, waarin dan de ijzeren stukken worden 

gezet. Tusschen die ijzeren stukken in worden houten ge

plaatst, zoodanig dat zij in de openingen passen. 

De tussohenruimten der houten stukken worden met pik 

aangevuld, evenals bij de houten bestratingen. 

Ongeveer 32 M' van dit plaveisel zijn door den aanne

mer Carr in de Savillestraat aangelegd, terwjjl hij reeds lijaar 

op zijn eigen terrein van deze bestrating met vrucht gebruik heeft gemaakt. Het ijzer wordt 

pZ2L.,ZZZ~Z2ZZ:ZZZ 
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door geen ander middel beiobut tegen roosten, zoodat het door de plkbedekklng daartegen wordt 

gevrijwaarde 

GOEDKOOPE VLOEREN VOOR M AC H 1 N EN-Z ALEN. 

Men kan Tan kalk, bruinkolen asch en cand een mongsel maken, dat zeer geschikt is voor1 

vloeren. Hiertoe lost men op H deel gebrande kalk en vermengt die met i deel loom vrij zand 

en 8 deelen grof gmeMe bruinkolenasoh. De asoh wordt door water tot een betrekkel^k Htijvo 

brei verwerkt, die ongeveer 15 oM. (voor daken 8 cM.) hoog wordt aangebracht. In stallen moet 

de goed gedroogde massa met teer, of, indien de bodem veel van vocht te lijdon heeft, met olie

verf bestreken worden. De laatste kan dan met zeepwater afgewasschen worden zonder dat <lo 

vochtigheid indringt. 

HET DROOGLEGGEN VAN METSELWERK VOOR KELDERS. 

Men hecht over het algemeen meer aan lucht» en asphaltlagen om de vocht van keldermuren 
verwijderd te houden dan deze aanleg in den vo:m, waarin hij meestal wordt aangebracht, ver* 
dient. Heeft men alleen met de vochtigheid van den grond te doen, dan zijn de goed in bewC' 
ging gehouden loodrechte luchtlaag en de horizontale aHphaltlaag zeer voldoende. Zoodra echter 
de vochtigheid grooter wordt dan de natuurlijke vocht van den grond, is deze aanleg niet in 
staat aan het doel te beantwoorden. Op de van water verzadigde plaatsen trekt het water door 
de' openingen van het dunne buitenste metselwerk heen, druipt langs de wanden van de lucht-
ruimte af en valt op den bodem. Daar blijft het op mindere of meerdere hoogte staan, daar 
door de kalkdeeltjes in de luchtlaag, die zelfs bij de meest zorgvuldig gemetselde muren neer
vallen, de geheele afstrooming wordt belet. Het binnenste motselwerk staat dus in plaats van 
op een droge aRphaltlaag in een waterplas en tuigt het water daaruit op. Het natuurlijk gevoltr 
daarvan is, dat de keldermuren tot een zekere hoogte nat blijvon of worden^ en wel naar die 
mate als het verdampingsvlak van den watertoevoer groot is. Is de toevoer van buiten sterk 
dan /.ui een grootere of kleinere hoeveelheid water een uitweg /ooken door de op do aaphaltlaatr 
golo '̂do horizontale openingen van de luchtlaag en in den kelder vloeien, altijd wanneer die 
openingen niet dicht gemetseld zijn, waardoor het doel van de nfaohoidondu luchtlaag gohoel zou 
veredeld worden. Zijn nu de wateraderen in den grond slechts dun, zoo blijft het metHelwerk 
vochtig, niettegenstaande men geen oorzaken der vochtigheid dnldolijk kan waarnemen en de 
lucht- en asphaltlagon ulterlUk In den besten toextand verkoeren. 

Afgezien van dien watertoevoer, ontstaat er telkens des winters en In het voorjaar een min 
of meer sterke watervermeerdering. Zooals men gemakkelijk by elk nieuw gebouw kan opmer
ken, vormt zich eeu ijskorst na sterke vorst, wanneer het metselwerk der niet verwarmde 
vertrekken eeu zeer lage temperatuur heeft zoodra de dooi intreedt, en dus bij een verhoogd 
vochtgühalte der lucht, op de koude muren. Dozo verklaart na het ontdooien de talrijke natte 
plekken, die men .op do muren van het gebouw vindt, die voor die koude goheel droog schenen 
te '/ijn. Een dorgolijko neerslag van vocht heeft ook plaats In de scheldende luchtlaag en wordt' 
des te erger, naarmate de buitenmuren maanden lang door den bevroren grond worden afgukoeld> 
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Hij in vallenden dooi komt het grootste deel van den neerslag langs den beuuh reven weg up bet 
metselwerk, dat droog moet gehouden worden. 

De vochtigheid der keldermuren komt in beide gevallen dus daardoori dat het water, hetwelk 
zich verzamelt in de afscheidende luchtlaag; op onvoldoonde wtyze kan afvloeien. Deze afvloeiing 
is echter zonder veel kosten te bereiken, wanneer men, zooals uit de figuur bl\jkt, de luchtruimte 

ongeveer een tegeldikte lager dan de asphaltlaag laat 
•,, ,. beginnen en men de tochtopeningen der luchtlaag niet 

zoo als gebruikelijk is, boven de asphaltlaag aanlegt, 
^^- maar er onder. Op die wij/.d kan het op den bodem 

der luchtlaag liggende water afvloeien vöór het boven 
de asphaltlaag is gestegen. De uitvoering is zeer een
voudig, daar na het leggen der asphaltlaag, wanneer 
de verschillende muren vrjj liggen, het ontbreken van 
een goot d tul olijk in 't oog valt. 

wat aangaat het vrtfhouden van sterk naar bin* 
non dringend water, daarvoor wordt het metselwerk 
hcrhimldclijk- bestreken met goudron of cement, waarop 

i l r ^ i ^ ^ een 80 cM. dikke leembedekklng, met eea buizenope-
ning onder den keldervloer. 

Aan de aardoppervlakte wordt de betere afvoering 

f j y .qo n» m*"1' van bet dagelijksche water bewerkstelligd door een 

A. AsphnWlhiiff, B. Openlnsr luohtkanaal. (j.Wnior- phwoiHol. Dringt echter toch nog water In de lucht-
atvon iii.iiiioiiumi. D. OmihiitlngsfToerkBnanl. laag, dan komt dit doordat de greppel, op wiens bodem 

de afwaterlngbuizen liggen, niet geheel met kiezel is gevuld, zoodat het water daar boven kan 
wegvloeien; ook kan het zijn dat het plaveisel niet dicht genoeg is. Vooral moet men zorg 
dragen, dat bij de uitmonding der afwaterlngbuizen het plaveisel in mortel wordt gelegd, daar 
anders zeer gemakkelijk bij buitengewonen, regenval water in de luchtlaag kan dringen. Waar 
men niet bevreesd behoeft te '/iju voor terugvloeiing in de waterleiding, is het aan te bevelen 
uit den bodem der luchtlaag een afvloeiing te maken; hierdoor wordt de kelder bewaard voor 
het ontsnappen van bet water door de 'luohtgaten. In dit goval is het echter raadzaam de buizen 
minstens 26 cM. onder den bodem van den kelder te leggen. 

DE MODERNE IJZERCONSTRUCTIE EN HAAR STIJL. 

In verband met het in vorige afleveringen behandelde verdient het volgende de aandacht. — 
Julius Lessing, directeur van het kunstn^verheid'inuseum te Berlijn, zegt'-in een yoomtî o bro
chure over >De werken onzer vaderen", het een en ander over den nteuwsten vorm van den stijl 
in de bouwkunst ón in de kunstnijverheid, dat ons zeer belangrijk toeschijnt: >Uet valt niet te 
ontkennen, dat de moderne ^zerconstuctie een even' belangrijke verandering hoeft tewong gebracht 
als de constructie der Oothische spitsbogen. In den beginne liet men niet toe dat het ijzer te 
voorschijn trad in een eigen vormen wereld; het heeft zich angstvallig moeten voegen naar de 
vormen der oude achiteotuur, zijne ribben met gips en zink moeten laten bedekken, en slechts 
zeer langzaam verkrygt het grootere vrijheid en zelfstandigheid en kent oindoUjlc de bepaalde 
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wMurJe toe aan de eetiToudige staven waarop het karakter berust. Wat betreft de meubelfabrikatie,-

heeft de ijzerconstructie reeds vroeger een e groote omwenteling tot stand gebracht, voornamel^k 

op eugelschen bodem. Hiertoe heeft ontwijfelbaar het voorbeeld van Japan, waarmede wij, Euro

peanen, slechts sedert 20 jaren bekend zijn geworden, den moed gegeven. De constructie' 

van het Japansche huisraad van bamboesriet, dat uit zijn aard niet geschikt is voor bijzondere 

versieringen, geeft ons vormen aan voor den eenvoud van onze ijzerconstructie. Wanneer zulk 

een geraamte van bamboesriet is aangegeven, komen verder de vullingen er niet op aan. Men 

kan die er aan toevoegen of aflaten; en het zijn onbeduidende versieringen die geen ornamentie 

behoeven te gehoorzamen, waarin de fantasie vrij spel heeft, en waaraan zij, zonder bepaalden 

stijl, frissche, natuurlijke vormen mag geven. Reeds op de wereldtentoonstelling te Parijs in 1878 

bemerkte men bij de Eugelsuhe meubelen deze eigenaardige verbinding van de strenge wijze van 

constructie, deze eeuw van werktuigkunde eigen, met die der Japaneezen; deze badden, volgens 

een soort van natuurwet, veel van de Gothische meubelen, die ook uit een geraamte en vallin

gen bestaan. Hier was iets nieuws te voorscliijn gebracht, de geest der negentiende eeuw liet 

zich bier gelden, de geest der machineriën en stoomwerktuigen. Het is zeker opmerkelijk welken 

indruk deze Engelsche meubelen juist'in Parija gemaakt hebben, hoe men zich beijvert, deze niet 

alleen na te maken, maar met de traditionnoelo kunstvaardigheid der Franseben in overeen* 

stemming brengt. Zeer merkwaardig is het, dat juist de Franseben op hun tentoonstelling van 

1889 den Eiffeltoreu geplaatst hebbon als het kenmerk eener zelfstandige jjzerarchitectuur, eene 

architectuur die met alle overlevering gebroken beeft, die hare vormen schept door de buigzaam

heid van het yzer en dit niet alleen bfl nieuwe technische werken, zooals by het bouwen van 

bruggen enz., maar ook bij monumentale scheppingen. 

HET R A A D H U I S TE LUBECK. 

Dit raadhuis algemeen wegens zyne schoone architectuur bekend, staat aan de yooravond 

eener gedaanteverwisseling. Men wil er eene verdieping op bouwen. Gaat het plan door, dan 

verliest Duitschland daarmede een zjjner schoonste gedenkteekenen. Er zullen zich echter vele 

stemmen tegen verheffen, waardoor de plannen wellicht vervallen. 

RENVOOI; BEH0OB1NDE BIJ HET tSCHBTSONTWERP VOOB BUN BUBGEUWaESHUlS TB KAHPBN." 

De plaat gaf geene ruimte tot opname van dit renvooi bij het ontwerp, waarvan de indeeling 
met lettere is aangewezen, waarom wij het hier ter verduidelijking plaatsen. 

A. VrHtilmlc. 
1! K liter kam er 
C. Spi'ddlckniiiiT. 
D. RegentenkHuicr. 
E. Bergplaats. 
f. («anliiiolir, 

O. Jongmmkamcr. 

PLAN HKOANK OBOND 

H. Blnnenplnati. 
J. Betisnal. 
K . K a H t i ' i i . 

Ti. ProvUtekainor. 
M. Hllkdiiluin. 

N. Keuken. 
O. Soboolloknsl. 

P. Keldrrtrap. 
Q, Hangelkamer. 
K. M(iit(f(tHlciiiiiur. 
8. Kinderkamer! 
T. DiiTctriirnkaiiicr. 
V. Kantoortje. 

PLAN S S B I T I vEBSiinira. 

A. Ulnapkamor vader F. Slaapzaal Jongeni. 
en moeder. O. Lavabos. 

B. Slaapkamer naai- K. Slaapzaal. 
Juffrouw. K. Kasten. 

C. Ziekenkamer. L. Garderobe. 
D. Idem Mi Slaapzaal melsjei. 
E. Slaapzaal 10 kin- N. Binnenplaats, 

deren. O. Slaapzaal meiros.. 
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TE KAMPEN , 

Voorgevel 

Voorgevel. 

Begane grond 

J . FABER 
Begane grond. 

Eerste Verdieping 
H.J.P F VAN EIVIJK 

iOj'to-i ' i '- i i lviui-c; 

Vademecum der Bouwvakken 1889. 

4*Jaarganq. PlaitnlMh-.Wn/ners-Hollu Amsl 

AH. 17. Plaat 20. 



J/. 18. V I E R D E JAARGANG. 29 Augustus 1888. 

B O ü W K ü N S T. 

GESCHIEDENIS DER WONING TER PARIJSCHE TENTOONSTELLING. 

Het R u s s i s c h e Huis . 

A r o h i t e o t Oh. O A U N I E E . 

f£(/ de platen.) 

Jl?*fy ij geven in deze afleveriug weder veel, dat aan de Tentoonstelling herinnert. Dit huis 
bevindt zich onmiddollijk ter rechterzijde van den Eiffeltoren, met den voorgevel naar den Ddme 
Central gekeerd. Het verschilt in het oogloopend met de gebouwen, die als type dienen voor de 
woningen der onderdanen van den Czaar. Even als de klassieke »isbu", is het geheel van hout 
vervaardigd, maar de omtrek, het plan, de afmetingen en de détails zijn versohllleod. De isba, 
die wij de laatste tijden zoo dikwijls vonden beschreven in de boeiende werken van Tolstoi en an
deren, is de moderne en wordt ook tegenwoordig algemeen aangetroffen. De hier voorgestelde 
echter dateert uit de 16de eeuw en is dus dubbel merkwaardig voor hen, die de geschiedenis 
der woning willen bestudeeren. De voorbeelden uit dit tijdperk zijn uiterst zeldzaam — wanneer 
er zelfs nog één bestaat - want hetgeen niet door brand is vernietigd, is door den knagenden 
tand des tijds weggenomen. 

Te vergeefs, zoekt men in dit architectonische type de eigenaardige gewoonten onzer middel
eeuwen te herkennen. 

De boogvensters, de gebogen daken doen eerder aan Oosterschen invloed denken. In' elk 
geval wordt het uitzicht aangenaam gemaakt door de binten trap, het vernuftig gebruik van het 
hout voor het dak, de grillige versiering van hot bovenwerk en den goeden toon van het geheel. 
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W o o n h a i s t e A n t w e r p e n . 

Architect M. WINDERS. 

Een zeer eigemiardigen gevel heelt het woonhuis vnn den bouwmeester M. Winders, te 

Antwerpen. De motieven der i,oo rijke Vluamsche renaissance geven met de inderdaad verras

sende indeeling een oorspronkelijk en tevens uijzonder geheel. Ook het uitwendige stemt hiermede 

overeen en maakt de woning als een model, waarbij de bouwmeester al zijn eischen op de 

meest artistieke wijze vereenigde. 

DE PARTJSCHB WERELDTENTOONSTELLING. 

De architectuur der verschillende gebouwen is voor ons al mede het belangrijkste deel der 
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tentoonstelling. De tekatfiguren "geven in de eerste plaats het paviljoen der republiek Salvador. 
Het uiterlijke is zeker een der meest monumentale der inrichtingen van dien aard. 
De middenpartij is • zelfs zeer goed geslaagd. Zonderling sluit-zich aan de kroonlijst de 

gekartelde geleding aan, terwijl ook het bovendeel vanden koepeleene geheel andere opvatting dan 
het overige kenmerkt. De ramen met hunne ijaeren afsluiting als korven, zijn zeer eigenaardig. 

Omtrent het paviljoen van Venezuela lezen wij het volgende: 

P a v i l j o e n van V e n e z u e l a . 

Dit paviljoen is zeer bevallig, in Spaanschen renaissHnce styl opgetrokken; het is versierd 
door talrijke beeldhouw
werken, die den gevel 
een vrolijk aanzien ge
ven. Bij den ingang is de 
boog gebroken door een 
vulling van arabesken, 
gesteund door vrouwen
figuren in profiel en be
kroond door de wapens 
van Venezuela, waarom 
heen zich lofwerk kron
kelt, rustend op pilasters. 

Een versiering boven 
deze deur doet den omtrek 
tegen de lucht afsteken 
en breekt de balustrade 
van het dak, terwijl zij 
voorzien is van guirlan
des, vazen .enz. De dikte 
is gelijk aan de gevel-
muur; zij dient alleen 
voor een decoratief oog
merk, zooals men dit 
dikwijls aantreft in de 
Spaansche bouwkunst. 
De ramen met kruisvor
mige kolommen ẑ jn eveneens bekroond door arabesken, die rusten op draagsteemm ; de twee 
balkonvensters op de eerste verdieping van den toren op den "ittiker zijgevel z\fu In den zelfden 
geest afgewerkt. Deze toren wordt door een bevalligeii peervormigen koepel bekroond. 
Inwendig vindt men een salon voor tentoonstelling, die uitloopt in een rnimte, waarom 
heen een galerij, waarin de producten van Venezuela. Bovendien zijn er nog twee kleinere 
zalen en een salon. Dit paviljoen, een der merkwaardigste der ïentoonsteliiug, werd ontworpen 
door den heer Paulin, die daarbij te worstelen had met onvoldoende geldmidaelen, voordl met 
het oog op de rijke decoratie en de kostbare constructie, die een. oppervlakte van 460 M». 

^ • T 
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beslaat. De heer Pattlln heeft deze moeielijkheid overwonnen, terwijl de kosten, niet meer be
droegen dan 61000 frs. Het geheele gebouw is gepleisterd. 

De algemeene indruk van het inwendige is niet aangenaam en wordt grootendeels voort
gebracht door het gebruik van nieuwe construction met klassieke vormen en details, die hierby. 
niet goed passen. De versiering is mat en dof, en toont bovendien alles zeer zwaar. 

P a v i l j o e n v a n Mexico. 

Dit gebouw vertegenwoordigt de geschiedenis en het karakter van den waren bouw der 

Mexicanen. 

schildering, is 
het gebruik van ijzer hier dus ongewettigd; men heeft het gebouw echter van dit materiaal 
gemaakt, omdat het getransporteerd moet worden naar Mexico om daur als museum te dienen. 
Toch is het te betreuren, dat metaal is toegepast, waar men recht had een geheele steenarchitec-
tuur te verwachten. 

De heer Antonio Penaflel, de zeer geleerde directeur van het bureau der statistiek, is belast 
met. het oudheidkundige deel van het gebouw en wij zullen eenige beschouwingen uit zijn 
rapport aan den, minister van openbare werken mededeelen. 

»De vorm van het gebouw is ontleend aan dien van de oude T e o c a l l i s . en de versiering, 
die oorspronkelijk zuiver Mexicaansch is, werd genomen uit het werk > M o n u m e n t o s de 
l ' a r t e m e x l o an o a n t i q u o" van Domingo Carra, José N. Roviroza en Julio Penaflel. 
Het gebouw van. 70 M, ..lengte qp 40 M. .breedte en .14.60 M. hoogte, bestaat uit een centraal 
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doel en twee op zijde gelegen pftviljo.ens-; het middendeel herinnert aan bet Mexikaansch geloof, 
gewyd aan de zon en het vuur: een groot voetstuk draagt op zijn benedeneinde de teekenen van 
dit geloof en bet bovenste deel de horinneringen aan Bymbolisobe, periodieke feesten die aan 
de beoefening van dien godsdienst /.ijn verbonden. 

Een rij trappen, in bet karakter der oude tempels, leiden naar de overwelfde galerijen, 
waarin zlob twee vrouwenbeelden bevinden, waarvan de vorm U ontleend aan een oudheidkundige 
studie, onlangs door Tula de Hidalgo verriobt, met bet doel om een kolom te vinden, die bij de 
Mexicaanscbe arobitectuur thuis beboorde. 

De galerij beeft tot bekroning het symbool van de zon sTonatiub", die het. oppertoezicbt 
voert oyer de schepping, van »Cipa(;tIi", welke voorstelt de vrucbtbaarmakende kracht van de 
narde, die bot monschelijk geslacht voedt. 

DE POTTERBA.KKERSKÜNST OP DE TENTOONSTELLING. 

Deze tak van kunst-industrie is van alle anderen op het Cbamp-de*Mars bet aobitterendst 
en meest volledig tentoongesteld. Op geen vroegere tentoonstelling is deze met zulk een vor-
scbeidenbeid voor den dag gekomen en heeft zulke proeven afgelegd van den vooruitgang die bij 
baar is te bespeuren. Op dit oogenbUk is men in een tijdperk van renaissance bij bet aardewerk. 
Hij alle inzendingen bemerkt men hetzij welgeslaagde pogingen om iets nieuws te scheppen^ 
betzij vernuftige versieringen en oorspronkclijko vormen. Toch moeten wij bet betreureü, dat 
versobeidene voorname buizen op dit gebied hunne inzendingen hebben achterwege gelaten, 
hoewel zij een belangrijke bijdrage hadden kunnen leveren wat betreft hunne artistieke en 
industrieele waarde. De Franscbe pottebakkers hebben daarentegen bun land alle eer aangedaan. 

De ingang van deze klasse is schoon gedacht en geeft een monumentale voorstelling van 
het karakter en de ontwikkeling van deze renaissance. 

Het comité beeft getracht aan te toonen, boe de arobitecten in alle opzichten zoowel voor 
materiaal als voor decoratie een goed gebruik van aardewerk kunnen maken; men vindt er met 
zeer veel smaak bijeengebracht: terra cotta, gres, lava, aardewerk, mozaiek en glazuur. Niet* 
tegenstaande de kleine ruimte en bet korte tijdsverloop, waarover men te beschikken bad om 
alles ten toon te stellen, is de indruk in alle opzichten zeer bevredigend en belangwekkend. 
Het gebouw staat er Hink en bevallig. Zoowel bet vernuft van den bekwamen architect als de 
vlugge vingers van den draaibankwerker hebben bet aardowprk alle vormen en schakeeringen 
gegeven, die rijk zijn aan fantasie en de stoutste droombeelden verwezenlijken. 

De aurdewerkkunat is de eerste van alle kunsten, zoowel uit een chronologisch als uit een 
tecbnisob oogpunt. Zij is tegelijk machtig, (ijn en soliede. Reeds in de oudste tijden maakte 
de mensch zijn woning van leem, terwijl later grootsche paleizen werden gesticht, wier ruïnen 
nu nog bet tegenwoordig geslacht verbazen. Beter dan de steen kan het aardewerk gemakkelijk 
gebruikt worden bij al de construction der hedendaagsche arobitectuur, die aan bet ijzer zulk 
•een voornamen rol beeft toegekend. Dat bet zich uitstekend voegt bij die nieuwe vormen, 
be wijzer, de gebouwen der Scboone en Vrijo Kunsten op de Tentoonstelling, waar het zich ver
bindt aan bet metaal met diens bijzondere afmetingen en eiscben. Hierdoor bobben de bouw
meesters dan ook de traditionneolo zinken, leien of koperen torentjes kunnen vervangen door 
scboone en indrukwekkende koepels van pannen, veelkleurig aardewerk, waardoor de horizont 
van het1 Champ de Mars nan gloed en kleur wint en het gezicbt aangenaam aandoet. Op de 
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gevels ziju geplaatst bevallige pyramides, met allegorische figuren, slanke pilasters met schilder
achtige ornamenten en prachtige' medaillons naar Lucca della Robbta. De pilaren omgeven op 
oorspronkelijke, decoratieve -wijze met hun metalen bekleeding de vlakken van terra cotta. Hier 
en daar wordt de eentonigheid der muren aangenaam afgobroken door breede lijstversierlngen 
met datums en beelden. 

Niet alleen b\j de Fransche afdeeling is dit op te merken, maar ook verscheidene vreemde 
inzendingen getuigen van den vooruitgang op dit gebied. 

Ook wat betreft de inwendige decoratie is het gebruik" van aardewerk in den laatsten tijd 
op te merken. 

Op de tentoonstelling ziet men aeriën, balusters, leuningen, kroonlijsten, frontons, consoles 
van terra-cotiii, monumentale schoorsteenen van dezelfde stof, allen zeer schoon en fijn van 
uitvoering en amaak. Voor dit doel heeft men dan ook tal van proefnemingen moeten doen, 
die uit een technisch oogpunt van groot belang zijn. 

Daar de to na-cotta uit den aard der zaak niet zoo stevig is als de materialen, die gebakken 
zijn by een hooge temperatuur, heeft men getracht een soort aardewerk te vinden, dat harder 
en solieder is. 

Sommigen hebben het gres beproefd, waarmede men goede resultaten heeft bereikt, weder 
anderen hebben lava bewerkt, dat zich leeut voor groote stukken en waaraan men de meest 
verscheidene vormen kan geven. Zelfs heeft men in navolging van de Ohineezen dakpannen met 
porcelelnbekleedlng gemaakt, een nieuwe uitvinding die aan de industrie weder een groote 
ontwikkeling heeft gegeven. Het mozaïek schijnt ook weder een plaats te willen Innemen 
bij de decoratie binnenshuis, daar de ateliers der mozalekwerkers zich aanzienlijk vermenig
vuldigen. Vele plaatsen op het Champ>de*Mar8 bieden dan ook schoone inzendingen mozaïek 
en doen het met succes wcdij voren met de schoonste werken van dien aard uit Rome, Venetië 
en St. Petersburg. 

Ook wat aangaat de meubels Is de toepassing van aardewerk merkwaardig sedert eenlge jaren. 
Kunstvoorwerpen In kamers, voor vestibules en trappen worden In massa aangetroffen en roepen 
ons de oude dagen voor den geest, toen men zocht naar de verbinding van goeden smaak en 
bruikbaar materiaal. Het aardewerk — dat zijn kwartieren van adeldom niet meer kan tellen — 
schijnt opnieuw in het strijdperk te willen treden tegen zijn oude mededingers: het chineesch 
porceloin der löde eeuw, het fijne en het harde poroeleln der 18de eeuw en het fijne 
aardewerk uit hot begin der 19do eeuw. Tot 1866 werd het door het laatste overwonnen toen 
men de eerste proeven van schildering op émail in het Palali de l'Industrle zag, proeven die ge
volgd werden door die van Duban op het kasteel Blols en ontwikkeld door Sédllle in 1878 in de 
deur van het gebouw der schoone kunsten op de tentoonstelling. 

Hoe lang ook de architecten huiverig zijn geweest om het aardewerk een plaats toe te kennen, 
nu hebben ZQ moeten toegeven en verklaren zij eenparig, dat licht en kleur er mede gebaat zijn. 
Welnu, zonder licht en kleur, geen leven! 

Het Fransche porcelein handhaaft op waardige wijzo zijn ouden roem; geen land kan met 
goed gevolg concurreeren, zoowel wat aangaat de goede hoedanigheden van de stof als de schoono 
vormen der decoratie. Het wit der cemensteenen huizen uit Berry is onberispelijk van zuiverheid 
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en helderheid; daarbij heeft mea alles gedaan om er sohoooe vormen aan te gerea. Ook heeft 
men getracht naar nieuwere en frisechere kleuren. Vooral het blauw is prachtig en in dit 
opzicht heeft Frankrijk alle andere landen verre overtroffen. 

De Chineezen zelfs hebben een geduohten mededinger in Frankrijk. Voor het rood, het zee
groen en het lichtblauw vindt men in het verre Oosten geen weerga. De uitvinding van dit 
nieuwe poroelein heeft dan ook eeu zoodanigen invloed gehad, dat wij kunnen vaststellen, dat 
•/.ij een geheel nieuw karakter en een andere richting aan de nationale productie zal geven. Zij 
is eene werkelijke revolutie op het gebied der techniek. In 1876 schreef de commissie belast met 
de verbetering van de nationale vervaardiging van Sevres porcelein een prijsvraag uit tot ver
krijging van betere resultaten dan de bestaande. 

Het laboratorium zette zich onmiddolijk aan den arbeid om hiervoor een oplossing te vinden 
en deed nogmaals en nu op grooteren schaal de proefnemingen, die men reeds had gedaan om 
de formule van het Chineeache porcelein te vinden, hetwelk in zich alle gewenschte eigen
schappen bevat wat betreft stof en decoratie, die men tevergeefs zoekt bij het harde en zachte 
porcelein en die dan ook sulken hoogen prijs verzekeren aan de porcelelnfabrlkaateo van het 
verre Oosten. Twee jaar daarna ontving de commissie verscheidene opgaven van nieuwe porcelein-
soorten en geef daaromtrent het volgend rapport: *Het Kaolinique", het nieuwe porcelein is 
eoliede; het biedt weerstand aan het staal en is wit en doorsohiJDend. De stof heeft alle goeie 
eigenschappen voor het gieten en het vormen. Het wordt gebakken op regelmatige wijze en de 
temperatuur is aanmerkelijk lager dan die men noodig heeft by het harde poroelein. 

Zijn glazuur, wit en doorschijnend, is er dikker op gebracht dan bij het harde porcelein, 
hetgeen het nieuwe porcelein zacht maakt en de glans en kleur er van verhoogt. De particuliere 
industrie heeft ook van deze onderzoekingen partij getrokken en getracht het zachte porcelein 
te verbeteren. 

Reeds langen tijd heeft de particuliere fabrikant geteerd op de ouie formules on aan het 
toeval veel overgelaten bij zijn onderzoekingen. Over het algemeen volgen zij slechts den weg, 
die hun wordt aangewezen door de geldschieters. Gelukkig dus, dat de Sèvraj fabricatie op 
wetenschappelijlce wijze zich er voor spaude om deze vraag op te losssn. Op die wijze heeft zij 
aan de particuliere Industrie nieuwe stoffen en hulpmiddelen aangewezen, waarvan deze met 
zekerheid gebruik kan maken en met meer waarschijnlijkheid van goeden uitslag. 

VMr alles heeft zij aangetoond dat elke fabriek een laboratorium moet hebben, waar de 
stof, het aardewerk, het glazuur enz. nauwkeurig kunnen worden ontleed. Men laat dan zoo 
weinig mogelijk over aan het toeval en mislukkingen en misrekeningen worden dan tot' een 
minimum teruggebracht. Elke fabrikant zal dan in staat zijn een werk te leveren, dat de 
vrucht is van zijn persoonlijke onderzoekingen en hem tegen concurrentie zal beveiligeo. 

Deze (Tentoonstelling is een ware triomph voor de pottebakkerskunst'van Frankrijk. Da 
oude roem van bevalligheid, oorspronkelijkheid en geest der meesters van de 18de eeuw wordt 
er schitterend gehandhaafd, terwijl nieuwe ontdekkingen hun rijkdom hebben gevoegd bij die 
aloude erfenis. 
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HET SOLDEEREN VAN HET ENGÊL8CH GIETSTAAL EN HET 
VERBETEREN VAN HET STAAL. 

Daar Engelsch gietstaal bij de gewone soldeer tem perat n ur licht afbreekt, heeft men getracht 

eene andere wijze van soldeeren toe te passen, waarmede men betere resultaten kan bereiken. 

Zoo verkreeg men o. a. een soldeorproces, waarbij men een vermenging van het volgende ge

bruikt : 64 deelen- borax, 20 deelen salmoniak,, 10 doelen bloodloogzout en 5 deelen kolophbnium. 

Dit stofpoeder wordt met eene kleine hoeveelheid wateu en een weinig brandewijn vermengd en 

onder voortdurend roeren zoolang in een ijzeren pot verhit, dat alles goed versmolten is ; dan 

laat men de massa in het vat verkoelon en maakt baar weder tot. poeder. De stalen voorwerpen 

die men wil- soldeeren worden rood gloeiend gemaakt, men verhoogt do temperatuur en soldeert 

verder op de gewone methode. 

Een eveneens praktisch soldeerpoeder voor Engelsch, gietstaal .is het volgende: 61 deelen 

borax, 17 deelen, salmoniak, 52 deelen bloedloogzout en 5 deelen kolophonium. De borax en 

de salmoniak worden tot poeder gewreven en in een ijzeren vat zoolang verhit, tot beide zouten 

in het kristalwater van het eerste smelten. • Er verspreidt zich dan een. sterke geur van ammo

niak (geest van salmoniak). De verhitting zet men, onder gestadig roeren, zoolang voort, als de 

reuk van ammoi.iii,ik merkbaar is; af en toe, naarmate het water verdampt, voegt men er frisch 

water bij. Als de ammoniakgour geheel verdwenen is, voegt men er het tot poeder gemaakte 

bloedloogzout en het kolophonium bij en verhit het, weder onder gestadig roeren, zoolang, tot 

het een brei- wordt; eerst drijft het kolophonium bovenop, maar weldra vermengt het zich, met 

de smeltende massa. Dan neemt men het uit het vat, spreidt het op een ijzeren plaat uit, 

waarop de massa langzamerhand opdroogt en eindelijk tot poeder wordt gemaakt.. Dit soldeer

poeder bewaart-men in goed gesloten vaten. Bij het soldeeren strooit men het op het gloeiend 

staal en gaat verder te werk als hierboven ({tapgegeven is. Enkele werklieden gebruiken vóOr 

het soldeeren nog een kleine hoeveelheid; zand- en houden het stalen, voorwerp in het vuur 

Dr.. Mierzinski te Ober-Gerspitz bij Brünn, :gaf voor staal het volgende soldeerpoeder aan: 

300 gr. borax, 200 gr. bloedloogzout, 1 gr. btirlijnsctr blauw werden tot poeder gemaakt, in wa

ter gekookt en door hitte gedroogd. Van de koud geworden massa maakt men poeder, 

vermengt dit met 100 gr. vijlsel van smeedijzer. Dit soldeerpoeder wordt toegepast als bet staal 

witgloeiend ia. 

Tot verbetering van bet staal, en tegelijkertijd als soldeerpoeder, kan men het volgende 

mengsel aanbevelen: borax, salmoniak on witte pek, van alles evenveel deelen. Dit tot poeder 

gemaakt, wordt door elkaar vermengd. De te soldeeren stalen voorwerpen worden roodgloeiend 

gemaakt, dan strooit men het poeder op de soldoerplaatson, laat het afkoelen, maakt het staal 

witgloeiend en zuivert het van het ijzerschuim. Het staal wordt voor het soldeeren er koud 

opgelegd, de soldeerpunten worden nog eens met het soldeerpoeder bestrooid en nadat bet staal 

de soldeerhitte bereikt beeft, soldeert men snel, met lichte slagen, maakt bet stalen voorwerp 

gereed, en laat bet op de gewone wijze verharden. Wanneer men slechts het staal wil ver

harden, raadt Dr. Mierzinski aan, het roodgloeiende staal aan alle kanten met poeder te be

strooien, bet nog eens voorzichtig roodgloeiend te maken en dan in gewoon water te kleuren. 

Door bijvoeging van dit poeder bij het smeden van gedraaid staal of dergelijken, wordt dit 

aanmerkelijk verbeterd. 
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B O U W K U N S T . 

VERVOER VAN EEN HUIS OP 18 MIJLEN AFSTAND PER WATER. 

(Bij fit plaat) 

e Amerikanen zijn bijna tot alles in staat. De plaat geeft echter een staaltje van 
zolfvortrouwon dat opmerking verdient. De inrichting van de villa is aan den voorgevel een 
terras met verandah waaronder de hoofdingang. In de vestinule bevindt zioh de trap naar de 
bovenverdieping ten rechter- en ter linkerzijde de suite Tegen de achtersuite sluit door eeno 
uitbouw verbreed, de eetzaal aan, tevens uit de vestibule toegankelijk. Achter het geheel loopt 
de keuken met wasch- en bergplaats en een afzonderlijken toegang. Op de bovenverdiepingen drie 
slaap- en logeerkamers en boven de keuken de kamers voor dienstpersoneel waarvoor eveneens 
afzonderlij kon opgang. Een en ander maakt met elkander eene vrij groote ruimte. Die ruimte nu 
nam men van zijn plaats zonder dat het noodig was eenige storing in het inwendige te brengen. 

Het huis van den heer Minot Blakeman werd van Wheelens Mills aan de Hauaatonic rivier4 

boven Stratford (Conn.) naar West-Stratford, over een afstand van 18 mijion per water vervoerd. 
Het gebouw beslaat een oppervlakte van 48 a 41 Eng. voet en weegt 'ongeveer 100 ton, torwijl 
bet drie schoorsteenen heeft. Bet stond nanvankolijk op een heuvel ongeveer 400 voet van de 
rivier af en 80 voet boven den rivierstand, dicht by een slingerpad, zooals men op de plaat kan 
zien. Van daar uit had men een prachtig vergezicht over de rivier en de nabij gelegen bosschen. 
Het huis werd, ongeveer 1000 voet noordelijker verplaatst langs de zachte helling van den heuvel 
tot men aan den stylen oever kwam, die 30 voet boven den rivierstand was gelegen. Hier 
werden boomen geveld en greppels gegraven, zoodat het achtereinde der voornaamste steunbalken 
gemakkelijk kon worden neergelaten, wanneer het voorste deel werd weggenomen. Een dër tee-
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keniugen vertoont het huis op het punt om te worden neergelaten door middel van windassen; 

deze neerdaling duurde verscheidene dagen. 
Na het neerlaten werd het bewogen over blokken die op een zachten bodem waren gelegd 

naar de pijlers, op welke zware balken rustten. De eene tedkening laat ons het huis zien ter
wijl het onder weg Is, de andere nadat het geheel over de pijlers is bewogen. 

Bij laag water werden de zware modderschuiten, die wij aan beide zijden opmerken onder 
het huis tosschen de rijen pijlers geschoven; bij opkomenden vloed lichtten deze het huis in 
ongeveer een half uur tijd van aijn steunpunten. Dit geschiedde den 29 Aug. 1888, te half zes 
bij vloed en het gebouw op deze wijze drijvende, met de blokken die te voren in de booten 
waren gelegd, werd met goed gevolg de rivier afgetrokken tegen den stroom op door sleepbooten. 
Zooals de plaat te zien geeft passeerde zij twee ophaalbruggen (de plaat geeft die gaande door 
de »Washington Bridge.") De eigenaar en zijn huisgezin waren in het huis en gebruikten heel 
rustig hun ontbijt terwijl zij de rivier afdreven; de rook steeg zoo vreedzaam uit den schoorsteen, 
alsof het gebouw kalm op den vasten grond stond. 

Deze nieuwe onderneming trok een menigte nieuwsgierigen op de beide oevers der rivier een 

luid hoerah geroep begroette den tocht van het drijvende gebouw. Het weder was in alle opzich

ten zeer gunstig, er was geen windje aan de lucht. 
Op deze wijze zeilde het huis door den mond van de Hausatonic rivier naar de Long Island 

Sound, en bereikte Stratford Point; ongeveer tegen half negen 's avonds sleepten de sleepbooten 
bet drijvende gebouw in de haven van Bridgeport. Vervolgens werden bij den eersten vloed 
de schuiten in positie geplaatst, balken werden gelegd tusschen den oever en de schuiten en 
voor het water afliep, werd met windassen het gebouw aan den wal geheschen en op de reeds 
beschreven wijze nog een kwart mijl vervoerd naar de plaats van bestemming te West-Stratford 
Conn., waar het nu staat, zooals het middelste deel der plaat laat zien. 

De naam van den vervoerder en ingenieur is Burr Curtis, een inwoner van Bridgeport. Het 
werk werd zoo handig volbracht, dat de eigenaar Blakeman constateerde dat geen balk gebro
ken, geen stukje pleisterwerk gevallen was gedurende het vervoer en dat alleen 8 dollars waren 
besteed aan metselwerk. De oorspronkelijke waarde van het huis was 5000 dollars, terwijl het 
vervoer nog geen 1200 dollars kostte. 

HANS VREDEMAN DE VRIES. 

Dr. G. Galland schrijft het navolgende omtrent Vredeman de Vries, hetgeen voor ons 
vooral van belang is, daar deze tot een onzer grootste bouwkundigen mag gerekend worden. 

Hans Vredeman de Vries neemt een der eerste plaatsen in onder de meesters der noordelijke 
renaissance; zijn werken hebben vooral den laatsten tijd de aandacht van velen getrokken. Wij 
zullen trachten het een en ander van zijn leven, zijn richting en zijn werkzaamheden mede te 
deelen. 

Hans Vredeman werd in 1527 geboren te Leeuwarden; hij was de zoon van een Duitsch 
soldaat en ging in de leer bij zekeren Reyer Gerritszoon, een Amsterdamsche glasschilder. Na 
vyf jaar zette hij zijn leerjaren voort te Kampen, om later in Mechelen en in het, kunstrijke 
Antwerpen door te werken, waar hij mede-arbeidde aan de voorbereiding van de ontvangst van 
Karel V en diens zoon Philips. 
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Wij kunnen aannemen dat de Vries reeds toen bekend was met den bpi^wmeester Pieter 

Koeck van Aelst en met diens vertalingen van de arohitectuurwerken van Sebastiaan Serlio. 

De bekende kunstenaarsbiograaf van Mander deelt echter mede, dat de Vries de werken van 

TEoeck eerst heeft leeren kennen na zijn terugkeer in een dorp in Friesland, bij een onbekend 

gebleven houtsnijwerker. De studie van deze geschriften wekte hem op om zelf zijn werken in 

het licht te geven en bouwmeester te worden. 

Sedert het jaar 16B6 verscheen dan ook de uitgave van tal van architectonische, decoratieve 

en kunst-nijverheidsontwerpen, die zijn naam overal deed vestigen. Deze werken werden door 

de kopergraveurs Gerard de Jode, Hyronimus Koek, Philips Galle en anderen verspreid. 

Karakteristiek is het van den meester dat zijn eerste werk een verzameling van cartouches was. 

Zijn eerzucht vond echter geen bevrediging in zqn vaderland, zoodat hij, na protestant te 

zijn geworden, met zijn familie vertrok naar Aken, Luik, Antwerpen en Brussel, waar hij de 

villa van den schatmeester Aart Molkeman met kleurrijke perspectieven decoreerde. H\j beleefde 

in Brussel het beleg door den Spaanschen veldheer Parma (1585) en spoedde zich daarna over 

Frankfort a. Main naar het hertogdom Brunswijk, waar hij te Wolfenbuttel, in de omgeving 

van prins Julius en na diens dood in de hoofdstad van dat land werkzaam bleef. In 1591 

vinden wij hem bezig aan de versiering eener kapel van de Peterskerk te Hamburg, later kreeg 

hij belangrijke opdrachten in Dantzig. Van Hamburg trok hij naar Praag, waar zijn zoon 

verblyf hield. 

Nadat hij ten derde male naar de Elbestad heentoog en overal bewondering wekte voor zyn 

fraai geschilderde perspectieven, besloot hij weer naar ons vaderland terug te keeren, waar 

de toestanden door den tachtigjarigen oorlog een geheel ander aanzien hadden verkregen. 

Eerst woonde hy te Amsterdam en eindelijk in 1604 in den Haag om daar zijn nomaden

leven te eindigen. Met dit doel trachtte hij een benoeming te krijgen tot professor aan de 

Leidsche Hoogeschool. Niettegenstaande de bemoeiingen van prins Maurits, die ten zeerste 

ingenomen was met zijne nieuwe perspectieven, welke de Vries aan den prins had opgedragen, 

gelukte deze poging hem niet en was hij hierdoor zoo zeer teleurgesteld, dat hij weder naar het 

buitenland vertrok. Na dien tijd is zijn geschiedenis onbekend en weet men zelfs niet met 

nauwkeurigheid op te geven, waar hij is overleden, hoewel men in de voorrede van zijn door 

Paul de Vries uitgebreid bouwkundig werk (Architectura Praeclara Et Ezimia Scientia 1607) 

vermeld vindt, dat hij in 1607 niet meer in leven was. 

Uit zijne gezamenlijke kunstwerken (ongeveer 84 boeken) spreekt een rijk, energiek en 

eigenaardig talent. Hans Vredeman de Vries is nooit een praktisch architect geweest. Wij 

herkennen in zijne werken in zijn abstracte wijze van teekenen den Duitschen aard van den 

meester; de grootste Duitsche kunstenaars als Dttrer en Cornelius waren immers voor alles tee* 

kenaars. Zijn Hollandsche landgenooten, mannen van de praktijk, gunden slechts een onder

schikte plaats aan de architectuur-teekening. Opvoeding en voorbeelden had de Vries te danken 

aan de Vlamingen, intusschen was het hem aan te zien, dat hij een Fries was, daar hij nooit 

de fijnheid en zekerheid van stijl verkreeeg, die de oude Vlaamsche meesters van de Italianen 

hadden overgenomen. In de geniale hardnekkigheid getuigt zijn vindingrijk verstand weder 

geheel Hollandsoh te zijn. De aard van drieerlei volken weerspiegelt zich dus in zijn arbeid en 

in zijn persoonlijkheid. 

Zijn werkzaamheid in bet publiek vangt aan in den tijd, dat de ornementale richting van 

de gebroeders Floris te Antwerpen nog den glans der nieuwheid bezat. Te dier tijde verschenen 
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van hem twee vorzaiuelingen cartouches (1555 en 1557) en eenige jaren later een verzameling van 
z. g. grotesken. 

Tijden Cornelia Floris het beroemde, Antwerpsche raadhuis bouwde, gaf hij (1568) een vrije 
bewerking der antieke zuilenorden in het licht, waarbij de ornamentiek de hoofdrol speelt* 
Eerst veel later verschenen zijn eigenlyke arohitectoni«ch,e-tbeoretische werken, zjjn b o u w 1 e e r 
naar Y i t r u v i u s (1577—1581) en zijn leer en toepassing van de perspectief. Zulke theoriedn 
behoorden in Nederland tot de zeldzameverschynselen. P i e t e r K o e c k van A e l s t meende 
nog zjjn leer van de zuilenorden, te moeten rechtvaardigen, terwijl hij in de voorrede 
schreef dat de voortreffelijke Albreobt Dürer wel ia waar een boek over de versterking van 
steden, kasteeleu enz. had vervaardigd, maar daarbij over de architectuur versieringen geheel 
had gezwegen. 

Eerst in 1572 verscheen bij H a n s L i e f r i n c k te Antwerpen een nieuwe bewerking der 
zuilenorden, waarvan H a n s Blum uit Lobr aan de Main de uitvinder was. De Vries maakt 
van deze >61oem" melding, maar voor alles roemt hij Vitruvius, Serlia en den Franschman Jacob 
Androuet Ducerceau. Uierdoor vervalt dus de beschuldiging van A. Schoya, die Ducerceau 
een nietswaardigen navolger van de Vriea noemt. 

Inderdaad kwam de eigenlijke bouwleer van Ducerceau een weinig «post fertum" uit; dit 
kan ons echter niet verwonderen van een meester, die het nooit erpstig gemeend heeft met de 
antieken eu hunne technische gestrengheid. 

Het antieke neemt echter bij de Vries steeds een tweede plaats in eu komt na de vormen 
die al naarmate landaard en tijd verschenen. Hij spreekt deze gedachte als volgt uit: »Immers 
in deze landen heeft men met andere verhoudingen (dan in de zuidelijken) te doen; in de groote 
handelsplaatsen namelijk, waar aan ruimte gebrek is, moet men voornamelijk in de hoogte 
bouwen en toch niettegenstaande deze beperking voor goed licht zorg dragen. (1578,)" 

Zijn neiging, om alles zooveel mogelijk, (b. v. de soorten van tuinaanleg en de trappen van 
bet meuschelijk leven) naar het schema der i zuilenorden te behandelen, Toscaansch, Dorisch, 
Ionisch, Korintisch en zaamgesteld, toonde aan, hoe hij het antieke alleen uitwendig huldigde. 

Zijn zoon P a u l de V r i e s overdreef dit nog meer, door de vijf zinnen met de antieke 
orden te vergelijken en b. v. den smaak ala korintisch aan te duiden. Het middelpunt 
van deze architectonische vorming is de ornamentiek, die den naam geschonken heeft aan de 
V l a a m s c h e b o o g r e n a i s s a n c e . 

Wat de ornamentiek aangaat, ging de renaissance van bet begin af aan haar eigen weg. 
Zoo schiep zij 4e cartouche, die zich echter reeds in de gothiek geopenbaard bad. Het zooge
naamde rolwerk vertoonde zich oorspronkelijk als natuurlijken stijl voor randen, sobriftstrooken 
en stijlen, dus lichamen die zeer zacht en elastisch moeten zijn, daarom waren deze eigenschappen 
den eersten vorm der cartouche eigen. Voor de architectuur was dit karakter weinig geschikt, 
en zoo kwam men er toe het te wijzigen door den invloed van een lichaam dat elasticiteit met 
bardheid verbindt, door .geplet ijzer. Aan deze metaalachtige cartouche, die voor ons bet kenmerk 
der Vlaamsche renaissance is, ontleende de Vries met voorliefde zijne vormen en bij ontzag zich 
zelfs niet, deze aan te wenden als architectonische modellen voor gevels. 

Door den zonderlingen smaak van dien tijd hebben wij aan hem eene groote hoeveelheid 
arcbitectuurvoorbeelden te danken, verkregen uit de onuitputtelijke bron van zijne schitterende 
fantaisie. 

Men overtuigo zicfa hoe verschillend eu bekoorlijk bij op die wijze de antieke orden, zuilen, 
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pilaren, voetstukken, konsoles en balken weet te dekoreeren. Fraaie gevels in deze cartouche 
vormen kunnen door architeotonische behandeling of bywerk elk denkbaar karakter verkrijgen; 
vrij zien deze gedeeltelijk gevormd op rustieke wijze, met obelisken, kransen, cartouches of 
vreemde ornamentiek versierd. Xyn gevels, dan eens voor gehouwen steen, dan eens voor ge
mengde materialen geschikt, hebben enkele of paarsgewijze aangebrachte zuilen, bijv. pilasters 
op verschillende wijzen geplaatst, doch ook karyatiden, zuilen met jonische kapiteelen, meest 
doorloopende balken, nissen tusschen zuilen, balustraden over de boofdkroonlyst, somtijds antieke 
arkaden gelijkvloers enz. Boog- en andere vlakken zyn gewoonlijk met cartouchen of dergelijke 
ornamenten bedekt. 

Zuilenrijen en trappen volmaken in enkele gevallen het schitterend geheel aan den gevel. 
Mislukt schijnen echter zyne gebrekkige pogingen voor ontwerpen voor torens, waaraan bij af
wisseling van vorm, alle levenskracht ontbreekt. 

Eindelijk brengt hy z|jn, met alle vormen en motieven vertrouwden, bonten stijl ook over 
op de groote ruimten in verschillende gebouwen Hij schept ware ideaaltypen van kerk- en 
hofgewelven, groote en kleine zalen die hem keomerken als een groot architectuursohilder. De 
zoogenaamde toskaanache orde verbindt hij hier ook met de rustiek, de korintische en samenge
stelde met groote pracht. Antieke zuilen overdekt hij met kruisgewelven. Zjjne verzameling 
van perspectieven is ook rijk aan interressante binneuversieringen en indeeling van vertrekken. 
Maar hy beperkt zijne voorbeelden niet alleen tot enkele gebouwen hij breidt die ook uit tot 
geheele straten, pleinen en gedeelten van steden, die hij versiert met gebouwen van verschil
lende omvang en karakter en waarbij zelfs aan de Gothiek een bescheiden aandeel gegeven wordt. 

Al mag men b\j dit alles de Vries verwijten dat hy van te veel verschillende bouwstijlen 
gebruik maakte, en de versiering hoog opvoerde ten nadeele van de monumentale waarde der 
architectuur, men kan toch niet ontkennen dat zijne ontwerpen karakteristiek zjjn voor eene 
richting die haar zwaartepunt minder geplaatst heeft in de inwendige constructie dan wel in de 
uiterlijke versiering. 

NOG IEÏS OVER DE EIGENSCHAPPEN EN DE TOEKOMSTIGE TOEPASSING 
VAN HET IJZER. 

De laatste lijden hebben doen zien hoe het ijzer ook voor kunstdoeleinden op allerlei wijze 
wordt toegepast, en hoe men tegenwoordig uit deze stof producten vervaardigt, waaraan men 
vroeger niet zou gedacht hebben. Even talrijk echter zijn de wijze van behandeling, die het 
ruwe materiaal moet ondergaan tot het bruikbaar giet, smeed-yzer of staal is geworden. Wn 
zullen de voornaamste perioden die het yzer doorloopen, noch eens bespreken. 

Het eerste product der hoogovens is het spiegelyzer, dat wit, hard en bros is, ook vol blazen 
smeltend by O'. 1400*0. Wanneer goede zuivere erts wordt gebruikt, dan is het uitstekend 
voor tempergieten geschikt. Het koolstof gehalte bedraagt daarin 4.6 tot S.5 pCt. 

Wit ijzer is zeer hard, eveneens gekristalliseerd, gemakkelijk smeltbaar (bij 1400°) maar 
vloeit dikker, koolstofgehalte 8.6 tot 6.76 pCt. Deze beide soorten zyn slechts in platen in den 
groothandel en worden dan eerst verder versmolten tot grjjs ijzer, waarby het koolstofgehalte 
daalt en onreinheden verslakken, en slechts het yzer voor grove gieterijen (bouwartikelen, 
zwaarste machine deelen, «uilen en pilaren) overblijft. Het smeltpunt is 1600 tot 1«000C. kool
stofgehalte 2.57 tot 1.66 pOt. De drukvastheld is het dubbelde van gewalst smeedyzar. 

Smeedyzer houdt slechts O.l tot 0.6 pOt. koolstof en smelt eerst b̂ j 2000° O. 
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Staal van de euiverste itof, (zooals pianosnaren) houdt 8,13 pCt. koolstof. Men ziet almede 
den groeten invloed ran het koolstofgehalte op het smeltpunt en de kwaliteit van het materiaal. 
Staal bevat 0.6 tot 1.5 ja zelfs 2.8 pOt. koolstof, is buitengewoon rekbaar en smelt bij ISSO0 C. 
Chemisch zuiver ijzer, zooals het dikwijls in laboratoriums wordt gemaakt, is bijna zilverwit, 
weeker en beter te behameren dan gewoon smeedijzer maar minder vast, dan dit. 

Chemisch zuiver ijzer verkregen uit ijzeroxyde en ijterchlorld door reductie met watewtbr-
gas Is grauwachtlg wit, zeer week, gponsachtlg en poederachtig. Door electrlcltelt, dus galvano-
plastlsch bezonken Ijzer Is zoo hard als staal, zeer geschikt om tot poeder te maken en zilverwit. 

Nu volgden de legeeringen. Behalve de In het groot gemakkelijk te verkrijgen mangan-
legeerlngen (van bessemerstaal,) worden ook gemaakt legeeringen met wolfram (hard metaal) 
voor bijzonder harde snijwerktulgen en legeeringen met chromium. Met nikkel wordt ijzer hard, 
roest het niet zoo gauw als anders en verandert buitendien van kleuï; 8 pOt. nikkel maakt 
wit; 1 pCt. grijsachtig wit; M pCt. grijs; met dichten, fijnen korrel. 

IJzer met zilver gelegeerd brengt schoone, zeer harde en uitstekend te polijsten mengsels 
voort, geschikt voor-fijnere mechanische doeleinden, eveneens met aluminium, waaruit zeer fijn en 
schoon bloemwerk Is te vervaardigen. Voor speciaal electrlsch gebruik, wordt ijzer gelegeerd met 
Blllölum ter bescherming tegen salpeterzuur. 

Zooals uit het bovenstaande blijkt, zijn de legeeringen van Ijzer legio en is het veld nog 
steeds geopend om na ijverige onderzoekingen nieuwe en doelmatige te vinden. 

Onder bijzondere omstandigheden verbindt zich ijzer met kwik tot een sterk, zilverwit amal-
gamlum dat groot weerstandsvermogen heeft tegen vocht en atmosferische invloeden; men zou 
dus hiermede vernis en glazuur kunnen vervangen, hetgeen werkelijk wel de moeite waard Is 
om eens te beproeven. 

De galvanische bescherming van het ijzer tegen roest door middel van zink, tin, messing en 
koper, die nog steeds te weinig wordt toegepast is hoogst gewichtig voor de nijverheid. Men 
heeft een zekere angst om deze wijze toe te passen, omdat de noodlge apparaten goede zorgen 
en behandeling vereischen en dus meer kosten veroorzaken. Maar deze reden Is niet geldend, 
daar ook andere werktuigen kosten en moeiten met zich slepen. 

Men kan niet genoeg aantoonen dat op het gebied van de «lectrloitelt voor het ijzer bijzonder 
veel te wachten is; want niet alleen, dut het Ijzer In staat is een galvanlschen stroom van elke 
sterkte te geven, maar een beter vervaardigd ijzerdraad kan den itroom beter geleiden dan de 
tegenwoordige en oen ijzeren kan hierdoor magnetisch worden en dus In staat zijn om stroomr 

licht, kracht en warmte of anderen arbeid op te wekken. 
Men kan dus stoom- gas- of water-motoren, stoomketels, dure machines enz. wanneer het 

goed toebereid Is door het ijzer laten vervangen. Daardoor kan men mllliarden uitsparen aan 
koper, machines enz. en men ziet dus dat het de moeite waard Is de onderzoekingen met ijzer 
voort te zetten. 

Het zou ten zeerste aan te bevelen zijn een verzameling ijzerlegeerlngen te hebben, zoowel 
voor den machine-bouw als voor de geschutgleterjj, de electro techniek; en met kracht moet 
gewerkt worden aan de verbetering der constructie van ijzer-elementen (batterijen voor licht en 
galvanoplastiek), dan zullen de goede gevolgen ook niet uitblijven voor de fabricatie van tele
graafdraden. 

Ten slotte willen wij nog melding maken van twee producten met behulp van IJzer vervaar
digd. "Wanneer men twee gietijzeren platen tegenover elkaar in kaliloog plaatst en een galva-
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nisohen stroom laat doorgaan, ontstaat een ker»-rood yterzure kali, die in vorworijon ran het 
hoogste belang kan zijn. 

ID Engeland gelukte het een scheikundige, diamantsplyters samen te stellen door koolwater
stof gasvormig door een gloeiende smeedijzeren plaat heen te persen, waardoor hij kolen van-don 
gewenschten vorm verkreeg. Men kwnm op dit denkbeeld door het hooge koolstof gehalte van 
verschillende ijzersoorten en men liet dat de uitslag de verwachtingen niet teleurstelde. 

HET GEDENKTEEKEN VAN BEIEREN BIJ WÖRTH. 
Dicht bij den westelijken uitgang van Worth, ter rechterzijde van den straatweg naar 

Proschweiier, ligt het zoogenaamde soldatenkerkhof; hier had gedurende den slag een hevig 
handgemeen plaats en liggen vele krijgslieden begraven, zooals men kan zien aan de talrijke, 
door eenvoudige houten kruizen versierde grafheuvels. In het midden van deze plaats verheft zich 
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midden bevindt zich een 2 M. hooge poort, die gesloten wordt door een eikenhouten met koper 
beslagen deur. Bovenop verheft zich een 3 Meter hoog postament, eveneens van witten zand
steen, aan welks [voet de Belersche leeuw, In brons gegoten, rust. Hierop is aan den voorkant 
geschreven: »Beleren aan zijn gevallen Zonen." Op de achterzijde leest men: «opgerichtin 1888" 
en op de rechter- en linkerzijde »1870" en »1871." Boven het postament nu is de prachtige 
kolossale groep van brons: >de genius van den roem met wijd uitslaande vleugels, In de opge
heven rechterhand met een lauwerkrans, zich neerbuigende over een soldaat, die neerzinkt op 
een vernielde mitrailleuse." 

De rechterhand van den krijgsman omknelt nog het strijdmes, terwijl de linker de Belersche 
vaan krampachtig tegen de borst drukt. 

De feestelijke onthulling van het gedenkteeken bad plaats den 6den Augustus, den verjaar
dag van den slag bij "Worth, in tegenwoordigheid van duizenden deelnemers en toeschouwers. 



I7ff 

H E T GEVAAR VAN BOVEN GROND ELECTRISCHE LEIDINGEN IN STEDEN 

Zooal, bekend is, werd in New-York het bevel uitgevaardigd, dat alle electrische leidingen 
boven den grond, daaronder moesten worden verplaafst. 

De burgemeester dezer wereldstad had gewichtige redenen om zulk een order te geven- niet 
rmnder dan 200 ongelukken van meer of min ernstigen aard hadden plaats gegrepen en ™ n 
veroorzaakt door electrische kabels op palen. In elke stad zou het niet kwaad zijn, indien men 
bedacht was op die wijze veel gevaar te voorkomen. 

Wel is waar zijn er in Europa niet veel steden met inwendige telegraafverbindingen, maar 
toch .s het merkwaardig dat in alle, waar zij zijn, - behalve in Parijs - de geleidingen boven 
op de daken zijn aangebracht. AI is nu deze wijze van geleiding wel niet zoo gevaarlijk als 
d . met palen, toch biedt zij verscheidene niet te verwaarloozen nadeelen aan. Daarbij komt dat 
de l e g g e n op daken voortdurend onderhevig zijn aan temperatuursveranderingen en dus zeer 
moe.ehjk en niet dan ten koste van goede controle en zorgvuldig onderhoud zijn te isoleeren 
Bovend.en geve. zij door hunne plaatsing aanleiding tot inductiestroomen, die allerlei storende 
nadeelen voor een geregelden dienst ten gevolge hebben. 

Dit is echter nog slechts materieele schade, maar wanneer men eens bedenkt, hoe in de 

omgeving van Parijs een der electrische lichtkabels met sterken druk, zelfs zonder te scheuren 

by een onweder de aangrenzende telefoon en telegraafdraden kan aanraken; in dit geval ziin 

de gevolgen voor de personen, die werkzaam z^n aan de telefoon- of telegraaftoestellen vreeseli k 

en veroorzaken zy met zelden den dood. In Amenka «iet men dikwijls dat de hevige storm n 

de paalgele^ngen naar den grond werpen en groote verstoringen veroorzaken. Was nu de vraa* 

slechts oe palen weder op te richten, dan zou de zaak zoo heel erg nog niet zijn, maar welk! 

gevolgen ebben zulke onheilen niet in drukke, woelige straten, waar de menschen worden 

blootgesteld aan eene aanraking met de draden. De honderden onzichtbare paardenkrachten. die 

elke draad m . c h vervoert, zijn in staat om duizenden menschenlevens te vernietigen 

In Amenka is men op dat punt zeer onvoorzichtig en het is of de gejaagde stemming der 
nuddelpunten van handel en bedrijf de noodige bedachtzaamheid uit het oog d L v Z n Ma 

een verschrikkelijk voorbeeld rijst ons het onheil der stad Johnstown voor den geest 

In Londen wordt men voorzichtiger en de .Board of trade", luisterende naar de waarschu-

Z^vir^Z elderS' ^ SleChtS " ^ V00rbeb0Ud t 0 e S t e m m ^ o? t r a g e n van elec-
tnsch hcht zooda de2e vergunningen steeds voorloopig Zijn en weder kunnen worden ingetrokkn 

Panjs. de .VUle Lunuerè" komt altijd eenigszins achteraan bij de invoering v a n n t u w e u t 
v.nd.ngen op d . geb.ed. maar toont dan ook partij te trekken van de wenken die de o n l r v t -
dxng heeft gegeven. De kabels liggen dan hier ook onder den grond en wel op de Tolgende 

Z h o k
 S l ^ : P ê e D O e ë Z a m e n ^ ^ ^ d e b — f ** ^ P t e van 0.60 Mete 

verhoekte kanalen met betonmuren aangelegd. In de zijmuren zijn dwarsijzers aangebracht vo 
de porcelcnen knoppen en op den bodem verticale standaards om de kabels op te leggen De 
kanalen worden na plaatsing der kabels met 8 cM. dikke platen van beton geslot ï . hierop 
komt dan grond waarop weder een dunne betonlaag met het asphalt van het trottoir. Op be! 
paalde afstanden zijn openingen, bedekt met ijzeren platen, ter controle en ter verbinding met de 
overigen, die 1,5 M. dieper liggen onder de rijwegen. 

De voordeden van dezen aanleg springen duidelijk in het oog. Wel is hij aanmerkelijk 
kostbaarder, maar waar het behoud van menschenlevens op het spel staat, moeten, dunkt ons 
alle geld bezwaren zwygen. 
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B 0 ü W K U N S T 

E E N S T A A L T J E D E R B O U W W I J Z E TE B O S T O N . 

(Bij de plaat.) 

ijl Rebben er wel eens op gewezen, tot, welke ontzaggelijke hoogte de Amerikanen 

hunne "gebouwen weten op te trekken. Dn plaat geeft hiervan op nieuw bewijs. Hebben 

dergelijke torenhooge gebouwen veelal de eigenschap bijajpnder weinig verhouijing te bezitten 

zelfs nog minder versiering, dit ontwerp maakt hierop eenige uitzondering. In den beneden-

bouw is op te merken, dat deze geroepen is een groote bovenlast te dragen. De middenver-

deeling breekt tusschen de hoekpilasters bet eentonige der gevels en de kroonlijst is van dien 

aard, dat met de groote hoogte is rekening gehouden en dus hare roeping niet verloren gaat. De 

kosten van dezen bouw, die voor rekening van de heeren Norcross. Brothers geschiedt, is 625.000 

dollars, een zeer aanzienlijk cijfer, waar de bodem weinig uitgaven vereischt, maar alles aan 

den bovenbouw kan ten koste gelegd worden. De drie onderste vercliepingen zi|n in graniet, de 

bovensten in zandsteen. De breedte des gevels is 78 x 93 voet, de hoogte 184 voet. Al-s bouw

meesters worden genoemd de heeren Shepley, Rutan en Ceolidge. 

DE VERLICHTE FONTEINEN 01' DE PARIJSCHE TENTOONSTELLING. 

Tot de meest aantrekkelijke merkwaardigheden der wereldtentoonstelling behoort de grootsche 

fonteinenaanleg op het Champ de Mars. Op zich zelf is hij al van beteekenis als een decoratief 

werk, en 's avonds maakt hij den indruk van ^en in zijn soort eenig en prachtig vuurwerk. 
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Deze aanleg bestaat uit twee aan elkaar verbonden en samenwerkende hoofddeelen, waarvan 

de een door de op dit gebied zeer bekende firma Galloway & Sons te Manchester, de andere door 

de algeraeene directie der tentoonstellingswerken werd ingericht. De fontein van Galloway of 

de groote stralenbundel, die reeds op verscheidene tentoonstellingen (1886 te Londen, 1887 te 

Manchester, 1888 te Glasgow) de algemeene bewondering wekte, bevindt zich tusschen het Paleis 

der >Beaux-Arts" en dat der »Arts Libéraux." Zij bestaat uit een verbinding van talrijke sterke 

waterstralen van 40—50 M. hoogte, welke watermassa door 18 sterke booglampen, elk ter sterkte 

van 60 ampère, met aanwending van reflectors verlicht wordt. Deze lampen, waarin de kool

houders nagenoeg horizontaal liggen en die met de hand kunnen bewerkt worden, zijn geplaatst 

in een cirkelvormige kamer met openingen in den vorm van schoorsteenen onder het kolossale 

achthoekige bekken. De afstand der koolspitseu wordt door schroeven geregeld. 

Om nu het binnendringen van het licht in den waterstraal mogelijk te maken, ligt in het 

binnenste van het bassin, iets hooger dan den normalen waterstand een glazen schijf waardoor 

de lichtstralen heendringen. De verschillende kleuren van het licht verkrijgt men door gekleurde 

glazen, en wel door middel van een met hefboomen bewogen mechanisme dat tusschen de glazen 

schijven en het daaronder opgestelde verlichtings-apparaat wordt geplaatst en dat bestaat uit 

een toestel met glazen in 5 beweegbare ramen en elk in 5 rijen. 

De groote water- of soms vuurbundel bestaat uit een dubbelen middenstraal en uit twee 

concentrische ringen, tol welke 6 of soms 10 verticale stralen behooren. In het midden van het 

achthoekige bassin zijn bouquetten van rieten buizen aangebracht, waaruit het water opspringt, 

zoodat 's avonds een reusachtige vuurkolom van verblindenden glans ontstaat. 

Door een meer dan 40 M. lang kanaal is het bekken der Galloway fontein verbonden met 

de tweede fontein ; bij deze is de hydraulische, elektrische en optische inrichting van de ingenieurs 

Bechmann en Richard, de monumentale deelen zijn van den architect Formigó en den beeld

houwer Coutan. 

Deze tweede fontein, die zeer eigenaardig is ingericht, werpt 16 verticale en 14 parabolisch 

kromme, horizontale stralen en voor de verlichting dienen 80 booglampen, elk van 4Ü ampère. 

Terwijl men de loodrechte waterstralen, zoowel de enkele, als die tot bundels vereenigd zijn, 

verkrijgt uit openingen van de geringste doorsnede, welke aan de uiteinden der gebogen buizen 

hoven de glasschijf zijn aangebracht, moest er een bijzondere studie gemaakt worden van de 

verlichting der parabolisch gebogen waterstralen van 22 cm. doorsnede en 4.5 M. hoogte (deze 

springen uit den bek der dolphijnen, uit de horens van overvloed en uit de vazen.) 

Na talrijke proeven heeft men de inrichting zoo gemaakt, dat het water door horizontaal in 

de mondingen aangebrachte openingen in den vorm van een elliptischen ring wordt uitgeworpen; 

uit het midden van dezen ring komt de lichtbundel te voorschijn. 

In het bassin komt nog een rij loodrecht opstijgende vuurkolommen het effect der verlich

ting verhoogen. De hier gebruikte lampen, in welke de electrische stroom zelf de reguleering 

bewerkstelligt zijn geplaatst deels in een- kamer onder het bovenste bekken, deels in onder-

aardsche gangen. Het geheele verlichtingstoestel is verplaatsbaar door middel van schroeven op 

een zelfde voetstuk. Afgezien nog van het voordeel, dat op deze wijze de inrichting veel gemak

kelijker te controleeren is, wordt de warmteontwikkeling, die bij het systeem van Galloway licht 

aanleiding zou kunnen geven tot het barsten der glazen enz. tot een minimum teruggebracht. 

De gekleurde glazen zijn op den verticalen weg der lichtstralen geplaatst. Door de totale straal-

breking, wordt de geheele lichtmassa door het water opgenomen en zoo volkomen vérlidbt, dat 
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niet één lichtstraal verloren gaat, zelfs dan wanneer de di'kle van den waterstraal niet meer dan 

2—8 mM. bedraagt. De waterstralen die uit de horens van overvloed, de vazen enz., evenals uit 

het in het bovenste bekken zich verheffende rietbouquet te voorschijn springen, voeden een 40 M. 

breeden in het onderste bekken zich uitstortenden waterval, die buitendien nog versterkt wordt 

door de onder de kiel van het schip kunstig nagebootste golven. Het kanaal, met welk het 

onderste bekken in verbinding staat, heeft 14 kleine in twee gelijkloopende lijnen gerangschikte-

waterstralen, die zich voordoen als verkleiningen Van den groeten waterbundel en die bestaan 

uit 17 zwakke stralen, die door den luchtweerstand wórden gebroken en in stof omlaag vallen. 

Anderen hebbon de gedaante van een bloem, terwijl 5 dunne, gebogen stralen de bloemkroon 

vormen, uit wier midden een zesde dunne, loodrechte straal naar boven springt.. Al deze com

binaties van licht en water zijn wonderbaarlijk en topverachtig schoon. Nu eens vormen de 

middelste stralen met die van den omtrek fonkelende cascaden, dan weder stijgen zij als een in 

lieht gedoopt Gothisch bouwgewrocht vol majesteit-omhoog, soms ziet men een fijnen vuurregen, 

een oogenblik daarna storten hevige vuurstroomen omlaag, én dit alles zonder dat men, zooals 

bij andere vuurwerken, bevreesd behoeft te zijn voor buskruitlucht, rook of brandgevaar. 

Niet weinig draagt de omstandigheid, dat de lichtbron geheel voor het oog verborgen is, 

mede tot den grooten verrassenden indruk. Wat de loodrechte stralen betreft, moest men hiertoe 

een bijzondere • inrichting maken; de als riet gevormde fonteintjes van de kleine waterstralen 

werden rondom de glazen schijf geplaatst; eveneens maskeerden zij in het midden van het 

groote achthoekige bassin het rietwerk en de 17 glazen schijven voor den grooten stralenbundel. 

A Het geheel wordt gedreven op eene 

voor het publiek onzichtbare wijze,. 

van uit een klein, hoog gelegen pavil

joen met glazen muren, dat achter een 

boomengroep is verborgen op ongeveer 

50 M. afstand. Hieruit heeft men een 

gezicht op den geheelen aanleg en 

het staat in communicatie door middel 

van een onderaardschen gang met de 

kamers onder den grooten waterstraal, 

De hier opgestelde beambte heeft vóór 

zich behalve een rij elektrische druk

knoppen, nog een aantal genummerde 

hefboomen, door middel van welke 

hij op de kranen der 48 verschillende 

waterstralen en op het mechanisme der in- en uitschuiving van de gekleurde glazen kan werken. 

Voor de laatste dienen twee rijen hefboomen, waarvan de eene in de kamer onder den grooten water

straal, de andere in de kamer onder de bovenste schaal van den fontein van Form igó- Gou tan is 

aangebracht. Elke rij omvat 5 groepen elk van 5 glazen, dus te zamen 25 hefboomen. Op een 

bord in elk van deze kamers verschijnen telegrafische teekens, door den algemeenen leider aange

geven, zoodat de afwisseling van vorm, grootte en kleur tegelijktijdig in alle deelen kan worden 

aangebracht. Uit de kamer van de bediening der fontein Formigé-Coutan voert een trap met een 

valdeur naar buiten, terwijl naar de onder het kanaal loopende gangen, die de beide kamers verbinden, 

twee symetrische trappen leiden. Het noodige water wordt genomen uit de stedelijke waterleiding. 

B 
A en B Verlichting hori/onlnle wiilcrstrnlcn. 

C Idem Galloway fontoio. 
D Idem ' Slniicnbundcl. 
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In het geLpel zijn ongeveer 300 openingen voorhanden, die minstens 360 L. water in de 
seconde of 1100 M'. in het uur geven. De eiectrische stroom van de 48 booglampen wordt 
geleverd door de maatschappij Gramme uit een der centrale stations, die door het internationale 
electriciteitssyndicaat ter beschikking van de verlichting der tentoonstellingsterreinen zijn gesteld. 
Tot het voortbrengen van dezen stroom wordteen bedrijf kracht van 250 paardenkrachten vereischt. 

Omschr i jv ing ; der f o n t e i n e n . 

De fontein van den beeldhouwer St. Vidal, geplaatst in de as van den Eiffeltoren, is onge
veer saamgesteld als een pyramid aal monument; aan haar voet rusten de standbeelden der vijf 
werelddeelen, in het midden de aardbol, waar om heen de beelden van Nacht, Liefde en Kunst 
die van de Schoonheid ondersteunen. Deze allegorie, die veel te ingewikkeld is, wordt op eigen
aardige wijze gedrukt door den groolen domper van 300 Meter. 

Wat betreft de groote monumentnlü funtein in het midden van den tuin, deze verdient meer 
onze aandacht; niettegenstaande de haast waarmede zij is ontworpen, moeten wij in haar een 

j werk erkennen, dat zooal 
> niet volmaakt dan toch 
*& van den eersten rang is 

van handel en nijverheid"; men zoude gecostumeerde optochten organiseeren in het. genre van 
Mackart te Weenen met behulp van de Parijsche kunstenaars, tevens zoude men dan alle
gorische wagens met beelden inrichten ; de directeur der Parijsche werken had den architect 
Formigé voor dit doel gevraagd om bet ontwerp Ie leveren voor een wagen, voorstellende »de 
stad Parijs." De gedachte van een heraldisch schip deed zich bij den kunstenaar op en hij 
schetste er een vol kleur en gloed, waarop Lutecia met alle eer aan haar rang verschuldigd, 
baar triomf vierde. 

Door welke redenen van politieken of administratieven aard het plan in duigen viel, is ons 
onbekend; maar bet schoone voornemen werd niet uitgevoerd. 

Toen er nu werd gesproken, 18 maanden vóór de opening der tentoonstelling, van een 
monumentale fontein in het midden van de Champ de Mars, vroeg de heer Alphand opnieuw 
een ontwerp aan Pormigé; het oorspronkelijk plan van het schip werd weder opgenomen maar 
de stad Parijs moest de plaats inruimen voor een allegorische beeldengroep, voorstellende >de 
vooruitgang," de wereld verlichtende met haar schitterende toorts. 
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Ben gedachte te vinden is gemakkelijk, maar den beeldhouwer om ze uit te voeren is 
moeilijker; niettegenstaande dit stemde de beeldhouwer Coutan, een der bekwaamste en stoutste 
van dezen tijd, de vroegere medewerker aan het monument te Versailles van Forcaigé er mede in 
de taak op zich te namen. Gedurende anderhalf jaar spande hij zich voor dezen reusachtige arbeid 
en schiep een der merkwaardigste groepen, vooral als geheel beschouwd. Op een antieke galei met 
den ramskop, troont de godin van den vooruitgang, engelen met bazuinen vergezellen haar, de 
beelden van kunst, landbouw, handel en nyverheid verdringen zich om haar heen. De republiek, 

getooid met de Phrygische 
muts, houdt het roer. k&n de 
vier hoeken van het schip 
zitten kinderen op horens 
van overvloed en in de water-
hekkens zwemmen dolphijnen, 
bereden door jonge vrouwen en 
mannen, de onwetendheid aan 
de rechterzijde trekt er sen, 
die plat op den rug ligt op 
de rotsen en de routine spar
telt aan de linkerzijde. Vier 
zittende standbeelden zijn op 

de hoekeu van het bassin geplaatst en zijn wel wat zwaar var. vorm. Op den voorsteven van 
het ischip, ledigt de Seine haar klassieke urn in het bekken, waaruit zich 's avonds tal van 
schitterend verlichte en gekleurde waterstralen verheffen. Dit is in h^t kort de geschiedenis 
en de beschrijving van dit schooue werk, dat niet genoeg op waarde kan worden geschat. 

DE ZESTIGSTE Al^pE^EENE VERGAI^ftlNG DER „MAATSCHAEPÜ TOT 
BEVORDERING DER BOUWKUNST,". 

19 S e p t e m b e r 188 9. — ' s G r a v e n h a g e . 

Donderdag den negentienden van deze maand schoven door de verschillende loketten aan de 
spoorstations de voldane bewijzen der halfjaarlljksche contributie voor het lidmaatschap der 
Maatschappij tot bevordering der bouwkunst — en ziet, tot zooverre reikte de Maatschappelijke 
macht, dat zulk vertoon genoeg was om eene belangrijke storing in het spoortarief te brengen. 
Van Amsterdam, Hoorn, Purmerend, Haarlem; Leiden, Rotterdam, Utrecht enz. toog men opwaarts 
om aau den najaarsroep gehoor te geven, en het goede dat het vorstelijk 's Gravenhap-e op ons 
kunstterrein kan aanbieden, onderling te genieten. In Pulchrio Studio kwam men bijeen. De 
liefelijke kunstzaal, geboren uit de drievoudige gedachte der bouwmeesters Metzelaar, Peters en 
van Delden, had wijd hare poorte geopend, om allen te ontvangen. De ruimte wts er als voor 
geëigend, en daar de kunst, d&ér geëerd, weinig met de accoustiek gemeen heeft, troostte men 
zich het ongerief, dat de aan het boven- en benedeneinde van de groene tafel gezetenen, elkander 
nagenoeg niet konden verstaan. 

Het echtpaar Mesdag, van wier werkzaam kunstenaarsleven de wanden getuigden, was 
daar vertegenwoordigd door 'vele meesterstukken, waarvan de tentoonstelling den volgenden 
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dag zou geopend worden. De kunst was door de kunst omsloten, 't kon moeilijk beter zijn. 
De Haagsche krachten waren niet in gebreke gebleven, de bouwkunst aanschouwelijk voor té 
stellen, zooals die daar begrepen wordt. Daar was veel goeds bijeen. Oe bouwmeester Liefland 
bad de photographieen van vele zijner werken op uitstekende wijze in eene omlijsting gegroepeerd, 
en bood daarmede zeer veel verdienstelijks aan. De hoeren Nieukerken, Mutters, Brlickman en 
anderen, hadden op een tafel velen hunner ontwerpen neergelegd, en goede bekenden als zij zijn, 
trok hun werk voortdarend de aandacht. Ook de photographieen der verschillende deelen van 
het gebouw van het Ministerie van Justitie, die zich daar zooveel gezelliger toonden dan in de 
werkelijkheid, waren aanwezig. Rozenburg's faience-fabriek, zoo gunstig bekend, was door vaas 
en paneel vertegenwoordigd, en opmerkelijk was de eenheid waarmede de Hagenaars de bespre
king van dit zoo verdienstelijk werk lieten vergezeld gaan van een diepen zucht, wegens de 
vemnderingen in de artistieke kracht, die het werk dezer inrichting tot waarde hadden gebracht. 
Wellicht vindt die zucht gehoor, en keert men tot het oude weder. De reeds verkregen waar
dering verdient beter dan onder te gaan. 

De wandbetimmering voor een onzer stoonischepen, uit de werkplaatsen van de heeren Gebr. 
van Malsen, stond langs de achterwand opgesteld, en trok terecht wegens de zorgvolle uitvoering 
veler aandacht. Op een bovenkamer was het onderwijs vereenigd uit de teekeninrichting van 
den heer J. M. Lotz, benevens de gevel van het Stadhuis door deuzelfden, en een en ander maakte, 
dat er veel te beschouwen viel. 

De talrijke vergadering, ook bijgewoond door het hoofd van het gemeentebestuur, werd door 
den Voorzitter geopend. De heer Mondt, voorzitter der Haagsche afdeeling, riep daarop het 
welkom toe, en gaf eene korte beschouwing over de verdeeling van den dag en over de bijzon» 
derheden der te bezichtigen gebouwen. Daarna herinnerde de voorzitter, de heer Muysken, aan 
het belang van dat samenzijn, dat ook voor negen jaar geleden alhier plaats had, toen de nieuwe 
wet der Maatschappij een andere wending gaf, en een geheel ander Bestuur de leiding op zich 
nam, waaronder ook hij zich, al is het met een korte afwezigheid, gedurende al dien tijd mocht 
tellen. Een der eerste werkzaamheden was de benoeming tot eerelid van den algemeen geachten 
Delftschen Hoogleeraar Gugel. Dat geen enkele zich aan die welverdiende hulde onthield, is 
begrijpelijk, waar onze kunstrichting zooveel aan prof. Gugel heeft te danken. Daarna volgde 
de benoeming van een Bestuurslid. Die geschiedenis liep zonderling. Terwijl over het wettige 
of onwettige der benoeming op deze vergadering was gehandeld en de benoeming als wettig 
erkend, rees de vraag: Wie zal de candidaat zijn ? Natuurlijk volgens de meening van het Bestuur 
die, welke op de Mei-vergadering de meeste stemmen op zich vereenigde na de gekozene. Dat 
was de heer Berlage. Maar hoe gaarne ook, dat ging moeielyk, daar onder de bestuursleden 
vijf van Amsterdam, de overigen van elders moesten gekozen worden. Dan volgde de heer Weve 
van Nijmegen, en zonder verder eenige der opvolgende candidaten te noemen, werd de candida-
tuur Weve door het Bestuur aanbevolen. Een vraag wie de opvolgende candidaat en hoe het 
aantal uitgebrachte stemmen geweest was, deed den heer J. Verheul Dzn. van Rotterdam als den 
derden candidaat kennen. Nu zou de vergadering in haar keuze wel beslissen, en eigenaardig is 
het, dat er evenzooveel stemmen en blanko briefjes aanwezig waren als leden en even zooveel 
op den heer Weve als bestuurders. Deze uitslag was voor den heer J. Verheul, die de benoeming 
aannam, waardeerend, waar de aanvang hem zoo geheel in het vergeetboek had doen opteekeuen. 

De heer van der Pek wees daarna up de uitsluiting, die voor bouwkundigen plaats had bij 
de toekenning van den prix de Rome. Eene voorgestelde motie en ie toedracht dezer zaak, werd 
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door den spreker tnet klem voorgedragen en zal de aandacht, op dit punt hier eenmaal gevestigd, 
wel nadere gevolgen hebben. Nog even kwamen de prijsvragen ter sprake, waarna de bijeen
komst gesloten werd om over te gaan tot een bezoek aan de aangewezen gebouwen. 

Het eerste bezoek betrof de vergaderzaal der Eerste Kamer. Langs een trap met hoofdbaluster 
gekroond door reusachtige knopversiering, ging het opwaarts. De vergaderzaal nog in zijn 
•eigenaardigen bouwtrant, heeft echter veel van de waarde verloren, doordien twee gaanderijen 
.over de breedte aangebracht, daardoor het voornaamste verbergen en do geheele verhouding 
verbreken. De versiering is uit het breede tijdperk, want alles toont zulk een volheid van vorm, 

dat het dikwerf tot logheid overgaat. Rijkelijk goud steekt zonderling af bij het armzalig nage
bootst marmer en de schouwen die den metselsteen als in zwart geteerden tooi doen zien. De zaal 
levert het bewijs dat de tijd er veel aan heeft ontnomen zonder iets van waarde daarvoor terug 
te geven. De rqks-bouwmeester Hoeulït gaf een uitleg omtrent de kapconstructie die versterking 
had vereisobt en waaraan tot behoud vele duizenden waren ten koste gelegd. Die meedeeling 
wekte de belangstelling op en spoedig daarna wandelde een groot deel van Neorlands bouw
meesters in de hanebalken boven de vergaderzaal. Wij hebben vele overkappingen over oude 
gebouwen gezien in Haarlem, Amsterdam, Nijmegen enz. Maar geen als deze. Welke afmetingen. 
Hoe zijn onze voorouders op het denkbeeld gekomen eene ruimte van 13 meter met zulk oen 
houtraagazijn te overdekken. Eén spant met overleg uit elkaar gezaagd zou voldoende zijn voor 
het hout van al de noodige spanten en niet alleen zwaar, maar bovendien opeengestapeld waar 
het volkomen overbodig is. Door eigen gewicht loopt het van zijn steunpunten af en het nieuwe 
ijzeren beslag dat in zwaarte het oude timmerwerk knapjes nabij komt, moet het monsterachtige 
gevaarte bijeen houden. Als het niet geweest was om het voorbeeld te bewaren en ons teleeren 
hoe w ij n i e t m o e t e n b o u w e n , dan had waarlijk die ijzeren geschiedenis wel achterwege 
kunnen blijven en een kap volgens onze vinding de ruimte kunnen overdekken. Toen volgde 
de Treves-zaal, die zijn oude staat beter had bijeen gehouden. Wat er nieuw was, bad gebreken 
en zeker behoort deze zaal tot eeu der beste overblijfselen uit dat tijdperk. 

Het Ministerie van Justitie volgde. Het gebeurt zoo weinig dat men in de gelegenheid is de 
bouwwerken van onzen o f f i c i e e l e n s t i j l goed van nabij te kunnen bezien, veel minder in 
den kring van zooveel vakgenooten. Wij hadden teekening en pbotographie kunnen beoordeelen, 
maar welk hemelsbreed verschil is er tusschen beeld en werkelijkheid. Dat onze regeerings-
mannen* dikwerf somber zijn gestemd, kan niet anders, waar zij opgesloten worden in zulk eeu 
naargeestige omgeving, waarin licht en lucht als om strijd uitgesloten zijn en de eenige be
wonderende uitroep die is, wanneer de vrije natuur weder een blauwen hemel boven ons welft, 
g e l u k k i g d a t wij b u i t e n zij u. 

De trappen en hunne bordessen, zij vormen een kunptatukje van arbeid, waar al de hard-
steenen treden en zerken slechts aan de gevelzijde opgesloten zijn en aan de binnenzijde geheel 
vrij hangen, 't Is een knap werkstuk, maar dat mag het gloriepunt van een minigteriegebouw 
niet zijn. Had liever de gangen doen rijzon, de kapiteelen op de kolommen zoo geplaatst, dat 
zij in het half duister niet juist de oogshoogte raken, en een aanslag schijnen te smeden op het 
kostbaarst van ons aangezicht, het oog. Had die muurbeschildering achterwege gelaten, die 
voegen schept over steenblokken, waar hunne vereeniging niet is. Pilasters met versieringen op 
de plintstukken die aan het gedreven gaas, verkrijgbaar in onze ijzerwinkols, herinneren en die 
in hunnen vreemdsoortigen stijl arm en mager gedurig in oproer komen met de welgevulde tym-
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paimrsieringen. Geweven in de archiefknmer die u doen vragen of tij het op ons leven gemunt 
hebben. Zoo zweven in pleats van sluiten z^jn elkander. Die dan het oude volgen wil, doe het 
zoo als het behoort en neme de talrpe gewelven tot voorbeeld zoo als ook nog de Muiderpoort 
te Amsterdam te zien geeft, meesterstukken van werk. Dan wordt de eenvoudige werkman een 
kunstenaar in zyn vak. Is een van die vele gowolven in de archiefkaroer in staat dat terug te 
geven? Houdt de deur maar voor den vreemdeling vakman gesloten: o p d a t hij n i e t 
g e l o o v e d a t z e l f s he t a m b a c h t bij ons in v e r v a l is g e k o m e n . Wjj 
zagen eikenhouten plafonds met versieringen geincrusteerd en geprikt, waarbij zelfs het scherpste 
vergrootglas neg te zwak is om te doen vermoeden wat de bouwmeester daar bedoeld heeft 
Haarden omringd door engelsche tegels, die in hun nieuw kleed een zonderling contrast met de 
omgeving vormden, Schsjprsteenboezems en mantels die Renaissance, Qothiek, Romaansch, ja van 
alles wat in zich yere^igden. een Bibliotheek in een kleur zoo schitterend rood, dat men 
zich geruimen, t ^ ^oest wennen aan het vreemde van zulk een ideaal roode opvatting. Dat 
alles is nu het schoon.^n^v^ .^ooger Hand tpr nayolging gepredikt. Wat is het er treurig-
mede gestel^. Vol verwachting zagen wij binmmwuarts, onze geringe kennis zou zich ver-
meerderen, „maar wjj;^waa,9n, buiten ajet de .vraag of het maar niet beter zou zyn in onze 
domheid voort te leven dan in zulk een voor ons, onbegrypelyke wysheid onze loopbaan te ver-
volgen. Moge Nederland spoedig de klisters verbreken van oen verband dat op die wijze 
gelegd, geest- en kupstdoodend is. 

Het aantal rijtuigen voor het ministeriegebouw noodigde den tocht te vervolgen ongelukkig 
woei de frisse^ lucht en nam de schoone natuur die de weg naar Scheveningen aanbiedt, het 
gedrukte van ons af en vroolijkte onze sombere stemmipg op. Wij benyden 'sGravenhage zim 
nieuwe ministeriegebouw niet. 

In Scheveningen. .'Gezellig aan den disch werd do dag besloten. Aan het eind werd de lang 
defbg gehouden vorm verbroken en volgde menig woord elkander op. Toasten vol humor en 
dank, anderen vol spyt Wisselden elkander af en deden zien dat 'sGravenhage verlangt naar een 
anderen toestand.dan die haar in de kunstrichting voorgeschreven wordt. Wij wenschen er haar 
geluk mede. Toen een geestig lid uit Leiden in velerlei gezegden ook al toastend dat vast-
knoopte m a a r voe 1 je dan n og n ie t s, en daarbij wees op het gevoel dat wy allen om
trent het goede in de kunst hebben, toen bleek terecht hoevelen er waren die iets gevoelden en 
wel dat de toestand dringend wijziging eischt. Dat gevoel blijve levendig, het kan een keerpunt 
ten goede voor den bloei onzer bouwkunst zijn, die alleen door vrije uiting hare volmaking kan 
bereiken, d.e alleen door zich te richten naar de eischen van het heden, door aan het hoe en 
waarom van onzen tyd te beantwoorden kan worden onze k u n s t , die zich moet ken-
merkon door het verhevene en niet door het bekrompene, die ons moet voeren'door de monu-
mentalen bouw, niet met het hoofd gebukt, als door kille onderaardsche gangen, maar verheven 
met een ruimte boven ons, die tot hooger stemt, en ons gedachten den yryen teugel laat. Diotijd 
zal komen dat z« niet verre meer zij. Ongetwyfeld zal het zamenzyn der bouwkundigen op deze 
algemeene vergadering daartoe veel hebben bijgedragen. 
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C A R T O N N E N H U I Z E N . 

Een gebouw te Pont- è. Mousson vervaardigd, heeft op de wereldtentoonstelling te Pary» 
een staaltje geleverd van huizen, die uit elkaar te nemen zyn, (stelsel Espitallier) vooral merk
waardig om het bijna uitsluitend gebruik van geperst carton en voor dit doel exprosselijk ver
vaardigd. 

»Noch hout, noch steen" dit schijnt het principe van den bouwer te zijn geweest, waardoor 
hij bijzonder licht werk verkreeg. De wijze van samenstelling daarenboven maakt het in en 
uit-elkaar nemen zelfs voor werklieden zonder ondervinding zeer gemakkelijk, en daar eindelijk 
de onderdeelen zeer handelbaar en gemakkelijk te verpakken zijn, zoo zijn deze soort van huizen 
ook zeer voor het vervoer geschikt. 

Het hoofddoel van de constructie is een vak van 8 M. bij l M. 60 van 10 c.M. dikte en 
saamgesteld uit twee geperste cartonlagen van 4 m.M. dikte, die zijn bevestigd op een raam 
eveneens van carton. De stukken van dit raam hebben een profiel in de vorm van V of U, 
en maken een vernuftig samenstel van lichte balken of latten. 

Deze vakken wogen niet meer dan 40 KG. ieder; «tf zijn zeer gemakkelijk te behandelen on 
schuiven in elkaar om de muur saam te stellen. Indien het vervoer dit vereischt, kan men hen 
zelfs op 0.80 M. breedte terug brengen. Het dak is van golijko vakken gemaakt, die paarsgewijze 
aan den nok met scharnieren zijn bevestigd. Men laat deze eenvoudig op de muren rusten, waar
tegen cartonnen dakgoten steunen. Hoewel de drukking vrii zwak is, verbindt men de paralel-
muren door middel van dwarsbalken, die saamgesteld zijn uit dunne koorden van gegalvaniseerd 
yzer; dit geschiedt vooral dan, wanneer de zaal zeer lang en er geen tuesohenmuur aanwezig is. 
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De deelen van lint dak zijn V-vonnig en grijpen stevig in elkaar, aan den bovenkant zijn de* 

randen omgebogen lot btsóheNnibg tégen den1 regen', ter-wijl bovoiidion een klein cartonnen 

scherm het water tegen houdt. Een holle dakpan van dezelfde stof loopt langs de verbinding 

begen den nok. De vloer is gemaakt van vakken van 1.60 M. breedte, bestaande uit planken van 

sarton ter dikte van ü inM., ü-ospiikord op V-vormiee latten-

teg 

•11 

carton ter dikte van (> inM., gespljikèrd op V-vormige latten 

Alle deelen van het dak, evenals-

die van de muren, zijn onderling ge

lijk en kunnen dus door elkaar ge

bruikt word KM. Men heeft ziohgeriood-

zaakt gezien een uitzondering te maken 

wat betreft de bovengevels en de 

tusschenmuretJ'/'dle volgens de belling 

van het dak afgesneden vakken heb

ben; Dank'zij:Sfe dubbele platen, die 

overal ' éen luchtlaag 'om het gebouw 

laten, verkrijgt men huizen,' die bij nu' 

ongevoelig voor tèmperatnurverschillen' 

en zeer bewoonbaar zijn. Men zou 

trouwens de ledige ruimte altijd nog 

}e verschillende goede hoedanigheden van dit systeem 

tnemend geschikt voor militaire verplaatsbare zieken barakken; voor 

De ambulance door Eepitalller saamgesteh 

'Wif^ÊSfW^^^^^^^^^^^^^!^ 

door een isoleerende stof kunnen vullei 

innukt de/.c gebouwen uitnemend ge._ 

dit doel Is men dar. uok op de god n oh to gekomen 

bevat een ziial vnn 5 Meter breedlfe. Ell^yak heeft een klein venster en een penant, waartegen 

een bed kan worden geplaatst; men kan'tfus op 1.60 M. breedte twee bedden plaatsen en heeft 

dan IS M8 lucht per logerstede. 

Het gewicht bedraagt per bed gerekend, 150 K.G-. en de prijs daarvoor overtreft dien van 

ƒ 100 niet. Ten behoeve van de ventilatie zijn er in de muren en in het plafond luchtgaten. 

De lucht vnn de kamer kan zich dus een uitweg zoeken door het dak, waartoe aan den nok 

kleine openingen zijn gemnakt De muren zijn vernist en kunnen met water worden schoon-

gemmikt. Het carton kun ook met antiseptisch water worden daargesteld tegen mogolijkd be

smetting-. Zeifd liet iimeubluuieut van deze gebouwen kan uit carton worden vervaardigd. Er 

bestaan reeds cartonnen vouw-stoelen en tafels die licht en bruikbaar zijn. 

D I A T O M E E N - A A R D E. 

| Sddart nonlgo Jnron U oen mntnrlnnl hakend (tévrordbn. bnder den riaa'm 'van'^latomeen-aarde", dat door zHn 
goede «•J«pni«,'linppi.'nt wnt nnnflimt de Jtioiiwtcïcbnlel» on do Jiyglene, zloh bUiondw loont tot do vnlllng van holle 
muren on Uissoliun zolderingen In halzon. 

Do oiidoracKiUiiiKun werden Koliimden In hot' goüondheidilnitltuut der BerlIJniohe univorsitélt van profo»Bor 
ICooli',' door den offlèlc» vnn gezondhald dor marine1 Dr. Noc.ht en loiddon tot do beite roHiiltnton. Wjj ontieoneh' 
on» bericht aim hot nmbtelUk verdag door genoemden goneeiheor golovtrd. 

l)e ümtom i-imrdo vormt e>ü grijze, droge, reukiooze, büzonder lijn pooiderlgo, gpinakkol|)k ventujfbare masaa 
dre onder do'ftloroicoop b|Jna ultglnltend kiezel te zlon geeft en vorder Zulke geringe sporen heeft van bijmengsel», 
dat men dese min kun dulden als sulvers InftiBorle-aarde. Dozo aardo wordt geflolvon uit de klezelgronden b|i 
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•ÜnterlUïs op do LunoburffT Helde op oen dlepto vrm 4 Motor; 7.|| wordt (romftlcn on tiuschon Uoud ffoconcontreord 
Kwavol/.uur opgoiloton om de org«nlgdie stoffen te dooden. Het zuur wordt dmmm woder met waterafgewnasohen 
en de nnrdo b|) ongovpor 200' (!. gérlrnngd en Bloeiend nemniikt. Diinrna kniiit de stol' In don handel om te on-
derzo?kon, of ül) In don boven boaohreven to'eatand or)ianlne)in nl' vnrteorbarn aioffon Inhield, dlo het laven on den 
.Kroel van kleine wcxena zouden kunnen voeden, 7 proefuemlniien worden gedaan, on wel deola met stof dlo aam 
de oppervlakte, lansen tl)d In een kamer had geienen, en deels mot die welke uit, do/.e.n rijken nenhoorraad was «e-
jnomon; men zaaide dezo aardo In «elallne, er bleven 2 onllunrvlakken (jelieol onvrnohtlmnr, In do overigen ont
wikkelden zich slechts zeer enkele bakterlSn en aohlnimul-annwas, zoodat men het kiemgehalto van 1 e.M8 dozer 
aarde op hot uiterst geringe eljler van 8 tol 4 bakterlön on whlmmelklomon moot schatten ; daarby moet. mon dan 
nog aannemen, dat do klom lator bl) het verpakken of vullon ir do aardo la gekomen. Do scholkimdlgfl proolSie-
jnlng gaf wel Is waar voor do droge aardo oen gloei verlies van 16,8 pC't; het Is echter niet geoorloofd d«ze zonder 
•moor als verbrande organische bestanddeolen te rekenen, daar hierin nog von reeka van reductleprooossen van 
organische aioffon begrepen /.l)n. In loder goval zt|n er aleehts oven aporon to ontdekken van otikstofhoudende, 
organische stoffen. Om de proef to nemon, hoe zich ziektestoffen in do diatomoen-aarde verHoudan, werd voedsel-
bouillon, waarin vorschoidene soorten van ziektekiemen, als typhus- on cholera-organlsmon, tot ontwikkeling waren 
gekomen, in de aarde gegoton, met deze vermengd en daarna liet men dit mengsel staan lijl oen gesehlkte tempe
ratuur. Na oenlgen t||d nam men er kleine hoevoelhodeu af en legdo die In voodsulgelalinö om do ontwikkeling 
in de gegoten knltnnrvnkken af te wachten. 

Daar de dlatomeon-aarde zich nu neer ninoll||k met do bouillon vormengdo en deze niettegenstaande herhaald 
vermengen, telkons weer tot grooto droppels samenvloeide, worden twóo v'cirsoliilleiid» soorten proeven aenomen. 
Bt) de eone word do bouillon, die do ziokteklem bevatte, sleehts los met do aardo vormengd, evenals dit zon 
geschieden b|| de nntuuriyko verhoudingen, b|) het doordringen van water enz, door de roten van planken. BH 
de andere werd de aarde eerst volkomen mot klemvry, gedistilleerd water vochtig gemaakt, on daardoor veranderd 
in een zwarte, kneedbare massa, die gemakkelijk en gel|)kiiiatlg mot du bouillon kon vermengd wordon. Do uitslag 
van beide proiven was in het oogloopend verschillend. H|| die, waarbü do bouillon eorst In droppels was bil 
alkaar gebleven en slechts na eenigo dagen ten doelo In do aardo was gedrongen en ton doelo vi rdampt was, 
waarbj) dus de bactoriöh mot weinig aarde In aanraking waren geweest, bleven de drie gf zaaide soorten van 
ziektekiemen do eente 8 dagen voor ontwikkeling vatbaar. Na 14 dagen hlold bU do cholerakiemen de ontwik
keling op. torw|)l de typhns- on etter-tnloro-organlsmon nog talrüko ovorbUJftolen vormden. Na drie weken waron 
«ok de typhns-bacillen gestorven, de ottorklomen bleven daarentegen onbeschadigd. Het is waarsoïi'|)nl||k, dat bet 
afsterven der cholera- «u ty.phusklomon in verband staat met hot uitdrogen ingovolgo du verdamping van de 
bouillon. B|) de proeven mot de geheel bevochtigde aarde toonden zich b|] de controle vakken, die dadeltlk na 
bet Inzaaien der ziektokieinen waron weggenomen, de chotora-bacillcn al spoedig niet meer vatbaar voor ontwik» 
keling, on na 8 dagen vermenging mot de vochtige aarde waron ook de heide andore soorten van ziektekiemen 
gedood. Uit deze resultaten word besloten, dat de dlntomeen-aarde eeu stof moest inhouden, die In water oplos
baar Is en dlo storend en doodend werkt op do ontwikkeling van ziektekiemen. Klaarblt|kël|)k werd ii|| de oersto 
reeks proeven dezo stof nlot in voldoende hoaveolheld opgelost, li(| de tweede echter kwam z|) in goede werking. 
Deze stof o'chter zal bl) de Ülatomeen-aarde moeten gezocht wordon In de opgolosto zwavelzure Ijzerzoutun. 

Daar nu, wanneer In woonhuizen znlke ziektekiemen In de vullingen van tusschenvlooron komen, gewoonlijk 
«ok vocht In het materiaal binnendringt, omdat znlke verontreinigingen in den rogel ontstaan door onzuiver water, 
zoo zal mon dikwijls met goed gevolg de bovunvermelde werking zien plaats hebben. 

Uet natuurlijk watergebalte der dia'tbmeen-aarde, zooalssU werd onderzouht, bedroeg T.i! "/,„ dat van puin 
'•"'Vu, van asoh 1.18 0/0 en van scherp, gedroogd zand 0,18 •/„• Het wateropslorplngsvermogen, d. w. z. de 
grootste hoeveelheid water, die een stof na verzadiging mot water kan bevatten, zoodat geen druppel meer valt, 
bedroeg de volgende procenten van hot gewicht, b|) dlatomeon-aarde: 22.8, b|] puin 87,6, b|j asoli 80,1? en b|) 
zand 17.5 <70. 

Men alst dus dat op dit gebied dlatomeen-aarde de andore atoffen op aanmerkelijke w||*o ovortratt, HierbU 
dient men nog de bijzondere elgenaohap te besebouwea, dat, de dlatomeen aard o vloelstoffon aleehts aeer langzaam 
opneemt, zooals w|| boven reeds vermeldden yermomjl: men dezu mot veel water, dan drijft, de aardo grootendeoli, 
zolfl S4 uur lang op hot water on zuigt dit eerst langzamerhand op, om dan to zinkon, terwijl de andere stoften 
hdt water dadelijk tot veniad'glng opnomen. Dezo elgunébhitp der dlatoineenaardo is een gevolg van do uitent 
ftjno verdeeling der Inoht in de poriën der stof. Z|) heett een buitengewoon poriën volumen van 88 pCt. Inge» 
volgo daarvan is de lucht moeilijk te vordrljven en kan bot water slechts zoor langzaam blnnondrliigen. Van de 
Iiyglonlacho booordeellng komt deze olfonscbap tegenover het groote oplOBSlngsverroogen slechts in aooverre in 
aanmerking, dat dit slechts b|i lange opznlglng In werking treedt, zooals b|jv. b|] nieuwe gebouwen on bil lang
zame watoropnauie uit vochtige woningen; vinden or daarentegen plotselinge overstroomingen plaats, zooals bijv. 
bil slechte vtoerdoolen, dan kan het geval zich voordoen, dat vloeren, die mot dlatomeen aarde c|jn opgevuld, 
de Instroomende vocht spoedig binnen laten ,'zoodiii; deze aan de zoldering dor onderste kamers schade kan 
nanrlcbten, terwijl andore vulstoffen niet te groote hoeveelbndeu van zulk water eenvoudig togonbouden. By goed 
gesloten vloeren Is echter in den rogel zulk een toetreden van voobt nlot te vruozon; mon zat meeital meer voor-
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deel trekken vnn hot groot» opzuiglngtverinogen der dJatomeen-aarde en van haar langzaam opzuigen van het 
water, hetgeen het inetselwerk; de delen, de bulken en het houtwnrk langer droog zal houden. BH de hardnekklg-
bniii, waarmede deze aarde het water tegenhoudt, treedt een zeker hoogor vochtgehalte In de tnsBohenvIoeren In, 
hetgeen echter In tegenstelling met andere materialen, waar het onzuiverheid zou bevorderen, zeer gewensoht 'm, 
daar het aan de droogte van hot hout geen nadeel doet en do eigenschappen om do onzuiverheid to weren daaren
tegen Aanmerkoljlk ten goede komt. 

Om de vatbaarheid |van de dlatomeen-oarde om water op te nemen uit te putten, zouden echter uit hot ga-, 
droogde bouwwerk zulke water lioeveolhedon moeten worden toegevoerd, als de werkelUkheid nimmer aanbiedt. 

Ten einde do vorschlllendo vulmntorlalen, met betrekking tot hun wormtebesohutting to vergelijken, werden 
metalen cylinders door een S c.M. dikke laag der stof omgovon, daarna gehuld in een blikken mantel en gevuld 
met water vnn 46°. HU een balten temperatuur van 10' koelde het water na verloop van 1 uur lil) minuten in de 
cylinders, nis volgt af: 

ii|| bokleedlng met Dlatomeen-oarde : op SO0. 
• n » znnd, 81.8°. 
„ „ „ puin, 88.8°, 
„ „ „ «Heb, 86.8". 
„ „ „ lucht, (als de blikken mantel werd ledig gelaten,) 87.8°. 

Stelt men de grootte der afkoeling door den luohtmantel = 100, dan bedraagt die by puin 160, bil zand 187 
by asch 118, by dlatomcen-narde echter slechts 77. De laatste is dus een uitstekende warmtebewarende stof. Dat 
•/•li in dit opzicht zelfe een eenvoudige luchtlaag overtreft, wordt daaruit verklaard, dat er in zulk een luchtlaag 
allerlni stroonilngon van koude en warme lagen aonwezlg x|)n, die daardoor de afkoeling bevorderen, terwyi bit 
o'mhulllng met dlatomeen-aarde de luohtmantel — want daarvan kan men toch b|| haar groot poriënvolume van. 
86 pCt. sproken geheel rustig wordt gehouden, zoodat de goede eigenschap der lucht van de slechtste warmte-, 
geleider te zyn, ten volle tot uitwerking komt. By al deze voordeden komt nog, dat van het geringe gowloht: 
1 M8 asch 848, 1 Ml) puin 1688 K.G. of stelt men zand op 100, in procenten uitgedrukt: dan weegt puin 87 
jmcli 48 én diatomeon-flnrdo 17 pCt. Dit komt dus de belasting der tusschenvloeren ten goede. 

Do onverbrandbaarheld dor diatomeen-oarde heeft haar sedert Jaren reeds doen gebruiken by de bekleeding. 
van stoombulzen en ketels, brandvrye gewelven, muren enz. Hare eigenschappen zyn dus als volgt samen te 
vatten: 1. /.y is vrji van organische stoffen, nagenoeg bakterlënzulver en ts op dat gebied ook bi||voml. 

8. door baar yzerzoutgeholte doodt zo by vocht Ingedrongen ziektekiemen al* typhus-, cholera- en dlphterltug-
bhcllloii. 

8. slechte warmtegeleiding. 
4. het droogmaken en drooghoudon van metsel- en houtwerk. 
6. geringer belasting dan /.and. asch of puin op de vloeren en onbrandbaar. Alleen de kosten werken baar 

Invoering nog tegon; /.y bedragen voor puike aarde, rose gegloeid 100 KQ. / 9 en voor tweede kwaliteit gryi on 
niet gegloeid 100 ICQ. f 6. 

Het ware to wenschon, dat deze prys door de bezitters der groeven werd verminderd om dit uitstekend 
iioleermatorlaal algemeen In gebruik te kunnen nemen, niet alloen voor ziekenhuizen enz., maar ook voor gewone 
halzen. 

VIIEDEMAN DE V R I E S . 

rt — • -"— — ( i % 

In onze vorige oflevering gaven w(j eene levensbescbryvlng van den boowmeoHtor Hans Vredeman do Vrios. 
Van zoor geachte /.lid" wordt ons de opmerking gemaakt dat daarby de naam niet jnist ti weergegeven! Volgens 
de ondsrteekenlngon Bcbrocf Vredeman .1 o h a n, van waar /.{In hlor te lande algemeen bekende voornaam Jan 
voorzeker is afgeleid. Onze naburen wyzigden dit Johan in Hans, waardoor dezelfde persoon hier en ginder met 
verscbiliondo voornaam optrad. Do onderteek!ning op verHchilUmdu zyner werken enz. als J. Vredeman Friso. 
4eeft, het bewya dnt de bonwmooster, die een Krlos van geboorte was en zyn voornaam steeds met Joan of Jan 
geschreven heeft. Onze mcedeellng zou dim kunnen doen gelooven aan het bestaan van twee personen, die ter-
terzelfder lijd geloofd luidden. VTy zeggen daarom dank voor do gegovon toelichting. 



Vademecum der Bouwvakken 
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B O U W K U N S T . 

EENE LAATSTE HERINNERING AAN DE WERELDTENTOONSTELLING 
TE PARIJS. 

(Bij de plaat.) 

- poedig behoort al het schoon dat de Tentoonstelling aanbiedt tot het verledene en 
blijft enkel de ijzoron reus over als een gedenkteeken, gesticht ter eere van de samenkomst van 
zooveel kunst en nijverheid'. Twee payiljoens geeft onze plaat, het eene is dat van Tunis, 
ontwerp van den bouwmeester Saladin, het andere dat van Nicaragua, bouwmeester Sauvestre. 
Het laatste heeft vooral door de afwisselende vorm een zeer aangenaam aanzien. Ongetwijfeld 
zullen de meeste dezer paviljoens naar de verschillende rijken, die daarin vertegenwoordigd zijn, 
worden opgezonden, om tot blijvende verzamelplaats te dienen; daardoor blijft het goede, dat 
velen hunser eigen is, bewaard, waarvan de vernietiging werkelijk zoude te betreuren zijn. 

D E S I N F E C T I E - T O E S T E L 
IN RONDEN VORM MET OP RAILS LOOPENDEN WAGEN VOOR KLBEDINGSTUKKEN, 

WASCII, BEDDEN, ENZ., 
NAAK ms'j; Jiooconiï'racu DO on J, Th.. B, 

(Bi] ds plaat.) 

De wijze van ontsmetting door middel van stoom voor kleedingstukken, bedden, bekleede 
meubelen enz., door besmettelijke siekten verontreinigd, heeft zich in den korten tijd sedert 
hare invoering aanmerkelijk uitgebreid, 

% 
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De meer en meer gevoelde behoefte naar doelmatige toestellen leidde tot talrijker vervaardi
ging er van, waardoor, gedeeltelijk door bet verkregen octrooi van enkele uitvinders van dergelijk 
toestel, en bet daardoor gevorderde ontwijken van de wettig beschermde eigenaardigheden, er 
niet slechts Tersobillende inrichtingen en samenstellingen van de noodige deelen, maar ook ver
schillende wijzen van ontsmetting bestaan. 

Van die verschillende wijzen van bewerking, b. v. het aanwenden van vrij stroomende ge
spannen stoom onder druk, ongespannen stoom enz., heeft de methode van Oscar Schimmel & Co. 
te Chemnitz, namelijk het in hun gepatenteerd desinfectie-toestel aanwenden van drooge en natte 
warmte in verband met een aan de lucht blootstellen van het inwendige van het toestel, tot 
dusverre het best aan het doel beantwoord. 

Het Schimmel's toestel werkt met gespannen stoom, die in een afzonderlijken stoomketel 
voortgebracht wordt. 

Het bezigt dezen indirect in verwarroingsbuizen gevoerden stoom het eerst tot verwarming 
van het inwendige van het toestel, terwijl het gelijktijdig aan de lucht is blootgesteld, daardoor 
-zullen do te ontsmetten voorwerpen vóór de nu volgende inwerking met direct werkenden stoom 
worden gedroogd en verwarmd. 

Later worden de door den direct werkenden stoom vochtig geworden voorwerpen door de 
herhaalde indirecte werking, van den stoom in de verwarmingsbulzen, bij evenzoo herhaalde 
luchting van bet toestel weder gedroogd en in dezen toestand volkomen roukelooa en droog uit 
het toestel verwüderd. 

Oscar Schimmel en Co. brachten verschillende toestellen in exploitatie, n. 1. een ronde staande, 
waarbij de voorwerpen door middel van een verticaal in te laten korf of mand opgenomen worden, 
«u een liggende vierhoekice met een uit- en doorr^baren wagen. 

Het tweede toestel ia met het oog op de gemakkelijke behandeling en opstelling in kleine 
ruimten zoo geconstrueerd, dat de deelen allen uit elkander kunnen genomen worden en om het 
best de aangeboden ruimte te kunnen benuttigen is de vierhoekige vorm het meest verkieselijk. 

Dit vierhoekig toestel is, tot nog toe evenwel hoofdzakelijk In groote afmeting, in bijna alle 
Europeesche Staten, ja zelfs daarbuiten, in gebruik en wordt by groote stedelijke desinfeotie-
inrlohtingen toegepast. 

Hét ronde staande toestel wordt voor 't meerendeels voor kleinere behoeften aangewend. 
Onlangs vervaardigde de firma ook ronde liggende desinfectie toestellen, waarvan de vorm 

op de bijgaande afbeelding is weergegeven. 
Deze toestellen, die in verschillende afmetingen vervaardigd worden, zün n. 1. voor blijvende 

desinfectie-Inrichtingen en wel voor dezulke waar de afmetingen van het gebouw het inbrengen 
van een groeten cilindervormigen ketel veroorloven. 

De veel eenvoudiger constructie maakt een zeer geringen prijs mogelijk. 
Tot opneming van de te ontsmetten voorwerpen 'is in het toestel aangebracht een op schijven 

loopenden mandewagen die in den ketel door den voorwand ingereden wordt. 

De achterzijde is vast gesloten doch kan ook in plaats van bodem tot deur gebezigd en 
dientengevolge kunnen de wagens geheel doorgereden worden. 

In het laatste geval zal de loods van de losplaats, m. a. w. de ingang van de te ontsmetten 
voorwerpen van den uitgang gescheiden zijn, wat kan geschieden door het toestel' in een schei
dingsmuur te plaatsen. 

De wagen heeft aan den bovenkant staven met haken voor het daaraan hangen van bundels 
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kleedingstukken enz. en is aan den bodem en aan de zijden met ijzergaas afgesloten, zoodat ook 
grootere te ontsmetten voorwerpen er iu gelegd kunnen worden. 

De indirecte verwarming geschiedt door twee boven aangebrachte koperen buizen. 
Tot het inlaten van den direct werkenden sloom is een aan beiden zijden van den wagen 

reikenden buis mot rooster voorhanden. 
De geleidingen tot de verwarmingsbuis en de stoom-inlaatbuis gaan van een gemeenschap

pelijke buis uit, die uitmondt in een zak die het neergeslagen water opneemt. 
De stoom wordt op deze wijzo droog, in het toestel gelaten. 
Het einde van de beide onderling verbonden verwarmingsbuizen is aan een condensator aan

gesloten die zelfstandig het neergeslagen water verwijdert en in welks aflaatbuia de afvoer van 
den waterzak en het inwendige van het toestel uitmonden. 

Tot inlating van de lucht in het toestel is van onderen een buis aangebr*cht met verstel
bare klep en tot weglating der lucht boven aan den ketel een tweede van een luchtklep voor
ziene buis, die door een verlengstuk in een schoorsteen uitmonden. 

De luchting kan alzoo op tweevoudige wijze bewerkstelligd worden. 
De verdere inrichting van het toestel bestaat uit een thermometer en een manometer. 
Ook zelfs in het binnenste van gepakte balen wordt een temperatuur van 105*0. bereikt. 
De ketel is met koehaarvilt bekleed en deze bekleeding nog eens overdekt door een laag 

blik; de deur is van dubbele wanden voorzien, zoodat het toestel tegen alle warmteverlies gevrij, 
waard wordt. 

Er wordt altijd voor gezorgd dat alle onderdeelen o. a. luchtkleppen, thermometer enz. aan 
eene zijde komen, waardoor de bediening zeer gemakkelijk en vlug kan geschieden. 

De behandeling van het toestel is even eenvoudig en dezelfde als die bij het oudere Schim
melstoestel ; de te ontsmetten voorwerpen worden in een gazen wagen gepakt, deze wordt dan 
in den ketel geschoven en daarna, na het railstoestel te hebben uitgehaakt en teruggetrokken, 
de deur zoowel als de luchtkanalen goed gesloten. 

Nu laat men stoom in de verwaraiingabuizen treden, totdat de thermometer eene inwendige 
temperatuur van ongeveer 70° C. aangeeft, daarna laat men ongeveer 10 minuten lang direct 
werkenden stoom in het toestel stroomen, gedurende welken tijd ook de verwarmingsbuizen in 
werking blijven. 

Volgens aanwijzingen van het >Reichs-Gosundhoits-amtes" te Borliju moet de direct werkendo-
stoom niet onbewegelijk maar stroomend zijn; daartoe is een afzonderlijk stoombuisje met 
afsluitkraan naast de luchtklep aangebracht, zoodat men zonder de klep te openen een weinig 
stoom in de aflaatbuis weg kan laten, waardoor men een gelijkmatige stoom- en warmtever-
deeling verkrijgt. 

Na verloop van 10 minuten opent men de afvoorklep geheel, de inlaatklep een weinig 
waardoor de intredende lucht verwarmd en de in het toestel nog aanwezige vrije stoom ver
drongen wordt; op die wijze voorkomt men ook dat de voorwerpen door den neerslaanden stoom 
doornat worden. 

Na eenigen tijd staakt me» de verwarming der buizen en opent de onderste inlaatklep ge
heel. De nu in het toestel bestaande luchtstroom neemt alle door de ontsmetting veroorzaakte 
kwalijk riekende dampen weg, die anders het bedieningspersoneel niet alleen zouden hinderen, 
maar ook hunne gezondheid zouden schaden. 

Deze zelfde luchtstroom koelt tevens de voorwerpen af. De bewerking is dan geëindigd en 
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de voorwerpen kunnen uit den uitgereden wagon' verwijderd worden. De geheele behandeling 
duurt slechts ongoveer een half uur. 

MELKERIJ TOBBEHOORENDE AAN DE KONINGIN VAN ENGELAND. 

Bij het vele goede dat onte landbouw aanbiedt, is het vooral Bngelaud dat voor ons zulk 
een groote bron van bestaan oplevert, waar men tracht door voortdurende verbetering onze hulp 
eenmaal te kunnen ontberen. De landbouw vindt er bij* velen steun en kostbaar zijn de inrich-
tingen die daarvoor op de groote landgoederen zijn gostioht. Wij willen hiervan een voorbeeld 
geven door te wijzen op de koninklijke mclkorij te Frogmore, Windaor. Deze is de schoonste 
en volmaaktste particuliere inrichting van dien aard, die in de wereld bestaat. 

Zij werd gebouwd door J. R. Turnbull, onder de leiding van den PriiiH-Gomual in het begin 
van don zomer vtin I0I8, daar de oude melkorij uit den tijd van Oeorge III geheel ongeschikt 
was geworden voor modern gebruik. Uitwendig is het gebouw in Rsnaissonoe utijl, de vensters 

zijn gemaakt van Bath-steen en het 
geheel ip overdekt door een fries, 
en kroonlijst met een open gewerkte 
balustrade; nan weerskanten ziet 
men de wapens van Hare Mujoa-
teit en die van den Prins-Gemaal. 
Het dak is bedekt met beurtelings 
roode en blauwe pannen, waarboven 
een fraai achthoekig torentje als 
ventilator, uitloopende in kroos en 
bal. De zijden van dit torentje zijn 
gevuld met paneelen, diodo kouink-
lijko wapens voeren. Het uitwendige 
van het oude huis werd overeen
komstig het nieuwe gemaakt en 

wordt nu gebezigd als karn- en wasobbuis en als woning voor de boerin. Het inwendige dezer 
jmolkorij Is in alle opzichten fmai te noemen; de vloer is belegd met kostbare tegels van goede 
teekening en met een rijk gekleurden mnjoKoarand, even flraal als een Tu^ksch tapijt; ook de 
nmron •/.ijn bedekt met tegels, die een mauve-kleurige ster op witten grond hebben en voorzien 
van groenen en witten rand. 

Eveneens geven zy te zleu prachtige majolica bas-reliefs, die symbolen voorstellen van de 
vior jnargotijdon en van den landbouw, goed bewerkte fries en, kroonl^st, medaillon-portretten 
van de koninklijko familie, schilden voorzien van monogrammen, voorstellingen van zeepaarden, 
(lolphijnon, bladorwork en vruchton. 

De hellende deelen van de zoldering /.ijn gedecoreerd met kleuren van een bevallige scha-
keering, tor wijl daarin de openingen zijn voor de ventilatie; het dak wordt ondersteund door 
6 pilaron. Do vonstors zijn dubbel met beschilderd gebrand glas, waarop madelieQes en sleutel-
blovmen. Aan elk eind van de zaal en aan de zuidzijde is een bevallige fontein, waarvan een 
In den vorm van een nymph, die het water uit een kan giet. Dé tafels zijn van wit marmer 
op voi'HcliilInnd goklourd marmeren ondërstukUéu. 
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D6 algemeene plaonen en indeelingen varen gemaakt door Turnbull, de inwendige decoratie* 
irerden geteekend door wij Ion den heer Jofan Tbomas; Diettegenstaande dit werden alle details, 
zoowel wat aangaat kleur als vorm persoonlijk door den Prins-Oemaal Albert nagezien en 
gewijzigd. 

Al de decoration waren geheel oorspronkelyk en werden vervaardigd door de heeren Milton. 

De molkorij 

sohalen staan. 
Ongeveer 240 Eng. kan melk kan tegelijk worden uitgedeeld. Do gereedschappen zijn 

overigens allen zeer eenvoudig van vorm. 's Winters wordt de melk 'bewaard in ondiepe pannen; 
's zomers bedient men cioh van de afsobeidende maobine van Laval. 

De eenvoudigste karntoestellen worden benuttigd en de boter wordt up de gewone wnze op 
een tafel gemaakt. In verbinding met do molkorij ia een zeer geschikt woonhuis en een prachtige 
stal voor de koeien gebouwd. In de laatste vindt men een aanzienlek aantal uitstekende melk» 
kooien, die met de meeste zorg worden behandeld, en van wier melkproductie, zoowel wat betreft 
elke koe afzonderlek als de totale hoeveolheid, nauwkeurig wordt aauteekening gehouden. Wat 
aangaat de praktische toepassingen en de doelmatige Inriobtlng heeft deze mollcorij meer dan 25 
jaar als model gediend voor de vele inrichtingen, op dit gebied, die in Engeland worden aan-
gotrolïbn. 

Voor ons Hollanders, die opgegroeid zijn te midden van onze rijko, slndslijke en productieve 
l)oord«rijon, moet het, dunkt ons, niet onbelangrijk zij", ook eens een klikje te nemen in did 
welkt? door de machtige vorstin van onze over/.oesohe naburen is aangelegd. 

1JET VERDRIJVEN VAN ROOK DOOR MIDDEL VAN ELEOTRICITBIT. 

By al hetgeen over rook en hare vernietiging gesproken is, verdient bat volgende opmerking. 
Het raadsel blijft toch DO/ zeer onopgelost, van daar dat de velerlei commissleu van vakmannen 
moeten besluiten, met niets er van te zeggen daar het hun onbekend is, welke gtnezlng voor 
de kwaal moet aangeboden worden. 

De overlast van rook is in den hultaton tijd hij de buitengewone uitbreiding van de nijver-
belu voor de steden een ware ramp geworden en boewei er tal von uitvindingen zijn beproefd 
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om haar invloed onschadelijk te maken, bewijst toch de toename van de plaag dat deze slecht» 
zeer onvolledig aan hun doel beantwoorden. 

Ook hier schijnt de electriciteit onverwachts ter hulp te komen evenals zij dit reeds op zoo 

menig gebied heeft gedaan. Professor L o d g e te Liverpool heeft onlangs betreffende deze vraag 

proefnemingen gedaan, die voor de toekomst van groot belang zijn. 

Volgens de berichten van het patent bureau van R i c h a r d L ü d e r s te Görlitz wordt 

de proef als volgt beschreven: >de heer Lodge vulde een groot kubiek glazen vat van 100 kub. 

Toet inhoud, met dichte, zwarte petroleumroet, zoodat men niet in staat is, van een zich aan 

de andere zijde bevindende lichtbron van ongeveer 80 normaalkaarsen ook slechts de geringste 

schemering aan deze zijde waar te nemen. In het vat had hij op gelijke afstanden twee ijzeren 

platen bevestigd, welker oppervlak van talrijk^ dunne spitsen was voorzien; deze platen bracht 

hij in verbinding met de polen van een kleinen wisselstroom-dynamo. Het effect was waarlijk 

verrassend. In de dichte zwarte massa ontstond een golvende beweging, de vaste roet en kool

deeltjes werden aangetrokken door de punten der ijzeren platen en sloegen in een dikke laag 

daarop neer, zoodat in twee of drie minuten het glazen vat geheel doorzichtig en roetvrij was, 

terwijl het licht aan de andere zijde in zijn volle kracht werd waargenomen. Het aanbrengen 

van dergelijke met electriciteit geladen metalen platen in de rookkanalen van stookplaatsen brengt 

overigens weinig bezwaren mede en veroorzaakt zeker minder kosten, dan de inrichtingen, die 

men tot nu toe heeft beproefd. 

TRAEBERT EN KAYSER'S VERSCHUIFBARE GEWELFDE BOGEN MET 

ZELFREGULEERENDE STEEKHOOGTE. 

r ig . i. 

De gewelfde bogen worden op de gevorderde spanning uitgezet en aangebracht met de-

op eiken kant zich bevindende twee klauwen op de flenzen der dragers of draagpunten van 

de boog. De twee stiften, aan elke 

boog door kettingen bevestigd, wor

den door de gaten der over elkaar 

geschoven boogdeelen geschoven, en 

de verschalinglatten en planken 

evenals bij elke andere boog daarna 

opgelegd. 

Een naar boven staande stift wordt 

aan eiken drager vastgedrukt in de 

latten of planken en verhindert het 

naar buiten uitzetten van de gewelfde 

boog. Figuur 1 stelt de saamgeschoven, 

figuur 2 de gedeeltelijk uit elkaar geschoven boog voor. De spanbreedte der saamgeschoven 

boog bedraagt 1 M; die der geheel uitgetrokken 1,90 M. Bij bestelling worden echter ook 

bogen van grootere spanbreedte geleverd. 

De gewelfde boog kan niet alleen tusschen I dragers maar ook bij vensterbogen worden 

toegepast. Hierbij wordt de gewelfde boog aan de stijlen lager of hooger geplaatst en bevestigd 
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met een door de stijlen gaande schroef met moer. Bij den bovengemelden drager bedraagt de 
porring bij 1 M. spanbreedte 6 cM., natuurlijk worden op verzoek van den besteller, bogen met 
«Ike verlangde porringhoogte vervaardigd. 

DRAGERS VOOR GEWELFBETIMMERINGEN VAN TRAEBERÏ EN 
KAYSER TE RATHENOW, 

m 

Deze firma houdt zich in den laatsten tijd bezig met het verbeteren van ondersteuningen roor 

gewelven. De drager, waarvoor nu patent is aangevraagd,, heeft het groote voordeel, dat behalve 

groote uitsparing van tijd, de houten balken, noodig voor 

het stutten, wegvallen en de ruimte onder het gewelf vrij 

|f| blijft. De toepassing van dezen drager levert geen bljzon-

^ dere moeilijkheden op. De drager wordt door het uit elkaar 

Schuiven van de stijlen o, geopend, over de onderste flens 

der I dragerS 6, geschoven en hierop weder samengedrukt. 

Nu wordt het 10 c.M» dikke hout doorgeschoven én in de 

punten d. gedrukt. Op de balken legt men nu de gewelfde bogen e. en hier op de gewelflatteu 

•of planken ƒ. Is hierdoor de noodige hoogte tot aan den onderkant van het gewelf nog niet 

bereikt, zoo slaat men tusschen de balken en de boog c. wiggen, k van genoegzame sterkte. 

De prijs van dezen drager is matig en bedraagt 1,50 Mark (ƒ0.90) te Rathenow. 

E E N O V E R Z I C H T V A N D E N D A G . 

De gele bladeren vallen, alsof het een wedren betreft wie hunner het eerst het aardrijk raakt, 

de wintervergaderingen, nemen een aanvang en van overal leest men de verslagen, van wat op 

die avonden weder aan belangrijke onderwerpen aan de orde is gesteld. Die Vrijdag 11. zijn intrede 

deed in het gebouw der Maatschappij tot bevordering der bouwkunst te Amsterdam, verkeerde in 

den waan dat het|noodlot over ons geoordeeld had en wij door Bismarck's macht waren ingepalmd. De 

vergadering, werd geheel in de Duitsche taal geleid en geregeld. Hoewel dit te betreuren was voor 

enkelen die praktisch gevormd, die taal zich nooit hadden eigen gemaakt en daardoor in gedurige 

beschouwing van hun klokje waren, toch was er veel voor te zeggen dat de regeling der vergadering 

aldus billijkte, en het zij den afdeelings-voorzitter tot lof erkend: die hij zoo uitmuntend wist 

te leiden. De Heer F. H. Richter Ingenieur, hield een verhandeling over de vele portretten, die de 

wanden der vergaderzaal geheel vulden allen van personen die zelfs 300 jaar voor onze jaartel

ling hebben geleefd. Het is een merkwaardige verzameling. Is alles niet even verdienstelijk, 

daar zijn er onder die meesterlijk uitgevoerd zijn. Veelal op ceder-houten paueelen is de verfstof 

(hier was) aangebracht, waarom de behandeling velerlei zorg vereischte, om de tint vloeiend te 

doen zijn. Dat is echter bij velen uitmuntend geslaagd, en het is wellicht een eenige en wel 

te waarderen gelegenheid die daar werd aangeboden om zulk een diepen blik in de oudheid te 

slaan. Van daar dan ook de groote belangstelling getoond bij hel aanhooren der omschrijving 
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•van do grafstilte, hoe diu purtretteu op de muuiinieu werden ingewikkeld en gelegd boren bet 
gelaat, dat de tijd deed vergaan, en bet nabootsel behouden. 

Tevens hoe die portretten waren behandeld : en het karakteristieke in enkele nummers aanwezig. 
Het was in een woord een bolangrijko avond, waarvoor de afdeeling dank verdiend. Wanneer onder 
al de portretten dier personen ook bouwmeesters vertegenwoordigd waren, zou zeker het hoofd 
van velen zich gefronst hebben, wanneer de uitslag was medegedeeld die onze vakmannen ver
kregen in den grooten woreldstrijd te Parijs gestreden. Wie zal Verheul zijn welverdienden lauwer 
onthouden, niemand het is verdiend, evenmin aan Evers, maar waarom Berlage vergeten, die met 
zijn ideale gedachte zooveel schoons te zien gaf, waarom zoovelen anderen die recht op waardeering 
hebben. Hoe het tentoonstelling-grijze beursontwerp IVowein in den beurswedstrijd verzonken, 
dat even als een kermisklant bij elke zamenkomst zich zien laat, gekend, en de anderen over het 
hoofd gezien. Het is een raadsel, dat wel uit onverstand zal geboren zijn. Waarlijk zulk een 
uitslag is ontmoedigend. 

Protest baat niet, want de uitspraak is onherroepelijk, maar protesteeren wij niettemin uit al onz» 
macht tegen dat vreemdsoortige besluit, opdat men ten minste hier te weten kome, dat de macht 
der electriciteit de oogen der beoordeelaars voor onze Nederlandsche kunst heeft verblind en in 
vergissing de eoreprijzen op het verkeerde nummer deed hechten. Heeft elke prijsvraag haar 
beklag, iedere Tentoonstelling hare ontevredenheid, dat zal wel altijd zoo blijven, want een ieder 
meent zijn uil een valk te zijn. Maar zelden werd zoo eenparig uitgesproken dat het oordeel 
zoo volkomen mis is als hier, wat een waarborg voor de waarheid, is. 

De vergadering 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 de r B o u w k u n s t , te-
's Gravenhage gehouden, heeft een staartje. De heer Van der Pek bepleitte met warmte de 
deelname aan don Prix de Rome voor bouwmeesters. De Opmerker, orgaan der Yereeniging 
Architectura et Amioltia, herinnert dat zulk een denkbeeld niet oorspronkelijk is. Er. besprak 
het reeds vroeger in hare kolommen en nu ontstaat een pennestrijd, waarbij de zaak slechts 
schade ondervindt, over het aan wie de eer a a n Kr. of P e k ? Ziedaar weder een staaltje van 
ons bestaan, dat gruwelijke i k. Wat doet het er toe als de zaak goed ia. Hoewel wij nooit 
het goede van den Prix de Rome ten volle beseffen, is het toch kleingeestig over kwesties, 
als wie toch wel de e e r s t e was, elkander zoo te haarkloven. Dat moest wat minder ge
beuren, het vormt juist de weinige kracht die ons bindt, waar in ons kleine land werkelijk 
wel geene versnippering meer mag plaats vinden. Men ofiere meer ten bate van elkander en 
bange de zelfzucht aan de kapstok. Op zulk een wijze wordt het goede door ons zelf verstikt. 

D A K P A N N E N V A N M A Ï S . 

In Italië heeft men proeven genomen om uit gedorschte mals-aren door een bijzondere be-
werking een geschikte bouwstof te vervaardigen. De uitvinder, die hiervoor patent heeft geno
men, is Eds Clerici te Milaan. De aren worden eerst met het mes bewerkt, in vormen gebracht 
en. door draad omgeven; dan vormen zij reeds een beenachtlge stof, die zoo licht als kurk is. 
Daarna worden zij in teer gedrenkt, waardoor men waterdichtheid krijgt. Z\j bieden daarom 
groote voordeelen aan, omdat zij slechte warmtegeleiders zijn en geen vocht doorlaten. Daarbj} 
xijn zij 70 pCt. lichter dan holle dakpannen, zoodat men lichtere balken kan gebruiken; zij 
kunnen bij koude worden gemetseld, daar het water den mortel niet binnendringt; ten slotte 
zijn zij ook van nut voor de herstelling van gewelven. 



mmtmÊ mmm 

C*xs 

AtfOsi 

Vademecum der Bouwvakken 1889 

4*Jaarganq. 

•iSt JJémWt • ii*i 

Photo li th WegiwrüMoltu Amst AFI.21. Plaat 26. 



Paviljoen Nicaragua. 

Paviljoen Tunis 

Vademecum der Bouwvakken 
4'Jaargang. P)io(iiIiHi:Mi;ï/««-.r,Afo/(i£ Amjt . 



VIERDE JAARGANG. 24 October 1889. 

B O U W K U N S T . 

VILLA TN HET NO TTI NG H AM-P A RK. 
Bouwmeester Arthur Marshall. 

(Bij de plaat.) 

%<fee bouwkunst onzer overzoesche buren heeft een geheel ander karakter dan de onze. 
Trachten wij naar regelmaat, bij hun vormen juist de grootste verschillen het eigenaardige. 
Zonderling springt het een uit of op het andere te voren. Beide richtingen hebben wanneer zij 
het uiterste bereiken, eene schaduwzijde. Wanneer echter meer verfijnde vormen zich daarbij 
aansluiten, dan maakt dit het geheel dat zooveel verschillende gezichtspunten aanbiedt, des te 
verdlensteiyker. In de villa gebouwd in het Nottingham-park waar de motieven der renaissance 
zich bij de engelsche architectuur aansluiten is dit uit- en inwendig te bespeuren. Zonderling 
echter wordt aan den schoorsteen de eer bewezen om zich van af den beganen grond als een 
monument tegen den gevel op te stellen. Dat is, waar de engelsche bouwkunst veelal bjjzondoro 
zorg wijdt aan de uitgebouwde stookgelegenheden weder te ver gezocht. Terwijl by ons daar
entegen de rookkanalen buiten dak eene verzameling vormen van de grootste wanstaltlgheden 
door bekrompen vernuft bijeengebracht. In dit opzicht verdient het engelsche voorbeeld navolging. 
De eetzaal op de plaat aangegeven, vormt evenzoo een samensmelting der renaissance en engelsche 
gothlek, die somwijlen slecht niettemin ook dikwerf gunstig samenkomen. Het is een der 
inrichtingen waardoor zoovele kleine kastoelen of landvorblijvon zich in Engeland kenmerken. 
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DE V O L K S . S C H O U W B U R G Ï E WEENEN. 

De ramp die eenmaal "Weenen door zijn schouwburg trof, ligt velen nog in het geheugen. 

Het verdient daarom opmerking de verdeeling en inrichting na te gaan van den thans aldaar 

voltooid Volks-schouwburg. 
Men heeft van de ondervinding partij kunnen trekken. Naar het ons voorkomt, is voor 

eene spoedige ontruiming van het gebouw alle mogelijke gelegenheid, door de velerlei toegangen 
en tevens goed circuleerende hoofdgangen. De bouw wordt volgender wijze omschreven. 

Den Uden September werd het reeds zoo rijk bedeelde Weenen opnieuw begunstigd met een 
monument der kunst, den Duitschen Volks-schouwburg. 

De bijdrage des keizers, de tegemoetkoming der burgerij in vereeniging met de verdienstelijke 

pogingen der kunst brachten in korten tijd een monumentaal gebouw tot stand, dat aan alle 

eischen van den nieuweren tijd voldoet. 
Het ontwerp is afkomstig van de specialiteiten op het gebied van den schouwburgbouw, 

de bouwmeesters Fellner en Heimer. De uitvoering was in handen van den stadsbouwmeester 
Alois Schumacher. W|jj zullen trachten een overzicht te geven van dit goed geslaagde gebouw 
en ook de bijzondere praktische inrichting der onderdeelen nagaan; vooral munten deze uit op 
het punt van verlichting, verwarming en ventilatie. 

Het gebouw verheft zichimar alle kanten, r^j in de diagonaal van de tuinoppervlakte, met 
het hoofdfront naar de stad, op den boek van Burg- en Museumstraat; aan de voorzijde heeft 
men een broeden weg om in en uit te rijdbn en een plein als tuin aangelegd, rechts van het 

gebouw langs de Neustiftstraat een smallen tuinaanleg en een inrid voor het hof en naar het 
tooneel; aan de zijde der Burgstraat is een broederen aanleg met kleine boschjes, terwijl achter 
het gebouw een tuin is gemaakt met een weg naar het tooneel voor decoratief, wagens enz. 

Het gebouw heeft op zichzelfstaande uitgebouwde vestibules; de ruimte voor het publiek 
en het tooneel zijn omgeven door de lagere zijgedeelten. De fagades zijn in Italiaansche renais
sance met eenige barokversieringen. 

De hoofdfagade geeft een hoog gebouw van óen verdieping te zien, terwijl een bedekte inrid 
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is gemaakt vóór de parterregangen. Boven de parterreverdieping verheft zich een voorportaal 
•met zuilen door een frontespies gedekt, waarin de beeldhouwer Vogl een vol leven gedachten 
optocht van Dionysiüs te voorschijn riep. 

Tussohen de zuilen zijn boven de deuren de busten van Schiller, Lessing en Qrillparzer 
aangebracht. Boven dezen middenbouw vindt men een attiek. 

Tusschen de hoofd- en zijfronten bevinden zich ingesloten gebouwen, die de lijn der straten 
volgen en galerijen hebben, terwijl aan de voorzijde, ter hoogte van den vloer der eerste verdie
ping, een terras is gemaakt. 

Bfl de fagades aan weerszijden van het tooneel moest men, ter wille van de inwendige 
eischen, nog drie verdiepingen boven den beganen grond aanbrengen. Gelijkvloers telt het gebouw 
voor het publiek aan het voorfront zeven, aan eiken zijgevel vier, dus te samen 16 uitgangen 
en bovendien nog een voor het Hof. 

In de hoofdvestibule aan het hoofdfront zijn drie deuren, waar de fötuigen kunnen 
voorkomen en ook nog twee voor de voetgangers. De vestibule is ovaal met gewelfde zoldering 
in barokstijl, wit van kleur; de toegangen worden omlijst door kariatyden. 

Men ziet van uit de vermelde ingangen aan beide zijden in diagonale richting, de breede in 
eens tot den len rang doorloopende hoofdtrappen en naar voren drie naar het parterre leidende 
deuren. Danrtusschen zijn twee loketten voor het publiek, twee deuren naar de lokalen van de 
administratie en twee borden geplaatst, waarin de namen van het bestuur en der kunstenaars 
en bouwmeesters voorkomen, die aan de oprichting van het gebouw hebben medegewerkt. 

De hoofdtrappen zijn eveneens in barokstijl en voorzien van spiegels en geven als hoofd
gezichtspunt twee sierlijk gecostumeerde beelden die den binnentredenden als het ware uitnoo-
digen om verder te gaan. 

Van de vestibule komt men door de 
deuren in den broeden parketgang, die rondom 
de zaal loopt. Aan de buitenzijde van dezen 
vindt men 4 garderoben voor het publiek, 
6 kleinere zijvestibules, 2 verbindingstrappen 
met de loges en toiletkamers; aan de binnen
zijde treft men 17 oaar parket en parterre 
voerende deuren aan. Treedt men door een 
der deuren in de zaal, dan krijgt men dadelijk 
een overzicht van de geheele binnenruimte. 
De indruk is een geheel andere dan in andere 
schouwburgen. Boven een breed en diep par
terre, waarnaast geen loges of volle muren 
maar aaneongrenzende deuren zijn aangebracht, 
die toegang verleenen tot de rijen zitplaatsen, 
verheffen zich slechts twee galerijen met breede fffi 
en diepe amphitheaters, die in het grootste deel 
der zaal alleen tegen het »Proscenium" voor 
loges in 3 verdiepingen worden geflankeerd. 

Het publiek is door deze indeeling aan-
merkelijk lager geplaatst dan in andere schouw-
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burgen het geval it (6 tot 7 M.) en daardoor krygt de Inwendige ruimte moer de gedaante 

vaa een zaal. De tweede rang is aanmorkolijk meer achterwaurtu gelegen dan de eerHto. 

De heide rangen vertoonen sloh, voor zoover /.ij tot amphitheater /ijn ingeriohtï als vrij voonül-

apringende bal konH, boven welke zich de door pilaren gesteunde halfoirkelvormige zoldering welft. 

Het deel Tan de ruimte, dat voor loges ie beutemd, is geheel zelfstandig ingericht. 

Boven de pilasters zijn ter hoogte van den len rang karlatyden, die karakteristiek den 

Duitscheu man en vrouw voorstellen en waarboven op de balken rustend de zoldering zich 

zelfstandig als een breede drieledige gordel tot over de tooueelopenlng heen uitbreidt en van 

deze tegen de eigenlijke zoldering der zaal opklimmend een soort van geluidwand vormt. De 

zaal ia in barokstijl met rijke en scbllderaohtige ornamentiek in wit en goud. De zoldering der 

zaal in hol. halfrond geeft te zien de verheeriyking van Yindobona, die omgeven door geniön 

zweeft; op den achtergrond de Carls kerk en daarvddr zijn alle standen vertegenwoordigd, als: 

geleerden» burgers, kunstenaars, handwerkslieden, studenten en soldaten, die hunne hulde komen 

brengen aan Yindobona. 

In het proscenium plafond ziet men een schildering, voorstellend den volksdichter Ralmund, 
die door geniSn wordt gelauwerd. 

Deze beide sobeppingen zijn van den schilder Bduard Yeitb; zij werden ter plaatse zelf 

vervaardigd en harmonieeren uitstekend met de geheele artistieke omgeving. 

Het orchest is bijna geheel onder het tooneel verborgen, zoodat de voortile sltplnutHen zoo 

dicht mogelijk naar voren komen en slechts zoover nitwijkon als noodig is om den kapelmoeHter 

een roede plaats te verzekeren, zoodat hij een goed overzicht over het tooneel heeft. Het parterre 

bevat met de staanplaatsen ruimte voor 889 personen, waarvan 642 In 28 rijen en twee blokken 

zijn afgedeeld door een midden- en twee zjjgangen. Het publiek van het parterre behoeft bij het 

verlaten der zaal niet achterwaarts ia da boofdvestibule terug te kesren, maar kan direct zijwaarts 

in de parketgangen komen en kan op die wijze bet gebouw door ds zes t\jveitlbules verlaten. 

Het publiek van het Ie rang balkon bereikt langs de vroeger vermelde twee trappen der 

boofdvestibule door cirkelvormige ingangen den breeden galer^jgang die rondom de geheele zaal 

voert; daar vindt men twee ruime garderobeu en bereikt door twee deuren de 827 in 10 rijen 

geplaatste balkonfauteuils. De 6 voorste rijen zyn naar boven geheel vrij. Ook hier is alles zoo 

geregeld, dat bet publiek onmiddel\]k met de parterre correspondeerend tn de bultengangen 

wordt geleid. Aan bet hoofdfront zijn ter beschikking van de bezoekers een foyer met open 

terras, verder twee wandelcorridors en twee lokalen voor verversohing. Yoor het publiek der 

loges zijn twee trappen gemaakt in de zijkanten. Men komt op deze trappen en ook naar de 

balkonloges door den parketgang. Naar de Ie en 2e rang-loges komt men langs de Ie rang» 

trappen en corridors. In eiken logo-rang zijn aan lederen kant van het theater twee loges voor 

vijf en drie loges voor i personen aangebraont. Het publiek der 2de galerij komt met de overige 

bezoekers volstrekt niet in aanraking, maar gaat direkt door a kleine z|jvestibules langs twee 

groote trappen in den 2den rang; verder is voor dat publiek hij den uitgang der trappen een 

foyer gemaakt van 40 hij 7 M., met garderobe on twee buffetten. Yan dezen foyer voeren 7 

deuren naar de in 10 rijen geplaatste 864 stoelen en 298 staanplaatsen, te zamen voor 662 

personen. Aan beide zijdon van het gebouw leiden 4 deuren naar 2 groote terrassen, die als 

promenoirs en in geval van nood als toevluobtsrulmten kunnen worden benuttigd. De galerij is 

tot onder het zaalplafond geheel vrij en geeft een vrij onbeperkt uitzicht, .zoodat deze rang er 

uitziet als een groot balkon. 
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De plaatsen voor hst Hof zijn wel niet groot, maair de decorateur heeft rekening gehouden 
met de hooge bestemming. 

Alle zetels van de balkons, het parterre en van de gnler\j tot de laatste plaats toe, siin van 
gebogen hout met fluweel vervaardigd. De 18.60 M. breude en 8.6 M. hooge tooneelopening is 
tuHsohen de bedreven afgealoten door een gordijn, waurop een Meifeest ten tijde van Leopold den 
Itoonmjko is voorgesteld. Tot hnindvrijn afbluiting dient een ijzonm soherm met dubbele wanden, 
dat hydraulisoh en ook met de handen van uit het tooneel of van de corridors kan bewogen 
wordenj bovendien voert een yzeren deur van den rechter parketgang naar de tooneelrulmte. 
In tegenstelling van vele andere schouwburgen worden alle deelen van het auditorium door 
het volle daglicht beschenen. 

Het tooneel zelfs heeft een breedte van 20 M. en met de aohterrulmte medegeteld een diepte 
van 16.70 M. Aan drie zijden er van vindt men de noodige foyers, kleedkamers, repetitiezalen, 
meubel* en deooratiefdepöts, directeur* en bestnurskamers voor het personeel. 

Van de tooneelgangen voeren steonen trappen naar de rrfle buitenluoht. Eeu groote deur leidt 
voor het transport van paarden en wagens voor decoratief van den achtergevel naar het tooneel. 

De inrichting van het tooneel is hoofdzakelijk van yzer en volgens de nieuwste technische 
eliehen. De Houaterrelns der zljlokalen van het tooneel en van de zaal «fln ingericht voor de 
centrale luohtverwarming en ventilatie, voor portiers- en brandweerkamers en zalen voor muzi
kanten. 

Het geheele gebouw is van metselwerk, steen, gips en \lzer, zoodat behalve de kleeden, de 
meubeh en het decoratief, geen brandbare stoffen aanwezig zijn; alle zolderingen zijn gewelfd. 
De dakbedekking van foyer, zaal en tooneel is op ijzeren dakstoelen van lei en zink vervaardigd 
terwijl de zijgangen goon dakhout hebben, daar de bedekking van houtoement dadelijk op 
het gewelf van de laatste verdieping is gelegd. 

De verwarming goHohiedt, cooals reeds word vermeld door verwarmde lucht met calorifères, 
terwfll de ventilatie plaats heeft door een gasmotor met pulsator in den kelder en exhauster 
aan het dak. De verlichting van het gebouw is geheel eleotrlsoh» men heeft 968 gloeilampen 
van 16 N. K. en 662 van 86 N. IC. en 8 booglampen, behalve nog de noodige apparaten voor 
da tooneelvorliohting in kleuren enz. 

De lampen in de zaal en op het tooneel zjjn zoo ingerloht, dat men onmerkbaar van licht 

tot donker kan overgaan, terwyl de daartoe benoodlgde reguleermachine zich b p e t tooneel bevindt. 
Gas is alleen aangebracht voor de friseerlampjes van de kappers, om hunne ijzers te verhitten. 
Voor de noodige veiligheid der leidingen is met de meeste zorg gewaakt. De kosten van 

het gebouw met meubelen, déoors, verlichting enz. bedragen ƒ 466.600. 

Het Volkstheater ken 2000 personen bevatten en heeft hoofdzakeiyk stoelenrijen en staan
plaatsen en weinig loges (in het geheel 80). Voor het groote publiek zijn de beste plaatsen 
gemaakt; In alle opzichten Is het dus berekend om een publiek, dat niet over veel middelen te 
besohikkea heeft, op aangename wijze van het sohoone der kunst te doen genieten j geen plaats 
is hooger dan de 2de rang en overal zijn gemakkelijke zitplaatsen gemaakt. Voor het galerfj-
pübliek zijn de hoofdtrappen in het voorgedeelte aangewezen, terwijl het logepubliek twee zij-
trappen als toegangen heeft, soodat men ziet, dat in de eerste plaats Is gezorgd voor de mindere 
bezoekers en daarna eerst voor het meer deftige auditorium. Dit gebouw mag met recht den 
schoenen naam van Volks-schouwburg met eere dragen. 

file:///lzer
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IETS OVER ORNAMENTLEER EN DE SYMBOLIEK VAN DE PLANT. 

DOOB 

H. J. WALLE Jan. 

Het herleven der kunst in de laatste jaren op schier elk gebied, heeft op de architectuur 
in sterke mate invloed uitgeoefend. Tal van sierlyke bouwwerken, waarmede onze straten en 
grachten verfraaid zjjn, bewijzen het, en menigmaal zien wy, nadat een gebouw gesloopt is en 
daarvoor een nieuw in de plaats wordt opgetrokken, of by geheel nieuwe gebouwen, dat er 
pogingen zijn aangewend om het nieuwe met een smaakvol kleed te tooien. Ik zeg »pogingen 
zyn aangewend," want, dat niet elk daarin ten volle slaagt, moet ons oog, helaas, nog maar al 
te vaak ontwaren. De oorzaak daarvan, ofschoon niet ver te zoeken, blyft altijd te bejammeren. 
Hoe menigmaal toch wordt het maken van bouwplannen opgedragen aan iemand, van wien ten 
slotte blijkt, dat zijne gescbiktbeid om te bouwen grooter is, dan zijne ervarenheid in het 
ontwerpen; dikwijls ontbreken zelfs beide bekwaamheden aan den quasi-architect. 

Bij gebrek aan de noodige financiën, ziet men ook wel eens, dat bekwame mannen weinig 
schoons te voorsohyn brengen, doch de opmerkzame beschouwer zal dan toch nog moeten 
erkennen, dat er eenheid is in het sobere product. Het is ook niet volstrekt noodzakelyk, dat 
er veel geld worde uitgegeven om iets schoons daar te stellen; dit kan ook verkregen worden 
met eenvoudige hulpmiddelen, doch dan dient het aan werkelijk bekwame mannen te zijn 
opgedragen. Hoe meer het publiek dit inziet en de gelegenheid daartoe aangrijpt, des te hooger 
vlucht zal de bouwkunst nemen. 

"Waar moet dan wel in hoofdzaak op gelet worden, bij het beoordeelen of iets schoon is 9 
Is het alleen de totaal-indruk, die het werk (hetzij gevels of binnen-ordonnantiön) op ons maakt, 
of zijn het de onderdeden ? Noch het een, noch het ander op zichzelf genomen, zal ons bepaald 
bevredigen; alleen dan, wanneer èn het geheel èn de onderdeden beschouwd, duidelijk doen 
zien, dat zij met elkander in het nauwste verband staan en als het ware onafscheidelijk zijn 
verbonden, dan eerst zal ons oog vrede en rust vinden en aan onze goede smaak voldoening 
geschonken zijn. Een gevel bijv. zal alleen dan schoon kunnen zijn, wanneer van de plint tot 
de gevellijst, deuren en ramen met hunne kozynen en omslaitlijston enz., alle onderdeelen 
afzonderlijk en ten opzichte van elka&r, goede verhoudingen vertoonen en tot het kleinste en 
eenvoudigste proflellijstje incluis, redegevend bl^kt te zijn aangebracht. 

Wat al bouwstoffen staan ons ten dienste en welk eene verscheidenheid van bouwvormen 
kunnen worden aangewend. Met gebakken-, natuurlijken- en kunststeen, met banden en lijsten, 
kolommen en pilasters, consoles, hoek- en sluitsteenen kan gewoekerd en voor zoover de stof 
dit toelaat, elk der genoemde deden nog door flink gebeeldhouwd ornament, hotzij vlak of 
verheven, versierd worden. Het ornament, goed uitgevoerd als edele en fijne versiering aange
bracht, verhoogt niet weinig de kunstwaarde en schoonheid van een bouwwerk. 

Dit echter is voor de meesten een struikelblok. Zie maar eens rond hoevden gemeend 
hebben, door kwistige toepassing van ornament iets fraaie te leveren, maar door hun geringe 
kennis van vormen en verhoudingen er niet in geslaagd zijn. 

Het is op het ornament dat ik meer bepaald de aandacht wil vestigen. 
Om de redenen te kunnen doorgronden, waarom er zooveel middelmatige op het gebied der 



203 

versieriugkunde wordt geleverd, moeten wij eerst nagaan, hoe het met het onderwee in de 
ornamentleer voor eenige jaren gesteld was. 

Het teekenonderw^s, dat tegenwoordig aulk een gunstige hoogte bereikt heeft, liet tot voor 
eenige jaren heel wat te wenachen over; vaak ontbrak daaraan het onderwys In de ornamentleer 
geheel. Men meende, handteekenen was handteekenen, en ornamenten, koppen en figuren 
teekende men zonder eenig verband in de volgorde. In de voornaamste steden werd dit onderwija 
gegeven door hoogst bekwame mannen, dikwijls zelfs door kunstschilders van naam; meestal 
hadden deze evenwel eene bepaalde voorliefde voor eene zekere afdeeling der schilderkunst, bHv. 
de dieren, het naakt, het landschap enz. Dat het laatste vooral veel vereerders onder de leer
lingen vond, ligt voor de hand, want daar er rechte en kromme hoornen, van allerlei vreemde 
vormen gevonden worden, geleek eene teekening altyd op iets, en zij waren de wereld te rijk 
over het effect, als zij kleuren mochten aanbrengen. 

Welk vak de leerling ook gekozen had, doorgaans was hij genoodzaakt met teekenaars van 
andere takken van kunst denzelfden cursus te volgen; dezelfde voorbeelden dienden allen tot 
model; het eenig verschil bestond in het aantal lesuren. Een landschap te teekenen, waardoor 
vader en moeder in verrukking gebracht werden en dat ooms en tantes verbaasd deed staan, 
ging gemakkelijk genoeg; maar een ornament zouden de meesten als eene straf beschouwd 
hebben. Tot het teekenen van een kromlynig figuur, althans van een volledig ornament, ging 
men begrijpelijker wijze slechts noode over. 

Hiervan was het gevolg, dat als men in de praotyk kwam »na volbrachten leertijd," en 
voor de versiering van meubelen, betimmeringen, gevels enz., zijn toevlucht tot het ornament 
nam, men zich. spoedig bepaalde bij wat in den handel was te verkregen, wat erger is, veelal 
ontbrak zelfs de smaak om daaruit het goede te kiezen. Het ornament dat als handelsartikel 
verkrijgbaar was, had over het algemeen weinig kunstwaarde; maar hoe kon dat ook anders ? 
Daar de werklieden het ornament niet hadden leeren kennen, was hun arbeid als het ware 
machinaal en zonder gevoel.. 

Door het zien van werken in den vreemde en vooral van hetgeen op wereldtentoonstellingen 
samengebracht werd, begon men te begrijpen dat de ornamentleer belangrijker en belangwek
kender was dan men vermoedde en dat geschilderd of gesneden ornament, behoorlijk toegepast, 
dikwijls een evenschoon en rijk effect voortbrengt als met allegorische versieringen te verkrijgen 
is. Men begon ook in te zien, dat door het ornament-teekenen als aanvangs-studle te bezigen, 
de leerling eene vastere hand en een juister oog verkreeg, dan bij de toepassing van eene andere 
teeken-methode, en dat de kennis van het ornament bovendien de industrie onschatbare diensten 
kon bewijzen. Zoo ook, dat indien het onderwijs goed gegeven werd, het niet minder aangename 
uren en meer blijvende voldoening aan den leerling zou verschaffen, dan bijv. schilderen met 
waterverf. Als een jongeling het ontwerp voor een huishoudelijk artikel gemaakt en daarna uit
gevoerd heeft, zal dit op den duur meer aantrekkelijks voor hem hebben, dan een zoogenaamde 
aquarel van eigen maaksel. 

Het ornament-teekenen werd voortaan hoofdzaak, men schafte pleister-afgietsels van orna
menten in verschillende stalen aan, of verkreeg die van een paar kunst-academiön, en zoo uit
gerust verbeeldde men zich op de hoogte van ẑ jn tijd te zijn. Wel werd de hand vaster, het oog 
van den leerling meer geoefend, maar het bleef slaafsch cóplëeren, men had er niet aan gedacht, 
hem het karakter der versieringen te verklaren of hem een blik te doen slaan in dé ornament-
leer. Over het vormen van lijstwerken door min of meer gebogen bladeren enz., bijv. by den 
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Griekschen bouwstijl, werd wel gesproken, doch de zaak was waarachijnlijk noch leeraar, noch 
leerling recht .iuidolijk. Hoe kon het ook anders, daar het methodisch onderwijs nog ontbrak; 
er was bovendien zooveel overdreven in de voorstelling, dat iemand met gezonde hersenen er 
zich nooit mede zou kunnen vereeuigen. Enkele toongevende personen, wier voorliefde voer oenen 
bepaalden bouwstijl wonderen van kunst deed ontdekken, dikwijls zelfs ook daar, waar deze niet 
te vinden waren; eene voorliefde, waarschijnlijk het gevolg van het verrassende der jongste ont-
gravingen, maakten de zaken niet beter. De opdelvingen in Egypte en het daardoor beter bekend 
worden met de kunst der Egyptenaren, hebben ons weder op het goede pad terug gebracht, en 
wel tot de natuur zooals zij is, zonder dat men diepzinnige afleidingen behoeft. Dat men zich ook 
hierin voor overdrijving moet wachten, is uit den aard der zaak duidelijk. 

Eene goede ornamentleer dient, zoo zij goede vruchten wil afwerpen, met de natuur, dat is 
in dit geval met de plant zelve, te beginnen. Het schijnbeeld of haar nabootsing in steen treedt 
dan als het ware voor de plant in de plaats, hieruit spreekt het beeld van de plant dan nog 
wel, maar zij mist de hoedarngbedeo, welke aan het leven eigen ztyn, deze hebben plaats gemaakt 
voor de eigenschappen, voorgeschreven door de kleuren» of ornamentleer, ofdie waardoor een plas« 
tisoh werk bepaald wordt. In de beste perioden der kunst heeft men de plant nis voorbeeld gekozen, 
doch men bezigde tot dat doel slechts een gering aantal planten; men veranderde hij voorkeur 
het eenmaal vervormde motief, zoodat ten slotte met geen mogelijkheid de oorspronkelijke vorm 
te herkennen was; telkens tot de natuur terug gaan deed men niet. Dikwijls wist men zelfs niet,-
of de oorspronkelijke type een blad of bloem, eene lelie of roos was geweest. De plant op boven 
genoemde wijze vervormd, heette dan »g68tyleerd." Wanneer wij een grooter aantal planten 
tot model bij onze ornamentwerken kiezen, en wel hij voorkeur die, welke of in het wild groeien 
of in onze kamers of s e r r e s gemakkelijk gekweekt kunnen worden, Is het duidelijk, dat wij' 
zoo goed als zeker zijn, niet tot het reeds genoemde uiterste te vervallen. 

"Wat anderen voor ons gedaan hebben onvoorwaardelijk te verwerpen is natuurlijk verkeerd; 
beter is het hunne werken te bestudeeren, waarna het ons dikwijls gemakkelijk zal vallen het 
goede, daarin verborgen, te ontdekken en, zoo noodig, te behouden. Met het oog op het verleden 
is derhalve de studie van de verschillende stijlen niet alleen noodzakelijk, maar vooral ook hoogst 
nuttig voor het tegenwoordige. 

Met de plant begint men dus en tracht haar zoodanig voor te stellen, dat hare ornamentale 
waarde het meest in het oog valt; daarna wordt zij vervormd tot een ornament, om eerst dan 
over te gaan tot de afzonderlijke stijlen. 

11Ü het aan de plant ontleende ornament mag evenwel de plant zelf niet te veel op den 
voorgrond treden, want hierdoor loopt het ornament gevaar, door den oningowijden of opper» 
vlakkigen beschouwer over het hoofd te worden gezien. 

Wij moeten trachten bij het ontwerpen van een ornament in stijl: 
ten 1ste algemeen bruikbare motieven te leveren, 
ten 2de niet in opeenpakking van kleine motieven te vervallen, want hierdoor worde» 

zelfs de ingewijden in verwarring gebracht, en 
ten 8de bet liefst die motieven te kiezen, welke eene correcte teekening eisohen. 

Bij den mensch, op welken trap van beschaving bij ook staan moge, merkt men een zekere 
neiging op en om iets voort te brengen en tot verfraaiing of opsiering by te dragen. De ruwen 
vorm door hem uitgedacht, tracht hij door allerlei hulpmiddelen voor zich althans behagolijker 
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te maken. De wijsso waarop die neiging zich uit, verschilt échte? fltet iilloou bij1 do volk 'roti, 
maar ook bij een zelfden stam, een zelfde geslacht, een zollUon stand, ze»T teel. 

Door do wijzo, waarop het van de versieringsmiddeleh die het ten diëtiste staan of btondett 
gebruik weet te maken, wordt mede in den regel aangetoond den trap van beschaving, waordp 
een volk staat of gestaan heeft. De wilde tooit zich met de vederen der vogels en met dieren
huiden, boort gaten in neus en ooren om er ringen of tanden in aan te brengen, eooals bijv. 
de Nieuw-Zeelander. De roodhuid kleurt zich de huid en brengt er zelfs teekeningen1 op aan 
»het zoogenaamd tatoueereiw" De Javaan vlecht zijn matten uit biezen of teenen van versöhlt» 
lende kleur en verraadt daarin zijnen smaak. Vele volken kerven of snijden figuren op hüia. 
gereedschappen of wapenen, die dikwijls, hoe primitief ook, betrekking hebben op hunnen gods
dienst of handelingen uit het dagolijksch leven. Men treft soms bij stammen, die door ons zeker 
niet tot de beschaafde worden gerekend, den versieringswijze aan, die ons ook, met het oog op 
de geringe hulpmiddelen welke hen ten dienste staan, verhazen. 

Dikwijls zelfs worden wjj, al is het dan ook alleen om iets vreemds te hebben, genoopt tot 
navolging. 

Wel is dikwijls alleen de eenvoud van de voorstelling door den natuurmensch aangebracht, de 
reden dat wy er door aangetrokken worden, óf ook wel gelegen in de aan den natunr ontleenden vortü, 
öt aan de zinnebeeldige beteekenis die er aan gegeven is, want vormen aan de natuur ontleend, 
of welke eene gedachte uitdrukken die sommige dierbaar of heilig is, verliezen niet gemakkelijk 
hunne waarde, en in het minst niet voor den mensch, bij wlen alle gevoel nog niet uitgedoofti is. 

Dat menigmaal een aangenaam geheel met geringe middelen is voortgebracht, daarvan zijn 
wij «Hen overtuigd,- en zoo niet, dan behoeven wij slechts by de natuur ter school te gaan, on 
zoo- wij er oogen voor hebben, zal zy het ons leeren het spreekwoord tot waarheid maken, 
dat zegt: 

»De natuur leert ons de Kunst, de Kunst de natuur beter verstaan." 
Niet alle menschen hebben een zelfden smaak; vaak wordt dit door ons opgemerkt; of is 

het u nimmer voorgekomen, dat ge u onrustig gestemd gevoeldet in eene salon, waar de grootste 
weelde heerschte ? of aangenaam en kalm in een eenvoudig, doch met zorg en smaak gestoffeerd 
vertrek? Waarom is men somtijds by beschouwing van twee nagenoeg gelijk gevormde en 
ingerichte vertrekken, in het eene meer op zyn gemak dan in het andere ? Wanneer men dié 
vertrekken en details ging vergelijken, zou men spoedig verschillen ontwaren, die hun oorzaak 
vondeni ia de plaatsing, de kleur of de wijzon van verlichting enz., en dat een betrekkelijk zoo 
klein verschil, zulke geheel' andere gewaarwordingen kan teweeg brengen, zou ons niet zelden 
verbaasd doen staan. Voor elk individu zijn echter die gewaarwordingen niet dezelfde; in dit 
opzicht zijn de opvoeding, de ontwikkeling, de wereldopvatting, het gestel eni., factoren waarmede 
rekening dient- te worden gehouden, en het is daaraan toe te schrijven, dat de regelen, die men 
in het algemeen omtrent inrichting van vertrekken meent te kunnen vaststellen, meest al of 
niet tot het gewensohte doel leiden, of In Vele gevallen onbruikbaar zijii; 

Ofschoon verschillende schrijvers getracht hebben ons het wezenlijk schoouo aan te toonen, 
zoodat wij. hen slechts zouden behoeven te volgen, kunnen wij gerust zeggen, dat zij daarin 
niet geslaagd zijn-. Is van wat «wezenlek schoon" is, niet eene algemeene bepaling te geven? 
Toets da beschouwing van sehoonheid, dóór eenige' schrijvers gegeven, aan een kunstvoor
werp en het verwondert u, zoo weinig steekhoudend als zij blijkt te zijn. Hoe vaak noemen 
^iji heden schoon, wat wij morgen smakeloos, zoo niet wanstaltig vinden. Het wozonlijk schöone 
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•verliest nimmer bare waarde, trotseert de eeuwen en blijft schoon ; geen modegrillen spelen haar 
parten. Onder het werkelijk scboone behoort in de eerste plaats de natuur. 

Door baar te zoeken, haar lief te hebben, te trachten haar te doorgronden, zal de natuur 
een open boek voor ons worden, dan zal zij ons op elk gebied, en bovenal op dat der kunst, 
veel leeren en tegelijk voor overdrijving vrijwaren. 

Verheugen wij ons over de eerste lenteboden, die lieve en scboone bloempjes, die ons de 
herleving van de natuur aankondigen. Op onze wandeling zullen wij dan zeker, ze ontmoetende, 
er meer aandacht aan schenken, zij zullen ons met gewaarwordingen bezielen, wij zullen ze 
plukken en ze als lentegroet aanbieden aan haar of hem, die ons dierbaar is. En zonder het te 
weten hebben wij eene hoogere waarde, en tevens eene zinnebeeldige of symbolische beteekenis 
aan de plant toegekend. 

Soms onbewust doet de mensch handelingen, die dikwijls een ander en dieper gevoel ver
raden, dan men gewoonlijk bij hem opmerkt. De zware, sterk gebouwde man, wiens strenge 
bevelen geen tegenspraak dulden en met de meeste gedweeheid door zijne onderhoorigen worden 
ten uitvoer gebracht zich de knieön te zien buigen en op handen en voeten voortkruipende tot 
paard dienende van den kleinen snuiter door zijn gekromden rug getorst, lijkt soms vreemd en 
eenvoudig; kinderlijke woorden, door hem tot het kind gesproken, brengen ons een oogenblik 
in de meening, met een ander mensch te doen te hebben. Wanneer diezelfde man, gaande of 
komende van zijn arbeid, als het ware onbewust, op zijn weg eene bloem plukt en na eene korte 
beschouwing deze in het knoopsgat van zijn jas stekende, een ander mensch schynt te worden, 
vragen wij ons zelve af, wat kan toch de reden zijn, in staat zulk een omkeer teweeg te bren-' 
gen? Welke taal fluisterde die bloem tot hem? Ofschoon ons onbekend,vaoo Éjn wij toch over-
tuigd, dat het een vriendelijk gefluister moet geweest zijn. Herinnerde die bloem hem aan de 
verloofde óf gade, die, hoewel ver verwijderd, toch zoo dicht by hem was? of aan eene dierbare 
afgestorvene ? 

Wellicht zouden wij het kunnen raden, de oorzaak kunnen oplossen, zoo wij die bloem aandachtig 
beschouwden ; want wisten niet dichters en minnezangers door te dringen in de taal der bloe-
men, en hebben zij ons daarvan niet het een en ander medegedeeld ? Zij immers zijn het, die 
ons vertellen, of uit de benaming afleiden, dat: 

door Ba l sem in o (Jmpatiens, ongeduldig) ongeduld als voorgevoel der liefde wordt uitge
drukt; door het V e l d r o o s j e (Rosa Repens) liefelyke verschoning; door de W i 11 e L e 1 i e 
(dihum candidum) en het S n e e u w k 1 o k j e (Galanthus nivalis) onschuld ; door het V i o o 11 j e 
en den A br i ko z e bl oesem, stille liefde; door de Oranje- of V u u r l e l i e (Lilium bulbi-
ferum) liefkozing; en eene soort van An j e l i e r (de Lychnis chalcedonica) staan by de Duitschers 
onder den naam van .Brennende Liebe" bekend, wat voldoende hare beteekenis uitdrukt 

Hoop en verhooring worden verklaart door het Bind-of M a r i a g r a s (Phalaris arun-
dinacca variegata), het vereenigde blauwe K or en b loem pj e (Centaured cyanus) en de witte 
G a n z e b l o e m (Chrysanthemum leucanthemum.) 

De B i t t e r k l a v e r (Menganthes trifoliata) en de echte Gouds bl o e m of Or an je -
bloem, soms wel Do o d s b l o e m genoemd (Calendua officinalis), duiden op de scheiding 

De verspreidt staande gevlekte A n j e l i e r (Dianthus deltoides), en de M u u r b loem of 
V i o 1! e r (Cbeiranthus Cheiri), doelen op eenzaamheid en verlangen. 

Het V e r g e e t - m y - n i e t j e (Myosotis), de J u n i p e r u s (Juniperu. communis) onder 
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den naam van J e n e v e r s t r u i k bij om bekend, en het V i o o l t j e (Viola), brengen ons den 

vriendschapsgroet. 
Het B o t e r b l o e m p j e (Rannnculua) duidt op het wederzien. Zalige herinnering wordt 

uitgedrukt door het K l i m o p of B o o m v e i l (Hedera helix) en de witte K a m p e r f o e l i e 
(Lonicera periclymenum), duitscbe Je iftuger je lieber. 

De K e r s t r o o s of zoogenaamde J e r i c h o - r o o s (Anastatica hierochuntica) moet men niet 
verwarren met de tuin- of Italiaansche K a m p e r f o e l i e (Lonicera caprifolium). 

De Jericho-roos sou, volgens de Zuid-Duitsche overlevering, uit de voetstappen van Maria' 
ontsproten zijn, toen zij tijdens hare zwangerschap naar het gebergte ging om Elisabeth te be
zoeken. De afgestorven plant, waarvan de stengels met de takken te za&tn verdorren, behoudt 
nog de peulen der bloemen. Zulk eene verdroogde Jericho-roos bezit, volgens het volksgeloof, de 
eigenschap dat zij maar alleen op twee tijden van het jaar, en wel in den Kerst- en Nieuwjaars
nacht, tot bloeien kan worden gebracht. 

Men zet haar in gewijd water, waarna de gasten zoolang bidden, tot dat de plant zich uitzet 
en de roos bloeit. Houdt men haar bij het licht, dan gelijkt aij op granaten, en uit den vorm 
door de plant aangenomen, voorspelt men welke soort van veldvruchten in 't volgend jaar by* 
zonder goed gelukken zullen. 

De R o s m a r i j n en de M i r t waarvan de beteekenis algemeen bekend is, noemen wij nog 
bii de aan dichters en minnezangers ontleende namen. Mirtenloof en mirtenbloesem waren reeds 
in de hooge oudheid het symbool der jonkvrouwelijkheid. 

0 (Slot volgt.) 

HOUTWERK IN ZEEWATER. 

In het Weekblad der Oostenrijksche vereeniging van ingenieurs en architecten komt een zeer 
interessant artikel voor over het bederf van hout in zeewater van de hand van de Heer Olive, 
hoofdingenieur. Misschien is het niet van belang ontbijt, onzen lezers hier een en ander uit 
mede te deelen, daar ook de paalworm een der meest gevreesde vijanden is bij velen onzer wer-
ken. — Over het algemeen gaat houtwerk in zeewater zeer spoedig te gronde. Een havendam 
of losplaats in 1875 te Pola van hout vervaardigd, was in 1882 reeds sterk bouwvallig, ofschoon 
het hoofd van eikenhout was gemaakt. De vernieling was voornamelijk op de plaats van de wis
seling van het water tusschen eb en vloed, ter hoogte van 2 Meter, hetgeen overeen komt met 
de rijzing en daling van den waterspiegel in de haven van Pola. Op deze plaats waren de palen 
en overige balken zoodanig opgevreten van de paalworm, dat ze er als sponzen uitzagen en dus 
veel van hun sterkte verloren hadden. Soms is het zelfs voorgekomen, dat de palen in tweeën 
waren gevreten; het deel boven het water was door de bevestiging blijven zweven, het deel bij 
den waterapegel was opgevreten en door de stroomingen weggedreven, terwijl de paal wat betreft 
haar lager in het water staande deelen in verhouding intact bleef. Wat echter in het oog valt 
is, dat deze vernieling van de paalworm niet alleen in open zeewater, maar ook in een met zee
water geinundeerd terrein plaats heeft. Pijn- en dennehout bleken nog veel minder bestand 
te zijn. Het hout valt wel niet zoo spoedig uit elkaar en ziet er zelfs van buiten geruimen tijd 
goed uit, altijd wanneer er geen gewelddadige beschadiging bij is gekomen. De paalworm 
dringt in ontelbare massa door de kleine, dunne gaatjes in het hout met gangen, die tot 5 mM. 
middellijn hebben. Vaak ziet het hout van buiten nog stevig uit, maar als men den buitensten 
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nod wegneemt» ziet meu al appedig lioovor het TeraiellDgHwerk van binnon ia gevorderd* 
Bij grootere werken iag men, dat de duur van bet hout niet overal dezelfde waa; zelfs op 

afstanden van 100 M. merkte men veraohll op, hoowol deze verachijnaelen ook met der tijd wijzi
ging ondervonden^ Ovor 't algomeen kan men /oggea, dat de verniellcg afhangt van den toe* 
aland van het zeewater. 

Helder zeewater met veel zout bevordert de ontwikkeling van den paalworm< Dit heldere 
water toch la onderhevig aan strppmingeni. die telkoim niouw water aanvoeren, zoodat telkona 
nieuwe kiemen van de wormen zich op het hout vestigen en daarna naar binnen dringen. Op 
dio plaatsen, waar kanalen,. in zee uitloopen, waar het zoowuter dus il^khoudend is, hlijkt het 
hout duurzamer te zijn: wanneer het hout in aiykaohtigenSbodem steeds onder water is, blijft 
het zelfs buitengewoon lang goed. (Hst houtwerk in Vonotii^bijv.) ' 

Bij beschouwing van ui div/o omatandigheden hlijk i, het innoilijk iots vaat te stellon hoe
lang houtwerk op een bepaalde plaat» het zal uithouden. iNiot alleen Koostroomingen, in engereu 
zin, maar ook het zootgehalte zijn aan afwisHtdiug onderhevig. Een bowijn hiervan gaven de on-
doiv.oekingou, door de belde professoren Luksoh en Wolf in de Adriatlsohe Zee genomen; deze 
zijn alleen genomen in open 7.00, bij havens v.ijn ds afwijklDgen uog onzekerder^ Het goiniddelde 
zoutgehalte steeg het moost In Augustus, (d. i. de tijd der grootste verdamping en vanden min
sten toevoer van zoutwater door regonu of rivieren) en daalde het laagst in Mei. Ds vsrhorudlngen 
van dsn zomer en van den winter werden nog lang voortgezet in den herfst en in het voorjaar. 
De dugnlijksohe at'wiHseling van het zoutgehalte aan den waterspiugul hangt samen metdetnoor-
dere of mindere verdamping. Hij een langdurigen noeralag, indien er geen wind is en 00n ellen 
7,ee, verkrijgt men een aanmerkelijke vermindering van zout (ongovoer 0,2 % of daarboven). Bij 

enkole havons bestaat er ook eainenhang tuSsohen het zoutgehalte en de hoogte van den water
stand. Op deir/.olfden dug heeft men soms vomihil van zoutgehalte, dat soms 0.1",/,, kan bedragen. 

SUIKER ALS BOUWMATERIAAL. 

In een der Amerikaansuhe bladen komt het benoht voor, dat veel er van heeft, of men met 
de goedgekovige lezers een loopje wil nemen. Ter wille van de bijzonderheid maken wij er eohter 
melding van, zonder de verantwoordelijkheid op onze rekening te nemen. De heer Claus Spreokél, 
de bekende mllllonatr en sulker-rafüneur, heeft patent gevraagd voor een uitvinding waarbij het 
hem gelukt is, geraffineerde suiker zoo hard te maken, dat het in de plaats van marmer en 
andere steensoorten In het bouwvak kan gebruikt worden. Hij kwam tot de ontdekking toen hij 
met het doel om groote blokken naar Mexico te verzenden, deze deed samenpersen om ze beter 
bestand te doen zijn tegen ' de fnvloedeo van het klimaat. Hij beweert nu suiker zoodanig te 
kannen samenpersea en In eiken gewensohten vorm te brengen, dat het in hardheid en witheid het 
beste marmer zal overtreffen, én evenmln'als dit of graniet te lij don zal hebben van de weerinvloeden. 

Om ziln uitvinding populair te maken, is zijn plan een elegant en modern bijgebouw vnn 
dit nieuwe materiaal te plaatsen tegen het bekende > Witte hals" te Washington. De hiertoe te 
gohrn ken suiker znl volgens het bestaande plan alleen afkomstig z\jn van in de Vereenigde 
Staten geproduceerd suikerriet. 

Ook hot blad, dat van deze bijzonderheid melding maakt, redenoert de mogelijkheid vol* 
strekt niet weg van een mogeljjkeu Aprll-grap, Vooral Voor de straatjongens zon zulk een 
gebouw een onuitputhdijko bron van snooporij zijn. 
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B O U W K U N S T . 

DE HOOFDTRAP IN HhT PALEIS DER SCHOONE KUNSTEN TER 
PARIJSCHE WERELDTENTOONSTELLING. 

f£y de plaat.) 

ot DI'II dor lohoocits gHdeeltsn Tan do tsntoonitBlllng kan msn don hoofdtrap roUonnn, 
dis in hoi gebouw voor sohoone kunsten !• opgesteldt Werkt de omgeving en al bet aanwoxigo 
mede om door eigenaardige groepeering dat punt grooten luister hij te zetten, ook do goheele 
opvatting ie geslaagd. Hij al hetguon wij van de tentoonitelllng te zien gaven vormt dit eene 
gunstige aamlultlngi 

DE OVERBRUGGING VAN HET KANAAL. 

KCOIIH in 1887 spraken wij in een der aüeveriogen over de grootsche plauneni die in Frankrijk 
worden gesmeed omtrent een over>land verbinding van bet continent mot Engeland. 

Toen konden wij ons eobter sleobts bepalen tot een vluobtig oversiobt, boe de uitvoerbaar-
beid in boofdpunten als mogelijk werd aangenomen. Nu zijn wij In de gulogonheid bet voor* 
loopige plan van de beeren S o b n e l d e r en H. H e r s e n t nader te bespreken! naar aanleiding 
van bet bieromtrent modogudoelde in de >0^iiio Civil." 

il 
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De minste breedte welke de kusten van Frankrijk en Engeland scheidt, is in het Nauw 
Van Calais slechts 85 K. M. Geen wonder dus, dat reeds tal van jaren de overbrugging en 
daardoor do verbinding van twee machtige rijken, veler hoofden, waaronder die der meest 
kundige en jractische ingenieurs, bezig bield. Vooral de etudiön van Thomé de Gamond, brug-
en wegen-ingenieur, waren op dit doel gericht en na rijp en grondig onderzoek van de hydro
grafie en inrichting van den bodem, gaf hij een eerste project, dat in vele kringen de aandacht 
trok, maar aan hetwelk toch geen gevolg werd gegeven. Na dien tijd heeft het niet aan ont
werpen ontbroken, maar de meeste bleken onuitvoerbaar en geraakten spoedig in vergetelheid. 

Ook de pogingen voor een onderzeeschen tunnel moesten worden opgegeven; deze stuitten 
voornamelijk af op de onverzettelijke tegenkantingen van Engelsche zijde. Van hun kant hebben 
nu de voorstanders van een brug niet stil gezeten; een Engelsche maatschappij, de Channel 
Bridge Co. heeft zich ten doel gesteld aan te toonen, dat de constructie van een dergelijk werk 
tegenwoordig praotisch uitvoerbaar is en wil nu de middelen zoeken om haar voornemen te 
verwezenlijken. Men wist zich de medewerking te verzekeren van twee groote Pransche indus-
triëelen, de Heeren Schneider, directeur der groote fabrieken te Creusot, en Hersent, den welbe
kenden ondernemer van openbare werken. Bij deze sloten zich aan als adviseerende ingenieurs 
John Fowlor en Benjamin Baker, hoofdingenieurs van de beroemde brug over de Forth in 
Schotland. Zulke namen moeten wel vertrouwen doen stellen in de plannen en op die wyze 
wordt het vraagstuk op waardige wijze aan de technici der beide rijken voorgelegd. 

Trouwens de oplossing van talrijke hoogst moeilijke problemen op het gebied der constructie
leer van den laatsten tijd, geeft alle kansen van een goeden uitslag om, hoe groot de afmetingen 
van het werk ook zijn mogen, reusachtige spanningen te vervaardigen van 600 Meter die 
rusten op zware pijlers welke gegrondvest zijn op plaatsen van verschillende diepte in het kanaal. 

Het aangewezen metaal voor de constructie is: staal. De talrijke toepassingen er van bij 
werken van den laatsten tijd, de standvastige resultaten van de staalindustrie laten geen twijfel 
meer over of men kan ongeveer 60 pCt. gewicht uitsparen in vergelijking bij het gebruik van 
ijzer. De ontwerpen van de genoemde Heeren bevatten ook de nauwkeurige berekeningen 
omtrent het bouwen en ondersteunen der pijlers, de constructie van den bovenbouw en tevens 
een beredeneerd voorstel omtrent de plaatsing der caissons en der spanningen. 

Wat aangaat de keuze van de plaats, waar de brug zou komen, heeft men natuurlijk rekening 
moeten houden met de lijn der minste diepten en met die der kortste afstanden; deze lijn zou 
loopen van de Fransche kust in de nabijheid van Kaap Grlz-nez tot ongeveer Folkestone aan de 
Engelsche kust. Zij gaat dan over de voorname ondiepten (banken) Varne en Colbart. De 
totale afstand wordt dan ongeveer 88 KM. Dit traject is niet geheel rechtlijnig maar heeft twee 
bochten ter hoogte van de genoemde banken, waarvan men natuurlek gretig partij zou trekken 
om aldaar de hoogte der pijlora te kunnen verminderen. Deze banken liggen nabij het midden 
van het kanaal op een afstand ongeveer van 6 k.M. de diepte is er uiet meer dan 7 of 8 Meter 
onder den laagwaterstand en zij zijn gescheiden door een geul van ongeveer 25 i'i, 27 Meter. 
Tueschen de Varne on de Engelsche kust overschrijdt de diepte die van 24 Meter niet, maar 
tusschen de Colbart en de Crau-aux Oeufs daalt de bodem eensklaps 40 Meter onder het nul
punt en bereikt op het midden van dun doorgang 66 Meters waarna hij langzamerhand weder 
rijst. Op dat gedeelte rijzon dus de meeste bezwaren, wat aangaat de fondamenten. De aange
geven lijn zou. in dat geval ook tevens op de korste wijzo de reeds bestaande spoorwegen van. 
beide rijken in verbinding brengen. 
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De geheel e brug zal bestaan uit groote metalen spanningen van 100 tot 500 Meter, die 
zullen rusten op metalen pijlers, die zelf weder op metselwerk staan. 

De pijlers, welke onmiddellijk op den vasten grond rusten, zullen als basis een rechthoek 
hebben terwijl de uiteinden cirkelvormig zijn omgebogen om minder weerstand te bieden aan 
de stroomingen. In de hypothese voor een diepte van 65 Meter moet hun doorsnede aan het 
bovendeel zijn ongeveer 17 X 42 Meter, op de basis 82 x 57 Meter. Het metselwerk is geplaatst 
in een metalen kist, overeenkomstig de pijler-caissons met het gebruik van saamgeperste lucht 
tot de aanraking met den vasten grond. Deze kist, voorzien van metalen verhoogingen die bet 
metselwerk omgeven, moet dienen om de pijlers te doen dryven van het punt der kust af, waar 
zij zijn gebouwd tot de plaats, waar men deze wil laten zakken op den bodem van het kanaal. 
Bovendien kan men op die wij/.e den grond gelijkmaken en tevens de betonlaag leggen, die zooala 
wij later zullen zien moet komen tusschen den bodem en het metselwerk. Het metselwerk 
boven den laagwaterstand zal 
bestaan uit hardsteen, de hoogte 
zal ongeveer 15 Meter bovenden 
hoogwaterstand moeten zijn. Op 
elk bovenvlak worden nu twee 
metalen pijlers bevestigd, die 
cylindorvorniig zijn en een hoogte 
hebben van minstens 40 Meter; 
waarop de hoofdleggers van 
het bovendek komen. Er blijft 
dus tusschen het onderste deel 
der leggers en den waterspiegel 
een vrije tusschenruimte van 
minstens 61 Meter bij laag en vnu 64 Meter bij hoog water. Deze hoogte is meer dan voldoende 
voor den doortocht van alle schepen tot welke klasse ook behoorende en met welke lading ook.. 
De bevestiging van het dek op verticale eylindervormige pijlers heeft het gevolg, dat de hier 
bedoelde hoogte van 54 Meter minimum biyft bestaan over de geheele breedte der spanning» 
hetgeen niet het geval was by de spanningen der Forthbrug. Hierbij toch bleef de hoogte van 
46 M. 60 alleen over een derde deel der spanning, terwijl deze bij het overige twee derde deel 
langzamerhand afneemt en wel tot nauwelijks 16 Meter bij den gemetselden pijler 

Om gelijkelijk te voldoen aan de elschen der scheepvaart en aan dia der bezuiniging 
heeft men drie typen van spanningen aangenomen: lo. van 8Ü0—500 Meter. 2o. van 200—860 
Meter, en 8o. van 100—250 Meter. 

De grootste spanningen komen overeen met de grootste diepten en de kleinste bij de hoogste 
plaatsen van den bodem en nabij de kusten. 

Het stelsel der leggers bestaat uit eenvoudige harde staven zonder overtollige lijnen, om 
zeker te zijn van de goede verdeeling der belasting. De bekomende staven heeft men gebruikt 
om de lengte van enkele deelen te breken, en de buiging dier deelen te verminderen. Tevens behoeft 
men dan geen rekening te houden met de coefficient van samendrukking die het gewicht der 
belasting zou vermeerderen. Het vlak der spoorwegen is 72 Meter boven den laagwaterstand} 
men zou deze hoogte wel hebben kunnen verminderen door de wegen in het onderste deel der 
brug te plaatsen, maar dan zou men aan de dwarsstukken der brug grootere afmeting en dus 
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ook meer gewicht moeten geven. Door de wegen hooger te leggen, verkrijgt men een belangrijke 
besparing, die zekerlijk opweegt tegen de vermeerdering van kosten, welke moeten, besteed wor
den aan de viaducten, die toegang verleenen tot de brug. Het getal der spoorlijnen zal twee en 
de breedte van het dek 8 Meter zijn. De breedte der brug is veranderlijk. De grootste afstand 
tusschen de assen der hoofdleggers is 25 Meter; deze is noodig voor den weerstand tegen wind' 
druk. De wegen hebbeu de gewone breedte, van 1 m. 50 tusschen de assen der rails, deze liggen 
in gleuven om het derailleereu te voorkomen. Een vloer van gegroefd plaatijzer ligt over het ge-
heelo dek, zoodat de manschappen voor den dienst alle plaatsen kunnen bereiken. Tusschen en 
huiten de spoorlijnen zjjn voetpaden gemaakt, om uit te wijken voor de treinen. Verder kunnen 
er schuil- en wachthuisjes, signalen en palen worden geplaatst j dat alles kan naar behoefte wor
den aangebracht op elk deel der spanningen. 

Op de pijlers kunnen vuurtorens worden gemaakt; de verschillende vuren, gebruikelijk by 
den_ dienst, kunneu den .schepen aanwijzen op welken afstand zij zich bevinden, hetzij van de 
Engelsche en Fransche kust of van de banken Colbart en Varne. Het voordeel van vier in plaats 
van twee spoorlijnen weegt niet op tegen de grootere kosten ; ook de inrichting van een rijweg 
zou geen voordeel afwerpen, daar men toch voor goederen wel altiid den spoortrein zou verkiezen. 
Wat aangaat de bezwaren uit een militair oogpunt, zoude men een of twee uiterste brugvakken 
aan beide zijden altijd beweeg en draaibaar kunnen maken. 

Wat aangaat de gezamenlijke pijlers, nemen deze iets meer dan het twaalfde deel in van 
de doorsnede van het kanaal; het is dus niet te veronderstellen, dat deze vermindering een grooten 
invloed zal hebben op de stroomingen. Aan den anderen kant is de afstand der pijlers zoo groot 
dat deze geen storenden invloed kunnen uitoefenen voor de zeilschepen, want het spreekt van zelf 
dat voor stoomschepen, indien er voldoende lichten en seinen aanwezig zijn, volstrekt geen gevaar 
bestaat. De strooming, die in het midden der tusschenruimten iets grooter is, zal de drijvende 
voorwerpen en de reddelooze schepen er doorheen stuwen zonder de pijlers te raken. De ontwer
pers van het plan meenen dus gerust aan te kunnen nemen, dat er voor de scheepvaart door 
het bouwen der brug geen bezwaren zullen voortvloeien. 

Met het oog op de constructie der steunpijlers van metselwerk heeft men zich eerst met 
zorg moeten bezighouden met den aard en de gesteldheid des bodems om te weten of deze de 
noodige stevigheid van den bouw zouden gedoogen. Daarna heeft men den vorm moeten bepalen, 
ten einde de grootst mogelijke basis te verkrijgen bij de minst mogelijke belemmering van de 
stroomingen. Eindelijk moest men de moeiijkheden der uitvoering van een dergelijk werk trach
ten te overwinnen en de middelen bepalen, om tot een goede en gewaarborgde constructie te 
geraken. Uit deze studiën heeft men de herhaalde resultaten verkregen, dat de grond geschikt 
is om zulk wichtig werk te ondersteunen. De peilingen in den laatsten tijd gedaan met het oog 
op den tunnel, hebben den uitslag van de onderzoekingen van Thomé de Qamond ten volle bevestigd. 

Echter zullen nieuwe, plaatselyke verkenningen moeten voorafgaan eer men kan overgaan 
tot de oplossing der detailvraagstukken van eiken pijler op zichzelf. Voor het oogenblik is echter 
voldoende gebleken, dat de bodem op elke cM-' kan worden belast met 10 k 12 KG., zooals men 
dikwijls heeft toegepast op gronden, die vrij wat minder weerstandbiedend waren dan die van 
wit of blauw krijt. De zachtere deelen der oppervlakte, als slib en zand, zouden moeten ver
wijderd worden om op de vastere te kunnen steunen. 

De ondersteuningspijlers worden geplaatst op een blok metselwerk, dat op den bodem 
rust. Het oppervlak, aan het bovendeel van den waterspiegel bij hoog water, dat dient tot steun 
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van de onmiddellijk onder de spanningen komende metalen koloqamen, zal 650 M? bedragen. Daar

bij zal er tot aan de kist onder op den bodem een verdikking van Vio zyp om het grondvlak 

te vergrooten. 

In de hypothese voor de maximum diepte van 55 Meter moet het grondvlak 1604 M2 be

dragen, hetgeen een druk van minstens 10 KG. per cM2| geeft. Voor de mindere diepten zyn de 

grondvlakken naar verhouding kleiner. 

I n r i c h t i n g — C a i s s o n . 

De basis van eiken pijler £al worden ingenomen door een metalen kist of caisson, die de 

uiterlijke vorm en de afmetingen heeft overeenkomstig de diepte van den grondslag. Deze caisson 

zal uit twee wel te onderscheiden deelen bestaan; het beuedendeel van 2 M. hoogte, dat van 

onderen open zal zijn; en het bovendeel, welks buitenwand het metselwerk van den pijler insluit 

en dat een afzonderlijke, kamer vormt met de geheele oppervlakte van den caisson. 

Een Ijzeren beslag en dwarsleggers zullen dienen om den plaatijzeren buitenwand te steunen 

en te versterken. 

Het benedendeel, bestemd voor het gebruik door saamgeperste lucht en voor de aanhechting 

aan den bodem, is saamgesteld uit een metalen buitenwand, die den omtrek begrensd en uit ver

ticale wanden, welke de horizontale oppervlakte in afdeelingen scheiden, elk van 50 & 60 M'-. 

Deze vertrekken, samen of afzonderlijk geschikt om bezocht en gebruikt te worden door middel 

van de gecomprimeerde lucht, dienen om den grond weg te graven of gelijk te maken en zoo

doende de eindvulling te bewerkstelligen, die noodig is voor de verbinding met den bodem. Elk 

dezer vertrekken zal voorzien zijn met luchtkleppen, die op den bodem zijn geplaatst en verder 

van een speciale inrichting om deze te kunnen bezoeken en voor de uitwerping van weggegraven 

grond en bet inlaten van beton om aan te vullen-. De eerste pijlers op eiken oever zullen op de 

wijze die men tot uu bij al dergelijke werken heeft toegepast, kunnen geplaatst worden. De 

ondervinding hierbij opgedaan, zal goede gegevens aan de hand doen voor wat betreft degelijk-

making van den bodem en de vulling van de vertrekken der caissons voor diepte van meer dan 

20 M. onder laagwaterstand. 

Tot nu toe toch hebben zulke werken met saamgeperste lucht nog nooit de diepten van 20 

h 25 Meter overschreden. Bij uitzondering is men gedaald tot 80 ja zelfs tot 85 Meter, maar 

op die diepte had men eenige ongelukken, die toe te schrijven waren aan de vermoeienis der 

werklieden en de onvoldoende inrichting voor samenpersing en vrijlating der lucht. De duikers, 

die sponzen en koralen visschen, gaan soms tot 50 Meter en hebben dus de lucht, op die diepte 

gebracht, kunnen gebruiken. Hersent stelt dus als mogelijk, dat de bodem onder alle pijlers zal 

kunnen worden onderzocht, voor dat men het beton er op behoeft te brengen. 

Men kan ook aannemen, dat de gelijkmaking van den grond te voren kan geschieden door 

middel van bijzondere werktuigen, die het gebruik van gecomprimeerde lucht niet vereisohen en 

dat de vulling der caissonvertrekken kan bewerkstelligd worden aan de buiten- of binnenzijde 

der pylers, zonder dat werklieden verplicht zijn een langdurigen arbeid te verrichten aan het 

onderste deel der caissons. Hiertoe heeft men een onderzoek ingesteld naar wat zou geschieden 

indien men de 120 M' beton, voor de vulling van één oaissonafdeeling noodig, geleidelijk liet 

afzakken door een soort schoorsteen. Men kwam tot net besluit, dat indien het water slechts 

te verwijderen was, als het door het beton werd verdrongen, dit op bijna even voldoende wijze 

zou kunnen geschieden als op de boven beschrevene bij gewone diepten, De caissons moeten dan 

gevormd zijn met een gebogen buitenwand en sterke, verzwaarde verticale muren in verbinding 
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met den bodem en tutloopende in den vcm van een mes. Al deze verticale wanden loepen dan 

samen m het metalen tusschenschot. d. t de onderste afdeelingen van de boven afdeeling scheidt 

terwyl deze verbonden moeten zfr aan de bovenliggers, welker weerstandsvermogen ^ versterken 
Wanneer nu de belasting voldoende groot zal zfln, zullen de messen den grond raken en 

dit zal m staat zijn bij laag water in v. rband met de normale slingering brokken en stukken 
los te maken, die bij vloed door den stroom worden weggespoeld. 

Het deel der caissons boven het tusschenschot zal dienen om het metselwerk te bevatten 
en het te beschermen tegen aanraking met het zeewater,' tegelykertyd zal op die wijze het 
metselwerk droog kunnen worden bewerkt in verband met de geleidelijke afdaling er van Die 
afdeehng zal bestaan uit een metalen wand, die ondersteund wordt door een horizontaal en 
verticaal beslag, dat ook blyft bestaa. in het metselwerk, daar dit alleen dient na een mogelijke 
vermelmg van het ijzerwerk. Het deel van den caisao , boven de oppervlakte van het water zal 
beweegbaar zyn en opvolgend voor verscheidene pylers kunnen worden gebruikt. Het zal een 
soort van koepel zijn. saamgesteld uit metalen vakken, die mmst elkaar zijn- bevestigd en die 
den bouw van den pijler zullen bedekken en tevens gelegenheid zullen geven om den sokkel 
tegen de zee te beschermen; dit geschiedt op zoodanige wijze, dat het metselwerk, hoewol d * 
vend k - w 0 r d u i t g e v o e r d ) a l 8 w a r e m e ü o p d e n ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ 

vernoht bq de bass.n. van Saigon Missiessy en Toulon, waar 45.000 M» metselwerk, dat is meer 
4an 100.00. ton, gedurende maanden op het water hebben gedreven. De Pyiers op 65 M. diepte 
.uilen ongeveer op het oogenblik van aanraking met den bodem 120.000 ton belasting hebben' 
op dit punt is dus ook deze wijze van bewerking niets nieuws. 

H e t m e t s e l w e r k . 

Het metselwerk van de pijlers zal worden vervaardigd met de goede homogeen» kalkmate-

nalen van Marqum, Bologne enz., welke in groote hoeveelheden in de omstreken van kaap 

Gnz-Nez zyn te vinden. De mortel van de geheele constructie zal worden gemaakt van Port-

and-cement in verhouding van 50ü KG. per kub. Meter kiezel- en granietzand. Het kalk- en 

leisteenachtig zand zal men er uit houden, omdat dit zeer vatbaar voor bederf is 

• Op het bovendek der caissons zal men een laag beton van J.50 k 2.00 M. dikte leggen om de 

yzeren balken te omgeven en daarboven zal het gewone metselwerk in ruwe blokken worden 

opgestapeld tot den laagwaterstand; hierby spaart men inwendig twee uithollingen uit die de 

constructie liehter maken en de belasting op den bodem verminderen, terwtfl zij te gelijkertijd 

den arbeid van het onderste deel voor de vulling der kamers zullen vergemakkelLn 

Te beginnen by den laagwaterstand zullen de uithollingen worden vernauwd en eindigen 
m twee kappen, waarop twee d i c h t i n g e n zijn geplaatst, die den toegang en de verankering 
der steunpilaren van de brug mogelijk maken. 

Het metselwerk van het bovenste deel boven den laagwaterstand zal aan den rand voorzien 
zyn van granietblokken om voldoende weerstand te kunnen bieden aan de verwoestende invloeden 
van zee en atmosfeer. 

Het platform, waarop de metalen kolommen van de steunpunten der brug rusten, zal worden 

saamges eld uit verschillende opvolgende lagen granietsteen, die de belasting over de geheele 

ppparvlakte der pijlers zullen verdeden. Men zal er om heen een metalen leuning p l a a t l ter 

bescherming van de personen, die ter bewaking of tot onderzoek zich daar moeten beween 

H e t o p b r e n g e n en t r a n s p o r t d e r p i j l e r s 

De afmetingen der pylers en de aanzienlyke hoeveelheid materialen zullen de inrichting van 
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een haven dicht bij het punt van uitgang van de brug op eiken oever noodig maken. Op de 
Fransche kust is het waarschijnlijk, dat tóen een groote inrichting zal moeten maken in de baai 
Tan Ambleteuse, terwijl men een deel zal gunnen aan de havenplaatsen Boulogne en Calais. 
Op de Engelsche kust zal Folkestone het centrum der operation zijn. Het eerste deel der 
Caissons, waarin begrepen zqn de onderste kamers en het leggerwerk op een hoogte van 3.50 M. 
è, 4 M. zal worden gebouwd in een gesloten bassin, evenals men dit heeft gedaan bij de caissons 
•an Toulon, Antwerpen, Saïgon, enz. Zy worden dan vlotgemaakt door de sluisdeuren te openen 
bij een hoogen vloed, waardoor zij in de voorhaven worden gebracht, waar het werk kau worden 
Toortgezet. In de voorhaTen zal men doorgaan met het opstellen der metalen wanden der 
caissons tot 12 k 15 Meter boven het grondvlak. Tegelijkertijd zal men een aanvang maken 
met het inladen van ballast door middel van een laag beton Tan 2 ö, 2.50 M. dikte, welke de 
noodige stevigheid zal geven bij het vervoer naar de diepere deelen van het kanaal. Deze laatste 
•operatie zal plaats hebben met sleepbooten, wanneer de caisson tot 10 & 12 Meter gezakt is, 
n.l. zooveel als men kan belasten zonder dat het uitgaan uit de haven wordt belet. De caisson 
wordt nu met zijn metselwerk als ballast, gesleept naar de plaats, die hij in moet nemen. 
Daar zal men hem vastleggen op de wijze, die wij nader zullen beschrijven én men zal den 
grond zoover uitgraven, dut zijn basis op een weerstand biedenden bodem rust. 

He t t e r p l a a t s e b r e n g e n van de p i j l e r s . 

De gewichtigste en meest nauwlettende bewerking is oba met genoegzame stiptheid de 
pijlers op hun aangewezen plaats te brengen, wanneer zij nog drijven, opdat de lengte van elke 
spanning Tan den bovenbouw ongeveer dezelfde kan zijn. 

Men zal groote voorzorgen moeten nemen en het werk bij slecht weer uitstellen tot den 
tijd, waarop men door ondervinding wijzer is geworden. 

Voor de eerste operation zal kalm weer bij laag water en bij voorkeur doodstille zee moeten 
worden te baat genomen om den bodem te bereiken en den pijler in korten tijd te stellen of wel 
dezen weer omhoog te brengen, indien blijkt dat de plaats niet de juiste is. De wijze van 
Arbeiden zal ongeveer dezelfde zijn, als die reeds werd toegepast door Hersent en Castor, bij het 
ter plaatse brengen van de pijlers der Ehónebrug te Arles. Men zou dan op 200 è 300 Meter 
afstand zware ankers moeten uitwerpen, die met kettingen aan evenveel pontons zyn bevestigd 
om te steunen en op te lichten. De pontons zouden vereenigd moeten zijn met den caisson van 
den pijler door kabels, welke hem op de plaats houden, waardoor men kan zorg dragen voor 
richting en afstand. 

Dit werk moet verricht worden terwijl het onderste deel kort (0.50 ft 1 M.) bij den bodem 
is. Het zal dan mogslijk zijn in de kamers van het onderste deel dar kamers water in te laten, 
zoodat de zwaarte zooveel vorraeorderd wordt, dat de caisson op den grond komt en vaststaat, 
waarna men zich kan- bezighouden met het nagaan van de juiste' plaats en het verticaal 
zetten. Bemerkt men nu dat de pijler niet op zijn plaats is, dan kan men, om hem op nieuw 
te doen drijven, het water weder uitpompen of saamgeperste lucht onder het tusschenschot 
brengen en de operatie opnieuw beginnen. Indien deze gelukt is, behoeft men slechts, om de 
stevigheid van den caisson te verzekeren, de belasting met het metselwerk aan te vullen en het 
water of de gecomprimeerde lucht te verwijderen, die tot voorlooplge ballast heeft gediend om 
hem op zijn plaats te brengen. De pontons vormen tegelijkertijd om eiken pijler tijdens de 
plaatsing een beschermenden keten tegen den golfslag. Het zal zelfs mogelijk zijn dien golfslag 
nog meer te bedaren, door gebruik te maken Tan opengewerkte vlotten, die vastgesjord 
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afin aan de pontons en die aan de windzyde een aanmerkelijke watervlakte bedekken. 
Men zal ook gebruik kunnen maken van olie om de deining te verminderen en na eenige 

pogingen «al men er in slagen ook bij minder kalm weer het water om de pylers heen voldoende 
rustig te kragen, zoodat de inlading van materialen kan plaats hebben. 

K o e p e l s . 

Om het metselwerk na het ter plaatse brengen der pglers te bewhutten en het bovenste 

gedeelte er van volgens de juiste lynen te kunnen plaatsen zal op den caisson een metalen weder 

weg te nemen koepel worden gemaakt, die ongeveer 14 M. hoogte zal hebben boven de vaste 

deelen van den caisson. Deze koepel zal bestaan uit metalen platen, die met bouten zyn vast

geklonken op den bovenwand van den caisson. De aansluiting der verbindingsdeelen zal worden 

verkregen door caoutchoucbandeu. 

G e i y k m a k i n g v a n d e n b o d e m . 

Vöór het ter plaatse brengen van de caissons, kan men op gemakkelyke w^ze door peilingen 

te weten komen hoe de gesteldheid van den bodem is, waarop de pijler komt te rusten en of hii 

horizontaal is of niet. Tegelijker

tijd zal men hierby te weten 

komen of de grondweerstand-

biedend genoeg is, of dat men 

eerst een ingraving zal moetei 

maken. Dit werk van gelyk-

making enz. zal waarschijnlijk 

noodig zijn voor de pijlers aan 

de kusten; maar by de daar 

geringere diepte zal het gebruik 

van saamgeperste lucht aldaar 

geen bezwaren opleveren. Mocht 

het geval zich voordoen, dat mei 

den grond gelyk moest maken 

op de plaatsen der grootste diepte, 

en dat men bevreesd was om van 

de saamgeperste lucht gebruik 

te maken, dan zou men altyd 

dien rotsachtigeu bodem met 

borende en heen en weer gaande 

instrumenten kunnen bewerken, A. Doorsnede p(jler. 

welke dan van het platform af B- z«aanzloht pflier. { 8c,>aal 0M1 P- M. 

bestuurd konden worden, of men Tn ^ ^ Door8ne<le ««sluiting kleine boog overspannlnV 
A , . ' awi E. Doorsnede op het middendeel. P. Plan metalen pHler. Schaal 0 004 „ M 

zou den bodem te voren kunnen G. Pflier met ballast gevuld. H. Plan bovendeelTfller 
afhakkeü en gelijk maken door speciale werktuigen. 

Misschien zal de ondervinding leeren, dat een saamgeperste waterstraal in staat zal zijn den 

bodem der zee af te schuren en hem vooral van onzuiverheden te reinigen. De vulling der 

werkkamers met beton zal by alle pylers, waar dit geen bezwaar oplevert met gecomprimeerde 
lucht geschieden. 

O. Doorsnede overspanning 800 M. 
Schaal 0.0026 p. M. 
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V u l l i n g van h e t g r o n d v l a k met b e t o n . 
Hersent meent dat men evenals bij de brug van Kehl, ook bjj de groote diepten het beton 

in de vrije lucht van de onderste deelen der wprkkamera k&n laten invnlleu. 
Een der inrichtingen, waaraan men heeft geiaoht, bestaat in de gelijktydige vulling van 

«en vertrek van ongeveer 60 M. oppervlakte, waarbij men bet water on hot slijk, dat op den 
bodem is gebleven, rerwijdert door een speciale openiug, die boven in de kaïnnr is gemaakt. 

Om dit resultaat te verkrijgen, zou men moeten hebben een buis van stalen platen van een 
genoegzame doorsnede om het beton zonder te veel wrijving doo- te laten. De geheele buis zal 
gevuld zijn met beton, onderaan is zij gesloten door een klep, door welke te openen men de 
geheele hoeveelheid beton, benoodigd voor de vulling van een vertrek, naar beneden kan storten. 

G e l i j k m a k i n g a a n den b o v e n k a n t . 
Na het ter plaatse brengen van eiken pyler blijft er nog over het metselwerk aan ae opper

vlakte van den laagwateratand tot aan den voet van de metalen constructie op te bouwen, nl. 
ter hoogte van 20 M. en tot IB M. boven den waterspiegel bij den hoogsten vloed, te" einde de 
metalen kolommen zooveel mogelijk tegen de golven te beschermen. Dit werk, des te gewichtiger 
omdat het 12000 M» metselwerk beslaat, zal gedeeltelijk onder bescherming van den koepel 
geschieden, maar ook voor de helft als deze reeds is weggenomen. Het metselwerk van het 
bovenste deel zal worden beschermd door een rand van granietblokkeu, evenals de bovenste 
jagen. Het verdere lichaam zal van gewoon metselwerk zijn. 

O m s c h r i j v i n g voor de p ij I e r s van m e t s e l w e r k . 
De pylers zyn 118 in aantal. Hun hoogte onder den laagwateratand zal afwisselen van 5 

tot 6.5 M. Het meerendeel zal een gemiddelde hoogte van 25 M. hebben. De grootste van 55 
M. zijn 10 in getal; elk bevat 57.200 M» metselwerk en 1168 ton ijzer voor den caisson. Wan
neer men het geheele werk in 10 jaar wilde voltooien, hetgeen niet onmogelijk schijnt, zouden 
ongeveer twee jaar noodig zjjn voor de inrichting der werven en fabrieken, zoodat men wel 12 
jaar mag rekenen. In dit geval moet het werk van de fondamenten een jaar geëindigd zjjn 
vóór dat van den bovenbouw, maar er zou ook begonnen kunneu worden even vóór het tweede jaar. 

Men kan rekenen 10 jaar voor het. werk der fondamenten en even langen tijd voor die 
van den bovenbouw der brug. 

Om reeds met eenige nauwkeurigheid de raming der geheele kosten van dezen reuaachtigen 
brugbouw over het kanaal te kunnen opmaken, zoude men reeda veel meer moeten weten dan 
hetgeen bij zulk een voorloopig ontwerp kan worden berekend. Klaarblijkelijk zullen bij de atudie 
wat betreft de uitvoering belangrijke wijzigingen worden gemaakt in deze voorloopige plannen. 

Een globaal overzicht van de uitgaven zou men echter kuuneu maken; men zou dan komen 

tot de sommen van : 
ƒ 190.000.000 voor de pylera en het metaelwerk. 
» 240.000.000 voor den metalen bovenbouw. 

Totaal ƒ 480.000.000. 
Men heeft echter berekend, dat deze kopten reeds dan zullen goed gemaakt worden, indien 

slechts de helft der passagiers en goederen die nu het kanaal oversteken van de brug zullen 

gebruik maken 
Men kan het cijfer van reizigera, die elk jaar zich bewegen tuaachen de Engelsche havens 

en die in de lijn Cherbourg-Rotterdam, rekenen op 2.000.000. De noorder-apoorweg alleen ver-
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Toert reeds twee derde van dit getal naar dé drie havens Boulogne, Duinkerken en Calais. Het 

overige wordt verdeeld over den wester-spoorweg en die van België en Holland. 

Wat aangaat de goederen, heeft men berekend, dat het vervoer van Engeland met Frankrflk, 

Holland, België en Duitschland in 1885 14 millioen ton bedroeg. Indien men nu de zware, be

trekkelijk weinig waarde hebbende goederen uitzondert,, die den weg [over zee zullen verkiezen, 

blijven er 6 i 6 ton over van het vervoer over de brug. 

Toch zullen er nog veel bezwaren rijzen, ook selfs afgezien van die der exploitatiekosten. 

Vooral Engeland zal de noodige hinderpalen in den weg leggen en misschien met dezelfde tegen

werpingen aankomen, die het bij den tunnel te berde bracht. Daarbij komt nog de vrees van 

gevaar voor de scheepvaart in een internationaal kanaal. Toch is het te hopen, dat in de toe

komst dit reusachtig plan uitvoerbaar mag blijken. Beide, landen en geheel Europa zullen van 

zulk een verbinding de vruchten plukken. 

IETS OVER ORNAMENTLEER EN DE SYMBOLIEK VAN DE PLANT. 

nooR 

H. J. W A L L E J z n . 

(Slot.) 

H e t s y m b o o 1 d e r b r u i d. Als het Duitsche jonge meisje zich het hoofd met den mirten-

krans siert, om aan den arm van haar bruidegom voor het huwelijksaltaar te treden, ten einde den 

band voor het leven te sluiten, doet zij dat omdat de mirte een hoofdbestanddeel van den bruidstooi 

is en zij daardoor een schoon en oud gebruik huldigt. Maar de minste bruiden weten welk een 

diepen zin, welk eeoe practische schoonheid er in den bruidskrans ligt, en zelden heeft een meisje 

zich de vraag gesteld, wat die bladerenkrans toch wel beteekent. 

De mirte was een lievelingsplant der ouden en aan Venus gewijd. Volgens de legende is de

naam afkomstig van Mirtine, een Atbeensche vrouw, die, hoewel door Minerva begunstigd, toch 

de liefde over de wijsheid deed zegevieren en tot straf daarvoor door haar beleedigde gebiedster 

in een mirtenboompje veranderd werd, wat Venus niet weinig bedroefde. Deze godin tooide zich 

nu het hoofd met mirtectakken, en in Griekenland werd zy onder den naam Myrtilla vereerd. 

Plinius zegt, dat de Romeinen en Sabijnen, toen zij zich mot elkander verzoend hadden, hunne 

wapens onder een mirlenboom nederlegden en zich met zijne takken van hunne schuld reinigden. 

De senatoren van Athene droegen mirtenkransen als teeken hunner waardigheid, en de als over

winnaars terugkomende krijgers vlochten mirten tusschen de lauweren. 

De mirte, als aan de godin der liefde gewijd, was voor de ouden het zinnebeeld van geeste

lijke, zedelijke liefde, die tot over het graf voortduurt, want deze altyd groene plant is ook een 

symbool der onsterfelijkheid. In deze beteekenis gebruikten de oude Egyptenaren hare bladeren 

ook tot balseming hunner dooden. Wat bij ons de cipres is, was bij de ouden de mirten

boom, dien zij op hunne graven plantten. Kransen waren onder de goden het teeken van onder

werping en daarom vereerden de oude Grieken en Romeinen hen door het uitdeelen van kransen-

Het Christendom nam dit denkbeeld in zich op en gaf er eene andere beteekenis aan; daardoor 

werd de mirtenkrans het symbool van de onderwerpende liefde der vrouw en hare erkenning van 

den man als heer en hoofd. De bruid kan dus gerust in deze beteekenis hare lokken met mir ten-

bladeren sieren; ware liefde maakt die onderwerping licht. 



219 

De kènleekenen van de bruid zijn bij ons te lande de bloemen en de knoppen van den 
O r a n j e b o o m . Voor zoover zij niet dadelijk af te leiden zijn, zullen wij deze namen niefc 
nagaan. Wil men de beteekenis in dezen zin vinden, dan moet men de plant aandachtig bestu-
deeren en het zal blijken, dat die afleiding niet zoo ver behoeft te worden gezocht; men zal dan 
ontdekken, dat zij met eigenschappen is toegerust, waarvan de waarde over het algemeen veel 
te laag wordt geschat. 

Reeds in de oudheid werden de witte l e l i e b l o e m , l e l i e s t e n g e l en l e l i e t a k 
als symbolen der maagdelijke reiuheid beschouwd en aan Vesta gewijd. 

In het algemeen is de beteekenis der Roos liefde ; in middeleeuwsch-kerkelijken zin evenwel 
martelaarsbloed. In de eerste beteekenis is zij aan Amor, de Dioscuren (Castor en Pollux, de 
tweelingzonen van Tyndareus of van Zeus en Leda) Orato en Venus gewijd. 

Dat de L a u r i e r het symbool is van den roem, de overwinning of de toewijding aan de 
kunst, is van algemeene bekendheid. Hij is aan Apollo gewijd en ook als het zegevieren over voor
gekomen moeielijkheden te beschouwen. Met betrekking tot den adel komt hij ook allegorisch voor. 

Bij de oude Grieken, de Kelten en Germanen was de E ik reeds heilig en een orakelboom ; 
bij de Grieken en Romeinen was hij aan Zeus (Jupiter) gewijd. Voor getrouwde strijders 
vlochten de Romeinen eerekransen uit eikenloof met veel eikels. 

Bij ons is het eikenblad of de tak aan burgerlijke deugd gewijd. 
Bij de heidensche volken werd in 't algemeen de boom beschouwd nis het heiligdom of de 

verblijfplaats eener godheid, en dientengevolge in hooge eere gehouden. Zoo was bijv. de O 1 ij f-
b o o m aan Minerva en ook aan Apollo ; de P ij n b o o m aan Bacchus, Pan en Oybele; de 
M i r t e b o o m aan Aphodrite en Tellurische godheden ; de C i p r e s b o o m aan Pluto; de E i kf 

behalve aan Jupiter ook aan Mars; de P o p u l i e r aan Hercules; de E l s aan Sylvanus; de 
O e d e r aan Eumenides of Furiën ; de P a 1 m aan de Muzen ; de A h o r n b o o m aan de Geniön 

gewijd. 
In de mythologie der'Skandinaviërs wordt de mensch voorgesteld als te voorschijn komende 

uit den E ik enden Els , en de menschelijke afhankelijkheid van God (in sage) van den heiligen 
Eik Yggdrasill. 

Men kan door alle eeuwen heen verschillende plantensoorten aanwijzen, waaraan eene sym
bolische beteekenis werd toegekend; niet altijd was het bij alle volkeren dezelfde plant. 

De L o t u s b l o e m (Nymphaea Lotus) bijv. is bij de Egyptenaren het symbool der hoogste 
voortbrengende kracht, en dientengevolge aan, Osiris, Isis, Harpokrates, Neïth en Horus 
gewijd. Zij is het symbool der bevruchting van Egypte door den Nijl; van de schepping der 
wereld uit het water, enz. Bij de Indiërs is zij de bloem van Nelambium speciosum, heet P a d m a 
of T a m a r a , en heeft dezelfde symbolische beteekenis. Bij hen is zij evenwel aan den Ganges 
gewijd, laten haar uit den snavel van den Wisohnu groeien en uit haar weder Brahma te 

voorschijn komen. 
Rozen, J a s m i j n en Le l i e , over het algemeen roode en witte bloemen, waren bij de 

Grieken aan de dooden gewijd. De slaap werd door de P a p a v e r - bloemen aangeduid. Bij hen 
bestond ook de gewoonte op den weg van den overwinnaar of heerscher bloemen te strooien. 

Een meer verheven, godsdienstig karakter had deze symboliek in haar tydperk van bloei, 
namelijk in de middeleeuwen. Zelden treft men evenwel in dit tijdperk geheel op zichzelf staande 
bloemen als symbool aan. Evenzoo werden in den oud-christelijken tijd minder de bloemen, dan 
wel geheele takken of planten tot dit doel gebezigd. 
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Het symbool der opstanding; van het zegevieren over den dood ; was bij de oud-ohristelijke 
kerk de palmtak. Als attribuut der martelaren, als symbool van de overwinning der strijders, 
in den dienst der kerk, en van de gelukzaligen, komt de palmtak weder later voor. In de eerste-
beteekenis treft men de P a l m en P h o e n i x vereenigd aan. De P h o e n i x , dat is de vogel, 
die zich zelf verbrandt en weder verjongd uit de vlammen opstijgt was het symbool van het 
voortbestaan na den dood. Van den P a l m b o o m geloofde men eveneens, dat hij, na verbrand; 
te zijn, weder nieuw opgroeide uit zyne asch. De beteekenis van het K r u i s , dat geflankeerd 
door twee p a l m t a k k e n wordt voorgesteld, ie die van de martelaren en apostelen van den Heer. 

Op ver gan gelijkheid des vleesches duiden G r a s en Hooi, ook is Hooi de voorstelling van 
den met zonden beladen mensch, of van de zwakheid. — Schoonheid en vergankelijkheid stelt-
de Cede r voor. Het R i e t is de zinnebeeldige voorstelling van het geringe geloof van den 
mensch, en van den trots op vergankelijke goederen; als staf der engelen en als attribuut van 
Christus kan het evenzeer voorkomen. — T a r w e doelt dikwijls op de geloofsleer en de geloo-
yigen. O n k r u i d ia het zaad des duivels. — De tegenover elkaör geplaatste echte en on-
echten Olijfboom moet in gelijke beteekenis worden opgevat; zoo ook de v r u c h t b o o m 
met den v e r d o r d e n boom. • De wilde of onedele boom, waarop de vruchtbare geönt is, 
duidt op de verhouding van het Christendom tot het Jodendom. De voorstelling van een boom, 
waaruit Jezus te voorschijn komt, heeft dezelfde beteekenis. Het Kruis wordt voorgesteld door 
een P a r a d ij s b o o m of een wilden 01 ij f b o o m; het Jodendom door een gebroken boom. 

Symbolisch heeft de W i l g e b o o m de beteekenis van het gebod des Evangelies. Het oot
moedig gelooven, de kennis van zicbzelve en de zuivering van zonde stelt H y s o p (Hys-
sopus ofadnalis) voor. De A m a n d e l n o o t of A m a n d e l b o o m zinspeelt op de geheimzinnige 
ontvangenis van Maria; op de waakzaamheid des Heeren, de opstanding en het Paaschfeest, de 
brandende D o o r n s t r u i k ; op de opstanding • des vleesches, de M y r r h e o f W i e r o o k -
s t r u i k ; op de eenheid der Kerk en hare belijders, de G r a n a a t a p p e l . 

Tengevolge van zyne stevige worteling, verzinnelijkt de M o e r b e z i ö n b o o m , het vaste, 
onwankelbare geloof in God; ook hier is de L e l i e het symbool der reinheid eu der kuisch-
heid; het beeld van den Verlosser is de W ij n s t o k en de Roos. Vervolgens hebben de D r u i f 
en de K o o r n a a r betrekking op het Avondmaal; op de ryken en armen, de W y n s t o k en 
O l m b o o m ; op de erfzonde, de Appel , enz. 

Nog stip ik even de symbolische beteekenis van de plant aan bij de wapens of in de geschie
denis van de verschillende rijken, zoo als bijv. de r o o s van E n g e l a n d (de roode en de 
witte roos: het huis van York eu het huis van Lancaster, die in Engeland, in het begin van de 
16e eeuw, langen tijd vijandig tegenover elk&ar stonden), de Sc h o t s c h e d i s t e l enz. Het 
B e z e m k r u i d (Sarothamnus scoparius) heeft ook in Engelanda geschiedenis eene beteekenis. 
De meer middeleeuwsche naam van p l a n t a g e n i s t a heeft zelfs aan eene vorsten-Uaie in 
Engeland eene naam gegeven (plantagenet-line; plantagenet Kings.) Ede l wij B is het symbool 
van onbevlekte adel. — De Lelie, welke dikwijls op de wapens voorkomt, heet, als bloem name-
IJjk, tninlelie (in het fransch »lis de jardin") in tegenstelling met eene heraldieke figuur, die»fleurs 
de lis" wordt genoemd. — Aan de geschiedenis moet men blijkbaar de beteekenis van zoodanige 
bloemen vragen. *) 

*) Uitvoerig wordt oen en ander ook omschreven in „do Plant in hare omamenteele behandeling", door Th. M. 
M. van Oriolcon. 
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f Bi/ de plaat.) 

3$%P\ heeft het Centraal-Station tot veel geschrijf aanleiding gegeven, al verdeelen zich de 
meeningen van deskundigen zeer uiteenloopend, vindt de een verschrikkelyk wat de ander vei-
nuftig gedacht noemt, wij willen ons voor het oogenhlik niet ver in het debat begeven, maar 
verwijzen op een gedeelte van dien arbeid dat zeker wel waardeering verdient. 

Hot is het ijzeren hek dat den toegang perronzijde naar de wachtkamer des Konings afsluit. 
Zoowel wat conceptie als uitvoering betreft is dit een zeer verdienstelijke arbeid. Dr. Ouypers 
kan in zijn details dikwerf zeer gelukkig zyn, daarin spreekt veelal zijn grootste kracht, hetgeen 
een ieder hoe ook met zijne opvattingen verschillend, moet erkennen. Het ingangshek levert er een 
bewijs van zooals nog talrijke onderdeden aan hetzelfde gebouw te ontleenen zijn. Die onder
deden verliezen zich echter doordien de minder gunstige hoofdvormen deze te veel tot nadeel 
overheerschen. 
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POMP-BAGGERMACHINE VAN DE FIRMA JOSEPH EDWARDS & Co. 
TE NEW-YORK. 

Naar het Duitioh door J. Th. B. 

In No. 18 van den thans loopenden jaargang van het .Centralblatt der Bauverwaltung" 
pag 117 wordt mededeeling gedaan van eene nieuwe Amerikaansche Eomp-baggermachine, patent 
A. B. Bowers, waarbij werd toegepast een om het onderste einde van de zuigpijp rondloopend 

ploeg- of grn af toestel. . 
Daar dit toestel zich om eene in het binnenste van de zuigpijp aangebrachte as beweegt, is 

het altijd moeielijk eene verbinding 
van de zuigpyp met het schip te 
verkrijgen, «oodanig, dat, deze zich 
niet alleen om de horizontale maar 
ook om de verticale as langs het 
schip kan bewegen hetgeen bij 
baggerinf; in stroomend water be
paald noodzMkelijk is. 

Een ander veel in Amerika 
toegepast systeem vermijdt daaren
tegen dit nadeel, waarbij geen om-
loopend- maar een recht voor zich 
uit werkend graaftoestel aan den 
zuigkop is aangebracht, dat geen 
afzonderlijke krachtbijzetting vor
dert, maar enkel door de voortbe-
•weging van bet schip in werking 
treedt. 

Dusdanig samengestelde pomp-
baggerroaohines zijn destijds in de 
haven van New-York naby Sandy 
Hook toegepast tot het maken eener 
800 M. breede*en bij gemiddelden 
waterstand 9 M. diepe vaargeul, 
alwaar zij goed aan het beoogde 
doel beantwoordden. 

Tot nadere omschrijving van 
de werking en inrichting ervan 

-i/mw 
*33ZE]i 

moge het volgende dienen: 
Fig. 1 stelt voor een dergelijke baggermachine in werking. 
Ann iedere zijde v.m het zeewaardig gebouwd schroefstoomschip bevindt zich eene zuigpijp, 

die mot het schip door eene caout-choucpijp verbonden is, dus eene verbinding waarbij de buis 
rich, onafhankelijk ran de bewegingen van het schip, naar alle kanten kan bewegen. 

Eene zoodanige lenigheid van die verbinding is bepaald noodzakelijk, daar bet schip niet ka» 

ankeren doch zich vrij moet kunnen bewogen. 
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Terwijl het etoonwbip zich met eene suelheid van 1 è, 8 Kilometer per uur over de uit te 
baggeren oppervlakte voortbeweegt, sleept het de op den bodem liggende zuigpijp achter zich 
aan en daarbij snijdt de zuigkop, die op flg. 2 is weergegeven, eene boderalaag af waarvan de 
dikte evenredig is aan de openingswydte van dezen. 

De zuigkop is van onderen voorzien van een stalen mes (o) eu door vijf horizontale messen 
(}) in zes gelijke afdeelingen verdeeld, tengevolge waarvan de losgewerkte grond verdeeld, de 
vermenging met water vergemakkelijkt — en de opneming van groote voorwerpen voorkómen wordt. 

Het te diep in den bodem dringen wordt belet deels door het met kettingen aan het schip 
•vastbangen van den zuigkop, deels, in 't bijzonder bij onstuimig water, door een borstschild (o) 
•dat over den zeebodem glijdt. 

Om dat glijden o var den bodem nog meer te bevorderen was aanvankelijk het onderste ge
deelte, zooals in fig. 1 nog is aangegeven, van twee wielen'voorzien, welke later echter, als geheel 
overbodig, daarvan zijn verwijderd. 

Tot regeling van de vermenging van grond met water dient eene van uit het schip door eeu 
touw of ketting verstelbare klep (d), die zoo geplaatst is, dat de intredende waterstroom, ingeval 
van verstopping, tevens kan dienen tot doorspoeling van het toestel. 

Het is gebleken dat eene lagere stelling van die klep, dichter bij de monding van den zuig
kop, minder gunstig werkt. 

De hier omschreven constructie van don zuigkop voldoet dus aan de voorwaarden, die gesteld 
moeten worden om de drijfkracht van de pomp geheel onaf hankel\jk te doen zyn van de menging
verhouding en van de werking van het graaf toestel. 

Aan de kleur van den uit de pomp komenden straal en aan het geruisch der pomp bemerkt 
de machinist al heel gauw of eene verstopping-te wachten is, of dat de waterstroom niet mét 
grond vermengd is en. kan dan ieder oogenblik, door temperen van de snelle werking van de 
pomp of van het schip, als ook door opening van de klep (d) en door het ophalen van den zuig-
kap, ingeval deze zich te diep in den bodem gewerkt heeft, het gebrek uit den weg ruimen. 

Daar dorgolijko zuigpljpon niet meer nieuw zijn, maakt de uitvinder J. Edwards ook geen 
aanspraak op het octrooi van het geheel, doch slechts op de aanwending van de verschillende 
in het desbetreffende patent nader omschrevene onderdeden der constructie, zooals het draaibaar 
aan het schip vastbangen van den zuigpijp, evenals de verbinding van deze met den zuigkop 
door een kogelgewricht. 

Verder wordt bü deze wijze van baggeren ook wel aangewend de Katarakt-pomp, (systeem 
Andrews.) 

Hare constructie wijkt slechts van den gewonen vorm van de centrifugaalpomp af door den 
bijzondcivu vorm van de schoffels,, welke hem voor het ophalen van grovo bestanddeelen bijzon
der geschikt maakt. 

Om de slijUigo van de binnenzijden van den zuigkop bij bet opzuigen ven zand te vermin
deren, wordt een stroom schoon water ingeperst, evenals bij de voor datzelfde doel dienende 
pompen der firma Brodnitz & Seidel te Berlin. 

De baggerspecie vloeit door grove zeven in yergaarbakken op het stoomschip, welke boven 
de waterlinie zijn aangebracht en het afgescheiden water laten afvloeien. 

Als de vergaarbakken vol zijn, vaart de stoomboot naar zee en ontlast hen daar door het 
openen van de bodemkleppen; daarna worden zij met schoon water uitgespoeld. Bij kalme zee 
wordt ook wel in modderschuiten gelost. 
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In de Imvon van New-York hebben drie dergelijke baggermaohinea sedert den zomer van 
1887 hijnii onafgebroken gewerkt. De grootste daarvan is een sobroefstootnboot van 47.6 M. 
lengte en 026 M8 inhoud der vergaarbakken. 

De /.uigpijpon hebben eene diameter van 0.5 M. 

Deze heeft in den tijd van 26 November 1887 tot 80 Juni 1888 in 42 werkdagen 82620 Ms, 
dat is dagelijks 1067 M-'i of per nur 418 Mu grof zuiver zand — en in 79 werkdagen 67800 M8, 
dat is 781 per dag of 160 M3 per uur lijn zand met modder verwijderd en op een afstand van 
ongeveer 10 Kilometer gelost. 

De in het oog loopende mindere mate van vordering van het werk in deze laatste grondsoort 
wordt daardoor verklaard, dat deze fijnere specie zich zeer vast op den zeebodem had vastgezot 
en zich in de vergaarbakken niet spoedig genoeg afzette, maar, vermengd met het water, weder 
voor een deel in zee terugvloeide, zoodat de meting van den inhoud der vergaarbakken tot 
kleine uitkomsten leidde. 

De vultijd der vergnarbakken bedroeg 80 tot 86 minuten en de lediging duurde, na pi. m. 
een uur varen in zee, 10 minuten. 

Op één dag werd op deze wijzo gemiddeld 6 keer geladen en gelust. De werkelijke bagger-
lijd in den loop van het jaar was gemiddeld hij de drie machines 4.2 uur per dag, terwijl hij 
het loHsen in de schuiten een baggertijd per dag van 10.6 uur bereikt werd. 

De opgehaalde specie van de grootste volgens de laatste manier aangewende baggermachine 
zou diensvolgens bij een werkelyken baggertijd van 10 uur op 4180 Ms grof zand te stellen 
zijn, terwijl die op de eerste manier aangewend, n.l. by het lossen in zee, nog niet de helft van 
dat aantal M» zou verwerkt hebben. — Als dus de ontladingsplaats van het uit te diepen terrein 
op grooten afstand, van byv. 10 KM., verwijderd Is, kan men van de machine het meest nut 
trekken door in schuiten te lossen. 

Dat dit echter niet regelmatig kan geschieden, Is een gevolg van de onstuimigheid van het 
water in de New-Yorker buitenbaai, welke het aanleggen van schuiten aan de baggermachine 
zelden toelaat. 

De prys voor het verwijderen van I Ms specie, door de havendlrectle aan de aannemers be
taald, bedroeg aauvankeiyk 1.66 Mk en is sedert 1 December 1888 by overeenkomst op 0,98 Mk. 
teruggebracht. 

Uitgezonderd de Zondagen hebben de baggermaohinea gemiddeld slechts zeven dagen per 
maand niet kunnen werken, wat kon geschieden door de reparation op de Zondagen te doen 
uitvoeren. - Deze stakingen waren dan ook grootendeels het gevolg van hoogen ceegang en jja, 
en de geringe beschutting van de baggerplaata In aanmerking genomen, mogen wij deze cijfers 
zeer gunstig noemen. De goede resultaten van deze baggermachine ẑ jn hoofdzakelijk te danken 
aan de naar alle richtingen beweegbare verbinding van de zulgpyp met het schip en de goede 
constructie van den zulgkop, die uit zoo weinig en zoo eenvoudig mogelijke deelen bestaat die 
door ttooten weinig gevaar loopen defect te raken. 

Behalve In de haven van New-York is deze soort baggermachine ook by de verwijdering 
van zandbanken In de Savannah-rlvler, zoo ook by de normaliaooring van den mond van de 
Missislppi, eveneens zandgrond, met het beste resultaat amigewend. 

Of zy ook by andere grondsoorten dan zand en siyk aan het doel zullen beantwoorden, heeft 
de ondervinding nog niet kunnen leeren 

Het Is echter niet onwaarschyniyk, dat In meer vaste grondsoorten de tegenstand VAU den 
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zuigkop zoo groot zal zijn, dat bet schip zich niet meer voortbewegen kan; iu dat geval zou 
bet ploegwerktuig aan den zuigkop eene wijziging kunnen ondergaan om de noodige omwerking 
van vastere specie te bewerkstelligen. 

STORENDE INVLOEDEN VAN DE WEERSGESTELDHEID OP MARMEREN 
EN ZANDSTEENEN GEDENKT BEKENEN IN DE OPEN LUCHT. 

Wij troffen onlangs een ingezonden stuk over bovengenoemd onderwerp aan. De redaotift, 
hoewel niet geheel instemmend met den inhoud, achtte daarvan de opname weuscbel̂ 'k, omdat 
deze aanleldiog zou kunnen geven tot gedaohtenwisseling van verschillende deskundigen. Ook ons 
komt deze bespreking niet ongeschikt voor ter plaatsing en wellicht zal hier en daar een licht
punt worden aangetroffen, tor wijl elke zienswijze vtu. een praktisch man de moeite der over
weging waard is. Wij lezen dus het volgende: 

Nis!) alleen des winters maar ook in den zomer is het goed marmer te bedekken ; wij weten 
toch dat elke stof bij koude Inkrimpt en bij warmte zich uitzet; daarbij dient men lint regen
water niet to vergeten, want hoewel dit aan zandsteen door z\jn vettige eigensobappen weinig 
kwaad doet, berokkent het aan het marmer des to meer schade. Nomen wij eens aan dat het 
regenwater tot 2 m.M. in de oppervlakte van het marmer dringt) er ontslaat dan door de warmte 
en droogte weder een harde bovenlaag, nu valt het heete zomerweder In. en het marmer zet zich 
uit 1 het is niet te verwonderen dat er dus kleine HohourljoH in de harde bovenlaag komen, waarin 
de warme, drooge wind het fijno stof en zand jaagt, dat door latere regens weder wordt vastge* 
plakt en waardoor langzamerhand een soort van mos ontstaat dat zich in de soheurtjet vasthecht. 
Bij het begin van den winter zijn dus de in den zomer ontstane scheuren door zand, mos enz. 
weder van zelf door de werking der temperatuur dicht gegaan — en nu veroorzaakt de koude 
die invalt weder de inkrimping. Het gevolg hiervan is, dat de oppervlakte van het marmer niet 
meer kan inkrimpen doordat da scheurtjes /.ijn gevuld; het wordt dus bros, los en brokkelt af. 
Ook het ijs werkt 's winters zeer schndolijk omdat het eveneens 'in de scheuren dringt. De 
opvolgende zomer en winter verergeren langzamerhand door hun invloed den toestand van het 
marmer. Sneeuw il niet zoo nadeelig omdat haar wel is waar klein zwavelzuur gehalte, de vette 
deelljes in de scheuren oplost. Het laat zloh dus zeer goed verklaren dat de marmoren gedenk-
teekenen die in de schaduw van boomen en struiken staan minder van die weerinvloeden te 
Ujdmi hebben. De scherpe zonnestralen kunnen niet zoo goed doordringen en het marmer 
behoudt dus meer zijn natuurlijke koelheid; de uitzetting en inkrimping z\jn dus aanmerkelijk 
minder en het stof, de regen, het zand ent. vinden minder scheuren om zich in vast te zetten. 

Deze uitzetting en inkrimping zijn ook reden, dat verguldsel niet goed blijft; op marmer. 
Zoo lang de olie tot aanhechting van het verguldsel zijn elasticiteit, weekheid en vloeibaarheid 
behoudt, zal het goud aan het marmer bl\jven, zoodra echter die vloeistof, een vaste massa 
wordt, is /.ij ook vatbaar voor het verkrijgen van kleine scheuren en afsohilferen. Ziehier 
een voorbeeld, dat wel een bewys geeft: In het najaar van 1877 werd een plaat met Oarrara 
marmer afgewerkt en verguld. Het viel den besteller plotseling In om de plaat niet meer vddr 
den winter te laten inmetmileu. Op do werkplaats kon de plaat ook niet langer blijven, men 
plaatste baar dus bulten; daar lag zij den geheelen winter bedekt door sneeuw en ijs. Het 
verguldsel bleef er tot nu toe uitstekend op. De bedekking van sneeuw en \js, hadden dus bet 
te snelle versteven van den grond voor het verguldsel belet. 
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Nog een ander voorbeeld: een plaat ynn Gnrram marmer was met zwarte letters bedekt, 
omdat men meende dat zwart beter dan goud op wit marmer vastgehecht bleef. Dit opschrift 
bleef nauwelijks een jaar goed. Toen men da plaat duarop ging vergulden bleef zij voortdurend 
zeer goed, zoodat men zich reeds vleide bijzonder goed verguldsel te bezitten, toen bleek dat het 
alleen te danken was aan de nabijheid van twee boomen (ceders, cypressen) die waren opgegroeid 
en beletten, dat de heete zonnestralen de plaat te veel Verwarmden. 

Het verdient dus aanbeveling de zonzijde van openbare monumenten enz. van marmer te 
beplanten met boomen en in 't bijzonder leent zich de lindeboom goed voor dit doel. Men zorge 
dus vooral dat het marmer zijn natuurlijke koelheid zooveel mogelijk behoudt. 

DE NIEUWSTE AMERIKAANSe HE WIJZE VAN BEGRAVEN. 

Uit New-York ontvangt men het volgende bericht: Nog is de lijkenverbranding niet overal 
Ingevoerd en reeds doet zich nu een wijze van behandeling der dooden voor, welke misschien In 
staat is die te verdrijven en in de plaats te treden voor de ter aarde bestelling, die nog bijna 
overal wordt gevolgd. Er heeft zich immolijk een vereeniging gevormd, die, gesteund door doc
toren en wetenschappelijke mannen van naam, zich ten doel stelt gebouwen op te richten en 
daarin de op een nieuw uitgevonden mauier om bewaarde lijken van iedereen zichtbaar te stellen. 
Het wachtwoord is nu inplaats vim lijkenverbranding, lijkenverdroging: «Desiccation." Men 
vernietigt de laatste overblijfselen der menschen dus niet, maar bewaart den uiterlyken vorm 
zoo goed mogelijk. Wij zouden op die wijze in den kringloop der ontwikkelingsgeschiedenis 
weder bij de oude Egyptenaren zijn aangeland, maar men gebruikt nu, In plaats van de balao-
mlng der mummiën, den aanhoudenden invloed van droge, zuivere lucht In een afgesloten ruimte. 

Ook hier moet men gebruikmaken van een groeten verwarmiugsoven. Desiccatie of uitdroging 
ia aoodig voor het goedhouden van stoffen, zoowel van dierlijke celweefsels als van plantaardige. 
In Hamlet merkt de humoristische doodgraver op, hoe water de ergste verwoester der lijken Is, 
Vocht is een hoofdelement voor verrotting. Men ontneme een lichaam alle vochtdeeltjes en 
beware het in een droge ruimte, het zal niet tot ontbinding overgaan. Men moet nu echter de 
lijken door middel van uitdrogen, evenals planten, vruchten enz. voor vertering behoeden. De 
vereeniging wil daarom droogkamers vervaardigen, in afgezonderde tegen de buitenlucht af te 
•luiten lokalen boven den grond In het inwendige van het Mausoleum. Zoodra de kist met 
het lijk ia bijgezet, wordt een dikke glazen deur Ingeschoven en de ruimte luchtdicht afgesloten, 
behalve twee openingen, die In verbinding staan met de benedengewehen, waar zich de verwar
mingsoven bevindt. Een onafgebroken stroom droge lucht dringt nu dadelijk in het bovenlokaal, 
verandert de lucht In de kist en voert de gassen en vloeistoffen van het lijk door bulüen in 
den ondersten verwarmiugsoven, waar die stoffen door het vuur en eindelyk door den hoog boven 
het gebouw uitstekenden ultlatlngsschoorsteen In een geheel onschadelijken en reukloozen vorm 

overgaan. 
Alleen de mineraal- on vaste bestanddeelen van het lijk blijven in geheel uitgedroogden vorm' 

achter; gedaante en gezicht blijven onbeschadigd en herkenbaar even als gedurende het leven,, 
zonder dien afschrik Inboezemenden indruk te maken. Deze proef van droge lucht is zoowel 
te New-York als te Washington met goed gevolg toegepast. Verscheidene artsen en geneesheeren 
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hebben uit een hygiënisch oogpunt hun goedkeuring er aan gehecht, terwijl de technische uit
voering nan geen twijfel onderhevig is. 

Onze moderne mausoleums, die nis laatste rustplaatsen voor de bevoorrechten dezer wereld 
worden gebouwd, zijn door de verpesting der lucht veel gevnnrlijker dan 'dn gewone kuilen in 
den grond. Deze bezwaren vcrvalleu dus geheel en du vereenijjing stelt zich ten doM deze wyne 
van behandeling voor allen, rij kon en armen, te kunnen toepassen. Een der bouwplannen heeft 
^en voorfront van 850 voet en een diepte von 100 voet. Het gebouw znl 40,000 lijken 
kunnen bevatten in verschillande verdiepingen. Ben groot aantal van die plaatsen wordt 
Ingericht voor familiegraven. Verscheidene hebben nangrenzendo particuliere vertrekken en 
aullen kostbaar worden ingericht, zoodat sommige zelfs ƒ 106,000 zullen kosten. De gewone 
graven wordeu in 6 lagen aan beide zijden van een lungpn gang opgesteld. De prijs van elk 
graf znl minder bedrngen dan die op een stedelijke begraafplaats. Een soort van samenstelling 
van be«t portland-cement, fijn zand en gemalen steen zijn de hoofdmaterialen voor den bouw 
dezer inrichting. Want zonder zulk een bijzonder weerstand biedend en sterk materiaal zou er niet 
aan de oprichting van zulke gebouwen te denken zijn, die nutuurlijk tegen alle weerinvloeden, 
ja zi'lfs tegen aardbevingen moeten bestand zijn. 

In de biunenverJeeling bevinden zich een groot aantal binnenmuren; de wanden der graven, 
gangen en zalen die op dezelfde hoogte zijn als de buitenmuren. Behalve het genoemde materiaal 
aajn graniet, glas en ijzer de eenige stoffen die nog worden aangewend. Een lift versohaft toe 
gang tot de bovenverdiepingen. Het dak bestaat uit dik glas. 

Graniet wordt zoowel binnen als buiten gebruikt ter versiering, voor muurbekleeding enz.; 
de blokken worden in het bouwmateriaal ingelegd vöör dit geheel droog en verhard is. Zulk 
een gebouw zal te New-York worden opgericht in de nabijheid van of op een der schoone 
kerkhoven. 

Zoowel voor bet indringen van vocht enz. of het naar buiten ontsnappen van schadelijke 
dampen, bestaat hoegenaamd geen gevaar. Lijkondioven zullen voor goed van het aardrijk ver
dwijnen, ook worden de gevaren van schijndüod vermeden. De verkoopakte van elk graf wordt 
gedeponeerd by een hypotheekbank, die instaat voor onderhoud enz. der graven. De doorzichtige 
glazen deur van elk graf geeft gelegenheid om de lijken elk oogenblik te aanschouwen en een 
electrische alarmklok waarschuwt bij elke geringe beweging, die daarbinnen mocht plaats heb
ben. Ook zal de zuivere, droge lucht goed werken op de krachten der mogelijke schijndooden. 
Ook voor opschriften, enz. leeuen zich deze gebouwen van l(jkenbewaring uitnemend. In onze 
groote wereldsteden, waar de bevolking zoo nitermate vermeerdert, zullen deze inriohiingen aan 
een werkelijke behoefte te gemoet komen. 

HET POLIJSTEN VAN METAAL. 

Een groot anntal gebruikte stukken in de metaal-industrie wordt ufgeslepen en daarna 
gepolijst. Deze bewerking geschiedt niet alleen voor het gezicht, maar is in vele gevallen 
noodznkolijlc om het volkomen aan zijn duel te dueu beantwoorden. Het afslnpeu moet in 
de eerste plaats de zichtbare oneffenheden verwijderen, terwijl het daaropvolgende polijsten 
hot stuk volkomen glad moet maken. Terwijl een afgeslepen vlak steeds een dof aanzien heeft 
on- het licht niet terugkaatsft, is het gepolijste oppervlak min of meer spiegelend. Geslepen vlak-
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ieu worden meestal door middel van bruineerstaal en de gebruikelijke bruineerpoeder behandeld,. 
De omstandigheid, dat het bruineerpoeder niet zelden in de kleinste oneffenheden der geslepen 
•vlakken dringt, verklaart de mogelijkheid, dat zekere metalen vlakken een andere kleur krijgen, 
wanneer deze met een of andere bruineerpoeder zijn bewerkt; zoo wordt bijv. messing, wanneer 
het met Weener kalk is gepolijst, geelachtig wit; met Parijsch rood krijgt het een diepe goud
gele kleur. In het algemeen moet het polijstmiddel harder zijn dan het te bewerken metaal en' 
mag volstrekt geen kristalvormige deelen hebben, daar anders de kristalkanten licht oneffenheden ,̂ 
scheuren en krassen in bet te polijsten metaalwerk teweegbrengen. 

Wij meenen, dat het voor de metaalwerkers niet van belang ontbloot is, een en ander om
trent de gebruikelijke polijst- en bruineer-middelen mede te deelen. Het algemeen erkend beste 
middel is het z.g. «Parijsche rood", dit komt in veel kleurschakeeringen van pannenrood tot 
chccoladebruin in den handel voor. De kleur is geen kenmerk wat betreft de hoedanigheid en. 
zuiverheid van het materiaal, maar wel kan deze nis maatstaf worden aangenomen voor de hard
heid van het bruineerpoeder. Hoe donkerder dit is, des te meer hardheid heeft het, terwijl het 
roode en roodachtige poeder altijd zeer zacht is, om welke reden men het eerste meestal bij de 
behandeling van staal en het laatste voor weekere metaalsoorten gebruikt. Het Parijsche rood 
bestaat voornamelijk uit ijzer-oxyde, tot de samenstelling wordt de eigenschap der meeste ijzer-
zouten toegepast om in de gloeihitte het ijzer-oxyde af te scheiden van de zuur verbind ing. 

Gewoonlijk wordt voor dit doel verkrijgbaar yzervitriool bij matige warmte zoo lang verhit, 
tot het een wit poeder wordt, hetwelk in een smeltkroes wordt gloeiend gemaakt tot geen gassen 
meer ontsnappen en het overige er uitziet als een zacht, rood poeder. Hoe hooger de temperatuur 
is bij het gloeien, des te donkerder is de kleur van het ijzeroxyde. 

Wil men bijzonder zuiver Parijsch rood prepareeren, dan is het aan te bevelen het achter
blijvende preder herhaaldelijk met een lichte soda-oplossing te kooken en verscheidene malen af 
te wasschen. Hierbij worden alle eventueele onreinheden uit het ijzeroxyde weggenomen. Bij 
het fabriceeren van Parijsch rood voor bijzonder helder te polijsten voorwerpen, gebruike men 
de volgende wijze: Men loet verkrijgbaar ijzer-vitriool, evenzoo eene gelijke hoeveelheid klaver-
zout in water op; de beide oplossingen worden gefiltreerd, vermengd met elkaar en verwarmd 
tot 80°; de zich vormende geele neerslag, die dadelijk door zijn zwaarte neervalt, wordt gewas-
echen, gedroogd en, zooals wij straks vermeldden, gegloeid: Op deze wijze verkrijgt men een 
zacht, donkerrood poeder, dat wanneer het voorzichtig wordt bereid, geen zuiveringsproces meer 
behoeft te ondergaan, maar onmiddellijk tot het polijsten kan worden benuttigd. 

Langs dezen weg worden meestal de voor optische doeleinden dienende spiegels en lenzen, 
die zoo fijn mogelijk geslepen moeten worden, behandeld. Phosphorzure of koolzure kalk wordt 
ook dikwijls voor het polijsten gebruikt; het wordt dan meestal verkregen door het uitgloeien 
van beenderen in een open, zoo mogelijk vlakke smeltkroes; de organische bestanddeelen der 
beenderen verbranden dan, terwijl de mineraaldeelen in den vorm van poeder achterblijft. Was
schen en zuiveren van dit poeder is voor het gebruik altijd wenschelijk. vooral dan wanneer men 
schoon wil polijsten. 

Tin-zout, dat met een oxalzuur in water is opgelost en daarna verwarmd wordt, geeft een 
poeder, dat na gloeiing en wasEching uitstekend geschikt ia voor het polijsten van metalen. Ook 
gewoon roet van de lamp, hetwelk men verkrijgt door een porceleinen bord boven een petroleum-
lamp te houden, is zeer goed te gebruiken als polijstmiddel. Het ook als handelsartikel bekende-
fijne poeder van gezuiverden puimsteen, moet men alleen voor minder fijne bruineering gebrul-
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keu, daar het meestal onzuiverheden heeft en dus licht aanleiding geeft tot het ontstaan van 

.scheuren en krassen. 

HET DICHTMAKEN DER PORIËN VAN WATER DOORLATENDE DAKPANNEN 

DOOR HET BESTRIJKEN MET EN DRENKEN IN MELASSE (SUIKERSTROOP.) 

Ten gevolge der natuurlijke poreusheid der pannen, zal het daarop vallende regenwater door 

den steen trekken en naar beneden lekken. Dit is in de eerste plaats het geval bij de pannen 

met groote poriën, bij welke de zwaarte van het neervallende water de capillaire krachten in de 

poriën overwint. Vlakke daken laten het water gemakkelijker door dan steile, daar het water 

bij de laatste met meer snelheid afloopt en daarom maakt men de daken in regenachtige streken 

dan ook sterk bellend. De poreusheid der pannen, vooral indien de poriBn niet te groot zijn, 

heeft het voordeel dat het des winters uit de warme lucht van het dak op den onderkant der 

pannen neergeslagen water kan verdampen. In den regel worden pannendaken eerst na eenige 

Jaren dicht, nadat de poriën der bovenvlakte door stofzand en woekerplanten zijn bedekt en 

gesloten. Deels nu om het doorsijpelen van het regenwater' te verhinderen, deels om de pannen 

beter bestand te doen zijn tegen het weer, worden door enkele pannen bakkerijen verschillende 

middelen beproefd, die nog altijd van twijfelachtig gevolg zijn. Zoo gebruikt men een soort van 

glazuur, dat vele bezwaren heeft of men dompelt de pannen nadat deze uit de ovens komen in 

heete steenkoolteer. Den laatsten tijd heeft men nu beproefd de pannen te bestrijken, te be-

vocbtigen of te bespuiten met verdunde suikerstroop van knollen. Kleine daken kan men 

bestrijken, bij grootere gebruikt men een hand brandspuit. De stroop vult de poriën na de ver

damping van het water; door hare kleverigheid, die door de aanwezigheid van het hygroskopisch 

zout ook bij droog weer blijft, wordt het fijne stof vastgehouden en vormt een vaste vulling 

van de poriën. Bovendien bevordert de. gisting van het azijnzuur het ontstaan van mikroskopische 

planten, die wanneer deze afsterven als een soort van filter het water ophouden en de verdamping 

bevorderen. Met hetzelfde gevolg kan men de dakpannen natuurlijk vóór het plaatsen drenken 

in de suikerstroop. In de nabijheid van suikerfabrieken waar men deze stof zoo goedkoop kan 

verkrijgen, is het werkelijk aan te raden eens de proef van te nemen met dit materiaal. 

P R IJ S V R A G E N. 

AFDEELING AMSTERDAM VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING 
DER BOUWKUNST. 

AU 1ste PrOsvraag wordt uitgeschreven : 

Een ontwerp voor oen ameublemont voor eon liandzaal. 

De Bt||l wordt aan do ontwerpers overgelaten. 

Men verlangt geteekend; 

een hoofdzetel, 

„ stool, 

„ tafel (voor 14 plaatssn),'. 

tn kleine takd, 

„ kast, 

« A 

B v 
« I 
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*. de bahatrade «e t « n openiu, vm 8 Meter, die 0.80 boven den rloer Tan de .aal gepl.aft wordt, opeen.ohaal 

van 1 i 10 pn verBchlllende detail» op ware grootte. 
De behandeling der teekenlng 1» vr|). 
Op deftige Blerlükheld zonder overdrüvlng wordt gewicht gelegd, alemede op de détalle. 

AU prüs' wordt uitgeloofd hot Gott^ohrl.t der Afdeellng en zestig gulden ( / 60) voor het ter bekroonlnf 

waardig gekeurde ontwerp. 
Al» Sde PrUsvraag wordt uitgeschreven: 

. E e n ontwerp voor een özeren brug In een park over 8 Meter apannlng. 
Men verlangt geteekend een ««aanzicht en een doorsnede op een schaal van 1 ft 20 en details op ware grootte. 
De behnndollng dor teekenlng Is vr||. „^,„~ 
Als prüs wordt uitgeloofd het Getulg-chrlft der Afdeellng en derüg gulden (ƒ80) voor het ter bekrooning 

waardig gekeurde ontwerp. 

ALGEMEENR BEPALINGEN. 
Art. .. De medewerking aan deze prl)maa« Is opengesteld voor de leden van alle afdeellngen van de Maat-

«ciinuDll tot bevordering der Bouwkunst. 
Art. 2. Alle ontwerpen ter mededinging moeten vöör of op 81 Maart 1890 vrachtvrö worden Ingezonden aan 

het Bureau der MfuvtaohappU (Marnlxatrant 408.) 
Trt 8. Het gewone schrift op de teekenlngen en van de daarb« te voegen toelichtende beschrüvlngen, mag 

niet door den ontwerper geschreven zUn. 
Art 4. Al.n stukken moeten met een spreuk of motto geteekend zün en vergezeld gaan van een brief, be-

vattende den naam en de woonplaats van den ontwerper. 
Bulten op den brief moet het zelfde motto en een kenbaar teeken tot terugvordering gesteld zjn. 

A r t » . De Ingezonden ontwerpen^ worden In handen gesteld van een Commissie, bestaande uit de heeren 

J E de Kvuvl ï i* W. M. Poggenbeek, J. ü. Spakier Jr. 
Art r Het verslag zal vóör de algemeeno Mel-vergaderlng worden opgemaakt en daar ter kennisneming 

8610 A r t W r D e niet bekroonde ontwerpen moeten vóór of op den eersten Juli mo worden teruggehaald. De 
bekroonde'ontwerpen worden eigendom der Afdeellng. welke deze aan de Maatschappü ter uitgave aanbieden kan. 

Volgens besluit van de vergadering van 8 November 1880. 
ABN. A. M. BnuNiKa, Seeretarii. 

VERBBNIQING VAK EN KUNST TE DORDRBOHT. 

Het Bestuur der Vereenlglng „Vak en Kunst" te Dordrecht heeft In opdracht van Mevr. ^ Doualrlè" F. J. 
v . B den Santheuvcl. een prüsvraag uitgeschreven voor de Miming .an o,n .«.aal In oud Holland.chen .tUL 
tUdperk midden der zeventiende eeuw/volgons gegeven ^plattegrondteekenlng. 

Drie nrllzen van f 76, /• 60 en f 26, benevens het diploma der Veroonlglng, worden uitgeloofd. 

De inzendingen worden uWerlBk op 16 Dec. a. s.. voorm. 18 uur Ingewacht ten huize van den Becretari. der 

Vereenlglng, den heer H. f. v. d. Kaa. te Dordrecht. 
De leden der jury zün de hoeren 0. Muysken, A. Le Comte en Mr. 8. van m. te Dordreeb. 
De bepalingen voor deze prüsvraag. met de plattegrondteekenlng. liggen ter inWge In het gebouw der Maat-

•chappü tot bevordering der Bouwkunit te Amsterdam. (Marnlxstraat 402). 

CENTRALE COMMISSIE TER BEVORDERING VAN WEDSTRIJDEN VOOR HAND-
WERKSLIEDBN IN NEDERLAND. 

De Centrale Commissie ter bevordering van Wedstrüden voor Handwerkslieden In Nederland, sehrüft d, 

„„eigende prümagen uit, waartoe de mededinging wordt opengesteld voor Nederlandsche teekenaar., patroons, 

•werklieden en andere deskundigen. 
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Voor de nader te noemen nmbaohton worden de noodlge Tollodlge teekenlngon met details of sohotsonyerUngd» 

IiIJST DBB AMBiOtlTBN KN «AAllVOOB •(JITCHiSCinilïVKN l'Kl.lSVBAQEN. 

4, Timmervak. Men verlangt volledige toekeolngcn op een schaal 1 tV 10 on details op ware grootte. 

1. Gevraagd wordt liet ontwerp van een aan kond Iglngsbord op standaard, breedte van het bord p.m. 1.60 M.f 
Jioogte mot Inbegrip dor bokroonlng p.m. 2.80 M. nltsluitend van iiout tu vervaardigen. 

8. Gevraagd wordt het ontwerp van een verplaatsbare houten zitbank voor eeno vestibule. Lengte der bank 

p.m. 1.40 M. 

Voor de twee beste en ter bekroning waardig gekeurde ontwerpen wordt voor Iedere vraag uitgeloofd: JBón 

pi'ljfi groot / 40. Eén premie groot ƒ 20. 

/;. Meubelvak. Men verlangt volledige teekoningen op een schaal van 1 & 10 en details op ware grootte. 

1. Gevraagd wordt het ontwerp van een damosworktafeltje van hout, met gelegenheid tot borging. 

Hot blad ter grootte van p.m. 0.60 x 0.40 M. 

5. Gevraagd wordt hot ontwerp van oen vi'jjalannil rond draaiend tafeltje om boeken en oonrauten op te 

plaatsen. 
De hoogte van het tafeltje p.m. 1.25 M. 
Voor de twee beste on ter bekrooning waardig gekeurde ontwerpen wordt voor iedere vraag uitgeloofd: Ken 

prils groot ƒ 40. — Ben premie groot / 20. 
C. Sehlldersvak. Men verlangt volledige ti-ekeningen op oen schaal van i il ft. 
1. Gevraagd wordt eene toekenlng, in kleuren bewerkt, voor do versiering van eén muurvlak In een vestibule 

geschikt voor algeheele uitvoering In Sohablonen-Ornament. 

Do breedte van het muurvlak 8.00 M. Ml eeno verdieping hoogte van 8.60 :ï 4.00 M. mot Inbegrip der lam-

brlzeerlng. 

Voor do twee besto on ter bekrooning waardig gekeurde ontwerpen wordt ultgoloofd: Eén prys g r o o t / 4 0 # 

Eén premie groot / 20. 

D. Smidsvak. Men verlangt volledige teekebingen op oen schaal van i iV f» on details op ware grootte. 
1. Gevraagd wordt hot ontwerp van oen gesmeed Ijzoron uithangbord voor een eenvoudig winkolhuis. 
9. Gevraagd wordt hot deurbeslag voor een kamerdeur met een schets van de deur waaraan en de w||7.o 

waarop het moot wordon aangebrneht De aftnetingen der deur: breed 0.90 hoog 2.80 M. 

Voor het boste en tor bekrooning waardig gekeurd ontwerp van vraag 1 wordt uitgeloofd één piija groot / 4 0 . 

on één premie groot / 9 0 . 
Voor het beste en daartoe waardig gekeurde ontwerp van vraag 2 wordt uitgeloofd: éiin prjjs groot ƒ 25 en 

één premie groot f 16. 
/.;. Koperslagersvak. Men verlangt volledige teekenlngen op een schaal 1 A 8 en details op ware grootte, 

1. Gevraagd wordt hot ontwerp van een koperen kamorkrnonyo (drlelloht) In te liobton zoowol voor het 

gebruik van gas als van eleotrlBoh lloht. 
Gletwerk wordt enkel voor onderdeolen toog.esWrtn. 

Voor de twee beste en ter bekrooning waardig gekeurde ontwerpen wordt uitgeloofd: Eén prt)s «root / 40. 

Eén premie groot f 80. 
;.•. Goud- en Zllversmldsvak. Men verlangt teekenlngen op ware grootte. 
1. Gevraagd wordt hat ontwerp van «en gedreven zllvomi ptUsbeker mot schild voor een te plaatsen opsotarlft. 
Bekerboogte p.m. 0.80 M. 

Voor de twee beate en ter bekrooning waardig gekeurde ontwerpen wordt uitgeloofd i Eén prfls groot / 40. 

Eén premie groot ƒ 80. 

0, Steonhouwersvak. Men verlangt volledige teekenlngen op een schaal van 1 A 6 en details op ware grootte 

1. Gevraagd wordt hot ontwerp van twee marmeren sohoorsteeamantels, waarvan de oen du prüs van ƒ 40 

«n de andore die van ƒ 80 niet te boven mag gaan. 

Hoogte van hot dekstuk boven de vloer 1.06 M.; bmnlir van don onderboezqin 1.10 M. en bovenboozem 0.90 Mr 

Voor de twee beste en ter bekrooning waardig gekeurde ontworpen wordt ultgelooffl: Eén prfls groot / 404 

Eén premie groot / 80i 
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De voorwerpen moeten geschikt zjjn om door den werkman 1B zijn vrijen tjjd te worden vervaardigd. 

De teekenlngen moeten zoodanig vervaardigd zyn, dat deze voor den werkman niets te raden overlaten. 

ALGEMKENIi BErALINOEN. 

Art. 1. Alle stukken ter beantwoording van deze prijsvragen worden vóör den 22stcn December 1889 vracht-

Tri) ingewacht aan hot adres van den secretaris der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, Marnixstraat iOÏ 

te Amsterdam. Ontwerpen die na dien datum worden ingezonden komen niet in aanmerking. 

Art. 2. kder ontwerp moet gemerkt zfln met een spreuk of motto en vergezeld van een verzegelden naam-

Brief waarop van buiten dat motto is herhaald, en van binnen de naam en do woonplaats van den inzender z j» 

vermeld. 

Alle stukken moeten aan de achterzijde gemerkt zijn met een geheim teeken, op te geven by de terugvordering. 

Het schrift op de teekenlngen moet van een andere hand dan die van den vervaardiger zyn. 

leder ontwerp moet vergezeld gaan met een correspondentie-adres om zoo noodig met den inzender te kunnen 

correspondeeren, zonder den naambrief te openen. 

Art. 3. De ontwerpen zullen worden beoordeeld door de centrale commissie; welke, ingeval z|j zulks noodig 

acht, zich meerdere deskundigen zal assumeeren. 

Deze commissie heeft het recht, by niet volledige beantwoording der prysvragen, de uitgeloofde sommen 

geheel of gedeelteiyk op andere wQze als premiën onder do beste ontwerpen te verdeelen. 

Bü de aanvaarding der prtyzen of premiën worden de daarmede bekroonde ontwerpen eigendom van de centrale' 

coibmissie. 

De mogelijkheid tot aankoop van niet bekroonde ontwerper wordt niet uitgesloten. 

Art. 4. De motto's der ingekomen ontwerpen alsmede de uitslag dor beoordeeting zullen in eenige der voor

naamste Dagbladen worden openbaar gemaakt. 

Art. 6. De ingezonden ontwerpen zullen gedurende acht dagen te Amsterdam in het gebouw der MaatschappJ} 
van Bouwkunst Marnixstraat 402 worden tentoongesteld terwyi de niet bekroonde ontwerpen eerst na afloop der 
tentoonstelling, doch uiteriyk binnen twee maanden na de inzending, vrachtvry worden teruggezonden aan de 
opgegeven correspondentie-adressen. 

Art. 6. De teekeningen moeten geschikt zyn voor goedkoope reproductie, of daartoe by eventueele bekrooning r 

zonder vergoeding worden geschikt gemaakt. 

Art. 7. De Ingezonden ontwerpen zullen tegen brandschade worden verzekerd. 

Art. 8. Deze voorwaarden zyn op franco aanvrage te bekomen by den secretaris der centrale commissie van 
Speykstraat, 121, te 's-Gravenhage. 

AtQBMEENE TlMTCOlïSTBLLINO VA» TEEKEHIHaBN VOOB WKDSTWJDE» VAN H A N D W E B E I S L M D B H . 

De centrale commissie heeft het voornemen om met de tentoonstelling van de op de prysvragen Ingezonden-

ontwerpen te laten samenvallen eene algemeene tentoonstelling van teekeningen en schetsen geschikt voor eventueel 

te houden wedstryden voor Handwerkslieden. Tot het inzenden hiervan worden eveneens uitgenoodigd teekenaars, 

patroons, werklieden en deskundigen. 

Indien er teekeningen ingezonden worden die de centrale commissie voor hare verzameling geschikt acht, 

wensebt zij over den aankoop daarvan in overleg te treden. 

Deze teekeningen worden eveneens vóór den 22ston December 1889 vraohtvry aan het adres van den Secretaris 

der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, Marnixstraat 402 te Amsterdam ingewacht. Het adres van den 

inzender moet dnideiyk by de teekoning worden opgegeven. 

De teekeningen zullen na afloop der tentoonstelling vraohtvry aan hunne adressen worden teruggezonden. 

's Gravenhage-Amsterdam, den 16 Nov. 188g. 

' De Centrale Commissie voornoemd: F. J. van Malsen, President, 's Gravenhage: J. L. Elias, Penningmeester, 

Amsterdam; J. il. Eruyff, Amsterdam; Dr. J. Zaayer Azn, 's-Gravenhage; W. B. van Liefland, 's-Gravenhage, 

P. da Rieu Fzn, 's-Gravenhnge; Th. C. Langenhnyzen, Amsterdam; B. H. Heldt, Secretaris 's-Gravenhage. 
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•^ 2 5 V I E B D E J A A R G A N G . 5 December 1889. 

B O U W K U N S T 

L U C H T D R U K W E R K T U I G . 

(Bij de plaat.) 

^ ¥ ij hebben in den loop van dit jaar er af en toe op gewezen en met illustration toe

gelicht hoe de steenbewerking een tydvak van groote vereenvoudiging is ingetreden. Het gevolg 

daarvan was, dat ons nadere toelichting werd verzocht, Wij zijn thans daartoe in de gelegenheid 

en vertrouwen.dat dit onderwerp van belang voor allen aan het bouwvak vsrbonden, niet onwel-

kom is. - Wij geven daartoe hierbij eenige afbeeldingen van het luchtdrukwerktuig, die met 

het reeds behandelde daaromtrent de zaak zaak zoo duidelijk mogelijk zullen maken. 

De uitvinding heeft in de eerste plaats betrekking op het verkrijgen van een gladde opper

vlakte bij marmer en andere steensoortaa door middel van een slagwerktuig zonder afschuren 

met zand of afvijlen. Men gaat hierbij zoo snel te werk, dM de snijmachine een voortdurende 

bewegmg verkrijgt en de oppervlakte door de op en neer gaande, in plaats van draaiende 

of heen en terug gaande beweging gelijktydig wordt glad gemaakt. Het werktuig, wa,rv*p zich 

de uitvinder bed^nd, is pneumatipch. Dit is zoodanig ingericht, dut door middel van luchtdruk 

die door den cylinder wordt geperst, slagen worden toegebracht op bet binnensfe uiteinde yan 

den spil. Men kan door deze methode een meer gladde en k o r r e l i g e oppervlakte verkrygen 

dan tQt nu toe mogelijk was. Het slagwerktuig doet met byzondere snelheid ongeveer 15 00» 

slagen per minuut. De te bewerken oppervlakte wordt zonder breuk, spaanders, of scheuren afge-
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nomen, zoodat men slechts zeer weinig behoeft bij te slijpen om een volkomen gladde en gepo
lijste loppervlakte te verkrijgen. Nog heeft men hierby een eigenaardigheid, dat, men nl. na 
elkaar een diepe en ondiepe insnijding door middel van hetzelfde toestel kan verkrijgen, of wel 
een gedeeltelijk diepe en ondiepe te gelijkertijd. 

Zoo kan men door middel van een gebogen, kantige boor of dergelijke, een verdieping 
of insnijding met dezelfde bewerking te voorschijn brengen. De op elkaar volgende slagen 
komen zoo snel na elkander, dat het werktuig geen tijd heeft terug te springen en het 
contact met het te bewerken materiaal te verliezen. Fig. 1 is een perspectivische afbeelding, 
waaruit men kan zien de wijze waarop het werktuig wordt toegepast. Fig. 2 is een lengtedoor
snede van de pneumatische machine, waarmede de nieuwe werktuigen worden in beweging 

gebragt. 
Fig. 3 en 4 geven een zijaanzicht vanden cylinder na verwijdering van het buitenste omhulsel. 

Fig. 6 geeft een zijaanzicht van dei) hamer, waarbij de ruimte zichtbaar is voor de schuif 

met haar in- en uitlaatkanalen. 
geeft een doorsnede over X.-X van fig. 1, terwijl fig. 7 een zijaanzicht geeft van ""ie. I) 

de schuif. 
Tot de uitvoering dient een pneumatisch werktuig. A is de hamer, B de cylinder, die uit een 

boven- en onderstuk bestaat, welke zooals uit fig. 2 blijkt, vastgeschroefd worden. Het omhulsel O 
«luit den cylinder in, en vormt tevens verbinding (zooals later uitvoerig zal bedreven worden) met de 
kanalen, waardoor de gecomprimeerde luchl ib 4n uit den cylinder stroomt. Het onderste deel des 
cylinders C' bevat de spilD, die de boor E draagt. Op de spil binnen C' is een schroefveer F aan
gebracht, die dient om de spil na eiken neerslag van A in haar stand terug te brengen. Het 
bovendeel B heeft inlaatkanalen a, fig. 4, en b, flg. 2 en 8; $j c, ftg. 4 is de cylinder afgeplat en 
eveneens bij M 1 end'fig. 3 ; op den tegenovergestelden kant. Op de vlakke bovenzijde c bevindt 
zich de inlaatopening e; het lucht-toevoerkanaal a mondt uit in de' afgeplatte zijde c; het 
uitlaatkanaal b loopt van d en ind' d', daarin liggen de uitstroomingsopeningen f f'. Van het 
vlak c uit loopen de gleuven g en g' van den cylinder B; de gleuf g voert naar de opening h, 
terwijl de gleuf g' naar de opening h1 loopt; van de vlakken d' dl loopen de gleuven i en i«, 
van welke i naar de opening j en i1 naar de opening j> leidt. 

De doorsnede van den hamer A is kleiner dan de inwendige doorsnede des cylinders B, zoo-
dat tusschen de inwendige kanten van den cylinder en den hamer een ruimte S overblijft; 
in den hamer ligt de ruimte L', waarin de schuif L; de hamer heeft verder de kanalen 
k en k', met de uitlaatopeningen f f'. Verder bevat deze een kanaal 1, dat eveneend loopt 
tot de ruimte van de schuif; dit kanaal valt samen met de inlaatopening e in den cylin
der B en ligt met deze in hetzelfde vlak; de hamer heeft nog de in de lengte loopende kanalen 
m n, die van de ruimte van de schuif naar de bovenste of onderste uiteinden des hamers loopen, 
zooals in fig. 2 is aangegeven in stippellijnen en waardoor de gecomprimeerde lucht aan beide 
«inden des cylinders in- en uitgaat om den cylinder op en neer te bewegen. De schuif L is aan 
den omtrek van insnijdingen voorzien, zooals p p aanduidt, zoodat bij haar heen- en weergaande 
beweging, die door de lucht wordt voortgebracht, welke in de openingen j j ' en h h' instroomt, 
en waardoor al de kanalen in den hamer zich openen of sluiten kunnen. 

Het toestel werkt nu als volgt: Bevindt zich de hamer in zijn bovenste stand, dan treedt 
de door de inlaatopening a komende lucht in het kanaal, door de vlakte gevormd; zij 
gaat dan door de openingen e en h. beweegt de schuif L, sluit het kanaal k' en verbindt 



285 

de kanalen e e m, zoodat de lucht boven den hamer A komt; te gelijkertijd verbindt-de schuif 
de kanalen k f n met 'elkaar, zoodat van den onderkant des hamers de lucht langs de door de 
vlakken d d' d1 gevormde ruimten en door het kanaal b kan ontwyken. De door bet kanaal 
g en de opening h binnentredende lucht brengt de schuif L in beweging, sluit het kanaal k, 
verbindt de kanalen e 1 n met elkaar, laat lucht onder den hamer stroomen en verbindt de 
kanalen m, k' en f, opent de uitstroomingen boven den bamer en gaat zoo afwisselend voort, 
waardoor de hamer zich met groote snelheid op en neer beweegt. De lucht in de ruimte voor de 
schuif L1 aan de einden der schuif stroomt bij elke beweging der schuif afwisselend door de 
openingen j en j ' naar buiten. 

De afstand van de vlakken der openingen h en h' in verbinding met de doorsnede van de 
ruimte voor de schuif L' bepalen de lengte van den hamer A en deze openingen zijn zoodanig 
aangebracht, dat de versperring van de uitstrooming door de kanalen m e n in den hamer 
door de schuif, op die wijze plaats heeft, dat aan de beide zijden van den hamer lucht blijft 
waardoor de hamer niet tegen den cylinder en de spil D aanstoot. De openingen h j zijn in den 
cylinder op een afstand van de in rust zijnde spil D aangebracht, die iets grooter is dan 
de afstand van het benedeneinde des hamers tot de ruimte voor de schuif L', zoodat niet 
alle lucht uit den cylinder kan ontsnappen, maar tusschen den hamer en de spil lucht 
overblijft, die aan den bamer een verhoogde werking geeft zonder de spil of den hamer af te 
'slijten. Wanneer het wenschelijk is tengevolge der grootte van het werktuig of om andere 
oorzaken de schuif L lichter te maken, zoo gebruikt men er een van kleiner doorsnede en worden 
op elke zijde van L1 kleine kanalen q q in den hamer gemaakt om de gecomprimeerde lucht door 
de in- en uitlaatstroomingen in den cylinder in of uit de ruimte voor de schuif te voeren en 
men kan door deze kanalen denzelfden snellen, korten slag verkrijgen, door de kanalen in ver
houding tot den afstand tusschen de openingen h j en h' j ' van de juiste lengte te maken. 

Daar de hamer van kleinere doorsnede is dan de cylinder B, wordt de ruimte S, gevormd 
en omgeeft de gecomprimeerde lucht in den cylinder, den hamer geheel, zoodat deze om zoo te 
zeggen in de lucht drijft; hierdoor worden wrijving en gevaar van vastklemmen vermeden. 

lu de meeste gevallen wordt het werktuig zoo saamgesteld, dat de inlating E, zoo laag 
mogelijk is geplaatst, zoodat door de kracht der in den cylinder stroomende lucht de hamer 
A, in de ruimte S, wordt opgelicht en voor het grootste deel de wrijving van den hamer met 
den cylinder wordt overwonnen. 

De handeling geschiedt op de in fig. 1 voorgestelde wijze en de bijtel (of boor) wordt 
onder een spitsen hoek van het te bewerken voorwerp gehouden. 

DE DRIJVENDE TENTOONSTELLING VAN DUITSCHLAND. 

Het grootsche plan, dat in Duitschland werd gemaakt om door middel van een tentoon.-
stellingsschip de geheele wereld af te reizen met een uitgebreide verzameling produkten en 
monsters der nijverheid, begint meer en meer zijn verwezenlijking te naderen. Reeds vroeger 
merkten wij een en ander over dit voornemen op en gaven daarvan een oppervlakkige af
beelding. Het kapitaal reikt nu de hand aan de vindingrijkheid van den ontwerper, zoodat de 
wereld dit nieuwe drijvende wonder reeds spoedig zal kunnen aanschouwen. De afbeelding van 
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het schip, die wjj in deze aflevemg onzen legers aanbieden, is genomen naar een teekening, 

ontleend aan het oorspronkelijk ontwerp van den architect B. Schaede t . Bedijn en vollediger 

dan onze vorige. 

De figuur levert een «anscbouweiyk beeld.van bet reusachtige stoomschip .Kaiser W^elm 
in vollen feestdosch gedurende de tentoonstelling in de havens, terwijl men maatregelen getroffen 
L t . om in volle zee de gebouwtjes gedurende de, vaart te kunnen opbergen. Het merendeel 
der paviljoens kiosken enz. zijn van metaal in lichten,,nrMstioken vorm gemaakt en zoodanig 
ingericht, dat men hen in korten tijd kan uit elkaar nemen en weder opbouwen. 

De romp van het schip zelf, zal in tegenstellbg met de-gladde vormen der elegante Lloyd-
«toomschepen reeds in «ijn uitwendige deelen blijken geven van architectonische vers.ermg om 
het oog aangenaam aan te doen. Zooal, de afbeelding laat zien, vervallen de masten en het 
takelwerk zooals die oP onze stoomschepen nog voorkomen. Dit is geschied met,het oog oP 

het bijzondere doel van het bovendek, waarop men natuurlek zooveel mogelijk ruimte wH over-

houden voor de tentoonstelling en het verkeer der bezoekers. . v . « , 
Boven deze overdekte galerij bevi^t zich over de geheele breedte van het sc^p (ongeve r 

70 voet) en over bijna de geheele lengte (670 voet) het wandeldek, waar verschalende voorstel-
Ungen worden gegeven. Op deze kolossale oppervlakte, die men een rendez-vous - n - U ^ n 

Eou kunnen noemen, zullen dagelijks concerten worden gegeven, die reeds op z.cbzelf het schxp 
tot een aantrekkingspunt zullen maken van de bezoekers. 

Ten einde den lezer een maatstaf te geven van de uitgestrektheid van elke rmmte, merken 
™ op dat zich op het promenadedek en in de zalen ongeveer 3000 personen, zonder elkaar te 
Z i r L e n . kunnen bewegen en zelfs zouden 5000 bezoekers het elkaar niet meer lastig maken 
dan bö o n s > de concertzalen het geval Is; indien tot de laatste plaats alles bezet is. Terwyl 
dus het bo'ven- en promenadedek, op artistieke en confortable wijze ingericht, den bezoeker, 
stoffelijke en geestelijke genietingen aanbieden, dient de Inwendige ruimte van het reuzenstoom-
•chlo H1*8 ceheel voor practiaebe doeleinden. 

Hier worden de hoogste elschen gesteld aan den scheepsbouw om een goede en praktische 

' indeeling te krijgen van de lokalen. ^ 1 * ^ ^ ,„«„,+« 
Bij de meeste stoomschepen wordt om verschillende redenen een deel der middelste ruimte 
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ingenomen door de' machine en de stoomketels. De bergplaatsen voor kolen bevinden zich 
dicht in de nabijheid van de machinekamers. 

Het tentoonstellmgsscbip gebruikt eobter juist deze ruimte, omdat zij de grootste breedte en 
tevens de bijna loodrechte diepte van den scheepsromp heeft, voor de tentoonstellingszalen zelf. 
Tengevolge daarvan moeten de machinekamers, zoover als dit mogelijk is, naar het achterdeel 
van het schip worden verplaatst, terwijl de ketels gedeeltelijk daarvan afgezonderd en waarschïjn-
lijk bij den voorsteven van het schip zullen worden gebouwd. De ruimten voor de stokers 
worden door goede, doelmatige ventilatie aanmerkelijk afgekoeld, en daardoor worden vele bezwa
ren overwonnen, die dezen werklieden hunne taak zoo zwaar maken. Door middel van ver
scheidene krachtige compound>machines worden de schroeven in beweging gebracht. Buitendien 
wordt nog gebruik gemaakt van kleine motoren voor de beweegkracht, noodig in de tentoon-
stelllngslokalen. In het bijzonder moet de aandacht gevestigd worden op de kolenbergplaatsen; 
zij moeten zoo dicht mogelijk nabij de vuren der ketels liggen en bovendien ruim zijn ingericht, 
daar zij de kolossale hoeveelheid van 3000 ton kolen moeten kunnen bevatten. Men Is toch 
gedwongen het schip voor sommige reizen, als bijvoorbeeld die van San Franzlsco naar Yokohama 
en naar Australië, te voorzien van een kolenvoorraad voor 20 dagen en de lading daarvoor komt 
overeen met die van 800 dubbele spoorwegwagons. 

Nog een andere bijzonderheid van dit schip is de gebeele nieuwe en doelmatige inrichting 
tot het verwijderen van de groote hoeveelheid asch die wordt voortgebracht in de ovens. Men 
verwijdert die n. 1. door middel van ventilators dadelijk uit de ketellokalen door een tunnel van 
ataalblik, die uitloopt aan het achtereinde van het schip, zoodat de asch onder den waterspiegel 
iu zee wordt geworpen. De lastige stof wordt daardoor verwijderd en het bevordert dus de zin
delijkheid, terwijl minstens 6 & 8 werklieden hierdoor worden uitgespaard. De vuren zijn inge
richt met rookverbrandlng en de schoorsteen is voorzien van een inrichting om de vonken op te 
vangen, waardoor het brandgevaar vermindert. 

Om een gemakkelijk aanleggen aan de kaden te bevorderen, kan de diepgang van het schip 
naar behoefte worden geregeld. De dubbele bodem vormt namelijk een open ruimte, die met 
water kan gevuld worden en dan om het zwaartepunt lager te brengen, als ballast dienst doet. 
Bij ondiep vaarwater kan, b.v. in de nabijheid van havenplaatsen die ballast door de machines 
gemakkelijk worden leeggepompt, waardoor het gebeele gevaarte tot de begeerde hoogte kan rijzen. 

Men ziet hieruit, dat de taak voor den scheepsbouwkundigen ingenieur, die zich met de 
detail-teekenlngen bezighoudt, geen geringe Is. Het is echter niet te betwijfelen of zij zal op 
schitterende wijze, tot roem van de Daitsche natie worden volbracht. Het werk is dan ook van 
gewichtige nationale beteekenis en is niet ver meer verwijderd van zijn ten ultvoerlegging. 

Het Comité, dat te Berlijn Bitting houdt beijvert zich reeds deelnemers als verkoopers en 
passagiers aan te werven. De noodlge prospectussen verklaringen en statuten liggen gereed om 
aan belanghubbenden te worden verzonden en zullen de waarde en voordeelen van deze grootsche 
onderneming nog duidelijker aan het licht doen komen. 

HET OOSÏ-INDISCHE HUIS TE AMSTERDAM. 

Ieder Amsterdammer kan het u wyzen dat typische geveltje op de binnenplaats, die gevel 
aan de Hoogstraat, waarin zoovele motieven uit een terecht gewaardeerd tijdperk zijn bewaard 
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gebleven. Daar is ook een minder goed deel aan, on wol de pakhuisruimte, aan de Kloveniers
burgwal gelegen, die zich geheel van het overige.afwent. Die raimte zal vervallen en daardoor 
de .slechte binnenverdeeling zich wijzigen en door bpogeren opbouw meer nut verkregen worden. 
De besteding is op til. Nu zou men toch, na al bet daarover behandelde, hebben mogen ver
wachten dat er eens een einde kwam aan dat ongelukkige gemartel om goede gebouwen door 
slechte bijbouw voor altijd onmogelijk te maken. Wat een veld van gedachten biedt het aan
wezige aan. Welk karaktervol uiterlijk, hoe zal de bouwmeester zich beijveren, om de bestaande 
stijl te vervolgen omdat zij goed geijkt is en die overbrengen op don nieuwen bijbouw hem opge
dragen, ook dan nog kan hij hoogst verdienstelijk in zijn arbeid zijn en de Kloveniersburgwal 
een fraaien gevel rijker worden. Wij willen hét nieuwe ontwerp niet aftakelen, dat zal het zich 
zelf wel doen, maar -wij vragen hoe is het mogelijk under zulke gegevens, tot dergelijk resultaat 
te komen. Het een staat tot het ander in geeneriel verband, het Is een klomp metselwerk, die 
een schrille tegenstelling vormt met het gracieuse dat wij op de binnenplaats opmerken. Wij 
leven in een lijd van werkstaking, alles wil staken, 't Was te wenschen dat de werkstaking 
ook eens oversloeg op de heeren die voor ryksrekening ons reeds met zooveel vreemdsoortige 
denkbeelden hebben opgeknapt, 't zou een weldaad voor onze kunst zij"- W a u t *00 i s h ö t t()o):i' 
al te bar. Geen kleermaker zal zich bij het herstellen van een oostuum zoo vergissen, goed 
oud met zonderling nieuw vereenigen als hier gebeurt. Mocht het een middel zijn om de reeds 
bestaande oppositie te vergrooten, dan kunnen wij ons met het bouwplan vereeuigen, omdat 
het daardoor medewerkt om het laatste van dien aard te zijn. 't Is hoog tfld, want het is een 
bedroevend teeken dat H. de Keijzer in 1606 zijn taak beter begreep dan de bouwmeester van 
het jaar 1889. Twee honderd drie en tachtig jaar vermogen niet veel voor de ontwikkeling. 

AMERIKAAN8CHE TENTOONSTELLINGSPLA.NNEN. 

Het zijn niet alleen de Engelschen, die den Eifleltoren willen namaken, ook In Amerika 
koestert men-dergelijke hooge plannen. De volkeren trachten In hoogte te wedijveren en de In
dustrie van den laatsten tijd wil door ij'/.or en stual den hemel veroveren. Schitterende vooruit» 
zichten werkelijk; toch zou bij eenigzins nauwkeurig onderzoek blijken, dat het dezen groeten 
bouwmeester meer te doen is om door het talrijk en menigvuldig bezoek der aardbewoners hooge 
fondsen te innen, dan wel dat de zuiver aestbetische aandrang tot .hoog stijgen hier zijn Invloed 
doet gevoelen. Zoolang er nog zooveel te doen overblp, dat op handels- en Industrieel gebied 
noodig is, dat de verbinding tusschen landen en volkeren bewerkt en het groote internationale 
verkeer bevordert, — wij bespraken Immers als voorbeeld In een onzer vroegere afleveringen het 
reusachtige overbruggingsplan van het kanaal;-- vraagt men zioh wel eens af, of deze wed
strijden der industrie niet een nuttiger en beter doel hadden kunnen kiezen dan het oprichten 
dier metalen torens. Toch leveren zij een,bewijs van den weg afgelegd door de metaalnijverheid 
der laatstfl jaren ; de macht en de schoonheid van het ij/or en staal worden op waardige wijze 
tentoongesiold. Hoe uitgestrekt de horizonten dier metalen spitsen ook mogen zijn, de kring 
van hun roem en glans breidt zich nog oneindig verder tot over de geheèlö aarde uit. 

De > Press", een der dagbladen van New-York, geeft de teekeningen van een grootsch plan 
voor de tentoonstelling ter eere van het'vierde oeuwfoeflt der ontdekking van de nieuwe wereld 
door Ohristopborus Columbus. Wij laten den lezer over te oordeelen, of de open koepel, die men 



28!) 

voorstelt op te richten, deu Eiftaltoren van dit jaar geheel in de sohadnw znl stellen, zooals de 
redaoteur van de Pr^ss beweert. 

De heer de (iraf Hindsdale, ontwerper van dit plan heeft de misschien niet zeer prakti> 

gen met de kolom verbonden op 
een hoogte van ir>() Meter; deze latitste zullen een uitgestrekten vloer dragen, evenals do eerste 
verdieping van den Elfföltoren eii daar zal gelegenheid zijn Voor 'oohóerteü, restauraties, enz. enz.' 
Deze vloer zal groot genoeg zijn om alle bezoekers van een dag tot 800.000 toe te ontvangen 

en te laten rondwandelen. De steunpunten der vier 
hoofdbogen hebben 760 M. doorsnede en daartui* 
sohen befvinden zich de velschillende tentoonstellings
gebouwen. Vier liften per boog, twee voor de op* 
stijging en twee voor de afdaling zullen de bezoe
kers brengen op het bovenste platform; het optrekken 
geschiedt door, talcol work met rijtuigen, die hangen 
aan draaiende schijvon, welke zich pp rails naar boven 
bewegen; van dit bovenvlak brengen zestien andere 
liften het publiek tot den koepel; ook bij ieder der 
lago bogou zijn nog zon liften, die voeren naar don 
vloer van 1&0 Meter i terwijl oh idol ijk nog twintig 
liften zullen werken in het inwendige van de centrale 
kolom van den grond tit don top. De kosten van den' 

bouw zullen ongeveer 25 inillioon gulden bedragen 

De ontwerper heeft zlob daarb(j voorgesteld, dat de gebouwen op symbolische wyzo zuilen 
worden geplaatst om de kolom; hij stelde de bogen daartoe in de riobting der vier windstreken; 
in de noordelijke groep zullen ook de inzendingen komen dor noordolijlco staten enz. Op den 
koepel zal het standbeeld staan van Oolumbus, met het gezicht gekeerd naar het woston en aan 
den voet van elke booĝ  zullen zich groepen vorhollbn, die op symbolische wijzo het punt van 
den horizont waarheen zij uitzien zullen voorstellen Het geheel wordt omringd door tuinen en 
des avonds electrisoh verlicht. Hindsdale noemt als groot voordeel van zijn plan de concentratie 
dor deelen en dus het gemakkelijker bezoeken ervan. Daar togenover zou men echter kunnen aan-
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voeren, hoe de katste tentoonstelliDgen en vooral die van 1889 de talrijke bezwaren hebben 
doen zien van het te dicht bij elkaar groepeeren van verschillende gebouwen. De symbolische indee-
JiBg zou zeer slecht samenkomen met de eiscben der versohiUende landen en zou atijf h«id en 
gemaaktheid ten gevolge hebben. Ook zouden de afscheidingen tusschen de onderafdeelingen 
niet zulk een regelmatig karakter kunnen hebben als wel weuschelijk is voor het gemak der 

bezoekers. 
Eindelijk biedt deze indeeling ook uit eene architectonisch oogpunt nog het bezwaar, dat 

men het vrye uitzicht, de perspectief wegneemt; door de afwezigheid van een centralen tuin 
of plein, verliezen de gevels der gebouwen hun effect, juist wat den roem uitmaakte van het 
Champ de Mars in 1889. Daarbij wordt de mogelijkheid geheel weggenomen dergelijke ver
sleringen aan te brengen als de monumentale fontein te Parijs. Wat den toren betreft, zoo 
zal onze korte bescbryving reeds den hoofdindruk geven. Hindsdale heeft datgene^over het hoofd 
gezien, waardoor het Eiffel mogelijk was niet alle gebouwen op het Champ de Mars bij zijn 
gevaarte in het niet te doen verdwijnen, n.l. het isoleeren van den toren. 

De Amerikaan neemt hier te veel den schijn aan of hy door zijn plompe massa en onder 
zün zware bogen de andere gebouwen wil verdrukken en in het niet doen zinken. Trouwens 
de mogelijkheid bestaat nog dat de ondernemende bewoners der nieuwe wereld een ander plan 
ontwerpen, schooner wat betreft kunst en architectuur, dan hetgeen wy hier in korte trekken 
hebben beschreven. Er is reeds een tweede ontwerp, wat echter een getrouwe reproductie van 
Babels toren schijnt, in het materiaal dezer eeuw te verwezenlijken. Dat ontwerp heeft in het 
geheel geen aanspraak op waardeering, waarom wij het onbesproken laten. 

D E D A K P A N N B N-F A B R I K A T I E. 

Wij hebben onze nijverheid wel eens in bescherming genomen, daarentegen ook menigwerf 
veroordeeld waar het betre*, het steeds volgen van de oude sleur, waardoor het materiaal alt 
niet meegaande met de eischen van ons heden, als onbruikbaar wordt op zijde gezet. Onze 
steen-fabrikatie is in de laatste jaren merkelijk verbeterd en de verschillende fabrikaten op het 
gebied der dakpann en-industrie, doen zien, dat ook daarvan de weg tot onderzoek en verbetering 
op breeden schaal is ingeslagen. De firma Hamer en Co. aan de Groesbeeksche weg bij Nijmegen 
zond hij hare reeds bestaande, weder een nieuwe vorm in de wereld en vraagt daarvoor niet ten 
onrechte de aandacht 

Het model is eenvoudig en vlak met twee staande ribben aan de kanten. Aan de onderzijde 
bevinden zich voor het ophangen drie neuzen, waarvan in een, een spijkergat om het opwaaijen^ 
te voorkomen. De dekking is zeer gelijk, zelfs nog nauwkeuriger dan de reeds zoo gunstig: 
bekende kruispan. 

De prijs is billijk, ooncureerend en afhankelijk van het gevraagde aantal. Ook worden 
de pannen in geele en witte kleur geleverd wat in bijzondere mate de koelheid van de daar
onder aanwezige ruimte bevordert. Wie een goede en tevens soliede dekking op zijn kap verlangd 
kunnen wij aanraden bij de firma Hamer en Co. de daarvan bestaande circulaire op te vragen — 
en te raadplegen. 
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B O U W K U N S T . 

STALGEBOUW EN KOETSIERS WON ING OP EEN DER HOOFDGRACHTEN 
TE AMSTERDAM. 

J. F. VAN HAMERS VELD, Architect. 

^cSPen opzichte der stalgebouwen in de hoofdstad zijn w\j niet verwend. Een paar breede 
pilasterstijlen, waartusschen twee of vier hooge deuren groen of zwart geverfd, vormen gewoonlijk 
het uiteriyk, waaraan wij iö onze jeugd geleerd hebben den naam van stal te geven. Is er 
•en aangewezen, dan weet ge de overigen van zelf wel te vinden, want zij hebben eene zonder
linge overeenstemming met elkander. Op enkele tijden gaan de deuren open en dan wordt de 
daarachter opgeborgen inhoud aan den openbaren weg tot last van vele voorbijgangers geboend 
en bespoten, dat het een lust is. 

Die wijze van handelen is echter volstrekt niet te billijken waar het zoo menig ander ver
boden is, met kar of koopwaar slechts een oogenblik op dien weg te vertoeven, een belang grooter 
voor hun, dan het reinigen der rijtuigen voor den ander. — Het was daarom een goed denk
beeld van den ontwerper, bij een eigenaardig uiterlijk tevens hel meerbedoelde ongerief weg te 
nemen. De staldeuren gingen achterwaarts en tusschen hen en het hek aan de straat ?>leef genoeg 
ruimte voor zulke werkzaamheden op eigen terrein over. Voegen wij hierbij dat de opene ruimte 
tegen de woningvloer, zooals het inzicht doet zien, met metselwerk overwelfd is, en zóó, dat dit 
inderdaad oen meesterstukje van metselwerk vormt, dan maakt die verdeeling aan den weg zich 
zoo door het nieuwe als eigenaardige aantrekkelijk. — Daarachter zijn de naar de eischen des 
tijds ingerichte stalling en koetshuis gelegen, terwijl het bovendeel voor koetsierswoning 
dient. — De voorgevel is behalve uit metselsteen ook uit Oberkirchener zandsteen opgetrokken, 
•n munt het geheel door goede bewerking uit. 
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MEDEDEELINGEN OVER DE BOUWWERKEN AAN HET 
NOORD-OOSTZEEKANAAL. 

Door J. P. B O E B M A. (Naar het Duitsoh.) 

Het Noord-Oostzeekanaal, het grootste aller tot nog toe op Duitschen bodem uitgevoerde scheep-

vaartkanalen. is sedert 2 jaren in aanbouw; het komt ons daarom nuttig voor, om over de 

Mrijïe en voortgang dier werken eenige mededeelingen te doen, die op onderzoekingen daar ter 

plaatse gedaan, berusten. 
De geheeie lengte der kanaallinie is 98 KM.; hare richting is nu bepaald, ofschoon er tot 

voor korten tijd twijfel bestond, of men die (zooals oorspronkelijk bedoeld was), in de bedding 

van het bestaande Eider-kanaal door de stad Rendsburg zou voeren. Men heeft hiervan afgezien 

en het kanaal zuidwaarts langs de stad ontworpen, waardoor de moeielijkheden vervallen, welke 

de onmiddelijke nabijheid eener stad mot den grootsten zeewaterweg noodwendig oplevert. 

Ten opzichte van deze zwarigheden valt nog mede te deelen, dat de waterspiegel voor het 

kanaal 3 M. dieper ligt, dan voor het bestaande Eider-kanaal, hetwelk Rendsburg aandoet. 

De ligging der sluizen is insgelijks bij eindbesluit vastgesteld, doch de bouwplannen daar

voor zijn nog in bewerking. Met den bouw der sluizen zal derhalve dit jaar niet meer wor-

den aangevangen. 

Voor de bouwmaterialen is evenwel reeds zorg gedragen, zoodat voor de Brunsbütteler sluizen 

in de onmiddelijke nabijheid, en voor de Holtenauer sluizen bij de groote Noordzee door onder

nemers vroeger eene groote steenfabriek is aangelegd geworden naar aanleiding van eene aan-

schrijving der directie. 

Evenzoo is voor beide sluizen ook het kleine soort materiaal noodig voor de betonstorting 

in de levering begrepen. Bij Brunsbüttel liggen daarvoor 50.000 M8. Ook de ligging van de ver-

schillende verkeerswegen over het kanaal zijn vastgesteld. 

Slechts eene vaste overbrugging is aangenomen, en wel bij Grünenthal, ongeveer 30 KM. 

van de Elbe verwijderd, voor de spoor- en straatweg van Neumünster naar Heide. 

De Admiraliteit wenschte hier eene beperkte ruimte van 87 M. breedte en 42 M, hoogte, 

om een doorvaart voor oorlogschepen, zonder strijken der masten, mogelijk te maken. 

Zoo ontstond een brugspanning van 250 Meter. 

Om die aanmerkelijke constructie-hoogte te bereiken werd het noodig, ofschoon de kanaallinie 

eene diepte maakt van 83 Meter (tot op den kanaalbodem gerekend); zoowel de spoorbaan 

als den straatweg te verleggen en die op een zeer aanzienlijken dam over het kanaal heen te voeren. 

De verbleven voor de toekomstige beambten, alsook voor de haven- en slniswachters zijn 

nagenoeg voltooid, zij dienen reeds voor de talrijke bouw- en bureau-beambten tot woningen, daar 

deze anders op zijn best onderdak gekomen zouden zijn, en op die plaatsen waar zich de 

aanvang van een omvangrijk bouwverkeer vertoond, zijn nu reeds logementen en winkels verrezen. 

Zoo ziet men ook den aanleg der keeten, die tot huisvesting der grondwerkers langs de 

kanaallinie reeds zijn opgetrokken; ik telde er in 't geheel twaalf. 

Deze plaatsing van keeten, naar omstandigheden voor 100—500 man aangelegd, maken over 

't algemeen een goeden indruk, zij liggen vrij, worden zeer zindelijk gehouden en waarborgen 

in hunne solide uitvoering een aangenaam en gezond verblijf. Het schijnt echter, dat zij niet 

in die mate gebruikt worden als men zich wel voorstelde, geen enkele was ten volle bezet. 

Het is ten deele daaraan toe te schrijven, dat men de werklieden niet kan verpligten zich in die-
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keeten te vereenigen, en evenzeer, doordien zich niet zooveel grondwerkers voor den kanaal-arbeid 
aanboden als men zich had voorgesteld. 

Men had gedacht geheele dorpen on steden te moeten aanleggen, alleen om de grond

werkers te kunnen huisvesten ; in werkelijkheid, kwam de zaak geheel anders uit, daar de 

bouwwerkzaamheden zeer spoedig met die van het kanaal aanvingen, en op verre na niet 

zooveel werklieden vorderden, als men aanvankelijk berekend had. 

De gebouwen, door de aannemers der grondwerken uitgevoerd, om hunne bureau's en hunne 

beambten, bun voorraad en machines onder dak te brengen, zijn ten deele zeer ruim van 

omvang. Een dezer ondernemers heeft een geheel dorp, dat voor de onderneming moest ver

vallen, gepacht, de oude boerenwoningen aanmerkelijk [uitgebouwd en vergroot, en toen de 

beambten tot woningen aangewezen. Het tot hetzelfde dorp Königsförde bij K.M. 80—82 des 

kanaals behoorende heerenhuis, heeft het bouwbeheer aan don betrokken afdeelings-bouw-

kundige als woning verhuurd. Dan zijn er ook nog woningen (van eene verdieping hoog)r 

bestaande uit gegalvaniseerd plaatijzer, met 4 ruimten, keuken, slaapkamer, woonkamer, provisie

kamer — door ondernemers, opgetrokken. 

Overigens moet men zich niet voorstellen, alsof, (evenals bij 't Suez-kanaal), dit kanaal 
door een afgelegen oord stroomt. 

Op huisvesting van vreemdelingen en voornamelijk op voortdurende verpleging van een 
groot aantal werklieden is echter de bevolking dezer landstreek niet ingericht. 

Oostwaarts liggen de beide steden Kiel en Rendsburg, dicht aan de kanaallinio, en niet ver van 
daar bevinden zich westwaarts de plaatsen Hanerau, Albersdorf (eene badplaats). Burg en Brunsbuttel. 

Niet minder dan vier ijzeren spoorbanen en tien straatwegen kruisen het kanaal en nogthans 
is er gebrek aan verkeerswegen en middelen, om gereedschappen, werklieden en materialen 
op het terrein aan te voeren. 

Ik zou integendeel beweren, dat het verkeer ten opzichte voor de uitvoering van den bouw 

zeer gunstig gelegen is, vooral ondersteunen de voorhanden waterwegen, die op aanzienlgke wijze. 

Zoo is daarvoor het Eider-kanaal met deszelfs acht meter breede sluizen en eene diepte van 

8.2 meter voor de geheele oostelijke helft bijzonder dienstbaar en voor de westelijke helft bieden 

zich in het Burg-Kudenzeeër-kanaal, don Burger Au en den Holstenau zeer aanzienlijke water

wegen aan, waar langs het zelfs gelukt 'is, de groote baggermachine te vervoeren zonder die 

uit elkander te nemen, daar slechts do beide zij-deelen, na de emmerladder, er uitgenomen te 

hebben, in de breedte ineengcschoven werden. Daarenboven zyn zoowel de spoorbaan als 

straatweg voortdurend zoo nabij aan de kanaallinie gelegen, dat ten minste op elke vijf K.M, 

daarvan een ter beschikking is Deze omstandigheden maken den bouw gemakkelijker en veel 

minder kostbaar. Meer bezwarend zijn echter de hooge loonen, die in deze streek bij gebrek aan 

talrijke arbeidskrachten moeten betaald worden. 

Een daglooner is nergens onder de 2.0 Mark te verkrijgen ; in den regel ontvangt hij 8 M.r 
bij accoord stijgt dat van 4 tot 6 Mark. 

Machinisten, voorwerkers, opzieners, worden door de ondernemers met 10 M. daags betaald 

waarbij hun de woning tevens kosteloos wordt verstrekt. De loonen zijn daarby doorgaans 

abnormaal. De inkomsten der bouwdirectie blijven naar reglement bepaald. 

De werkzaamheden over de lengte van het kanaal zijn noch gelijkmatig begonnen, noch 
gelijkmatig voortgezet, daar dat in den aard der zaak lag. Voor het tegenwoordige valt van 
den stand der werkzaamheden nagenoeg het volgende te constateeren. 
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Beginnen wij hij de Elbe, zoo blijkt, dat de ontgraving der bouwgroeve voor de Elbeslnis 
nagenoeg '/, gevorderd is. Het werk is bier wat ten aobter, daar de ondernemer, die het 
oorspronkelijk bad aangenomen, zoo langzaam vorderde, dat bet bem ontnomen moest 
worden. Nevens de kade is bier in de Elbe een uitbouw gemaakt, waarop de inmiddels ver-
voerbare kraan, bet steen materiaal door de scbepen aangebracbt, ontlaad. 

De steenen komen uit den omtrek van Meissen in scbuiten de Elbe af tot Hamburg, 
en moeten hier in zeebouwende scbepen overgeladen worden. Eenige duizende stukken werk-
steen, voor den molen bestemd, zijn ter plaatse, doch er is tot dusverre geen band aan den 
molenbouw gelegd. Nij K. M. 8—10, in de monding der Elbe, ontwaart men geringe grond
werken ; zij worden eerst van grooter omvang bij Burg, waar de linie van K. M. 18.2—17.9 en 
van 18.2—20.2 door het Burger-Moor gaat. In de nabijhoid daarvan vindt men de parallel-dam-
schuttingen tot opvanging van den Moor, om deze tegen wegvloeien te beschutten; op enkele 
plaatsen zijn deze dammen reeds tot stand gekomen. 

Bij K. M. 17 is de grens van de Elbe-val bereikt; de kanaallijn vertoont bier de eerste 
grootere diepte (15 Meters tot op den bodem), welks materiaal tot schutting van dien parallel-
dam gebezigd wordt. Hier werken voor bet oogenblik 1 baggermacbine voor slappe specie en 
meerderen voor vaste specie en vooral de laatsten naar bet stelsel, waarbij de aardwagens 
langs de bagger, niet onder de bagger door gevoerd worden en deze van zijne eigene glijhoogte 
naar boven en niet naar eene lagere plaats uit zijne glijbóogtè werkt. 

Het laatste stelsel is bij dezen kanaal-arbeid overal toegepast. De eenheidsprijs is ongeveer 
voor 1. M8. 98 Pfg. 

Nagenoeg bij K. M. 21 houden de werkzaamheden op en tot K. M. 28 is de linie onaan
geroerd, alwaar in K. M. 80 de eerste band gelegd wordt voor de kolossale ingraving van 
Grünenthal. Dit punt is dat, der gebeele kanaallinie, wat direct het krachtigst is aangepakt. 

Hier werken dag en nacbt voor bet baggeren van vaste specie 7 baggermolens en 14 loco
motieven om den bagger naar de afdamming vöör den overweg aan te voeren. Men is een eind-
woegs verder (over eene lengte van 40 K. M.) nog niet met bet kanaal begonnen, (de bodem
bewerking is bier ook maar zeer gering, ongeveer gezamenlijk 10.000.000 M8.) eerst tien K. M. 
achter Bendsburg vangen de werken weder aan. Achter Bendsburg vervolgt de lijn over 
het geheel die van bet Oude Eiderkanaal; doordat zij al te sterke krommingen daarvan 
afsnijdt; zooals bij de plaats Stelnrade, waar zij nog met het oude kanaal, uit den Eidereem te 
voorschijn komt, maar dan van zijn. wog afwijkt en over 10 K. M. lengte een eigen weg inslaat, 
die door eene van 15 tot 25 Meter diepe ontgraving voert. 

De bier verkregen ontgravingsmassa's worden tot damkeeringau voor de bier liggende korte 
Moorlinie gebruikt. 

Op deze plaats zijn twee baggermachines voor droge specie in werking, welke, dank den 
goeden grond (licht droog zand) dagelijks 2500—8000 M3 verwerken. De eenheidsprijs voor een 
ICub. Meter bedraagt hier 73 Pfg. 

De werkzaamheden zijn zoover gevorderd, dat ten deele de beschoeiingen reeds afgetimmerd 
zijn. Op bet einde der kanaatlinie, daar waar de steenfabriek Gr. Noordzee zich bevindt zijn 
de werklieden meer bijeen, en daar waar die linie eene diepe ontgraving op een der schoonste 
'punten maakt, wordt de grond terstond na uitbaggering naar de steenfabriek tot verwerking 
aangevoerd. 

De moeite waard zijn de werken die men bier beeft aangebracht, om het niet ver van daar 
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liggende, door het oude, zoowel als door het nieuwe kanaal doonneden Flemhudermeer (7 Meter 
in waterspiegel) te doen dalen. Om de tot hiertoe verkregen eind- en uitwaterlngsverhoudingen 
niet door de omliggende landvlakten te doen storen, zal men het meer in den vorm van eene 
ooncentriesche ring op de tegenwoordige hoogte houden, terwijl nu van den oever verwyderd, in 
den binnenomtrek van het meer een ringdam zal worden gestort, om vervolgens aan de toe
komstige kanaalgrenzen aan te sluiten. 

Binnen den ringdijk zal de waterspiegel, in verhouding tot nu, omstreeks 7 M. dalen 
zoodra het nieuwe kanaal gereed is. Om den ringdijk heen blyft het de tegenwoordige 
hoogte behouden. Aan dezen d\jk wordt reeds gewerkt en wel door middel van schoeijingen voor 
den kop. Voor de grootere waterdiepten heeft de ondernemer (Philipp Holzmann en Co. te 
Frankfort a M.), zich voor die zaken op bijzondere wijze ingericht. 

Daar het kanaal het meer over eene lengte van 1 K.M. aandoet, zoo moet dit over die 
lengte uitgebaggerd worden, wat door middel van een reeds in werking zijnde baggermachine 
voor slappe specie geschiedt. De gevulde bakken zendt de ondernemer dan daarheen, waar de 
dam in het meer zal gestort worden en ledigt die door middel van een tweede drijvende bagger-
machine, die zoo gebouwd en geplaatst is, dat deze de bak in zich opneemt, den bodem opheft 
«n zijwaarts onmiddelyk in 't water uitstort, waar den dam zal aangelegd worden. Deze con
structie, die men een omgekeerde bagger zou kunnen noemen, voldoet uitmuntend. 

Van het Flemhuder-meer tot aan den uitgang van het kanaal in de Kieler-haven zijn, 
zooals gezegd is, geen geconcentreerde arbeiderswoningen ter beschikking. Er staan hier op 
verschillende plaatsen, waar de nieuwe lyn het oude Eiderkanaal verlaat, 6 baggermachines voor 
vaste specie in werking, die volop werk hebben. 

Aan de sluis van Holtenau is evenzeer een baggermachine voor vaste specie in werking. 
De werken z\jn hier aanmerkelyk verder gevorderd dan aan de Elbeslulzen; de bouwgroeve 

is in hare smalle uitzetting reeds dieper gegraven dan de Oostzee-spiegel. 

Een baggermachine voor vaste specie eindolijlc, werkt in de haven voor rekening van de 
•directie, om de waterdiepte voor de buitenhaven te herstellen. 

Volgens gerucht heeft men besloten, reeds by den aanvang van 1898 het oude Eiderkanaal 
kanaal voor het verkeer te sluiten, om het verkeer in de nieuwe fiohtlng over te brengen. 

By den gelukkigen aanvang van het werk en de goede voortzetting van alle werken, (zelft 
geen enkele aannemer is hier ten achter), kan verwacht worden, dat dit tydstip vastgehouden 
wordt, wanneer zich gedurende den bouw der Oostzee-sluisen geene niet vooraf te berekenen 
vertraging voordoet. 

Naar alle waarsohynlykheid verwacht men, dat ook westwaarts van Rendsburg de werken 
op den vastgestelden tyd gereed zullen zijn, ondanks de vertragingen, die door de nalatigheid 
van een aannemer en de lang gerekte onderhandelingen over de ligging der linie by Rendsburg 
zyn voorgekomen. Het Is gebleken, dat de directie evenals de deelhebbende ondernemers, voor de hun 
gestelde taak, trots de nieuwheid ea ougewone;uitgebreldheld, daartegen ten volle opgewassen z^n. 

Wat de ondernemers betreft, is het evenzeer verbodend dat dezen, (ofschoon niet weinige 
b e g l n n e n d e n daaronder zyn), het noodige aanleg- en bedrijfskapitaal (minstens 20 mlllloen 
Mark) gemakkelijk gevonden hebben. 

Men verwacht dientengevolge,' dat het kapitaal ook voortaan aan Dultsche ondernemingen 
van dien aard meer als vroeger zal ten deel vallen, en daardoor de Dultsche ondernemingsgeest 
meer aangemoedigd worden en vooral, nu het bewezen Is, dat dit eene goede winst In zich sluit. 



246 

I J Z E R E N H U I Z E N . 

In het buitenland is men reeds eenigen tijd bezig geweest met het bouwen van ijzeren wo

ningen, en vooral in tropische gewesten maakt men van dit materiaal een doelmatig gebruik. 

Het blijkt echter, dat ook in meer gematigde luchtstreken de voordeelen van deze stof voor den 

bouw van faktorijen, hospitalen, kerken, stations önz. aanleiding hebben gegeven tot de toepas

sing er van. Te Weissensee, in de nabijheid van Berlijn, werd onlangs een huis gebouwd van 

ijzer, met een grondvlak van 110 M2 met 3 kamers, een keuken en eetkamer op elke verdieping 

daarbij heeft het nog een kelder en grooten zolder. Om echter het ijzer volkomen tot zijn recht 

te doen komen, kan men het vooral in ons klimaat niet alleen gebruiken, maar wel in verbin

ding met andere materialen. 

Daarbij dient in de eerste plaats rekening gehouden te worden met soortelijke warmte en 

warmtegeleidend vermogen der bouwstoffen. 

Door den ingenieur H e i l e m a n n te Berlijn is nu en een systeem gevonden, volgens het

welk het huis te Weissensee is gebouwd; wij zullen eenige afbeeldingen daarvan geven. 

De constructie houdt voornamelijk rekening met: 

1". Het voorkomen van het doorslaan der buitenmuren; 

2''. het vermijden van een langzame uitvoering door het langzame uitdrogen, voornamelijk-

in ruwe jaargetijden; 

3°. onafhankelijkheid van binnen- en buiten-temperatuur; bovendien zal ook de vocht, de 

algemeene plaag onzer woningen, worden weggenomen. 

Overeenkomstig daarmede worden de binnenmuren van steen gebouwd en wordt de ijzerbouw 

geleiders. IJzer is dit nu wel 

is waar ook; doch men wendt het aan wegens zijn groote stevigheid en weerstandsvermogen 

en tracht tevens zijn slechte eigenschappen door verbinding met andere materialen op te heffen. 

De muren van dit systeem zijn 150 mM. dik en bestaan uit niet minder dan vijf zooge

naamde lagen, nl.: een buitensten ijzeren bekleeding, een luchtlaag, een plankenlaag, daarover 
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een papierovertrekking, een tweede luchtlaag en vervolgens een bekleeding van 25 mM. dikke 
•isoleerplaat, die bij voorkeur bestaat uit infusorie-aarde en die dient tot de aantrekking van het 
behangsel. 

De muur bestaat dus 

uit drie soorten bouwstoffen, 

-die door twee luchtlagen 

van elk 3 c. M. breedte zijn 

gescheiden. De buitenste 

luchtlaag is naar boven 

open en komt uit in de 

ruimte onder het dak; hier

door kan men de kamers 

luchten. In verband met 

de beperkte massa der mu

ien, kunnen deze geen 

groote warmte-hoeveelheid 

ingesloten houden en zijn 

deze woningen des zo

mers zeer koel. Om de

zelfde reden echter kunnen 

zij des winters niet te sterk 

afkoelen. De verwarming 
O 

geschiedt gemakkelijker, 

hetgeen behalve de mo

gelijkheid der /verplaat

sing nog een voordeel van 

deze constructie is. Bij de huizen in tropische gewesten, spreekt het wel van zelf, dat men een 

geheel andere constructie moet volgen; de fabrieken van Aiseau te Charleroi houden zich voor

namelijk met deze vervaardiging bezig. De bouw is dan in de meeste gevallen van ijzer; een 

geraamte van profielijzer bevat een bekleeding van gladde of gegolfde platen. Bij Aiseau 

worden de wanden saamgesteld uit vullingen, die elk worden ingesloten door twee geperste 

platen; zij worden in horizontale lagen opgestapeld en op overeenkomstige wijze aan elkaar 

gepast als dit bij metselwerk geschiedt. Tusschen deze horizontale lagen zijn repen plaatwerk 

van 160 m.M. breedte geschoven, terwijl de sluiting der verticale voegen geschiedt met behulp 

van kleine T-ijzers. Deze tusschengeschoven deelen, die met de omgebogeii kanten vast zijn 

verbonden, dienen als dwarsverbinding en geven aan het geheel een vastheid en stevigheid, die 

de proef met de beste metselwerken kan doorstaan. 

Het spreekt wel van zelf, dat men voor het uiterlijke deze huizen even fraai kan maken als 
de steenen en men door versiering de architectuur aan bevalligheid en smaak kan doen winnen. 
Ook alle vraagpunten, wat aangaat zolderingen, vloeren, deuren en vensters worden op gemak
kelijke wijze opgelost. 

Bohalve bij zeer slechten grond heeft men geen fondamenten noodig. 

De gebouwen worden onmiddellijk op den te voren gelijk gemaakten grond geplaatst, hierbij 

ge ruikt men twee horizontale, over elkaar geplaatste en met ijzeren bouten geklonken ramen 

Constructie der wanden. 
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elk raam teataat uit twee met den open kant naar onder gelegde U ijzers. Op het onderste 
raam wordt het uit T bestaande geraamte van den vloer gelegd, terwijl het bovenste raam, dat 
slechts wordt afgebroken door de deuropeningen, bestemd is om de vullingen op te stapelen. 

Moet het gebouw verdiepingen hebben, zoo wordt een dergelijk raam tussohen geaohoven en 
het geraamte, dat vloer en Soldering moet bevatten, daarmede verbonden. 

Tot het plaatsen der «olderbekleeding diont geperst plaatijzer, dat aan de onderste ribben 
der balken bevestigd wordt en waarmede men een zeer aardig decoratief effekt kan verkrijgen. 
Op den bovenkant der muren wordt nog een raam uit ü ijzers gelegd, dat dient tot bevestiging 
van het dak, van de kroonlijst en van de goot. Het dak wordt eveneens saamgesteld uit vul
lingen, die langs de horizontale voegen over elkaar grijpen en langs de voegen in de richting 
van de bindten met krammen zijn vastgeslagen en met behulp van band ĵzer met bouten is vast
geklonken. 

Het systeem, dat het best te vergelijken is met een bedekking van pannen, is zeergeschikt 
voor alle vormen van daken; buitendien behoeft men geen geraamte, indien de draagbreedte niet 
grooter dan G fi 7 Meter is. 

De bouw van zulke huizen is zeer gemakkelijk en men behoeft hiertoe geen vakkundig» 
werklieden. Het gewicht is zeer gering en roest wordt voorkomen door verzinken. Het gebouw 
is brandvrij, daar men slechts de deuren en de vloerbedekking van hout maakt, de laatste kan 
echter ook van beton worden gemaakt. Buitendien geeft de muurinriohting ruimschoots gele
genheid tot geregelde verwarming en ventilatie. De goede instandhouding eener vaste tempe
ratuur is van groot belang in tropische gewestem Vooral voor handels- en industrieele gebouwen 
is dit systeem met succes toegepast in den Eongostaat, in Zuid* Amerika en ook in Nederlandsoh-
IndiS; men is steeds zeer tevreden over de resultaten. 

R I E T E N P L A F O N D S . 
Het maken onzer plafonds heeft behoudens het zoo gunstig bekende plafond-lattenweefselr 

overigens geeue groote wijzigingen ondergaan. Op vele plaatsen en werken volgt men nog de 
oude gewoonte, om te tengelen en daarna te berieten, evenals vroeger, al heeft de, speculatie 
bouw de opene ruimte van tengeldikte ook In deelbreedte veranderd. 

Wij deelen gaarne mede, met eene hoogst praktische en eenvoudige vinding te hebben 
kennis gemaakt. De Heeren W. W i j s b e k en Co. t e Uden N o o r d - B r a b a n d brengen 
dit in den handel en wij geluoven dat velen zoowel wat tijdsbesparing als kosten aanbelangt, 
niet alleen een proef zullen nemen maar ook tevens het fabrikaat blijvend zullen toepassen. Dat 
verdient het dan ook. De besparing betreft voor eerst de tengels. Hier is deelbreedte gewenscht. 
Men maakt de openingen 0.80 M. de tengels van elkander. Op die tengels brenge met het riet
fabrikaat aan bestaande aan door koperdraad soliede aan een verbonden riet. Die rietvakken 
waarvan het riet overal nagenoeg gelijke openingen heeft, neme men niet te klein. De koper
draden op 0.16 M. afstand van elkander zijn zoo genomen dat de een op de tengel, de ander 
op de helft der opening komt en vormen een geheel waarin nagenoeg geene beweging te 
brengen is. Torwijl men de aaneensluitingen der rletvakken In verband werkt, is er geenerlei 
gevaar voor afscheuren of wat ook, daarbij worden de vakken op maat geleverd. Het is ontegen-
zoggelnk dat hierdoor groot voordeel ontstaat. Bij geen verlies van riet is In korten tijd het 
gnheele plafond berlet, daarbij tevens een zeer belangrijke besparing van tengels verkregen alles 
zoo eenvoudig en praktisch mogelijk, dat wij ons de vraag stelden, w a a r o m n i e t e e r d e r 
a a n zoo I e t s g e d a c h t Is. Wij stellen dan ook het vertrouwen dat bouwmeesters, 
bouwondernemers, aannemers, stuoadoors enz. zich gaarne met de fabrikanten zullen In contact 
stellen, want het voordeel van allen ligt op dien weg. 
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