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M 1. V I J F D E J A . A R G A . N G 2 Januari 1890 

B O U W K U N S T . 

Ontwerp voor ««n Nationaal Gedenkteeken t«r herianerlnv aun Keizer Wilhelm I, 
op te rlcliten te itoriij». 

(Bij de plaat,) 

^nder de belangrijkste prijsvragen die in den laatsten tijd aan de orde lijn ge
weest, kan men die rangschikken, tot verkrijging van een monument, ter herinnering aan 
het leven van Keizer Wilhelm I. 

Was het te voorzien dat op zulk een nationale vraag menig Duitscher zijn kennis 
zou ten beste geven, dat vele en verschillende opvattingen zouden worden aan de hand 
gedaan, waartoe het onderwerp zooveel gelegenheid bood, dat- geschiedde, en meesterlijk 
was de arbeid, waaruit de keuze moest godaan worden. 

Daarom te meer vormt het een hooge onderscheiding voor de twee nog jeugdige 
bouwmeesters RetHg en P/ann, dat hun eerste concours zulk een buitengewoon succes ver
wierf, dat hun ontwerp daardoor het eerste in rang werd geplaatst. 

Onze plaat geeft in plan, perspectivisch aanzicht en doorsnede, het voornaamste ge
deelte van de ontworpen stichting te /ien. 
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De Berlijnsche bouwmeesters waren overigens zeer gelukkig in dezen strijd, daar de 

beide eerste prijzen hun ten deel vielen (de andere prijs verwierf Bruno Schmitz). Wat 

dit ontwerp betreft,' overigens hoogst verdienstelijk, zouden wij aan de meer poëtische 

opvatting van het eerste verreweg de voorkeur geven. De grijze vorst te paard gezeten 

(zie doorsnede) is in het binnenruim met zulk een monumentale omgeving, uitnemend ge

plaatst, wat aan het andere ontwerp ontbreekt, waar op het open voorterrein door ombouw 

omgeven, de herinnering meer in een gewoon monument is neergelegd. 

Er waren bij het prijsprogram geen grenzen gesteld, wat betreft vorm of kosten. 

Zeven plaatsen waren in Berlijn gekozen en op een daarvan moest het monument prij

ken, maar overigens werd het karakter geheel aan den ontwerper overgelaten. De jury 

bestond uit veertien personen, waarvan zeven deskundigen. De uitgeloofde prijzen bedroegen 

ƒ 6000 en / 3000. Er was overeengekomen, dat een der fronten een voorstelling moest 

geven der vele overwinningen van den grooten keizer en eveneens van de eenheid 

des keizerrijks. Er wordt geen graf aan het monument verbonden. Het geheel moet 

grootsch zijn, zooals past aan een gedenkteeken van den tijd, die de glorie van het Duitsche 

Rijk uitgemaakt heeft. De verwezenlijking van het plan ligt nog in de toekomst; toch zijn 

reeds stappen gedaan om een begin van uitvoering te geven. Onder de verschillende denk

beelden stelden sommigen zelfs voor geheele straten in de nabijheid van het paleis op 

te ruimen om meer plaats te verkrijgen voor het monument; maar men begrijpt, dat de 

groote gebouwen die zich daar bevinden en de beide aanwezige kanalen hinderpalen hier

voor zouden vormen. Verschillende punten waren opgegeven in het park, aan beide 

zijden van de Brandenburgsche Poort, den fraaien uitgang van de lange allee »Unter de 

Linden". 

Het drukke verkeer op deze plaats gaf hier grOote bezwaren, zelfs dan wanneer de 

hooge kosten van onteigening niet werden geteld. Een beter geschikt plein bleek de 

Königs-Platz te zijn, vanwaar men door de Sieges-Allee de nieuwe keizerlijke parlements

gebouwen kan zien. Hier stelden de heeren RetHg en Pfann voor hun gedenkteeken te 

plaatsen. Dit ontwerp heeft het karakter van een nationaal gebouw, dat van verre aantrekt 

en boeit. Het wordt bekroond door een grooten koepel en is meerendeels van graniet en 

brons. Binnen het gebouw staat het majestueuse standbeeld van den Keizer, terwijl aan 

de zuster-kunsten wordt overgelaten op muren en plafonds voorstellingen te geven van de 

geschiedenis der oude en nieuwe Duitsche staten. Het hoofdgebouw is rond en heeft 120 

voet middellijn, daarboven verheft zich een dubbele koepel. De buitenste koepd is open

gewerkt en van beeldhouwwerk voorzien. 

Door de openingen valt het licht juist op het standbeeld en men verkrijgt hierdoor 

een bijzonder gunstige uitwerking. Het binnenste deel is lager dan het omringende en 

hierdoor was het den ontwerper mogelijk twee rijen standbeelden te plaatsen. 

De eene stelt de vorsten van het oude Rijk voor, terwijl daarboven de keizers van 

het vereenigd Duitschland zijn geplaatst» De verdere ruimte wordt benuttigd voor andere 

beelden en versieringen. In het front van de groote ronde zaal, tegenover de groote 

kolom van den Roem, is een uitgestrekte zuilengallerij van rechts naar links, aan elke 
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zijde ongeveer 200 voet lang. De paviljoens aan de uiteinden zijn bekroond met koepels. 

Hieronder worden standbeelden van verschillende staatslieden en veldheerén aangebracht. 

Daarachter heeft men een platform van ongeveer 20 voet hoogte, voor hetzelfde doel. 

Het spreekt van zelf, dat tal van de uitstekendste kunstenaars voor de onderdeelen 

zullen werkzaam moeten zijn. 

Met de uitslag dezer prijsuitschrijving is men over het algemeen zeer tevreden, iets 

wat in onzen tijd tot de zeldzaamheden mag gerekend worden. Ongetwijfeld zal de 

klassieke vorm, het monument eigen, met de omgeving veelal in dezelfde geest gedacht, 

eene groote aaneensluiting daarmede vormen. Het verdient wel overweging ook onze 

wijze van werken, meer die richting te doen inslaan, waar deze zoo geheel en al het 

moimmentale terug geeft, en zoo gemakkelijk vereenigbaar ,is met de vele eigenaardige 

vormen, onze renaissance eigen. 

De breede opvatting maakt het geheel indrukwekkend, terwijl die opeenstapeling van 

velerlei kleine vormen verbreekt, het geheel splitst en op de onderdeelen meer dan op de 

hoofdzaak doet letten, deze zelfs doet voorbij zien. Dat is de fout onzer officiëele kunst, 

die anders begrepen, veel grootere waarde zou verkregen hebben. 

Orer het gebrnik ran dakpapier tot dekmateriaal In narme Inchtstrekeita 

Het gebruik van dakpapier tot dekking in een gematigdJ klimaat is reeds lang' 

beproefd, en in het bijzonder voor dagelijksche gebouwen als zeer doelmatig erkend, zelfs 

door zeer vele ekonomische resultaten aanbevolen. 

Alleen in het Zuiden werden oogenschijnlijk met recht bezwaren tegen het gebruik 

van dit materiaal geopperd, want het was in die streken te verwachten, dat de papierbe

dekking in korten tijd voor den invloed der hitte zou bezwijken. 

Evenzoo was het te voorzien dat de daklak zou verbranden, en het uiterst drooge 

papier scheuren. Het dakpapiermateriaal hield zich echter beter dan men verwacht 

had, want na verloop van vijf jaren hadden de daken uitstekend aan de gestelde eischen 

voldaan. Een jaarlijksche nog beter half jaarlijksche bestrijking met daklak in April en 

September, beveiligd hetzelve en maakt het dichter, terwijl onder de beschadigde plaatsen 

dan een stuk papier wordt gelegd en met daklak bestreken. 

De onderhoudskosten zijn niet groot, en het is voordeeliger, daar de bouwkosten 

tegen ieder ander dak door lichtheid in constructie aanmerkelijk verminderd. Tot afwering 

der groote hitte onder deze zwarte daken worden verschillende soorten van bestrijkingen 

aangewend, waarvan echter de kalk-melk-bestrijking niet is aan te raden. 

Niet alleen, dat zij afschilfert en men daarover niet gemakkelijk eene lakbestrijking 

kan doen volgen, beveiligt zij het papieren dak in het geheel niet, integendeel, zij droogt 

uit, wordt broos, barst en scheurt. Eene oliebestrijking is daarom aan te bevelen. 
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Ten opzichte van de bestrijking voor papieren daken met een vloeistof waarop weer noch 

vuur invloed hebben, komen in den handel een reeks van fabricaten voor, die meer of 

minder stand houden, en betrekkelijk doeltreffend zijn. 

Wat de veiligheid voor brand van 

*v<vw e ovy/ <X-OJ(R,\J\ oJv!^ . 

^jjö 0'V9-*v*iA* ovts^ ote..'t&vKjL*!^ 

daken met dakpapier gedekt betreft, 

is deze betrekkelijk. Niet alleen in het 

Zuidelijk Europa vonden de papieren 

daken ingang, zelfs in de Congo zijn 

geheele nederzettingen daarmede ge

dekt. 

Aan de daken wordt gewoonlijk eene 

helling van i—2 tot 1—3 gegeven, t.en 

dienste der spoedige afwatering; daar 

de hoeveelheid sneeuw in het zuiden 

aanmerkelijk minder is, waardoor deze 

helling voldoet. 

Bij de eerste papieren daken werden 

driehoekige tengels op een afstand van 

1 M. gelegd, het papier over de geheele 

breedte uitgespreid, en in rollen (10 M. 

lang) afgedekt. De naden op de tengels 

werden met strooken gesloten. Reeds bij 

het eerste dak werd opgemerkt dat het 

dakpapier opwelde, en geen gelijke vlakte 

meer vertoonde. Er ontstonden kuilen,' waarin zich het water verzamelde, en het dakpa

pier bewees bij aanwending dezer dekkings-methode voor de eischen in het zuiden onge

schikt te zijn. Er wordt in bijgaande teekening een manier van bedekking aan de hand 

gedaan, die in het gebruik getoond heeft aan alle gestelde eischen te kunnen voldoen. 

ie. De langsstrooken aan de onderzijde van de goot worden 35 c.M. breed uit de 

rol gesneden, aan het eind van de dakdeelen dubbel omgebogen en met spijkers 10 c.M. 

van elkander verwijderd bevestigd, (fig. 4). 

2e. De driehoekige tengels worden van af de gootstrooken in afstanden van 50 c.M. 

over het geheele dak genageld en aan beide uiteinden aan de bovenkant schuin afgezaagd, 

(fig- 3 ) 

3e. De dakpapieren rollen worden in het midden, d. i. op 50 c.M. breedte, afgesneden 

en in stukken van één tot twee Meter verdeeld. Deze verschillende stukken beginnen van 

af de goot, met 8 c.M. buiten de oppervlakte van het dak, dat eerst met warme daklak 

wordt bestreken, en vervolgens met circa 8 c.M. van elkander verwijderde spijkers wordt 

bevestigd. Over de noklengte zijn de beide dakvlakken overdekt met een strook papier 

van 20 c.M. voor elk vlak (fig. 1 en 2). 

4e. De kapstrooken worden op de gebruikelijke wijze op de driehoekige tengels tot 
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verbinding der verschillende vlakken bevestigd, maar van te voren worden de kapstrooken 
aan de onderzijde met warme daklak bestreken. 

De vastnageling der strooken geschiedt evenzoo op afstand van circa 8 c.M. 

Na de overdekking wordt het dakpapier meermalen met daklak bestreken. 

Deze bedekkingsmethode wordt zoowel voor de beschietingen parallel als loodrecht 

op de richting der goten toegepast. J. P. B.W"»» 

G l a z e n G r a f m o n u m e n t e n . 

Terwijl door de een alle mogelijke middelen worden uitgedacht, om het menschelijk 

ligchaam in de minst mogelijke hoeveelheid asch te veranderen denkt de ander er over, 

hoe dit op de gewone wijze te behouden en daarboven grafmonumenten op te stellen, die 

beter tegen weer en wind kunnen dan de materialen tot heden bewezen. 

Nu hebben wij al grafmonumenten uit glas en hoewel het zonderling klinkt is er toch 

veel voor te zeggen vooral nu men er in geslaagd is, het glas in verschillende kleur te 

kunnen daarstellen. Zeker is beter dan steen de gesloten oppervlakte tegen het weder 

bestand, of ook de vorst, daaraan voldoet gaf de meedeeling niet te kennen. 

Op een Protestantsch kerkhof te Weenen verheft zich een pyramide hoog 1.60 M. 

geheel van glas. Het voetstuk waarop deze geplaatst is bestaat uit zandsteen. De wanden 

van de pyramide zijn allen afzonderlijke platen die door ijzeren randen zijn ingesloten. 

Voor zulk een verbinding van glasplaten met ijzer of bronzen randen en versieringen zijn 

velerlei vormen te kiezen en hoewel het bericht zegt dat deze proefneming nog al kost

baar was, sluit het niet uit dat, nieuwe proefnemingen billijker resultaten kunnen geven. 

Ken b e r i s p I n ffi 

Een onzer vakbladen »de Üpmerker", het orgaan der Vereeniging Architectura et 

Amicitia, genoot zoo nu en dan de eer op veel van hare mededeelingen door het Algemeen 

Handelsblad gewezen te zien. — Het nummer van 31 December brengt echter wat anders, 

het is eene berisping, die naar wij hopen niet het gevolg zal hebben, dat onze bouw

kundigen bevreesd voor zulk een oordeel, hunne denkbeelden in het vervolg zullen terug

houden. Daar staat: ïDe Opmerker, bouwkundige weekblad, levert eene beschouwing onder 

»het opschrift »het ornement als versiering", jammer dat er niet bij staat: eener porte-

»brisee-deur. Wel is in een paar regels lager sprake van een »rijk geworden parvenu", 

•waarmede vermoedelijk »een vreemde étranger van buiten" wordt bedoeld." 

Deze bijzonder vernuftige critiek, of hoe men deze ook noemen wil, zal den Heer 

H. J. Groot, leeraar aan de Ambachtsschool te Leeuwarden, niet verwacht hebben, toen 

hij zijne in eene afdeelings-vergadering der Maatschappij tot bevordering der bouwkunst 
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gehoudene voorlezing opzond aan de Redactie van de Opmerker* waardoor zijne bijdrage 

daarin eene versiering werd, die in het Bouwkundig weekblad eigenlijk tehuis behoort. 

In ons oog was het ornement hier niet goed geplaatst. Doch daar kan reden voor bestaan 

hebben. Welke reden echter het Handelsblad tot die critiek aanleiding gaf, begrijpen wij 

niet. Een porte-brisee-deur, een ronde cirkel, een witte schimmel, wie zal het dubbelzinnige 

van zulke uitdrukkingen niet erkennen. Maar het ornement als versiering, is dat daarmede 

op een lijn te stellen. — Zijn alle ornamenten, versieringen ? immers neen, dat bewijst 

dat de zin van beiden niet gelijk is. De terra-cotta industrie heeft een tijd gehad, 

nog zoo lang niet geleden, dal zij allerlei ornementen in de wereld zond, mannen en vrou

wen, die hun welgevormde bovenlichaamsdeelen eensklaps zagen eindigen in een pilaster

stuk, een vischstaart of opvattingen van dien aard. Consoles met een voorraad van geheele 

boomgaarden er aan, in een woord, misbaksels in de kunst. — Gelukkig zijn de tijden 

beter. Dat waren alle ornementen, zonder echter versieringen te zijn. Is dat mogelijk, dan 

bestaat tusschen beiden ook verschil. Evengoed als men zou kunnen spreken van de 

rechte of van de gebogen lijn als versiering *, evenzoo is het mogelijk van de vereeni-

ging van velen dezer lijnen die het ornement vormen, te gewagen in dien zin. Het is 

zeker een gunstig verschijnsel, dat de dagbladen onze kunst bespreken, want daardoor zal 

hun blik wat ruimer, en minder plaats verleend worden; aan de ophemeling van allerlei 

architectuur, zooals ieder relaas bij het openen van een magazijn oplevert, dat waarlijk 

beter ware maar onder de vergeten ornementen te rangschikken. Het versierde niets meer 

dan de kolommen hunner oplage. 

Bestrijden wij eerst het werkelijk onnutte voor het twijfelachtige. 

. . J u j i ' , 

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

Tereenifflnf Yak en Kaast; Dordrecht* 

Den korten tijd in acht genomen, mag de vereeniging zich op een gunstigen uitslag 

beroemen, voor de prijsvraag eener kamerbetimmering in Oud-Hollandschen stijl voor Mevr. 

Douairière T. J. van den Santheuvel, te Dordrecht. Een honderdtal teekeningen, at ver

schillende ontworpen uitmakende, zijn bijeengebracht en zullen na de Jury-uitspraak worden 

tentoongesteld. De motto's zijn als volgt: 

N'. i. Oud Holland, 2. Holland, 3. P, 4. Unitas, 5. Jan Terwen, 6. Bona Fide, 

7. Tijd is alles, 8. Vredeman de Vries, 9. 89, 10. Geen zege zonder strijd, 11. 1634, 

\2, Voorwaarts, 13. Het streven zelf is schoon in 't worstelperk der kunst, 14. Soli Deo 

Gloria, 15. Vak en kunst, 16. In vrijen tijd, 17. Boogvornji 18. Per Ardua ad Astra,. 

19. 1600—1650, 20. In 't verleden ligt het heden, 21. In weinig tijd. 
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Centrale CominlBsle Yoor het bPTorderen Tnn Tredttrydon TOOT handworksliedeiu 

Zooals uit de onderstaande inzendingen blijkt, kan de commissie tevreden zijn over 

het aantal antwoorden. Is het een eisch onzer dagen de prijsuitschrijvingen den kortst 

mogelijken tijd ter beantwoording te laten, dat was hierbij wel in acht genomen. Toch 

had waar vooral op handwerkslieden het oog gevestigd werd langeren tijd wenschelijk 

geweest, daar zij niet altijd lust en gelegenheid na volbrachten arbeid voor zulk een taak 

hebbett. Het zou toch jammer zijn wanneer bleek, dat anderen dan handwerkslieden 

waarop men voornamelijk het oog had gevestigd, de oplossingen hadden aan de hand 

gedaan, daar zijn zoovelerlei wedstrijden in verschillende genootschappen dat zulks niet 

meer noodig is. Honderd zes en dertig ontwerpen, wanneer zij aan het doel beantwoorden 

geven echter moed voor het vervolg, het zal ons aangenaam zijn te ondervinden, dat onze 

overige beschouwing wat te zwaartillend is geweest. 

T I M M E R V A K . 

A. i. Aankondigingsbord. i. Vucht; 2. Prógrês; 3. Rust roest; 4. No. 89; 5. Mijn 

eerste; 6. Spoed; 7. Studie; 8. Tarnow; 9. Kunst; 10. Lucas; 11. Spoed. II; 13. Rust 

roest. I l ; 13. Alle begin is moeielijk; 14. Minus interpares; 15. Vrije tijd; 16. A. 1.; 

17. Idéé; 18. Houtconstructie; 19. Werkman; 20. Publicatie; 21. Bijtel (figuur); 22. Tee-

kenhaak (figuur); 23. Schaaf (figuur); 24. 18^89; 25. 2 ontwerpen; 26. van Houtens 

cacao; 27. Zeemeeuw; 28. Blank grenen: 29. Potlood schets; 30. Proef; 31. Delft; 

32. Wedstrijd; 33. Vooruit; 34. ledere zij van achter bezien, Is aardiger dan van voren 

misschien; 35. van Houtens cacao. I I ; 36. Gou. 

A. 2. Zitbank, 1'. Vucht; 2. Op de hoek, op de punt, enz.; 3. Nachtwerk; 4. Corri

dor ; 5. Enfcelenkop (figuur); 6. Tarnow; 7. Lucas; 8. Spoed; 9. Vrije tijd; 10. Zonder 

draaibank; n . Rijst; 12. Rust een weinig; 13. Zeemeeuw; 14. Wedstrijd! 15. Sleutelgat 

(figuur); 16. Op de hoek, op de punt enz. II ; 17 Bouwkunst'. 18. A. B. ; 19. Spoed. IIj 

Rust terwijl gij wacht; 21. Snijwerk; 22. John. 

M E U B E L V A K . 

B. 1. Werktafeitje. r. Driehoek; 2. Haast; 3. Vooruit; 4. Lust en liefde tot een ding, 

Maken de moeite zeer gering; 5. R. 

B. 2. Draaiend tafeltje. 1. Cirkel; 2. De zaag; 3. R. 

SCHILDERVAK. 

C. Versiering van een muurvlak. 1. Loon naar werk; 2. Hoop doet leven; 3. Oefening 

baart kunst; 4. Vestibule.; 5. Pictura; 6. Ars industria; 7. Lucas; 8. Erst wieg's, dan 

wag's; 9. Chromo; 10. Wiel (figuur); n . No. 370; 12. Natuurschoon en nadenken ; 13. Al 

smedende wordt men smid; 14. Rede; 15. Floresta; 16. L'eepérance; 17. Studie; 18. B. 

S M I D 3 V A K . 

D. 1. Uithangbord. 1. IJzer; 2. Au pays des aveugles les borgnes sont rois; 3. A 

chaque oiseau, sont aid est beau; 4. Lucas I ; 5. Lucas II; 6. D. 1 ; 7. Een ieder zijn 
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smaak en ik de mijne; 8. Van Houtens cacao is, enz.; 9 Spoed; 10. IJ. 11. No. 450; 

12. De plant bitterzoet (figuur); 13, Kunstnijverheid; 14. Keus baart angst; 15. Sterk. 

D. 2. Deurbeslag. 1. Zonder soldeer; 2. Lucas; 3. A. B. ; 4. Zus. 

K O P E S L A G E R S V A K . 

E. Kamer kroontje. 1. Koper; .2 Licht; 3. Volharding A ; 4. Volharding B; 5. Vol

harding C ; 6. Volharding D ; 7. Volharding E ; 8. Leve 't kunsthandwerk; 9. St. Elois; 

10. H ; 11. No. 158; 12. Meer licht; 13. Arbeid adelt; 14. Paul. 

G O U D - E N Z I L V E R S M I D S V A K . 

F. Prijsbeker. 1. Zilver; 2. Ars; 3. X ; 4. Studie; 5. Paul van Vianen; 6. Het klaver

blad ; 7. No. 205 ; 8. No. 958 ; 9. Line. 

S T E E N H O U W E R S V A K . 

G. Schoorsteenmantels. 1. N, N.; 2. Eigen haard; 3. Chambre; 4. Geduld ; 5. Vooruit j 

6. In haast; 7. Proef; 8. Email; 9. Bosson-Pouce; 10 Zwart. 

Wedstrtyd voor Handwerkfilleden en Leerlingen, te honden 15 Maart 1890, to Leiden. 

Wij vestigen gaarne de aandacht op een geel boekje ons dezer dagen toegezonden. 

Het is een programma voor verschillende wedstrijden en tentoonstelling op touw gezet door 

de afdeeling Lefden en Omstreken van de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst. 

De hoofdverdeeling is i". vrije wedstrijd, 2°. gebonden wedstrijd, (men neme dit niet in 

den letterlijken zin van het woord op). Voor den vrijen wedstrijd staat de deelneming 

open voor alle handwerkslieden werkzaam bij een patroon, of die zonder andere hulp dan 

van leerlingen beneden de 16 jaren, voor eigen rekening hun bedrijf uitoefenen. 

Onder leerlingen die aan de wedstrijden kunnen deelnemen, rekent men jongelieden 

die 1 Januari 1890 nog geen negentien jaar oud waren en die, indien zij al ouder zijn, 

nog slechts drie vierde verdienen van het loon, dat in hunne woonplaats voor het door 

hen beoefende ambacht gemiddeld wordt betaald. 

De keuze voor de ambachten vrije wedstrijd is met zorg geschiedt zij zijn 45 in getal. 

Het aantal onderwerpen legio. Medailles en Diploma's vormen de belooningen. 

De gebonden wedstrijd is meer beperkt, aan de belooningen wordt eene geldelijke 

bijdrage toegevoegd. De mededinging is echter alletn opengesteld voor Leiden en om

liggende gemeenten, stond er dat niet bij vermeld, wij gelooven dat de oogst rijk zou zijn, 

want alles zit goed in elkander. 

Die tot het hiervan begunstigde deel onzer lands behoort, melde zich voor 15 Januari 
1890, bij een der secretarissen, de Heeren P. G. Lancel en H. J. Jesse aan. Wij kunnen 

-dit een ieder, die in de termen tot mededinging valt, aanbevelen. Eene kennisname met 
het program zal dat bevestigen. 
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ONTWERP VAN EEN NATIONAAL-MONUMENT TE BERLIJN 
ter herinnering aan Kei2er WILHELM I. 

Bekroond met den eersten pnjs RETTIGïcPFANN Architecten. 

Vademecum der Bouwvakken 1890. 
5* Jaargang 

FkctoXlik: Wiqner tHoOn. jbnst: 
Afl l . Plaat 1. 
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JK 2. V I J F D E J A A R G A N G . 16 Januari 1890. 

B O U W K U N S T . 

Opmeting door H. G. IIUISHAN van een portiek aan een der halzen in de Vondelstraat 
te Amsterdam, gebouwd door Dr. P. J. H, CLIJI'EUS. 

f Bij' de plaat.) 

e Vondelsttaat te Amsterdam heeft langen tijd aangeschreven gestaan als de 

fraaiste straat in de hoofdstad. Zij is het dan ook in de volle beteekenis geweest. Het 

huis dat per ongeluk zoo in strijd met passer en liniaal van Amsterdam's geestigen, 

nieuwe-straten-aanlegger, de straat voor het oog verborg en daardoor eene grillige wen

ding gaf aan de richting van de gevelrij, die fraai aangelegde tuinen ter eenre, met 

hunne gepaste bebouwing, die dikwerf goed gedachte gevels ter andere, maakten dat 

alles te zaraen een geheel vormde, waar menig Amsterdammer gaarne vertoefde. Wanneer 

wij zeggen zij is het dan ook in de volle beteekenis geweest, dan denken wij aan de groote 

wijzigingen in .den laatsten tijd van menige groene plek, waardoor veel van het schoone 

reeds v.erloren ging en aan den speculatiegeest geofferd werd. Wie weet hoe weinig, spoedig 

nog over blijft en de straat bij de doodgewone onzer buurten doet optellen. In dien goeden 

tijd. dan, bouwde Dr. Cuijpers daar vele perceelen, die de aandacht steeds blijven trekken, 

om de fraaie en eigenaardige motieven daarin vereenigd. Tot een dezer rekenen wij het 

portiek van een huis-ingang, waarbij tevens onder het bordes toegang" naar het sousterrein 

Ayordt verleend, en dat op de plaat en in bijgaande doorsnede teruggegeven is. 
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Het is een deel van veel goeds daar ver-

eenigd, dat in de landelijke omgeving zoo 

liefelijk geplaatst, in de toekomstige straat 

een verdwaalde zal gelijken. 

Zoo vernietigt de een wat de ander goed 

had gedacht. Zulk een geval biedt ons ook 

de volgende plaat. 

Gedeelteiyke verbouwing van bet Oost-
Indliche Huls te AmaterdaiUi 

(Bij de plaat.) 

Plaat 3 behoeft slechts kort betoog; 

Haar doel is kennelijk voor 't oog: 

liet een geeit.ons het beeld te aanschouwen 

Hoe men voor eeuwen wist te bouwen, 

En 't ander, toont maar al te waar, 

//"'• dat mni houwen zal dit jaar I 

Kn die het ziet — zijn antwoord is: 

Dt Stijl is honderd jaren mis! 

J a ii ii ii r 1-B o d e n . 

Gewoonlijk onderscheidden zich de eerste 

dagen van het jaar, door toezending van veler

lei wandkalenders, en komen die voor de 

bouwkundigen speciaal bestemd, veelal als de 

eerste maand nagenoeg aan het verdwijnen 

is. Ditmaal kwam zich er een op tijd aan

melden waarbij de firma. Jan hamer en Co, 

te Amsterdam, iedere maand herinnert hoe 

uitgebreid de keuze der artikelen is, waaraan 

zij bij aanvrage kan voldoen. Liften, Venti

lators, Telephonen, Pompen, Waterleïdingen, Weegtocstellen, gebrand Glas enz. enz. Maar 

wat ons bijzonder opviel is de eenvoudige' en hoogste nette vorm aan de agenda gegeven, 

waardoor deze zeker, nuttig voor den ontvanger en doeltreffend voor den gever zal zijn. 

Wanneer de voorraad nog niet uitgeput is raden wij u aan er een bij genoemde firma 

op te vragen, wellicht houdt de kennismaking stand. 

De Atnsterdamscfu fabriek voor eonsehennen en», de Heer J, F. Kroner vatte in IJ 
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platen een album zaam, waarin alle constructiën door hem op dit gebied geleverd uit

voerig zijn teruggegeven. Waar juist de onbekendheid met de ruimte die noodig is tot 

opberging van het mechaniek velen van de aanwending der zonschermen of rolluiken 

terug houdt, is dit album een goede wegwijzer daar alles tol in de Reinste details 

daarbij uitvoerig behandeld is. Wij vestigen er dus ook de aandacht op, want, juist het 

aanwezig zijn van dergelijke hulpmiddelen bevordert de toepassing. 

Het kanstmatlf klenreu. ran marmert 

Het natuurlijke marmer met levendige kleuren is gewoonlijk i zeer kostbaar, terwijl, 

daarentegen dat met neutrale, witte, grijze of geelachtige tinten veel goedkooper i t maar 

ook veel spoediger verveelt. Dit heeft aanleiding gegeven tot het in het werk stellen van 

pogingen om het marmer kunstmatige kleuren te geven en daardoor de prijs er van te 

verhoogen. Men heeft toen proeven genomen, waarbij men niet alleen de oppervlakte een 

andere kleur gaf, maar zelfs de stof tot een vrij groote diepte geheel van kleur deed ver

anderen. 

Om het marmer op deze wijze te kleuren, moet het ongepolijst zijn en zeer zuiver 

zonder vlekken of keien. Men plaatst den steen horizontaal, opdat men een zekere hoeveel heid 

kleurstof er op kan aanbrengen en in het materiaal doen doordringen. Deze kleurstof, 

waarmede men de aderen en vlekken teekent, volgens het marmer, dat men wil namaken, 

moet warm zijn om in het marmer te dringen zoodra men deze er op heeft gebracht. Op 

die wijze laat men de kleurstof vrij diep inwerken. De kleur is niet scherp afgeteekend, 

maar vloeit zacht over, waardoor de tinten aan natuurlijkheid winnen. 

Blauw vormt zich door middel van een oplossing van poeder in alcohol, in zoodanige 

hoeveelheid als noodig is om de gewilde kleur te krijgen. Een kleur van gutte-gom op 

dezelfde wijze bewerkt, geeft geel, en groen verkrijgt men door eerst blauw, daarna geel 

in het marmer- te bezigen. Rood ontstaat uit verschillende stoffen, b. v. uit cochenille; 

een schoone goudgeels .«fluiti, verkrijgt men door een vermenging van gelijke hoeveelheden 

witte vitriool, ammoniak, zout en grijs-groen. Ook bedient men zich van witte was en 

wanneer men die goed aanbrengt,, geeft dit de zoo gewilde lichte tinten aan het marmer. 

Om deze wijze van kleuren goed toe te passen, dient men eerst proeven te nemen op 

stukken marmer vóór men overgaat tot bereiden van grootere blokken. Door het kleuren 

van kleinere stukken verkrijgt men zeer fraai mozaïek voor gangen en vloeren. Het gewone 

cement, dat men zou kunnen gebruiken voor de verbinding, geeft zelf weder een kleur-

schakeering; het Farijsche cement - is hiervoor zeer geschikt, vooral als men het bewerkt 

met aluin, het wordt ook hard en is zeer geschikt voor polijsten. Men vermengt het met 

aluin en brengt het in den oven, om er dan weder poeder van te maken. Voor het gebruik 

lengt men het met water aan. 
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Onze NtMldrliiiiilsclio l'lnalrrtM-ktMi ovor Bonwknaflt. 

Iedere poging tot bevordering vanonzenkunsfzin verdient toejuiching. Daaronder neemt 

de uitgave van plaatwerken een eerste plaats in, want zij brengt ons binnenkamers het 

vele goede voor oogen, zoowel in verleden als heden door de verdienstelijke kunstbroeders 

hier en ginder verspreid. Dat huldigden wij in het plaatwerk de Bouwmeester uitgegeven 

onder redactie der Vereeniging Architectura et Amicitia. 

Het jaar 1890, deed een zoon van (de bouwmeester) geboren worden. Volgens de 

Opmerker van 11 Jan. zal de Vader, die zijn weg tot heden met genoemde redactie en den 

uitgever vervolgde in gezelschap van den laa-tsten, deze alleen voortzetten. De zoon die 

wars van Vaders eenvoud, zich architect noemt, zal met de redactie gaan. Wij twijfelen 

er geenszins aan of met den krachtigen steun die den jongen man ten deelt valt zal hij 

spoedig' flink opgroeijen. Toch is zulk een splitsing of wel de vorming van twee uit

gaven ieder bouwitiéester naar zijn trant, voor ons land jammer, het verbrokkelt, waar 

eenheid zoo noodig is, en waar het getal van werkelijk belangstellenden nog zoo klein 

blijkt. Nu het geval eenmaal zóó staat wenschen wij den oude toe, spoedig op zijne wel-

vercliendc lauweren te mogen gaan rusten en aan den zoon over te laten het werk voor 

hun beiden te doen. 

F C O T ! r i . l . . « n » i l l I i n » m » * » » . 

Premlenedstrijd voor het raadhnls to Leer. 

Prof. Tlunrici te Aken, Itte prijs. 

Een zeer merkwaardige wedstrijd werd 

onlangs gehouden in de Oost-Friesche stad 

Leer. Wij fgevcn hierbij de afbeeldingen 

van twee ontwerpen, die den eersten en 

tweeden prijs hebben verkregen en die 

vooral belangwekkend zijn om hun stijl'. 

Het eerste van Prof. Henriet te Aken, 

het tweede van de architecten Sehreiterer 

en Schreiber te Keulen. Vooral in de op

vatting van het geheel zijn zij van elkaar 

onderscheiden. De enkele onderdeelen van 

het project der Keulsche bouwmeesters zijn 

bijzonder goed geslaagd. Als wij er iets op 

wilden aanmerken, zouden wij kunnen zeg

gen, dat het in verhouding van de afme

ting van het gebouw te veel motieven geeft 

en dat door het inspringen van de fronten 

op den hoek van het hoofdgebouw het 

geheel een weinig wordt benadeeld. Ia 
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tegenstelling hiermede, geeft de 
Akensche ontwerper een eenvoudig, 
aaneengesloten en aan | zijn doel 
beantwoordend raadhuis, hoewel de 
onderdeden volstrekt niet zoo be
vallig zijn als die van de Keule
naars, Door het verplaatsen van den 
ingang naar de Ffefterstrasze, is op 
den voornaamsten hoek gelegenheid 
tot het plaatsen van een flinken 
toren, die misschien wel ietwat te 
hoog is gebouwd. 

Uanffende Braden In Cliiim. 

Nu in de laatste tijden zooveel 
meer is bekend geworden van de 
toestanden in China en Japan, en 
die rijken niet meer geheel voor 
den Westerschen bezoeker zijn ge
sloten, is het voor bouwkundigen 
niet zonder belang te weten, dat 

Schrelterer en Schreiber te Keulen, ade prijs. j , n jg 0U(Jheid ook daar de archi

tectuur reeds een hoogen trap van ontwikkeling innam. Het Chineesche volk stond in 

geenen deele op dit gebied ten achter bij de andere landen, elfde overgebleven gedenk-

teekenen en gebouwen uit dien tijd leveren hiervan vele bewijzen. Vooral geven de hangende 

bruggen een merkwaardig bewijs van de mechanische kennis en ontwikkeling der Chineezen, 

gedurende het regeeringstijdperk van hét keizergeslacht Han. (202 vóór tot 229 na Christus.) 

Uit geschiedkundige bronnen verneemt men, dat keizer Kaën-Tsu de opdracht gaf aan 

den toenmaligen opperbevelhebber der Chineesche troepen Schang-Ling, het verkeer te 

verbeteren met de provincie Tschcn-Si, welke westelijk van de hoofdstad was gelegen en 

zeer moeilijk te bereiken was door de talrijke hooge bergen en diepe dalen. 

Schang-Ling doorstak met behulp van een leger van 10.000 werklieden de bergruggen, 

hij vulde met de daaruit gewonnen uitgravingen, de diepe dalen en waar dit niet voldoende 

was, vervaardigde hij paalbruggen. De diepste kloven kwam hij over met hangende brug

gen, die door de Chineezen »vliegende bruggen" werden genoemd. Sommige dier bruggen 

bevinden zich op eene duizelingwekkende hoogte. In de provincie Tschen-Si is nog tegen

woordig een hangende brug uit dien tijd afkomstig, die een afgrond van 400 voet over

spant. Het is niet onwaarschijnlijk, dat eertijds de zendelingen door hunne berichten en 

verhalen uit het Chineesche rijk medegebracht, de eerste aanleiding hebben gegeven tot 

het vervaardigen van de bij ons nu bekende hangende bruggen. 
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Het Terschuiyen Tan een Qzercn brngr door winddruk. 

Op den spoorweg Bshew-Wjasma heeft men onlangs een geval waargenomen van 

winddruk, dat uit een technisch oogpunt wel belangstelling verdient. Bij die gelegenheid 

werden de ijzeren dragers van de spoorwegbrug over de Wolga door hevigen wind op zijde 

geschoven. De beweging van de dragers had plaats langs de tappen der beweegbare leggers; 

de horizontale verschuiving bedroeg ongeveer 13 cM., zoodat de dragers op de leggers 

bleven en niet werden beschadigd. 

Slechts de boven de leggers zich bevindende planken en eenige balken van het brugge-

dek waren gebroken. 

De oorzaak van de verschuiving moet men naar alle waarschijnlijkheid zoeken it) de 

omstandigheid, dat de tappen van de hoofdleggers niet voorzien waren van zijdelingsche 

verbandringen. De brug had een spanning van 106.5 M. De grootte van den druk in de 

uiterste streken van het beneden windverband bedraagt volgens berekeningen 35.92 t, 

waarbij de winddruk als 132 KG. per M2 is aangenomen. Daar de brug een gewicht van 

688 t, heeft, zoo moet minstens' een kracht van j! .688.0,9 = 31 t. in werking komen om 

de dragers op de glad afgedraaide en met talk gesmeerde tapvlakken te verschuiven. 

Hieruit volgt, dat de kracht van den wind ongeveer gelijk was aan den druk, die in 

Rusland als grondslag wordt genomen bij de berekening van ijzeren bruggen. De rukwind 

was zoo hevig, dat bij het station Bshew eenige daken van de huizen werden opgeworpen 

en op de rails werden geworpen, terwijl eenige geremde spoorrijtuigen in beweging werden 

gebracht. Deze hevige wind duurde echter niet lang, hoogstens 10 tot 15 minuten. 

Hoe men het bost leien kan beoordeelen. 

Wanneer men een lei van boven naar onder nauwkeurig beziet, merkt men fijne-

strepen op. Deze strepen moeten evenwijdig met de lengte-as loopen, niet rechthoekig of 

scheef op deze staan. In het laatste geval zal de lei spoedig en gemakkelijk afbreken. De 

hardheid wisselt af tusscheu 2 en 3,5 ; dit alleen is echter niet maatgevend, evenmin al^ 

het soortelijk gewicht. Een goede lei geeft, wanneer men er op klopt, een helder 

geluid, een slechte daarentegen een doffe klank. Volgens de raadgeving van een deskun

dige zaagt men uit de lei 12 cM. lange en 6 cM. breede stukken, die men in een 

glas plaatst, waarvan de bodem 1 cM. hoog met water is bedekt. Men sluit nu het glas 

met een glazen plaat en laat dit 24 uur staan, Een goede lei wordt nu niet verder vochtig 

dan weinige mM. boven de wateroppervlakte; poreuze leien trekken meer vocht tot zich en 

bieden minder weerstand aan de atmosferische invloeden. De verweringsproef is echter de 

voornaamste. De methode van Fresenius is wel aan te bevelen ; volgens deze wordt een 

7 cM. lange en 3 cM. breede lei aan een draad opgehangen in een glazen cylinder. 

Op den bodem heeft men een oplossing van zwavelzuur. De cylinder wordt goed gesloten 

en men laat het in dier voege bij een gewone temperatuur staan. 
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Een slechte lei begint na enkele dagen te verweren en soms reeds na eenige uren, 

terwijl een goede lei weken, ja zelfs maanden lang weerstand biedt. Wil men spoedig een 

t i j benadering juist oordeel vellen over de technische bruikbaarheid van de lei, dan neme 

mert de volgende proef: tot poeder gemaakte lei wordt met zoutzuur begoten: bruischt 

het sterk op, dan is de lei slecht en kalkhoudehd. Ook kan men deze verhitten in een 

glaüën buis; een geel sublimaat van zwavel en ontwikkeling van zwavelzuur is een bewijs 

van Veel pyrit en dus van slechte leisoort. 

Eene taerlnnerlagr aan de laatste dagen. 

Daar zijn bange dagen in ons leven, — Onder die zou men de tegenwoordigen kunnen 

rangschikken. Al drijft menigeen den spot met de kwaal, die velen eenigen tijd van den 

werkkring terughoudt, daar zijn voovele andere bewijzen, dat die spot verre van gerecht

vaardigd is en juist de zwakke boom, anders gespaard, valt weg. — Zoo denkt menigeen 

aan den kring zijner bekenden, waarvan het aantal bij den aanvang van het jaar minder 

is geworden. In den grooten maatschappelijken kring is dit nog opmerkelijker, en wanneer 

wij ons bepalen tot onze vakgenooten, dan herinneren wij aan Giuseppe Brentano, den 

bouwmeester die op ongeveer zeven en twintigjarigen leeftijd te Milaan door typheuse 

koortsen aangetast, zijn werkkring ontviel. Wij gaven 5 November 1888 op plaat 23 het 

bekroonde ontwerp van den Dom te Milaan. De deelname aan de prijsvraag was algemeen 

«n groot geweest. Brentano zag zich op nog jeugdigen leeftijd boven allen gehuldigd. Van 

zijn roem genoot hij kort; Omdat de prijsvraag ook zoovele bekwame Nederlandsche 

krachten opriejp, verwierf zij onze belangstelling en behoorde zij als tot ons gemeenschap

pelijk eigendom, waardoor Brentano, een vreemdeling, voor ons een wel bekend kunst

broeder werd. Waar de kunst zooveel verloor, is een herinnering niet te onpas. 

Ook de rij der Nederiandsche bouwmeesters leed verliezen. De architect B. Reinders, 

Directeur der gemeentewerken te 's Gravenhage overleed op 65-jarigen leeftijd. Van zijn 

«ersten werkkring als gemeente-architect te Zwolle zag hij zich geroepen naar de residentie,, 

in een tijd dat in den Haag voor het bouwwezen veel te doen viel, daar de grootste uit

breiding toen plaats had. — Scholen, gasfabriek, politie, brandweer, alles vroeg behoorlijk 

onderkomen, en in vereeniging met den gemeente-bouwmeester kwam alles onder zijne lei

ding tot stand. De gemeente 's Gravenhage verliest in hem een nauwgezet ambtenaar. 

P R I J S V R A G E N . 
Centraio Commissie voor het bevorderen van wedstrijden voor handwerkslieden. 

De altslag der In ons vorig Nnmmer opxegevene Inzendingen Is geweest als volgt: 
T I M M E R V A K . 

1. Aankondlglngibord. Premie. Motto. Studie. A »o» lUijcnilam Ie Amtordami 
2. Zitbank. Pros. Motto. Rust een weinig. E. D. J. de Jong Ir. Ie Kampen. Preraio Motto. 8n||werk. E. Cocm 

te '5 Gvavenhage. 
MEUBELVAK. 

1. Werktafeltje. PrU». Motto. Vooruit. S. P. Bakker te Kampen. Premie. Motto. R. — 'J, Kret Ie Rolterdam» 
2. Draaiend tafeltje. Pros. Motto. R. — J. Kret I» Rotterdam, 
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8 C H l L D E E y AJL. . 
1. Versiering van een muurvlak. Premie. Motto. Loon naar werk. Jean Streuli te Amsterdam. Premie. Mottor 

Natuurschoon en nadenken. J, Bökhorst Ie Vevctiïer, 
• SM IDS VAK. 

1. Uithangbord. Premie. Motto. IJzer. K. P. C de Bazel te Amsterdam. 
2. Deui beslag. Premie. Motto. Th. JI. A. A. Mollienboer ie Amsterdam. • • 

K Q P K R S L A G E E S V AiK; - . 
1. Kamerkroontje. Prjjs. Motto. St. Elois. y. A'uyper te Haarlem. Premie. Motto. H. — W. /,. BHlckman te 

's Gravenfiage. 
GOUD- E N Z I L V E E S M I D S V A K . 

1. Prijsbeker. Prijs. Motto. Ars. W. L Hrückman te 's Gravenhage. Premie. Paul van Vianen. J. Knijper te Haarlem 
S T E E ÏJ H'O'L W E K 8V A K. 

1. Schoorsteenmantel. (Geene bekroning.)l 

; VEEEENIGING VOOR VAK EinKUN'ST TE''DORDRECHT. 

•Kamerbetiniinering in Ond-Hollandschen stijl. • Eerste prijs.^Moïto 89. fl> SpobH'Js'^'Leeraar aan de Akademié 
Ie Hollerdam, 

Tweede prijs. Motto. Bona. Fide. A. J. Joling, Arcliilecl re Amsterdam. 
Derde prjjs. Motto. In wehiig tijd. (Vervaardiger nog niét bekend.) 

VERBE»IG)NG „ARCHITECTCRA" TE 's GRAVENHAGE. • 
Het Bestuur van bovengenoemde Vereeniging heelt de eer alle in Nederland wonende bouwkundigen uit te 

noodigen tot medewerking aan eene door haar uitgeschreven prijsvraag: voor het ontwerp eener k l e i n e v i l l a 
op eene Zeebadplaats. -

P B O a.B A M M A. 

Art. 1. De villa wordt onrieisteld gebouwï'té'moeten wórden in de nabijheid van het zeestrand en te dienon 
tot het verblijf gedurende het badseizoen, i 

Art. 2. De te bebouwen oppervlakte u<ng hoogstens 155 vlerkante meters bedragen. 
Art. 3. Het plan moet bevatten: 
Op den beganen grond een kleine vestibule; een salon met woonkamer (tevens.eetkainer) en suite; een kinder

kamer ; een keuken, waaronder kelder; een gang niet trap naar de bovenverdieping; twee privaten. 
Op de bovenverdieping Arie slaapkamers; een logeerkamer; een badkamer;'een privaat. 
Op den zolder twee dienstbodenkamers. 
Art. 4. De ligging van het gebouw, ten opzichte van de windstreken, moet worden aangegeven. 
De keuken moet zoodanig ingericht zijn dat verspreiding van damp binnenshuis wordt voorkomen. 
Art. 6. De stijl wordt geheel vrijgelaten. 

• Art. 6. Van- dit ontwerp worden verlangd .minstens twee platte gronden en twee doorsneden op de schaal 
van 1 a 100; minstens twee aanzichten, waarvan éón op de schaal van 1 a 50 en de andere op de schaal van 
1 & 100. 

De behandeling der teekcningen wordt don ontwerper vrijgelaten, Desverkiezende kan eene perspeetief-tee-
kening toegevoegd worden, welke echter niet van invloed zal zijn bij de beoordeeling. 

Art 7. Voor het ontwerp ilat in de eerste plaats bekroond wordt, is bestemd- het diploma der Vereeniging, 
(pet eene belooning van vijf en twintig gulden (ƒ 25.). 

Als tweede prijs wordt uitgeloold het diploma der Vereeniging, met eene belooning van vtJflieu gulden (ƒ16.—). 
Art. 8. De antwoorden raoetéri vraehtvrij zijn iiigBleverd vóór of op den 16dén April 1890, ten huize van 

den eersten Secretaris der Vereeniging, den H'dcr .T, Bnmwjer, Hugo de Grootstraat no. 57 te 's Gravenhage. 
Art. f. De inlevering behoort te geschieden niet stipte jnachtneiring van art. 44 van het Reglement, luidende: 
„Alle ingezonden ontwerpen moeten'zijn voorzien van een motto of teeken en verzegeld van een verzegelden; 

naambrief, venncldendc den naara.en, de woonplaats der, vervaardigers-.. .Buiten op den. naambrief .moot hetzelfde 
motto of teeken zijn aangegeven, benevens een correspondentie-adres." 

Art. 10. Alle ingezonden ontwerpen blijven het eigendom der vervaardigers. De bekroonde ontwerpen 
moeten ten allen tijde, wanneer het Bestimr zulks verlangt, tér beschikking van de Vereeniging worden gesteld. 

Art. II. De ontwerpen moeten door ol van . wegu de inzenders, op een nader te bepalen tydstip, bij den 
eersten Secretaris worden afgehaald, .ojider opgave van het correspondent-ie-advus. : 

Art. 12. Dt! Jnr.y bestaat uit de- hoeren: H. P. Horlagc. Nzn. te Amsterdam, Henri Evers te Rotterdam en 
Jan Springer te Auistcrdam. 

HET BEBTTTTTB. 
N Bv Aan de leden van „Architectlira" worden tevens, in herinnering gebracht de artikelen 48 en 49 van-

bet Reglement. 
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Hoe men bouwt in 1890. 
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M. 3. VIJ F D E J A A R G A N G. 30 Januari 1890. 

B O U W K U N S T . 
W o o u h i i l s s r e P e i , 

DOOS J. A. Q. VAN DER STEUR, Architect te Haarlem. 

fjBif de plaat.) 

(É^^eze woonhuisgevel is in eenigsints gewijzigden vorm uitgevoerd. De materialen 

zijn metsel- en baksteen, die eene eigenaardige afwisseling bieden. 

Iiiriclitinireii tot lijkverbraiidiiij;. 

De laatste jaren is de vraag omtrent de lijkverbranding weder met meer ijver op het 

tapijt gebracht en zelfs lazen wij een dezer dagen in de nieuwsbladen, dat de uiterste be

schikking van eene Hollandsche dame — de eerste — inhield, dat haar laatste overschot 

naar Gotha moest worden getransporteerd. 

Over al het vóór en tegen, dat bij tal van besprekingen is aangevoerd, zullen wij niet 

handelen. Voor ons is voornamelijk de bouwkundige zijde van de zaak van belang en 

met haar zullen wij ons dan ook hoofdzakelijk bezighouden. Reeds in een aflevering van 

den jaargang 1888 gaven wij een beschouwing en schets van het toen ontworpen plan der 

inrichting te Parijs op het kerkhof Père La Chaise. Niet alleen in het laatst dezer eeuw, 

maar vooral in dat der vorige, kwam de lijkverbranding dikwerf ter sprake. Onder het 

Directoire kon men in Frankrijk met belangstelling over dit punt van gedachten wisselen; 
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«en omwentelingstijd was dan ook bijzonder geschikt tot het oprakelen van zulke denk

beelden en het was niet te verwonderen, dat men bij de rustverstoring der levenden ook 

den dooden een andere bestemming wilde geven. 

Later — een veertigtal jaren geleden — begon men vooral in Duitschland en Italië 

propaganda te maken voor dit denkbeeld. De buitengewone toestrooming van de bevol

king in alle landen naar de groote centra, doet de noodzakelijkheid nog duidelijker aan 

hét licht treden. Alle voorstanders van hygiëne zijn het dan ook over dit vraagstuk eens, 

al mogen bij velen nog bezwaren (en deze zijn dikwijls niet het gemakkelijkst te over

winnen) van godsdienstigen en moreelen aard bestaan. 

Een ander bezwaar heeft het officieel aannemen van het stelsel nog langer tegenge

werkt: het is het onderzoek der gerechtelijke geneeskunde bij misdaden. Bij onbekendheid 

met de oorzaak van den dood zal de verbranding volgens sommigen de opsporing daarvan 

bemoeilijken. Andere beweren daarentegen weder, dat b. v. de werking van minerale ver

giften evengoed is Ita te gaan bij de asch a!s bij het onverbrande lijk van het slachtoffer. 

Wat de organische vergiften aangaat, men twijfelt toch of deze zijn na te sporen bij lijken 

van enkele dagen. In alle gevallen zullen deze hinderpalen vervallen, indien de algemeene 

gezondheidstoestand nadrukkelijke eischen stelt, al mocht dan het feit zich kunnen voor

doen, dat enkele misdaden hierdoor ongestraft bleven. 

Op de wijze van bewerking zelve nu komt het voornamelijk aan of het publiek al dan 

niet tegenstand zal bieden. Zij moet zoo snel mogelijk geschieden, daarbij geheel verborgen blij

ven voor het oog, en de verbeelding van de rouwdragenden zoo min mogelijk pijnlijk aandoen. 

Natuurlijk kan alleen sprake zijn van de moderne hulpmiddelen van onzen tijd. De 

brandstapel der Ouden zou geheel misplaatst zijn. Daarbij moet men rekening houden met 

den eisch, dat het lijk eerst geheel opgedroogd moet worden en daarna eerst mag verbran

den om de besmettelijke uitwaseming te voorkomen. 

Over het algemeen is het stelsel van Siemens, te Dresden, als het beste aangenomen 

de enkele wijzigingen in andere landen berusten toch op dezelfde grondbeginselen. Wij 

zullen nu trachten een beeld te geven van de nieuwe inrichting, die te Zurich is gebouwd. 

De Heer Emile Bourry, ingenieur van het kanton St. Gallen, woonachtig te Parijs, heeft 

een wijziging ontworpen van het systeem Siemens. Het eerste toestel van hem is geplaatst 

in het crematorium te Zurich en heeft goede resultaten opgeleverd. Bourry maakt hierbij 

op de meest economische wijze gebruik van de w.irmte. Hij gebruikt het oxyde van kool

stof in een cokesoven voor de voorafgaande verhitting en bovendien gedurende de ver

branding voor de uitwendige verwarming van het lokaal. 

Een der groote voordeelen van deze inrichting is dat men onmiddellijk na de verbran

ding van het eene lijk, een ander kan inbrengen. Het voorloopig verwarmen bij een 

eerste of enkele verbranding duurt verscheidene uren (8 a io) evenals bij de inrichting 

van Siemens. De kosten van stoken aan cokes voor een enkele maal beloopen ƒ 20 a ƒ 25. 

Men begrijpt, dat dit alleen geldt voor een afzonderlijke verbranding, bij de volgende 

maakt men gebruik van de reeds verkregen warmte en men komt dus op een tiende on

geveer van de kosten. 
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Een ander voordeel der (inrichting is, dat de schoorsteen niet hooger behoeft te zijn 

dan 10 Meter, men kan deze dus in het gebouw zelf opnemen. Wordt het lijk met de 

kist verbrand, dan 

duurt evenals' bij Sie-" 

mens de verbranding 

een halfuur langer. Men 

kan echter naar ver

kiezing de kist mede 

verbranden of achter

laten. 

ft In Zurich steekt <}e 

schoorsteen nauwelijks. 

boven het dak van het 

gebouw uit en is trou

wens door de decoratie 

geheel onherkenbaar ge

maakt. Wanneer alles 

geregeld is, geschiedt 

de verbranding zonder 

eenige rook of lucht te 

verspreiden. Ook wat 

het oog aan

gaat, verdient 

deze inrich

ting vanBour-

ry allen lof. 

Wat de vraag 

betreft van 

uitwendig 

vertoon, ze

ker niet de 

minst belang 

rijkste, al 

komt zij ons 

uit een tech-

nisch oogpunt, minder gewicktig voor, zoo had men.de keuze tusscheu twee richtingen. 

De eerste zou tot doel hebben, in zooveel mogelijke opzichten den schijn te bewaren 

van de begraving. Evenals men dit te Gotha ook doet, wilde men de kist in een kuil la

ten neerdalen, waartoe een opening in den vloer «an het lokaal moet dienen. Zoodra de 

kist dan te midden der omringenden, die de laatste eer hebben bewezen, is neergedaald, 

http://men.de


so 

Rwchfcdt <fc verdere bewerking, geheel verborgen voor hrt oog. m de soiMterralns van 
het crematorium. 

Venini en-Bourry zijn «chter voorstanders van de andere richting. Waarom dezen val-

schen schijn aangenomen? Waarom aan het oog onttrokken, wat niet verborgen behoeft 

te zijn? Nu het lijk niet in de vochtige aardtf langzaam verteert, maar dadelijk wordt 

overgegeven aan de-tui verende vlam, waarom dan nog die oude vormen-der teraarfe-

bestelling behouden f Integendeel zoomin mogelijk geheimzinnigheid wfllto^bij de verbran

ding. Indien de verwanten zulks verlangen, kunnen zij alles van het begin tot het eind 

aanschouwen. Te Gotha ziet men hoegenaamd niet, hoe het lijk wordt gebracht in de 

ruimte voor de verbranding; of hoe de asch in de urnen wordt verkregen, men Is dus 

met volkomen overtuigd, dat de asch werkelijk die van den afgestorvenen is en moet in 

dit opzicht veel overlaten aan het goed vertrouwen op de beambten van de inrichting. 

Bourry plaatst de verbrandingsruimte in een soort van graftombe in het midden van 
het lokaal. 

Het spreekt van zelf dat er zorg gedragen is voor hoegenaamd geen verhitting aan de 

buitenzijde. Het lijk wordt in de kist op een tafel geplaatst vóór deze inrichting, en bij 

die gelegenheid kunnen de woorden van afscheid door geestelijken of verwanten worden 

gesproken. Door <•<•„ •onzichtbare-, toestel wordt nu de kist binnengeschoven door de rood-

glorende deur, en deze sluit zich weder onmiddellijk daarna. Alleen de verbranding van 

het hout der kist kan eenigszins builen worden gehoord, doch dit is van korten duur en 

daarna is alles doodstil. 

Men kan nu door glas 

aan de achterzijde van de 

sarcophaag aangebracht, 

ij de geheele verbranding 

waarnemen. Na twee en 

een half uur ongeveer is 

de verbranding, die van 

de kist medegcrekend, af-

geloopen. Op dat oogen-

blik wordt door een ijzeren 

wisscher de asch van het 

achtereinde naar voren ge

veegd; daarna valt deze 

door een soort van trech-

. . . ter In de urn, die voor 
ieder richtbaar is geplaatst. Deze urn van potaarde wordt daarna gebracht in de monu-
mentale urn, welktf daarna onmiddellijk gesloten en verzegeld wordt en een plaats kan 
vinden in een daarvoor bestemd monument. 

De boveobeachreven inrichting hetoft men aangebracht op het Centrale Kerkhof te 

Zünch en daarop verheffen zich evenals grafsteeaen de monumenten, die de urnen der 



31 

afgestorvenen bevatten. De constructie ifi Mtt zeer kostbaar; in het geheel bedroegen de 

kosten slechts / 26.000, waaronder / 4000 moeten gerekend worden voor 4(^0vena .en de-

mechanische toestellen voor.de verbranding, ^en «et dushi^uit,,da.td^financleselequaestie 

niet veel bezwaren - oplevert» 

Zooals wij reed* opmerkten, heeft 

men in Iiaüe en Duitschland het eerst 

beproefd de lijkverbranding weder in 

te voeren, vooral ra het eerste land 

heeft men op talrijke plaatsen proeven 

genomen. In Frankrijk heeft men tot 

nu toe zeer goede resultaten verkregen 

op het kerkhof Père La Chaise. In 

Engeland zijn de pogingen minder 

talrijk geweest en hebben zij meer 

tegenwerking ondervonden. 

Men heeft daar in verband met den 

smaak van het Engelsche volk getracht 

den vorm van het crematorium zooveel 

mogelijk te doen gelijken op een gods

dienstig gebouw, b. v. een Gothische 

kerk^ De schoorsteen doet zich voor in de gedaante van een torentje, terwijl men de 
bewaarplaatsen der urnen in het gebouw zelf maakt en wel in zijmuren der kerk, waar
door men een fraaie decoratieve werking verkrijgtt 

In Zurich heeft men niet besloten tot een z. g. columbarium, bewaarplaats der urnen; 
men heeft den vorm behouden van een kerkhof. Weldra zal men echter genoodzaakt zijn 
overal columbaria op te richten, uit hoofde van de groote kosten gepaard met een plaats 
op zulk een kerkhof. 
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Om een denkbeeld te geven van hetgeen nu in Parijs wordt betaald voor een ver

branding, dient dat in het begin van het bestaan der inrichting / 17 werd gevraagd, ter

wijl öu die kosten reeds o p / 1.50 zijn gedaald. De tijd nadert dtüÉ, dat de lijkverbranding 

overal zal worden toegepast en een oplossing zal vormen van een maatschappelijk vraagstuk. 

Eene zeer ganstlre toepaislng ran x.g. Monler-renel^ei bfl straatbragren. 

Door deze gewelven traoht men in Oostenrijk die bruggen te maken, waarbij men 

door de ligging geen gemetselde bogen kan aanwenden, Daar men tot ,ou toe niet veel 

ondervinding had opgedaan over de deugdelijkheid van deze gewelven, heeft men besloten 

op het goederenstation te Watzleindorf, bij Weenen, een proefgewelf aan te leggen, dat 

4 M. breed was en I O M ^ span wijde had. Hierop deed men verschillende belastingen proeven. 

,.Het geweifis geplaatst tusschen gemetselde steunpunten en bestaat uit lagenigestampt be

ton, eikvan 4 cM. dikte. De hoogte van de porring bedraagt slechts 1 M . ^ V , o der spanwijdte, 

de dikte van • het gewelf is aan de bovenzijde 15 cM., aan de beide kanten 20 cM.; de 

hoeken sijo^wt door metselwerk aangevuld. Het beton bestaat uit 1 c M Portland cement 

op 3 deelen Donau-zand. Het daarbij behoorende draden vlechtwerk, met vierkante mazen 

van elk 55 cM, breedte, ligt slechts 2 cM. van den binnensten rand verwijderd. 

De staven, die evenwijdig aan den kop van het gewelf loopen, bestaan uit 10 mM. 

dikke ,;rottd» ijzers, die van steunpunt tot steunpunt in een stuk doorloopen, de draden 

evenwijdig aan de steunpunten zijn 7 «M. dik. Na 14 dagen werd de brug in orde ge

bracht en met een laag kiezel bedekt, die boven op 25 cM. hoog is. De hoogte van de 

geheele constructie bedraagt in het midden 15 + 25 == 40 cM. In den kiezelgrond ligt 

een spoorweg, welks dwarshouten 80 cM. van elkaar zijn gelegen. Het gewelf was geplaatst 

den ipden October 1889 en den loden Dec. bij een koude van 8» C. (dus na 52 dagen) 

werden verscheidene proefbelastingen aangebracht, b.v. eerst lastwagens met 2 assen van 

3000 en 6000 K.G. asdruk in verschillende houdingen en daarna het gewicht van een 

massa menschen van ongeveer denzelfden druk. Ten slotte bracht men nog een tender 

van 3 assen met 9200 K.G. asdruk er op en eindelijk dezelfde tender met een locomotief 

van 3 assen met 13000, 13000 en 10300 K.G. asdruk. 

Men onderzocht de inzakking van het gewelf op 9 punten, waarvan drie in het midden 
en aan weerszijden drie tusschen het midden en de steunpunten. De grootste voorbijgaande 
inbuiging was Vfykj m.M. terwijl op 2 punten de grootste blijvende inzakking bedroeg 
•A en 1 m.M. Nergens was een scheur of eenige beschadiging van het gewelf te 
bespeuren. 

Tijdens deze proeven «n tot het einde van dezen winter en het voorjaar blijft nu het 
gewelf blootgesteld aan de invloeden van weer en wind om ook toerover-te kunnen 
oordeelen. 

In het begin van den zomer is men voornemens nogmaals tweeërlei proeven te doen-

en emdelijk tot de breuk van het gewelf toe, zoodat men dan kan aannemen, dat genoeg-' 

zame gegevens zijn verkregen voor een oordeel over de praktische waarde dezer constraetie. 
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Hoe ten Treemdeling oïcr onze bonirkunst ilrnkt. 

Aan veel waardering zijn wij Nederlanders niet gewoon. Ons kleine land maakt al 

ons doen en laten in de schatting bij vele grooteren gering. Van het kleine verwacht men 

nu eenmaal weinig grootsch en dat vooroordeel helpt dikwerf zeer onregtvaardig mede 

beslissen, wanneer onze daden beschouwd moeten worden. Het is waar, dat er aan oase 

hedendaagsche bouwkunst nog veel ontbreekt, (wij spreken hier niet over den gewonen huis-

bouw want dat is geen kunst, en is geen bouwen, maar stapelen). Niettemin mogen wij 

dankbaar erkennen dat in Nederland in de laatste vijftien jaren eene groote verbetering 

ten goede is op te merken. Wie herinnert zich de dagen nog, toen van Straaten's ont

werpen als meesterstukken werden aangemerkt, zijn plaatwerken gezocht waren; toen Zocher 

in de doode steenklomp op het Damplein te Amsterdam een beursgebouw wist te tooveren 

waartegen heel het volk met ontzag op keek! Dat waren treurige dagen. Toen was de 

kunst stervende. Die tijd verstreek en al moge veler rechtmatige grief tegen ons heden 

zijn, dat onze Polytechnische school meer theorie dan praktijk baart, wij moeten daarbij 

echter erkennen, dat die theorie voor onze kunst heilzaam is geweest. Daar kwam een 

andere geest in, het nagenoeg doode verlevendigde, de kunst gloorde op, en in de vele 

bouwwerken, geënt op de studie te Delft, valt veel waarderends op te merken. Dat ruimde 

de blik ook van, hen die zichzelven vormden, die overal gingen, om uit het oude en 

nieuwe te leeren, zich een eigen stijl te scheppen. Die zijn er, en al verdient lang niet 

alles blinde vereering, daar onder is niettemin zeer veel, waarin groote waarde vervat ligt. 

Wij Nederlanders mogen bij prijskampen, gedrukt, door het feit, dat voor de zooveelste 

maal ons leger zonder overwinning huiswaarts keert, wat spijtig op een bekroond ontwerp 

hebben neergezien, wij mogen over onzen al te fortuinlijken kunstbroeder, die meer met zijn 

praatjes, dan door zijn kunst, de werkkracht op zijn bureau weet levendig te houden, en 

daarbij aardig de kunst verstaat voor zich zelven te zorgen, wel eens wat bar gekeken 

hebben, toch is, wanneer het er op aankomt onzen aard zóó, dat waar wij geroepen zijn 

eene eerlijke meening in kunstzaken uit te sprfiken, personen en feiten daarbij verdwijnen, 

en het oordeel van alle smetten vrij is. Nu dat oordeel moet dan ook zijn dat al is 

onze kunstrichting verschillend wij in het heden vele verdiensten erkennen. Wanneer die 

geest ons bezield moet de mededeeling in het Nieuws van den Dag van 27 Januari 11.r 
waarbij men ons in kennis brengt met een beoordeeling over onze bouwkunst ons pijnlijk 

aandoen. Het is een echte Engelsche Bromvlieg die aan het woord is. 

Uittreksel eener mededeeling vkn den Heer R. T. Blomfield over onze bouwkunst 

voorkomende in het >Engel3ch Illustrated Magazine". 

De Groote Kerk te Hoorn, (EOO segt lil),) werd In 1888, (fynatr de plannen van den Heer Mulikeng (?) van Amster
dam, gebouwd. Ken niet geheel geilaagde poging werd gedann om den natlonaten styi te volgen. De hoofdtrekken 
74)11 goed, de onderdeolen zeer sleoht. De Roomiohon hebben een groote moderne kerk ontworpen door don Heer 
Bleyi, te Arniterdatn, vol effect van bulten, maar buitengewoon vulgair van binnen, Indten, wat waancbynlUk het 
geval la, bolde deze kerken voorbeelden z|)n van de hadendHagsohe bouwkunst In Holland, dan ii men wel genoopt 
tot de conolhsle te komen, dat deze kunst zeer nchteriyk is; Neemt men in aanmerking, dat er in de 16e en 10e 
eeuwen arohtteoton In Nederland waren, die mlnitons de gelyken waren van de besten van hun t|)d, eenigegroote 
Italianen misschien uitgezonderd, dan vertoont de moderne Hollandsche bouwkunst een betreurenswaardlgen 
nohternllgang. ' Haar beste werk is zeer gewoon. Het Kyksniuseum te Amsterdam b{)v. is het soort gothlak, dat 
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men eenlge Jaran goleden door open mededinging ten platteiande in Bageland sou valkregen hebben. Hot iHmin.inr 
dan het St. Panorai-hotel en niet te vergelpen met wfllen Street'» GereohtBhof te Londen. Het vertoont weinig 
van dien I'llmsn smaak, van die inao)itlge en allei beheersuhende gedachte, die elk verstandig man dwingt de band 
van den meester te herkennen. Tooh vertegenwoordigt dit gebouw het hoogste peil der moderne Hollandsohe 
bouwkunst, (?) want het Is het Werk van den Heer Ctiyper», den voornaamsten Hollandsohen arvMtuo.t van onw dagen 
en het is nog niet voltooid.. Hn wat hun „rpttaureeren" betreft dat is waariyk wat de Heer Morris van dergelijke 
werk In Engeland zegt: „Vulgarisatie, vervalsohlng verwoesting." Het Stadhuls en de Waag te AJIcumar zHn 
voorbeelden hoe men een gebouw door znlke „restauratie" van alle historische beteekenls kan berooven. Gelukkig 
bewegen de Hollanders zloh Ifcntc/.aiim en lal Hoorn zich misschien, nog wel aenlge weinige Jaren verheugen Inbaar 
tegenwoordig bestaan, want het volk hangt met opmerkelijke hardnekkigheid aan zekere tradltloneele manieren om 
de dingen te doen. 

Het Nieuws verdient erkenning, ons op een en ander gewezen te hebben, want daar

door zijn wij in de gelegenheid gesteld waar het noodig is om het ongerijmde door een 

enkel zonderling verspreid die niets beter acht dan zijn Engelsche Gothiek te kunnen 

bestrijden. Maar er is ook gevaar bij de mededeeling. Onze kunst toch leeft niet 

door ons alleen. Wij zijn de vaders, maar om vader te wordea'' is meer noodig dan 

zich zelf. Wij moeten van het publiek leven, evenals de winkelier van zijn klanten. Nu 

die klanten zijn soms rare klanten. Alles wat zoo uit den vreemde komt vindt gretig 

gehoor, en het zou mij niet verwonderen, wanneer spoedig voor de St. Nicolaas-kerk op 

de Prins Hendrikkade het volgende gesprek wordt gevoerd. ' T is toch een flinke kerk, ik 

zie haar altijd met genoegen. Zoo statig tusschen die huizen, zegt de een, en de ander nog 

onder den indruk van zijn courantenbericht; zegt met geleerd schouderophalen, V mocht 

wat, erg vulgair, (de man is in de verbeelding dat waarvan gezegd wordt van binnen vul

gair te zijn het natuurlijk van buiten ook wel is). Wat zeg je vraagt de eerste, * vulgair 

is zij, heb je niet gelezen hoe de groote Blomfield die Engelschman, dienaar Hoorn en Enk-

huizen reisde er over oordeelt, zoo iemand 't zal het toch wel weten, die noemt het vulgair, 

dat beteekent voor mij dat er weinig waarde in zif'. De eerste zwijgt, hij acht zich nog 

gelukkig in zijne illusie, en wenscht die te behouden. Tegen zulke machten valt toch niet 

te strijden. Maar hoevele anderen zwijgen niet, en helpen het zwaarwichtig vonnis, rond

bazuinen, zonder te begrijpen hoe scheef en onrechtvaardig het is, zelfs waarover het han

delt, en de rechters kruipen als mieren uit den grond. In zulk een wereld leven wij nu 

eenmaal. Daarvoor moeten wij onze kunst, ons zelf, onzen smaak, ja dikwerf ons karakter 

geweld aan doen. Ons licht wordt nog weinig gezien, want al zijn de vakmannen op de 

weg tot beter, het publiek komt als altijd door hun onderwezen achteraan, en is er nog 

verre van, om de kracht van dat licht te kunnen meten. Daarom achten wij de versprei

ding van dergelijke op zich zelf staande beschouwingen vol onjuistheden voor het groote 

publiek gevaarlijk. De bouwmeester die ook in zijn S. Elisabeths-gasthuis bewees te weten 

wat bouwen is, kan het grieven, hem schaden zal het niet. Doch ook voor het eerste is 

bij ons geen plaats. Wanneer een nabuur die niet met de rechte kijkers ziet een van ons 

leger verkeerd zou beoordeelen, zouden zijn wapenbroeders hel voor hem opnemen, 

daar zijn zij te ridderlijk voor en 't is plicht. Zoo ook voor ons. Ook in de gelederen der 

kunst hoe verschillend van kader, leeft nog ridderlijkheid en zal het ons aangenaam zijn, 

waar het pas vindt, dat ieder- in zijn kring het onbekookte van Blomfield's redenering 

bestrijdt. De waarheid lievende mafcht! van vélen kan veel wijzigen. 
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B O U W K U N S T . 
B r o u w «r i j t e A n t w e r p e n . 

Bouwmeester JAOQ. WINDERS aldaar, soos J. FABER. 

(Bil de plaat.) 

Heer J. Faber te Groningen biedt ons eene teekening, waarop de gevel eener 

brouwerij te Antwerpen. Meermalen hebben wij er op gewezen, op welke verdien

stelijke wijze de bouwmeester Jacq. Winders in zijn gevels groote afwisseling en daardoor 

tevens rijke verscheidenheid weet te brengen. Wanneer zoo als hier het ontwerp meer tot 

den fabrieksbouw behoort, wordt dit nog te moeielijker om daaraan te kunnen voldoen. 

Toch geven zoo vele onderdeelen te zien dat de ontwerper hierin geslaagd is. 

Over de toepaBBlnv Tan gegolfd plaatUzeren afllaltlnveii laDgs den Spoorweg 
Oeblifelde—Salzwedeli 

tl aar het DuitHoh door J. F. BOBRMA. 

Voor den aanleg bij station lao + 77 van de spoorwegbaan Oebisfelde—Salzwedel, 
lieten de verschillende waterstanden de uitvoering van het muurwerk zonder eene kunst
matige afsluiting der ontgraven ruimte niet toe (fig. 1). Daarom werd een proef met de 
gegolfd plaatijzeren afsluitingen genomen van de firma A. Wilke in Brunswijk. 

c* 
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Deze afsUütingen bestaan uit gegolfd ijiseijen, platen, waarvan de verbinding onderling 
door sponningpalen of buizen verkregen wordt (fig. 3). 

Hun voordeel bestaat volgenp-, opgave der vervaardigers hierin, dat ?ij gemakkelijk 

voor elke grondlaag gebezigdi kunnen gorden, en dat de verbinding der. bja ĵen met de 

sponningpalen geheel waterdicht is, terwijl tegelijkertijd de laatsten met stopmateriaal 

kunnen worden aangevuld. 

Buitendien bieden de gegolfd ijzeren afsluitingen de mogelijkheid aan, de reeds af

gesloten put bij sterken wateraandrang uit den ondergrond, door aanwending van tusschen-

wanden, over eene zeer groote oppervlakte tegen te gaan, en zijn bovendien zeer aan te 

bevelen, daar zij na afloop van. den bouw er weder uitgehaald kunnen worden, waardoor 

de herstelljngskosten in vergelijk met de houten dammen veel goedkooper zijn. 

De grootte der bedoelde put was 9 Meter lang en 3.80 M. breed, (fig. 1—3) de 

ijzeren platen hielden bij eene waterdiepte van 1.68 M. over de fundering eene lengte van 

2.60 M., terwijl hunne breedte 40 cM. bedroeg. 

Hoogte en breedte der golven, evenals de lengte der platen zijn in fig. 2 aangegeven. 

De van boven en onder opene sponningpalen hebben eene middellijn van 50 mM. 

en zijn 2.75 M. lang. 

De door te' dringen aardkorst bestond uit moerasgrond van ongeveer 1.4 M. dikte, 

waarvan de bovenste laag tot een dikte van 40 cM. door afgraving werd verminderd. 

Onder de modder vond men op meerdere diepte drijfzand, alwaar de platen tot op 

1.60 M. werden ingedreven, zoodat het ondereinde van de afsluitingen 60 cM. dieper dan 

de fundering was. Tot indrijving van de palen en platen werd een handblok met 4 hand

vatten gebruikt, wegende 50 KG. 

Nadat een der platen in de sponning der palen was geschoven, werd met het heiwerk 

aan beide hoeken begonnen. Faal en plaat werden in de richting der vorige opgesteld 

en door eenige zwakke slagen met de handhei door de modderlaag gedreven. Beiden 

werden daarna nogmaals gericht en vervolgens in de op den moddergrond volgende zand

laag tot op een diepte van 1 M. ingeslagen. Bij deze uitvoering worden eerst de platen 

30 a 40 cM. en daarna de palen tot gelijke diepte ingedreven. 

Nadat de diepte van 1 M. bereikt was, werd een andere plaat met een tweede 

sponningpaal verbonden en daarna met hunne vrije, lange zijde, in de reeds geheide 

eerste sponningpaal, die tot dusverre niet meer dan tot begin diende, geplaatst en het 

werk op de reeds beschreven wijze voortgezet. 

De afstand tusschen de sponningpalen is ongeveer gelijk aan de breedte der platen, 

die 40 c.M. bedragen. Door den tegenstand die de palen bij het indringen van den bodem 

ondervonden, weken zij van hun te volgen richting af, de tusschenruimte werd van dien 

aard, dat de platen zich bij dieper indrijven tusschen de palen vastklemden en bij ge

forceerde slagen met de handhei met hunne omgekrulde lange zijde uit de sponning 

sprongen. De middelen, die men had aangewend, om dezen hinderpaal uit den weg te 

ruimen door de platen op de zijden te schoren en hen aldus in den sponningpaal te houden, 

beantwoordde niet aan het doel. Dientengevolge heeft men de wijze van uitvoering, bij 
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het gebruik van afsluitwanden veranderd, en de sponnifagpalen van de platen Verwijderd 

én óp een afstand van 41 cM. ingeheid. Tof richting van de palen werden parallel met 

de afsluitwanden twee balken gelegd, waarin vervolgens op een afstand van 41 cM. twee 

platen met haakvormige uitsnijding (dg. 4) werden genageld, die de palen omvatten en in 

hunne sponningen vasthielden. De laatste werden daarna wederom tot op eene diepte van 

1 M. fift den zandbodem geheid, en daarna een plaat van bovenaf in de sponningen van 

twee naait elkaar geplaatste palen geschoven. Bij een afstand van 41 cM. werd opge

merkt dat de platen vastgeklemd raakten en hierdoor de uitvoering van het werk werd 

bemoeilijkt. 

Daarom werd de afstand der palen op 43 cM. vastgesteld, een maat, die toen aan de 

eischen voldeed en tot h'et einde toe werd gebruiïet. 

De geheele wand werd op deze wijze tot op ongeveer 1 M. diepte in den zandgrond 

geheid 'en door het gelijkmatig werken ' met de handheien tot de bepaalde diepte van 

0.60 M. ingedreven. 

De sponningpalen zakten op enkele uitzonderingen na goed, in 15 slagen zakten zij 

ongeveer 25 cM., de platen daarentegen ondervonden bij het heien een grooten tegenstand. 

De slag op de sponningpalen gebeurde direct, maar op de platen werden voor grootere 

heioppervlaktè twee saamgesmede hoekijzers (fig. 5) verbonden en op deze geslagen. 

De sponningpalen bleven bij het 

heien aan hun boveneind geheel on

beschadigd, bij de platen daarentegen 

vertoonden zien meer of minder groote 

vormverandering. Bij eehige werd eene 

omkrulling van den bovenrand be

speurd, bij' andere vertoonden zich 

lange scheuren in onmiddelijke na

bijheid der sponningen van den spon-

nihgpaal (fig. 6), het deel van de pla

ten, dat zich tusschen de scheuren 

bevond werd bij het heien in gevou

wen vorm geslagen. 

Na afloop van het heiwerk wer

den de afsluitwanden door een een

voudig regelwerk (fig. 1 en 3) met 

elkander geschoord, het betonbed her

steld en de opening afgesloten. 

Daarna werden de platen en 

sponningpalen zonder moeite met be

hulp van een héf-boom er weder 

uitgehaald. De eersten werden tot dat doel aan dé boveneinden van twee gaten voorzien, 

om ér de kettingen aan te kunnen bevestigen. 
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De platen vertoonden na het uittrekken aan hunne ondereinden,geene verandering; 
van de 62 sponningpalen daarentegen, die te voorsclyjn kwamen, waren ÏO stuks aan het 
ondereinde over eene lengte van 70 cM. gespleten of geheel uit elkander gescheurd en 
konden geen dienst meer doen. 

Alle andere palen waren aan het ondereind op onregelmatige wijze uitgezet de 
oorspronkelijke opening van 6 mM. was aan het ondereind tot 60 cM. gestegen (fig, 7). 

Na hunne eerste toepassing bij den bouw van de overwegen in station 124 + 77 
werden platen en palen nog een 2» en 3» maal bij de plaatsing van afsluitingen voor de 
beide schoormuren van de overwegen in station 86 + 52 gebruikt. 

Om de uit elkander gedreven standpalen wederom bruikbaar te maken en een verder 
uitzetten tegen te gaan, werden zij aan hunne ondereinden, nadat door den smid hun 
oorspronkelijke vorm zoo veel mogelijk was weergegeven, met eene 5 mM. dik, 40 mM. 
breeden gesmeed ijzeren ring voorzien (fig. 8). De waterstanden en grondstoffen waren 
dezelfden als bij het eerst uitgevoerde bouwwerk, het inheien der platen en palen werd 
zonder bezwaar en op de, hierboven omschreven wijze volbracht. 

Nadat de put voor de in uitvoer genomen schoormuren was ontgraven, bemerkte 
men, dat geen der bladen uit de sponningen was gesprongen. 

De afdamming der put vertoonde eene zoodanige dichtheid, dat het water door een 
enkele pomp werd geweerd en de fondamenten zonder verdere afdamming konden her-
steld worden. 

De om de palen getrokken ring was gespaard gebleven en de palen waren noch uit 
elkander gescheurd noch uitgezet. 

De vormverandering aan het boveneind der platen werd eveneens in veel geringer 
mate dan bij de overwegen in station 120 4- 77 opgemerkt. 

Ten derden male zijn platen en palen tot herstelling der beide schoormuren in 

station 86 + 52 in de afgeloopen winter ingeheid. Tengevolge van den hoogen waterstand 

kon men met de metselwerken nog niet beginnen en de afsluitingen bijgevolg niet verwijderen. 

De kosten tot aanschaffing van de platen en palen bedroegen vrij op de plaats van 
bestemming f 717.51. 

Na de opgedane ondervinding is bewezen, dat minstens een drievoudig gebruik van 
eenige deelen mogelijk is, de kosten voor 1 strekkende Meter afdamming der put bedroeg, 
aU men de waarde van het oude materiaal op / 44.33 (2955 KG. tegen / 0,01 S) vast-' 
gesteld, voor materiaal met inbegrip van arbeidsloon / 8,76^. 

De voor het inheien en wederuithalen van de platen en palen uitgegeven bedrag 

beliep voor 1 Meter omdamming der put bij het bouwwerk in station 120+ 77 o p / x ^ ö , 

en aan de eerst herstelde schoormuren van de overwegen in station 86 + 52 op / 12.02', 

het gemiddelde, van de voor beide werken gevorderde uitgaven waren ongeveer / 2 2 . ^ 

Houten afdammingen van gelijke lengte als deze gegolfd ijzeren plaatafsluitingen 
kosten op voornoemd bouwwerk gemiddeld / 22,50 per Meter. 

Deze afsluitingen zijn dus goedkooper, en het zal de moeite wel loonen, wanneer 
men met dezelve meerdere proeven neemt. 
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Om het uitzetten en springen der sponningpalen te voorkomen, worden zij evenals 

in fig. 9 is aangetoond, van onderen aangepunt, en wel met een massief puntstuk voorzien, 

de sponningen moeten dan op eenigen afstand van hetzelve eindigen. 

Tentoonstelllnii: tot berorderlng Tan Telllgheld en gezondheid lu fabrieken en irerkplaatsen. 

Amsterdam zal in 1890 weder zijne Tentoonstelling hebben. Het welslagen der po

gingen te Berlijr, in het afgeloopen jaar in het werk gesteld om zooveel mogelijk alles-

bijeen te brengen wat veiligheid en gezondheid in fabriek of werkplaats kan bevorderen, 

ia zeker een der oorzaken, dat wij zoo spoedig volgen. Het is bovendien een onderwerp 

van den dag. De circulaires zijn algemeen verspreid, en geven wat regeling en inhoud 

betreft, vertrouwen. Is een dergelijke tentoonstelling, die een meer wetenschappelijk kâ -

rakter heeft, voor het groote publiek, dat meer van een marktplein met de noodige tap-

gelegenheclen houdt, niet aantrekkelijk genoeg, toch zal er veel zijn voor velen belangrijk, 

waardoor een goed bezoek gewaarborgd is. Daar kan onder die categorie heel wat 

gerangschikt worden, waardoor de inzendingen menigvuldig kunnen zijn. Wij denken maar 

eens aan ons reddingswezen, dat in de laatste bange dagen nog heeft doen zien, dat al is 

er veel moed, de middelen daarmede echter niet in overeenstemming zijn, en dat er nog veel 

verbeterd moet worden om werkelijk hulp te kunnen verleenen. Zelfs de grootste moed 

wordt verloren, bij gebrek aan middelen. Ook onze werkplaatsen, zoo vol damp en stof, korten 

menigeen het leven. Voor ons bouwvak is de achtste groep van belang: veiligheidsmid-

delen bij ons bouwwezen. Wij weten hoeveel daaraan ontbreekt. Dikwijls heeft het rotte 

stijgertouwtje ons verrast en doen dompen, dan weder bezweek de onvoldoende stijget 

onder het gewicht der materialen, of viel een waalsteen juist op het toppunt van ons 

lichaam, gevaren dié wij lederen dag loopen en die voorkomen moeten worden. Die 

groep kan heel veel aanbieden. Voegt men hierbij het brandgevaar, de wispelturige zin 

van zoovele werktuigen en de talrijke gevaren, die de werkkring oplevert, dan zal 

de ruimte die het Paleis voor Volksvlijt biedt, niet veel ledige plaatsen open laten. Het 

is daarom zaak zich in tijds op de hoogte te stellen door het aanvragen der voorwaarden 

bij den Heer J. H. L. van Deinse, bureau Paleis voor Volksvlijt, Amsterdam. 15 Maart 

sluit de tijd tot het doen van opgaven en 16 Juni reeds vangt de Tentoonstelling aan. 

De BOUWT Dillen Tan lanif Tord wenen i-ykdom. 

Hoe ontzaggelijk schoon moet het oord geweest zijn, waar nog fragmenten als dit 

getuigen, hoe groot de inspanning van het volk dat dergelijken bouw kon ondernemen in 

de meest verlaten oorden. Waarlijk wanneer wij op het vele bekrompene van ons heden 

letten, dan moeten wij erkennen, dat in grootheid van opvatting wij tegenover onze voor

ouders nogal ten achteren staan. Hoe kenmerkt zich alles om ons heen door kleingeestige 

verhoudingen zoo geheel tegenoverstellend in hetgeen deze bouwvallen ons aanbieden. Wij 

vinden daarvan het volgende opgeteekend. 
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Het is te begrijpen, dat de deelnemers aan een handelsreis, die in 1678 inde Syrische 

•woestijn werd ondernomen, ten hoogste verbaasd stonden, toen zij ongeveer vijf dagreizen 

noordoostelijk van Damaskus plotseling te midden der zandzee kolossale zuilenrijen en 

tempelruïnen voor zich zagen verrijzen. Zij waren de plek genaderd, waar de oudheid een 

zijner meest beteekenende handels-centra had, Palmyra. In den loop der tijden was de 

naam dezer stad, die oorspronkelijk Tadmor heette, en de plaats geheel in vergetelheid 

geraakt, zoodat zij weer als geheel nieuw door ^eze reizende Europeanen werd ontdekt. 

Men staat hier voor de schoone overblijfselen van prachtige monumentale gebouwen, die 

nu nog getuigen van de grootsche denkbeelden en opvattingen dier vervlogen eeuwen. 

De stichting der stad Palmyra dateert van zeer vroegen tijd, haar schitterendsten 

bloeitijd beleefde zij in de derde eeuw na Christus. Te dien tijde vormde de stad met den 

naam Palmyra, haar door de Grieken geschonken, een republiek onder Romeinsch gezag, 

en stond aan het hoofd der naar haar genoemde landstreek. De inwoners wisten zich door 

hunne geslepen politiek meer en meer onafhankelijk te maken van Rome's machtige heer
schappij. 

Toch leidde hun streven naar zelfstandigheid tot menigen bloedigen strijd en 

eindelijk werd de stad ongeveer in 237 n. Chr. door Aurelianus verwoest. Sedert dien tijd 

verhief de stad zich nooit meer tot hare vroegere grootheid, het tegenwoordige dorp 

Judmur is nog slechts een armzalig vlek van 59 hutten, en woningen, die deels zijn 
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gebouwd van de overblijfselen der antieke gebouwen en zuilen die het groote hofplein van 

den zonnentempel bedekken, welks ruinen nog prachtig zijn. 

Deze tempel is echter op onze afbeelding niet te zien, de schilder heeft ons gevoerd 

aan den voet dier dadelijk in het oog vallende zuilenrijen. De schoonste en grootste 

daarvan is eene van welke nog ongeveer 150 zuilen geheel of gedeeltelijk zijn 

bewaard gebleven. Zooals men algemeen aanneemt was Palmyra aan beide zijden door 

zulke rijen geflankeerd. De enkele zuilen waren onderling en met de daar binnen gelegen 

gebouwen door balken verbonden. Op deze balken vertoonen zich nog overblijfselen van 

kleinere zuilengangen, waaruit men in dien tijd het gewoel der hoofdstraten uit de hoogte 

kon beschouwen. 

Nu rusten de karavanen der woestijn te midden dier prachtige bouwvallen uit en ver

zadigen zich aan >de bron van Palmyra. Deze bron heeft trouwens geen bijzonder goed 

water, daar zij 13 graden warm is en een sterke, zwavelachtige smaak heeft. Niettegen

staande dit is toch het bestaan dier waterbron oorzaak, dat de groote handelskaravanen 

van Damaskus naar Bagdad hun route over Palmyra nemen. 

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

De Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst heeft hare gewone jaarlijksche prijs-

uitschrijving weder bekend gemaakt. 
Wij zijn gewoon het programma op te nemen en willen daarvan ook dit maal niet 

afwijken. 
Het program belooft een puntige beoordeeling, ten minste te rekenen naar het aantal 

punten, dat wij als eene . nieuwere wijze van beoordeelen daarbij zien opgenomen. Wij 

vleien ons echter, dat er meer van gezegd zal worden dan de puntverdeeling, anders 

treden de bezwaren tegen de rapporten weder eene nieuwe phrase in. Het is anders wel 

een middel om nog grootere beknoptheid te verkrijgen. 
I . HET OSTWEBP VOOR 1!KN POST- UK T E I I E G R A A T K A N T O O E VOOR BBK H A N D E I I S S T A D VAN 200.000 IKWONEBS. 

Het bouwterrein wordt aan de voorzijde begrensd door een groeten verkeersweg, aan elk der zijden door een 
"straat van 15 M. breedte, rechthoekig op den verkeersweg staande; aan de achterzijde is het terrein vrij. 

Do,.breedte van het bouwterrein tussohen de twee straten is 60 M. 
Het gebouw moot bevatten op den bsganen grond: 
Ken groote goed verlichte wachtzaal, met goede toohtafslultlng. In deze wachtzaal moeten ten dienste van het 

publiek aanwezig zijn de volgende guichets: 
een voor verkoop van zegels, enz.; 
twee voor aangeteekende brieven (ontvangst en uitgifte); 
twee voor postwissela (ontvangst en uitgifte); 
twee voor pakketten) 
een voor dienstbrleven ; 
een voor reclames. Inlichtingen enz.; 
verder, de look boxes, waarvoor benoodlgd Is een wandoppervlak van 6 strekkende M., 
en twee telegram loketten. 
In de wachtzaal moeten toegangen aanwezig zijn tot: 
de poitspaarbank, 
de directeurskamer, met spreekkamer, welke vertrekken moeten grenzen aan de postlokalen en in verblndtar 

•taan met de bestellerskrmer, 
Mn tophoonvortrek. 



32 

oen lokaal tot het BolirDvon en afgeven van telegrammen. 
Om de wachtzaal moeten zich In onderling verband bevinden de volgende lokalen: 
een voor aankomst van brieven, mlostens 160 MS.; 
een voor vertrek van brieven, mlnstena 160 M2; — In dit vertrek moeten uitkomen een brievenbu», In den 

hoofdgevel van het gebouw geplaatst; 
twee voor postpakketten, tesamen 200 M2.; 
een voor postwlssels en postkwitantiön, groot 80 M2.; 
een voor aangeteekende brieven, groot 80 M2.; 
een voor de postspaarbank, groot 60 M2.; — in dit lokaal moet het publiek toegelaten kunnen worden, om 

voor eene balie de noodige inllohtlngen te kunnen ontvangen; 
een aanneemkantoor voor telegrammen, groot 80 M2.; 
een aan laatstgenoemd vertrek grenzend lokaal voor telegram bestellen, groot minstens 46 M2.; 
De lokalen van aankomst en vertrek, alsmede die voor aangeteekende brieven, moeten aan elkaar grenzen. Het 

verband moet bovendien zoodanig zt)n, dat de vertrekken voor aangeteekende brieven, voor postwlssels en voorde 
postspaarbank elk voor zich geïsoleerd kunnen worden. Tot die laatste vertrekken, behalve dat voor de postspaar
bank, mogen geen andere dan de met die diensten belaste ambtenaren toegang hebben. 

De lokalen van aankomst en vertrek, en die van den postpekketdienst, moeten verbinding hebben met een vrfle 
overdekte laad- en lesruimte voor postkanen. 

Deze verdieping geltJkstraats moet voorts bevattem 
een tgegang voor de bestellen, 
een toegang voor het tëlegraaf-penoaeel; 
een toegang naar de woning van den directeur; 
een toegang naar de vertrekken voor den conciërge; . ' 
een voldoend aantal privaten, bergplaatsen voor schoonmaakgereedschappen, enz. 
Op de eente vordieping moeten aanwezig z(|n : 
een seinzaal, groot 200 M2.; 
een telephoonkamer, groot 26 M2.; 
een' kleedkamer, groot 60 M2.; 
een direoteurskamer, groot 26 M2.; 
een opzichtenkamer, met daaraan grenzende werkplaats, de laatste groot ongeveer 80 M2.; 
een baUor(jl<»mor, groot 40 M2. 
De genoemde lokalen moeten zooveel mogelijk grenzen aan do seinzaal. 
Verder moeten op die verdiep! ng aanwezig zijn • 
een zaal voor de brievenbestellers, groot minstens 240 M2., met ruime böbehoerende vestibule, waarin gele. 

genheid tot berging van kleedlngstukken, tasschen enz.; deze zaal moet met een lift In verband staan met het 
lokaal voor vertrek; 

een archief kamer voor den postdienst, groot ongeveer 40 M2.; 
Ten behoeve van den telegraaf- en van den postdienst, moeten de noodige privaten enz. worden aangebracht. 
De directeurswoiing moet bevatten: 
een ruime salon, benevens zeven vertrekken voor woon-, slaap- en logeerkamers, een badkamer, een keuken, 

een provisiekamei', twee dlenstbodnnkamers, privaten en verdere gemakken. 
Voor eene concierge moeten aanwezig zjln, een drietal vertrekken, een keuken, privaat, enz. 
De woning van den Directeur kan ten deele, de conciërgewoning geheel op eene Iweeda verdieping gelegen zyn» 
De kaldenerditping moet bevattem 
eene ruimte tot berging van pakketten, minstens groot 100 M2., liggende onder de postlokalen; zij moet van 

Bit die lokalen, en van bulten toegankelUk z|jn; 
twee bergplaatsen, tesamen minstens 26 M2. groot, waarvan een voor ohd port-en een voor oud telegraafmaterieel. 
een ruimte voor de plaatsing van de oalorllóres, met een ruime bergplaats voor brandstoffen In de nabijheid, 
een aftionderlUken kelder voor de dlreoteunwooing in verband met de laatste. 
Algemeene verelsohten voor de verschillende diensten zyn i goode verllohtlng der lokalen; 
vermijding van niet strikt noodzakeiyk z|)nde uitgangen; 
steenen. trappen en dito boven-gangvioeren; 
gemetselde overwelvingen der lokalen gelOkitraats gelegen; 
centrale verwarming en goede ventilatie; 
In den hoofdgevel moeten geplaatst worden het opschrift i „post- en telegraaf kantoor", en het wapen van het 

Byk der Nederlanden. 
De, hoofdgevel van het gebouw moet ontworpen worden In natuurlijken steen, en moet een monumentaal ka-

nkter dragen. 
Verlangd worden: 

de plattegronden van het sousterrein en van de verdiepingen, allen op de schaal van 1 4 200, 
de hooldgevel en een der zijgevels, op de schaal van 1 it 100, 
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een doonuele over do langate slide van bet gebouw, genomen over de wachtzaal, op de lohaal van 1 4100, 
een travee van den hoofdgevel, genomen over den ingang tot de wachtzaal, op de échaal van 1 & 46. 

„ De fUndeerlngen behoeven ntet aangegeven te worden. 
De behandeling der teekeningen wordt aan do keuze van den ontwerper overgelaten. , 
BU di beoordeeling gal de Jury aan de veraohillende onderdeelen van elk ontwerp het volgende aantal punten 

als maximum kunnen toekennen: 
Plattegronden, 
Qevela, 
Doorsnede, 
Detail, 
Kehandeling der teekeningen, 

Totaal 

Voor de ter bekroning waardig gekeurde ontwerpen wordt uitgeloofd als Ie prlfs de verguld zilveren medaille 
der MaatBchappii en het getuigschrift, als Se pry« de zilveren inedaille der MaatsohappO <'" het getuigsohrlft, ais 
8e prtys de bronzen medaille der Maatsohapptl e n ''"' getuigsohrlft.. 

Ter mededinging worden alle Nederlanders ultgenoodigd. 

II. HET OKTWBRP VAN KEN OKBOUW VOOB IBOFISCHE IMIANTKN, IN SEN BOTANISOHB» iijiif. 

Het gebouw, geheel vrtjstaande. is 60 M. lang. Het moet bestaan uit een middeugedeelte, ter oppervlakte van 
600 MS., dat een binnenwerksoho hoogte heeft van 80 M. onder het hoogste punt der glazen afdekking. Aan elk 
der twee tegenovergestelde zyden van dit middengedeelte moet zich een vleugel van het gebouw aansluiten; deze 
vleugels moeten elk een binnenwerksch oppervlak aanbieden van 800 MS., en kunnen een maximum hoogte, onder 
het laagste punt der glasen afdekking, van 10 M. hebbon. 

' Het gebouw moet van (jzer en glas worden geconstrueerd, en slerltfk maar eenvoudig van vormen z|jii. Voor 
sokkels moet van natuurleken steen gebruik worden gemaakt. 

Het gebouw is san eeno brecde en de twee smalle ttlden door een terras, pi. m. 10 M. breedte buiten het 
gobouw hebbende, omgeven. Dit torras, met breedo opgangen, is, overigens omsloten door een steenen balustrade, 
en ligt 1.60 M. boren de gewone wandelwegon in den tuin. 

Twee deuren, in elk der zijgevels één, benevens een In het hooge middengedeelte, geven toegang tot het ge
bouw. Voor elk dezer deuren moet een niim toohtportaal ontworpen worden. In het hooge middengedeelte moet 
een omloopende gaanderij van pi. m. 1.60 M. breedte worden aangebracht voldoende hoog gelegen, om van daar 
een overzicht op de toppen van palmboomen te kunnen hebben; twee sierlijke Ijzeren trapjes moeten toegang tot 
deze gaanderij geven. 

(n een sousterrein, moet de gelegenheid voor het opstellen van een verwarmlngitoestol worden aangegeven. 
De bulten het gebouw Opgaande ziohtbare schoorsteen, moet worden aangegeven. 

De volgende teekeningen worden verlangd: 
oen plattegrond van het gebouw met het terras, met aanduiding van de plaats van een toestel voor ver

warming, op de schaal van 1 & S00; 
een voor-aanzicht en een z|j-aanzicht van het gebouw, belden op de schaal van 1 & 800, 
een halve doorsnede over elk der tweo assen van het midden gebouw, en eeno doorsnede over een der 

vleugels, op do schaal van 1 & 60. 
Uit deze 8 doorsneden moet duidelijk de constructie van het gebouw en de overkappingen bijjkon. 
In eene memorie van toelichting moet de w|jze van constructie in het kort worden omschreven, en in hoofd

zaak door schetsen, tusschen den tekst, worden opgehelderd. 
Uitdrukkelijk wordt verlangd, slle teekeningen en schetsen In lnktl|jnen te vervaardigen, zonder schaduwen of 

opwerken van welken aard ook. 
BQ de beoordeeling zal de Jury aan de verschillende onderdeelen van elk ontwerp het volgende aantal puntea 

als maximum kunnen toekennen: 

Plattegrond, 
Voor- en i||- aanzicht, 
Doorsneden, 
Behandeling der teekeningen. 
Memorie van toelichting met schotsen. 

Totaal: 

6 punten. 
10 
16 1 
4 „ 

is g 
60 punten. 

Voor de ter bekroning waardig gekeurde ontwerpen wordt uitgeloofd als Ie prtji de zilveren medaille dor 
MaatHchapptl en het getuigschrift, als Se pr|js de bronzen medaille der Maatschappij en het getuigsohrift. 

Ter mededinging worden alle Nederlanden ultgenoodigd. 
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III, HET oHTWEKi' VOOR SEN SA AU HET TOOETBAUBH JIN BiiiirsEir. 

Het raam is, In den dag van het metselwerk aan de hmtónzüdo, • breed: 1.60 M. en hoog 8.60 II. j het moet 
een vast bovenlicht, maar geen vaste middenstijl hebben. 

Het toohtraam moet naar batten, het andere raam naar binnon openslaan. 
De wü'/.o van oonstruotle van de blnnen-blinden wordt geheel vrijgelaten. 
Verlangd worden t 
een binnon en een bulten-aanzloht van- het raam met toohtraam, met passende bmtimmerlng en lambriseering-, 

op de schaal van 1 il 20. 
Doorsneden op de schaal van 1 & 10, waaruit de constructie nauwkeurig is op te maken. 
De w()zo van teekenen is vry gelaten. 
By de beoordeeling zal de jury aan de verschillend;) onderdeden van elk ontwerp het volgende aantal punten 

als maximum kuunen toekennen: 
De aanzichten, 8 punten.' 
De doorsneden, 112 „ 
Het tookenwork, 5 „ 

Totaal: 26 punten. 
Voor bet ter bekroning waardig gekeurde ontwerp wordt uitgeloofd de bronzen medaille en het getuigschrift 

der Maatschappij. 
Ter mededinging worden uitgenoodlgd alle leden der Haatschappl) tot bevordering der Bouwkunst. 

A L G E M E E N E B E P A L I N G E N . 

ABT. 1.' Alle stukken ter beantwoording van deze prysvragen worden' vöör of op primo December' 1890 
vrachtvry ingewacht op het Bureau, der Maatschappty, te Amsterdam, vergezeld van een open brief, waarin een' 
adres, om zoo noodig met den inzender te kunnen correspondeeren, zonder dor naambrief te openen. 

ABT. 2. De in te zenden stukken moeten gemerkt zjjn met een spreuk of motto. Er moet een gesloten 
naambrief worden bUgevoegd, waarop van buiten dat motto is herhaald, en van binnon vermeldende den naam, 
de betrekking en woonplaats van den inzender. Alle teekeningen en begeleidende stukken en brieven moeten aan 
de achterzijde gemerkt, zijn met een herkenningsteeken, op te geven bij do terugvordering. 

ABT. 8. De teekeningen mogen niet op houten lamen gespannen worden. 
Het schrift van de memorie van toelichting, alsmede het letterschri ft op de teekeningen, moeten door eene 

andere hand dan die des vervaardigers geschreven zijn. 
By het niet bebooriyk voldoen aan deze laatste bepaling, of by aldien de vervaardiger ziob vöór de uitspraak 

der Jury van beoordeeling bekend maakt, biyrt zyn ontwerp buiten aanmerking voor eenige onderscheiding. 
ABT. 4. De ingezonden ontwerpen worden in handen gesteld van eene commissie van beoordeeling, bestaande 

uit 4e leden: 
D. E. C. Knuttel, Ud van het IJostuur dor Maatschappy. 
J. Verheul Dzn., „ » „ „ „ „ 
H. P. Borlage Nm., Amsterdam. ^ 
W. C. Eoomans, Breda. 
I. II. J. van Lunteren, Utrecht. 

Het Jury rapport zal melding maken van het aantal punten aan de verschillende ondordeolon van allo ont
werpen toegekend. 

De Jury heeft het recht, wanneer geen antwoord ter bekroning kan worden voorgedragen, aan het Bestuur 
voor te stellen een andere onderscheiding toe te kennen aan zulke antwoorden, die zy meent dat daarop aanspraak 
hebben. 

, ABT. 6. De bekroonde ontwerpen blijven- ingevolge art. 82 der wet, bet eigendom van de Maatschappy. 
ABT. 6. De uitslag der beoordeeling van de antwoorden op deze prijsvragen wordt bekend gemaakt terstond' 

na de uitspraak der Jury; bet uitreiken der bekroningen heeft plaats op de Algemeene Vergadering in Mei 1891, 
waarop do ingekomen plannen worden tentoongesteld. 

De niet bekroonde ontwerpen kunnen in Februari 1892 worden afgehaald aan het bureau der Maatschappy te 
Amsterdam, op vertoon van het in art. 2 vermelde herkenningstoeken. D/s,stukken der inzenders, bulten Amster
dam woonachtig, worden na genoemd tydsbestek en tegen overlegging van het herkenningsteeken, aan een op te 
adres terug gezonden. 

In byzondere gevallen kunnen, op, uitdrukkelijk verlangen dor inzenden, teekeningen binnen dit tijdsbestek 
door bet Bestuur worden terug gegeven. 

Aldut opgemaakt door het Bestuur, 
i9V)vj Namens het Bestuur, 

AMSTBBDAM, C. MUYSKEN, l'oorziHsr. 
Januari 1890. . C. X. J. LOUIS SIEBEB, SocrHam. 
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R e c l a m e - W e d s t r l j d . 

Wij laten hierbij volgen het programma voor de reclame-wedst^d Haeck's Vlekken-

zeep. De belooning is inderdaad flink, de bepaling Art. 6, dat de in te zenden teekenin-

gen het eigendom blijven der firma wed. J. Rave, welke er naar goedvinden gebruik van 

kan maken, is waarlijk veel te veel door de Wed. geeischt, zij palmt alles k zonder eenige 

waarborg of verpligting om rekenschap van haren daden te geven. Nog erger is dat 

4* tentoonstellingbezoekers, die door entree te betalen toegang hebben,, de beoordeelaars 

zijnl daar wordt heel en al een loopje met de zaak genomen. Het publiek toch is. nog 

zoo weinig geëigend het goed en kwaad in kunstzaken te scheiden. Maar wat zal het zijn 

w a n nper enkele vrienden, een ontwerp willen begunstigen zij komen talrijk op en dikwerf 

t^ug,, en de nitslftg, is zeker, die dan het dichtst bij het vuur zit, is in staat zich het best 

te kwmen warmen. Jammer dat geen betere voorlichting gediend heeft bij het opstellen 

vaq, hu* program; nu heeft alles iets van een aardigheid, en wel eea die weinig vertrouwen 

Wfc^bM hen, di* töfi en kennis daaraan willen offeren. Het is te wenschen dat de firma 

JA, haar. program nog enkele onvolledigheden wil herstellen. Wij ^tallen daar vertrouwen 

in. zij zou er bij winnen. Met die gegevens echter gouden wij een ieder raden. Neem u in 

acht. voor de Vlekkenzeep. 

C. J. H. HA.ECK, anna Wed. J. RA.VE, te ZmXU, zoekt roor ütjn artikel .HABOK'B VMKKBHZIKÏ'* een 

paHsend en in het oog^Uend reolame-blUet en verzoekt H.H. Teekenaars hunne ontwerpen hiervoor in te zenden;. 

Een gouden mednlje ter waarde Tan honderd galden 

» ! aan het best gekeurd ontwerp worden toegekend. De wedstryd heeft plaats onder de navolgende bepalingen. 

ABT. 1. De teekenlngen moeten »l)n In hoogstens vtff kleuren, ter hoogte van 70 en ter breedte van 60 een-

tiraeter en op het artikel Ylekkenzeep betrekking hebben. 
ABT. 2. De teekenlngen moeten zfln oorspronkelök en geen Imitaties van binnen- of buitenlandsche zeep-

reclame's. 
Art. 8. Het bovenstaande gedeponeerde Handelsmerk der flrma moet op de teekening ««u geplaatst. Cok 

moet er ultdrukkel«k op.zün vermeid dat de prUs van een stukje Haeok's Vlekkenzeep slechts 10 cent bedraagt. 

Art. 4. De teekenlngen moeten aan de achterzijde voorzien zl)n van een spreuk of merk, doch mogen niet 

den naam van den teekenaar bevatten. Een bü de teekening te voegen gesloten brief, waarop dezelfde spreuk of 

merk voorkomt, moet den naam Inhouden van den teekenaar. 
Art. B. De inzending der teekenlngen moet vóór den 1 April 1890 franco geschieden. 
Art 6. De iu.te zenden teekenlngen biüvon het eigendom der flrma Wed. J. Rave, welke er naar goedvinden 

gebruik van kan maken. 
ABT. 7. In de eerste dagen van April M annonce in de /TomcW. O^mU^ en Zmhche Courant, Nutms 

van den Dag, Handelsblad en Nieuve Kolterdammer Courant te vermelden) zal er te Zmlle een tentoonstelling der 

ingekomen ontwerpen worden gehouden. Deze tentoonstelling >«I voor leder toegankeiük zt)n tegen betaling van 

een bijdrage ten behoeve der algemeene armen van de gemeente Zwolle. 

Art. 8. ieder bezoeker van deze tentoonstelling ontvangt een stembUjet, waarop men het nommer der tee-

kening welke men het beste keort kan zetten en «rzocht wordt by het verlaten van het gebouw het biljet in de 

daarvoor bestemde verzegelde bui te werpen. 
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Art. 8. Na afloop der tentoonstelling zal deze bus In het publiek worden geopend. Den teekenaar van het 
anummer hetwelk alsdan de meeste stemmen op zleh heeft.vereenigd zal de gouden medalje worden toegekend.' 

Zwolle, Febr. '90. Ct j . H- HAECK> 

Firma Wed. J. KAVE.. 

Over de p o r e u s h e i d der d a k p a n n e n . 

Elk gedroogd voorwerp van leem heeft poriën, die bij het branden talrijker worden 

en wel, omdat enkele bestanddeelen van de leem vervliegen. Bij de voortzetting van het 

branden verminderen de poriën weder door het wegdruipen en afnemen der leemmassa. 

Deze natuurlijke poreusheid is de hoofdoorzaak waarom het regenwater door de 

pannen lekt en afdruppelt. Het zal echter alleen dan gebeuren, wanneer de poriën van 

de pan in verhouding te groot zijn, dat wil zeggen zoo groot, dat de adhesie,' nl, het 

aantrekkingsvermogen van de kleinste deelen minder sterk is dan de zwaartekracht van 

het doordringende water. Bij dezelfde wijze van branden, bij dezelfde dikte en bij gelijk 

opzuigingsvermogen zal de doorlating van de pannen toch nog verschillend zijn naarmate 

de helling van het dak en de lengte, waarop de pannen vrij liggen. Dientengevolge laten 

vlakke daken meer water door dan sterk hellende. 

Overigens maakt de natuurlijke poreusheid de pannen beter bestand tegen de weer
invloeden vooral tegen vorst en warmte. Ook is deze oorzaak van het goed vasthouden 
der specie waarmede men de pannen bestrijkt. 

Verder geeft de poreusheid nog het voordeel, dat het water dat ontstaat door het 

aanslaan van de inwendige vochtige lucht, wordt opgezogen door de pannen en naar buiten 

kan verdampen. Is het dakmateriaal niet poreus, dan valt dit water natuurlijk weder naar 

beneden. Men kan daarom de poreusheid van het dakmateriaal van gebrande leem niet 

wegnemen zonder er zelf de schade van te ondervinden. Niettegenstaande dit worden toch 

ter voldoening aan enkele aanvragen en tot meerderen tegenstand tegen weer en wind wel 

niet doorlatende pannen vervaardigd. In de meeste gevallen verkrijgt men deze door een 

glazuur over de pannen te leggen of door hen onmiddellijk na het uitnemen uit de ovens 

te dompelen in heete steenkoolteer, ook wel maar zeldzamer door sterker branden. Terwijl 

door deze wijzen van behandeling de poreusheid der pannen geheel wordt weggenomen, 

kan men het pannenmateriaal door het in lederharden toestand te begieten met fijn leem-

poeder (z.g. engobeeren) ïiog een hoogeren graad van ondoordringbaarheid geven. Dit

zelfde geldt voor het z.g. grauwstoomen der pannen, hetgeen de ondoordringbaarheid 

vergroot door het zich vormen van grafiet in de poriën. 



Vademecum den Bouwvakken 1890. 
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.BROUWERIJ TE ANTWERPEN 

Bouwmeester JACQ.WINDERS. 

Afl.4. Plaat 5. 
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Jfs. 5. V IJ F D E J A A R G A N G . 27 Februari 1880. 

B O U W K U N S T . 

W o o u li u I s t e H a a r l e m . 

A. en J. A. O. VAN DER STEUB, Architecten. 

fJBij de plaat.) 

W g*^]&at 6 geeft een te bouwen woonhuis aan den Zijlweg te Haarlem. 

De indeeling blijkt voldoende uit de plannen, door het bovendeel van den rand omsloten. 

De gevel wordt in metselsteen opgetrokken met ruime toepassing van houtconstructie, zoo 

geheel in overeenstemming met het landelijk aanzien dat Haarlem op vele punten aanbiedt. 

Het Monopol'hotel te Berlin. 

Het aanzienlijk vermeerderd vreemdelingen-verkeer in de Duitsche hoofdstad heeft 

weder aanleiding gegeven aan eenige ondernemers om een nieuw groot hotel, het Monopol 

hotel te bouwen in de nabijheid van het station sFriedrichstrasse." Men liet hierbij de 

keus vallen op een terrein met de voorzijde tegenover den uitgang van het station, en met 

de achterzijde uitkomende op de toekomstig te verlengen Charlottestrasse. 

De frontlengte is 42 M. de diepte 100 M. 
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Aan de achterzijde vtadt men den tuin in verbinding met het restaurant, temijl men 
daar tevens kleine gebouwtjes voor machines en gangen heeft. Deze zullen bij latere 
mogehjke u.tbrelding, bdlen de Charlottestrasse is verlengd hun plaats wel moeten afstaan. 

Het gebouw bestaat uit een voorgedeelte, twee zijvleugels en een dwars gebouw, waar-
binnen een groote binnenhof, welke met de achterzijde uitkomt in den reeds vermelden 
tuin. De bmtengewoon hooge prijs van den bouwgrond gaf aanleiding om In de gelijk-
vloerslndeehng slechts te maken: den toegang, de vestibule, de lokalen voor portier 
bureau, en een hotel-restaurant, terwijl de andere deelen voor magazijnen zijn ingericht. 
Zoo heeft men ter rechterzijde van den ingang twee winkels en een bierhuis.-waaraan ook 
de turn » verhuurd, ter linkerzijde treft men twee winkels en een koffiehuis aan. welk, 
mgang samenvalt met dien van het hotel. 

ffi^r i tó i • • • 
mJl!'« i j m mm m 

~1||IB 
JI^ 

De logeerkamers van het hotel zijn verdeeld in vier bovenverdiepingen, en wel in elk 
40 groote en kleine met dubbele privaten, op elke verdieping Is een badkamer en verder 
heeft men er de noodige lokalen voor bediening, berging huisraad, warmhouden der spij. 
zen enz. enz. De keuken is in den drooggelegen kelder gemaakt, waarin men verder 
ook groote wijnbergplaatsea en bedieningslokalen aantreft. De drie zaken: hotel, bierhuis 
en café zijn geheel van elkaar gescheiden. De keuken van het bierhuis » uitgebouwd la 
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d«n tuin. Op dp.( aoldera vjadt >lJ|}«a de inriohtingea voor wascb cn».|,rhiervoor gebruikt 
men den stoom der machines en ook electrische drijfkracht. 

TmfrtTTTii 

Vni'dloplng ni'ljiksliantH Knrsts Tordicplntr. 

De bouwgrond is slecht en 

bestaat uit veen; gedeeltelijk 

heeft men dus moeten bouwen 

op kisten en palen. 

Vooral van de laatsten moest 
men gebruik maken door de 
oude bouwoverblijfselen in den 
grond, terwijl ook van oude 
palen kon worden partij ge
trokken. 

De ongunstige verhouding 
van het grondwater veroor
zaakte veel last bij den bouw der 

kelders. De architectuur is renaissance met geschikte beeldversiering; voor het hoofdfront 
gebruikte men gelijkvloers Zweedsch graniet, voor de bovenverdiepingen Silezischen 
zandsteen. De binnenbouw sluit .ich aan den uitwendigen vorm aan: bij het bierhuis en voor 
de zalen der hotel-restauratie ging men over in den barokstijl, het koffiehuis is echter 
Moorsch en voorzien van schoone zolderingen en pilaarbeklèedlngen. de wanden met spiegels en 
geschilderd glas. Het hotel is door den bouwmeester L. Heim wat aangaat de inrichtiqg 
der bovenverdiepingen voorzien van huisraad, meubelen, versieringen enz. en 18 maanden 
na aanvang van den bouw (November 1888) kon het worden geëxploiteerd. Het ds 
geheel electrisch verlicht, de aanleg der machihes bevindt zich op het terrein zelf en 
verstrekt met 170 P.K. licht aan ^ ' g l o e i - en 60 booglampen. Twee machines, elk 
van 65 P.K. z.jn met de dynamo's onmiddelijk gekoppeld, daarbij nog een machine van 
40 P.K. die andere werkzaamheden kan verrfdhten. 

In den regel wordt 's avonds slechts door één der groote machines gewerkt zoo 
noodig met een der kleine. Tevens wórdt door dezb machines zorg gedragen voor de 
hydrauhsche liften en. voor de ventilatie. De stoom dient tot verwarming en alle lokalen 
u.tgezonderd 60 door kachels verwarmd, worden door middel van waterdamp op tempe-
ratuur gehouden. Voor het beware* van stoom heeft men een groot ketel reservoir aan
gelegd, dat op gezette tijden warmte kan verspreiden. De kachels der kamers worden 
gestookt van uit de brandvrije cortidors. 

De hotel-restauratie, die door het Berlijnsche publiek druk bezocht wordt, is zoowel 

van uit de vestibule als van de straat direct toegankelijk. De binnenhof dient des zomers 

voor de gasten, de kamers der eerste verdiepingen zien er met groote, breede balcons op 

Op de eerste '^dieping vindt rafen lees- en damessalons nabij den trap en uittfo-' 
mende op balcons. Aan alle verdschten, die de comfort van een modern hotel stelt is 
op schitterende wijze voldaan. 
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Eon nlenwe iryve om trappen te bekllmmon rotirenB Amlot* 

Wij geven een afbeelding van een nieuw systeem ter vergemakkelijking van het 
lïrappenklimmen. Reeds op de Parijsahe tentoonstelling trok deze inficlïtlng, die aange
bracht was op somtai«e punten in de maohinegalerij,. de aandacht van velaa. Niettegen
staande de steilte van de trap en de beperkte ruimte, die men aan het toestel lm de 
machine-galerij had gegeven, werkte het uitstekend. 

Deze uitvinding is zeer onderscheiden van de overige liften en- ascen^eurs en treedt 
op dit gebied dus niet als concurrent op. 

De toepassing toch is niet gejchikt tot het vervoer van veel menschen, alleen voor 
particuliere woningen en voor zulke gebouwen waar geen groot personfcaverkeer plaats 
vindt. Daarbij zullen in die gevallen de aanmerkelijk lagere kosten van aanleg en de 
eenvoudige wijze van bedlening (geen' afzonderlijke hulp is daarbi/ noodig) de'toepassing 
ten zeerste aanbevolen. 

Het nieuwe stelsel bestaat uit een bewegelijke lift, een soort platform daA aangebracht 
l ^ f an de bestaande trapleuning; deze lift volgt de wendingen, der trappen en neemt la 
beweging pijnde niet meer plaats in dan een op- of afgaande persoon. Inden stand van 
rust, kan men het platform opslaan tegen de leuning, en is de doorgang dus volkomen 
vrij. Voor elke verdieping heeft men een afzonderlijke lift, zoodat, al kan ook elke slechts 
door een persoon tegelijk worden gebruikt, toch 3 h 4 personen de inrichting van verdia-
ping tot verdieping kunnen gebruiken. 

Zoo kan ook een persoon naar beneden gaan 

en de ander naar boven enz., hetgeen natuurlijk bij 

de gewone liften niet mogelijk is. De inrichting kan 

naarmate de afmetingen van de trappen verschillend 

zijn. De constructie bestaat uit drie deelen: de geld* 

ding, het bewegelijke platform en de motor, 

De eerste bestaat uit platte ijzeren rails, zooal» 

m de figuur is te zien, evenwijdig aan de trapleu

ning en zeer nabij deze aangebracht, terwijl zij ge

steund wordt door kleine zuilen of pilaren. Op deze 

geleidingsrails loopen de raderen van de lift, die 

bestaat uit een verticaal opgestelden kleinen rol-

wagen met horizontaal (op en neerslaand platform.) 

De motor, die zoowel hydraulisch als electrlsch of 

van een andere soort kan zijn trekt den wagen door 

middel van een ketting of kabel naar boven, de 

krachtoverplanting geschiedt echter niet alleen direct, 

maar ook indirect. 

Door eene kleine kruk kan de persoon, die van 
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de lift gebruik maakt, zelf de beweging doen aanvangen of ophouden, daar de motor in 

een andere richting draalt, naarmate de wagen daalt óf stijgt. In Parijs gebruikte men 

aen dynamomachine, systeem Miot, en werd evenals voor de rollende bruggen van elec-

trisehe krachtoverplantinfj gebruik gemaakt, daar hier, waar de clectriciteit tot jjelmiik was 

gereed gemaakt, men door het aanbrengen van twee draden den aanleg van de buizen voor 

CAS hydiauiisrhr toestel kon vervangen. In de praktijk Cal Sten echter om yerschillciule 

redenen de hydraulische kracht wel verkiezen. H-J 

Ben heaffefabrleknohoorsteea. 

Reeds meermalen wezen wij er op, hoe een streven bestaat de schoorsteenen der 

fabrieken, de torens der industrie, hooger te bouwen. Vooral uit een gezondheids-oogpunt 

voor de aangrenzende terreinen der fabrieken is hiervoor veel te zeggen. Bij vele inrich

tingen toch zijn de gassen; welke uit de schoorsteenen ontsnappen, zeer schadelijk voor 

de gezondheid en doet men verstandig deze hoog in de lucht te verspreiden. Te Pall River 

(Massachusets) maakte men een schoorsteen ter hoogte van 105 M. voor de gassen van 

4 nieuwe metaalfabrieken, welke toebehoorde aan de Fall River IJzer-Maatschappij. De 

middellijn was 9 Meter aan het grondvlak en 6 M. 30 aan de bekroning. De inwendige 

doorsnede is overal dezelfde en wel 3 M. 30. Twee hoofdverbindingen van 3.85 X i.8o 

leder, stellen de gemeenschap daar met de 40 ovens, die stoom leveren voor 4 machines 

met.driedubbele expansie, en ieder van 1350 P.K. 

Deze reeds buitengewoon hooge schoorsteen, hoewel men 

in verschillende landen van Europa reeds hoogere bouwde, 

wordt nu belangrijk overtroffen door een, die gebouwd wordt 

voor de Keizerlijke gieterij te Halsbmeki bij Freiburg in 

Saksen. Ook hier is de hoofdoorzaak de schadelijke uitwase

mingen voor de naburige streek. De hoogte zal bedragen 

138 M. en de inwendige doorsnede 4 M. 80. Het project is, 

van den ingenieur l hi/>/>iifr; de plaats is aan den rechter 

oever der Mulde met het grondvlak 79 M. boven dat der 

werkplaatsen gelegen, zoodat de schoorsteen in werkelijkheid 

zich 217 M. boven den grond verheft. De bouw is toever

trouwd aan den Heer Htinicke. De sokkel is vierkant en 

heeft 12 Meter aan iedere zijde; daarop een voetstuk van 

8 M. 70 hoogte, waarboven de schoorsteen. Daar de fabriek 

iiun den anderen oever der rivier is gelegen, zoo moeten de 

verbindingsbuizen langs een brug worden aangelegd; hun lengte bedraagt 984 M. De 

gehuele constructie is van metselsteen. De prijs van den schoorsteen alleen bedraagt 

/ 7S'Ooo, terwijl de inrichting ter verbinding met de fabriek ongeveer het dubbele kost. 

De bestijging geschiedt door middel van een lift, die in beweging wordt gebracht door 

een machine, die zich verplaatst naarmate de werklieden hooger komen,. 
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De brand Tan don Bohtnwbnrg: te Imsterdnm. 

Ook op het Lpidscheplein wisselde de toestand. - - Had Amsterdam het jaren lang 

gedaan met een gezellige schouwburgzaal, waaromheen een houten betimmering die ieder 

met acbrik bij de gedachte aan gevaar vervulde; en die tegeijjk een grief was van een 

elk die slechts een grein schoonheidsgevoel bezat, het is thans tegenovergesteld. De mo

numentale buitenwand bleef en al het innerlijke van veel grooter waarde zoo uit kunst als 

uit een herinnerings-oogpunt, ging in de vlammen op. Het is een ledig, dat in geen. jaren 

meer gevuld kan worden. — Toen die vlammen hun vernielingswerk volbrachten, ging bij 

elk van de duizende toeschouwers heel wat om. Meest allen stemde het droef zooveel 

kunst op eens vernietigd te zien. Waitier, Snoek, Majofski, Mevr. Kleine, 't was alsof aUe 

herinnering aan hen op eens herleefde. Geen wonder dat wij die weten hoe de verbouw 

van den schouwburg een onzer knapste en geestigste vakmannen, den nog niet vergeten 

aannemer J. C. van der Kley de vreugde en het grootste deel van door vlijt verkregen 

kapitaal ontnam, waardoor zijn levensjaren zeer bekort zijn, ook voor de gedachte oprees 

en bij velen ter sprake kwam. Het deed ons goed, 't was een stilzwijgende hulde. Geen 

had er zooveel voor gegeven, zonder eenige erkenning. Zouden wij instemmen met het 

oordeel van dien vrome, die in het vernielingswerk hoogere macht zag, en het daaraan 

toeschreef, dat de eene tempel der kunst de andere op gelijke wijs steeds volgt, dan 

zouden wij evengoed kunnen aanvoeren, dat het offer daar gebracht, rekenschap heeft 

gehouden, want- van dien , kant verkreeg de herbouw niets geen zegen. - Ons bestek 

vereischt geéi onderzoek, 't Was enkel een visioen. - - De schouwburg is met afzijn 

rijkdom verloren en slechts de gevels met ramen, bekroond door /.waarhoofdige engelen-

kinderen herinneren ons aan het verleden. 

Wat zou het geweest zijn, wanneer de brand was ontstaan tijdens een uitvoering met 

een zaal vol van toeschouwers. Die vraag zal elk deskundige zich zelf wel hebben 

gedaan bij het zien wegslinken van alles wat met zooveel zorg daar was bijeen gegaard. 

De gedachte wekte reeds angst. Geen stuk gered 1 terwijl de ochtend naakte en al het 

grillige van het gevaar zich kleiner toont, dan wanneer de duisternis den gloed verhoogt, 

en alles zooveel te schrikkelijker teekent, waarbij honderden door angstgeschrei de werk' 

kracht breken. Dan was het een poel zonder uitgang geweest, want wat er was had spoedig 

opeenhooping afgesloten. Hoe zwaar de slag ook is, daar werd nog veel gespaard. Het 

had nog erger kunnen zijn. Hoe vele verbeteringen ook aangebracht, het feit deed zien, 

zij hadden in zulk ge«d weinig uitgericht. De enkele brandtrap aan den voorgevel, diedJ 

godin der kunst terecht zoo bestraffend heeft behandeld, was wellicht geheel vergeten ge-

worden, die langs den achtergevel hadden slechts een ander verloop aan de levensbekor-

ting gegeven. In zulk een toestand mochten de muren zich wel verwijderen, om uit- en 

inwendig te vereenen. Voor reddingswerk had de schouwburg weinig waarde. Nu is de 

romp gewrongen naar wat bestond, want daarmede hadden de bouwmeesters rekening 

te houden, waardoor hun werk niet vrij kon worden opgevat, en wordt diezelfde romp 
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dus ondoelmatig voor elke nieuwe aan de eischen van onzen t^d beantwoordende gedachte. 
Bij een nieuwe schouwburg zal daarom het oude weinig voordeel meer leveren dan wat 
van Van Hove's verdienstelijken arbeid nog gespaard is gebleven — of zal dan wellicht 
tevens in duurzamer materiaal kunnen Vereeuwigd worden. — Ook van gemeentewege zal 
de oprichting bezwaren hebben. Amsterdam is nog zoo nooddrijftlg, dat oudere rechten 
zich eerst zullen doen gelden, voor aan een herbouw kan gedacht worden, daarbij behoort 
een schouwburg niet tot ieders lievelingsoórd. Menig geschermutsel beloofd het inAmstela 
raad. Toch kan de hoofdstad zijn tempel niet missen. Opdat onder alle getwist de schouw
burg geen levensgezellin worde van de beurs, om jaar in jaar uit dieper in de doos der 
vergetelheid gedrukt te worden, is het zaak dat partikulier initiatief z!ch er voor spanne. 
Het zou voor goed ons gemeentebestuur van telkens wederkeerende bezwaren ontheffen. 
Rotterdam was machtig genoeg voor zulk een daad, en mag trotsch zijn in het werk van 
Verheul gevonden te hebben een vereenigingppt̂ nt dat glansrijk het vergelijk met ons 
thans verleden kan weerstaan. — Datzelfde kan ook bij ons geschieden, waar de rij der 
bouwmeesters zich niet met één enkele afsluit. Maar dan ook toegezien, dat het onvol-
komene, wat gelukkig niet bewezen is, verdwijne en het oog op het gevaar gericht, dat 
zulk een opeenstapeling van menschen met zich brengt. Hoe droef het feit ook is, het had 
een nuttige leering. 

U e c I a m « W e d s t r IJ d. 

Op weg tot beter zijn wij wat betreft bovengenoemde wedstrijd, waarvan het program 

is opgenomen in aflevering 4. 

i e Ontvingen wij van den Heer C. J. H. Haeck firma Wed. J. Rave te Zwolle het 

volgend schrijven: { 

Xiroilti, don SO Februari 1890. 

Aan de Bedaotle van hot Vademecum der üoimrakken, •materdam. 

Mijnheer I 

In het bestt gekomen van n". 4 van don Jaargang 1890, waarin U myiio wodatryd besohrUft, heb ik de oer 
U te berichten, dat wat betreft uwe aanmerking op Art. 6 Ik het daar niet met U oens bon. Waarom vraag Ik 
te veol, wanneer ik aohrUf dat de ontwerpen mtjn eigendom biyven. Het soudo toch waarlijk niet lumgiiiOi, dexulvu 
terug te /.onddii, en aladnn da kana te loepen dat de ontworpen, met een atet kleine wUKlglng, door oonoorenten 
werden overgonomon. Ik heb meermalen een wedatrtjd in de Tooneelapeelkunit modegoumukt, daar werden ook 
«ent zoor veel koeten voor repetltlei ei relakoaten gomnakt, torwl)! men aladan ook de kana liep van niet bekroond 
te worden, en dus teer veel kotten numkto voor niets, torw 1)1 de ultsohryvende voroonlging er reeds van profltuordu. 
Bit idee heeft i>i) m|| voorgeaeten. Wil men cloh daar niet aan onderwerpen dan moet men niet inaenden. Wat 
«we verdere opmerkingen betreft, uit bUgaande olronlalre anlt U alen, de W|)KO van bekronirg is gewUsigd, daar 
de mogelUkheld voor knoelery niet is te voorkomen. Ging alles eerlJIk in it)n werk dan leedt het geen twUi'ol of 
l)() de eerste wUze van beoordoolen kreeg ik het beste rn/am«-bl|]et. Wat tooh Is bet geval. Eet ontwerp hetwolk 
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, by ht-t publiek het .irmont die an^aoht trekt is voor m\} ale reolame-blljet he.t moost gesobtlite al zit er In eea 
:uuloro toekonlng o,ok meerdere ^unstvaardtgheld* 

,0m, nu de zaak op geheel zuiver terrein te brengen, heb Ik drie Heeren, waarvan twee teekenaan en bonw-
kundlgen en de derde een handelaar, welke ook vrsl aafi reolamo doet, ultgenoodlgd als Jury op te treden on cal 
na afloop van den weiiHirjid, de namen dier iieenn medcdeelen» 

Vertroowende dat na dece mededeellngen 17 de deelneming zult aanwakkeren, verbiyve 
Hoognchtend, 

van liMd. de Dienstv, Dienaar, 
C. J. H. IlAK(!K, 

firma Wed. J. B A T S . 

2e 1 )<• navolgende circulaire: 
HijnliMr! 

Naar aanleiding vim aan* on opmerkingen vim Terschlllende bevoegde z||den ontvangen, heb Ik de eer U te 

berichten, dat de bepalingen Tan den wedstryd, wat betreft de Artt. 8 en 9 zyn gewijzigd en Toor die twee Artt» 

één nieuw artikel 8 In do plaats li gekomen, hetwelk luidt als volgt • 
A B T . 8. Door eene Jury van drie leden zal ovor de bekroning worden beillit» 
Ka afloop van de wedstryd zullen do namen der Juryleden bekend gemaakt worden. 
Vertrouwende, deze nlenwe bepnling tol nog meerdere deelneming aanleiding zal geven, verblllve 

Hoogachtend, 

U E d . D w . D i e n a a r , 
C. J. il. IIAKCK, 

Het geheel geeft ons den indruk, dat de prijs-uitachrijver te goeder trouw handelde, 
zonder daarbij rekening te houden met wat de ervaring geleerd heeft in dergelijke gevallen 
te moeten doen. Er is een jury gekomen, en het wel is waar nieuwe, maar toch zonderlinge 
denkbeeld van beoordeeling vervalt daardoor. Wij hebben nu nog moed dat ook het 
andere bezwaar zal opgeheven worden, waardoor de prijsvraag meer en meer het recht 
op beantwoording zal verdienen. Het vergelijk bij eene wedstrijd in de tooneelspeelkunst 
met deze prijsvraag gaat niet op. Men maakt kosten, geeft zijn tijd ten beste, tot zooverre 
staan beiden gelijk. Maar na afloop gaan de Heeren spelers bekroond of onbekroond naar 
huis en worden niet gevangen gezet of verder onschadelijk gemaakt', dat gebeurt hier, daar 
alles wat inkomt ingirektnd wordt. Dat misbruik van de teruggezondene ontwerpen zou 
gemaakt worden, kan toch niot voorkomen worden, ieder kan van zijn werk een calque 
nemen. Bovendien zou dit niet voor de jury pleiten, die toch geroepen is het beste voor 
den prijsuitschrijver te kiezen. Wil men de keuze ruimer, dan loone men de twee naastbij' 
komende met accessit prijzen en gaan deze daarvoor eveneens in eigendom over; dat is 
ten minste eene bepaling die redegevend is. Op die wijze zou de vlekkenzeep al de 
vlekken aan het program ontnomen hebben en haar reclame verdienen. 
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J VERHEUL Den., Arohitoot 

(Bij (U plaat) 

M^Ht woonhuis is geplaatst op een terrein, met weinig ruimte aan den weg, terwfll 

het naar achteren aanmerkelijk breeder wordt. De bestemming is voor kantoorlokalen 

to monsteraalen, voor de firma Lukwel en Tiele in tabak. De kantoren zijn aan de 

straatzijde, de monsterzalen achterwaarts gelegen. De verdieping alleen op het voorge

deelte, is voor den huisbewaardww • Het metselwerk van den gevel bestaat uit donker-

rooden verblindsteen, met natuurlijke Zwitserschen zandsteen. 

De metalen liohttoren te Fort-TeDdres. 

Naar aanleiding van de hpogstbelangrijke inzending, wat betreft.de inrichting van de 

.Fransche vuurtorens op de laatste wereldtentoonstelling, willen wij trachten een beschou

wing te geven over bouw en inrichting van 4en toren te Port-Vendres, welke door haar 

oorspronkelijkheid de aandacht trekt. 

http://betreft.de
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De aangewezen plaats was de punt van het havenhoofd, dat den ingang van de 
.haven tegen ^te-hooge zeeön beschermen moet. Het doel is om het verlaten en binnen
varen voor de «toombooten, die geregeld dienst doen tusschen Port-Vendres en Algerië 
gemakkelijker te maken. 

Over het algemeen Lm men aaniicmcn, dat de constructie van zulk een kusthcht op 
de uiterste punt van een havenhoofd geen geringe moeielijkheden oplevert, terwijl £ 
dit geval de ingenieurs I'arlier en CuUach nog met tal van abnormale bezwaren te kam-
pen hadden. 

i 

mwÊi 
„m 

Aan de eene zijde moest men tlch in1 

acht nemen voor een te groote opeen

stapeling op de fondamenten va'i het 

hoofd, aangezien dit evenals op de 

meeste plaatsen der Middellandsche zee 

geschiedt, alleen op'kunstblokken rustte. 

Aan de andere zijde moest men een 

bewoonbaar vertrek daarstellcn voor den 

wachter van den toren. De bovenkant 

van de pier) is niet hooger dan 4 M. 

boven laagwaterstand; bij ruw weer slaan 

de golven in volle kracht over het hoofd 

heen en maken alle communicatie met 

den vasten wal geheel onmogelijk. 

Men heeft dus bij den bouw geheel 

moeten afzien van metselwerk en he 

sloot het licht en de woning van den 

wachter te plaatsen op een metalen 

constructie, die zulk een hoogte heeft, dat men verzekerd kan zijn van de veiligheid en 

goede .werkiftg, op vcrMcheideiw dagea gedurende welke men geen gemeenschap heeft met 

den vasten wal. 

•. Ken dergelijke mfetalen cdnrftructie bfeitond reeds in Fmnkrijk te Walde nabij Calais en 

in andere landen heeft racii ook toapa,«ingen van dien aardj maar men maakte daar 

gebruik vuu hellende tjtijleh ma muuleï en rond ijzer, die door dwarsbalken waren ver

bonden. De ondervinding heeft echter aangetoond dat deze methode geen 1 avolging 

Terdient, de li< ihaaldc invloed der trillingen ontstaan door den schok der golven tegen 

de constructie, mankt de stijlen los van hunne verbindingstukken, daarbij zullen de schroe

ven en krammen niet lang dien il .blijven doen. Bovendien zetten zich zeeplanten en wier 

vast tegen de stijlen, waardoor hei oppervlak, waartegen wind en golven beuken aangroeit. 

Naar aanlbldtUg hiervan 'heeft men 'den lichttoien te Port-Vendres zonder tussohen-

verbindingen gemaakt. Mert heeft'zes ijzeren buisvormige kolommen van 14 M. 50 lengte, 

geplaatit op een rcgelmatigen zeihoek van 2 M. 20 iedere zijde. Elke kolom bestaat uil. 

drie deelen het onderste deel van 0,30 M. doorsnede en 0,03 M. dikte is 2 ML diep 
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ingelaten in het blok metselwerk, dat de 
basis vormt van den vuurtoren. Het 
middelste deel met dezelfde middellijn 
maar minder dikte is met het onderste 
verbonden door een cylindervormig beslag. 

Het bovenste deel op dezelfde wijze 

verbonden met het middelste, heeft op 

den bovenkant den metalen vloer van 

het platform en van de wachterswoning, 

waarvan de zijwanden van plaatijzer met 

houten binnenbekleeding zijn gemaakt. 

Slechts op een hoogte van i6 Meter 

.steunen de stijlen elkaar door tusschen-

balken, dus op een hoogte, waar de 

• werking der golven niet meer is te 

vreezen. 
Het oppervlak van de constructie is 

met het oog op den invloed van golven 

en wind tot een minimum teruggebracht. 

De stijlen zijn speciaal voor dit doel ver

vaardigd '• zij zijn geplet en gloeiend aan-

eengewerkt op het aanbeeld. Bij gelijk 

gewicht is het weerstandsvermogen aanmerkelijk grooter dan bij massief en rondijzer; 

men kan alles gemakkelijk vercenigen door schroefbanden en het geheel is stevig en veer

krachtig. Het is niet onwaarschijnlijk dat bij den vooruitgang der metaalindustrie men er 

weldra in zal slagen op nog minder kostbare wijze dergelijke constructiSn saamtestellen. 

De kosten van de werken te Port-Vendres bedroegen / 29.744. Zij werden geleid door 

de zeer bekwame ingenieurs Bernard en Bourdelle. 

Men bereikt de wachterskamer en het licht zelf langs een wenteltrap met een buis-

vormigen ijzeren spil. De treden zijn van hol gegoten ijzer en beweegbaar om den spil; 

«J'rusten allen op vier tappen, waardoor zij kunnen draaien, zonder dat het gewicht der 

bovensten een hinderpaal is voor de beweging. Treden en leuning kunnen worden 

weggenomen. Indien het weder dus dreigend wordt kan de wachter de treden snel weg

nemen en de trap zoodanig stellen als het beste is in verband met weer en wind. 

Hij kan dan van de trap toch nog een geheel verticale ladder maken, waardoor het 

beklimmen van den toren mogelijk is. De trap zelf heeft dan van de golven zeer "weinig 

te duchten. Deze voorzorgen zijn volstrekt niet overbodig; want gedurende de vier jaren, 

sedert de vuurtoren gebouwd is, heeft hij ruwe aanslagen van veel stormen te verduren 

gehad. Vooral in den winter 1887—1888 verbrijzelde een hevige orkaan een deel van 

het havenhoofd en wierp brokken .steen op het platform van den toren, dat is 18 Meter 

hoog. De stevigheid van den toren zelf liet echter nooit te wenschen over. 
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De bovenbouw van metaal met de lichtapparaten enz. werd uitgeroerd door 

Earlier en Co., Parijsche fabrikanten. De Fransche leveranciers van deze soort lichttorens 

evenals die van de electrische vuurtorens en kunstlichten hebben ook in het buitenland 

een goeden naam verworven. 

Ortr de eigenschappen, gebreken en deugdzaamheid Tan het eikenbout. 
DOOK B . F . B O E R M A . 

Het eikenhout is een vaste houtsoort, welke uit harde, zachte, poreuse en elkander 

afwisselende lagen bestaat. 

In het bezit van hare sappen is zij zeer taai, laat zich gemakkelijk bewerken, maar is 

minder sterk en duurzaam, wordt bovendien lichter door gebreken aangetast, dan wanneer 

zij door langzaam te drogen van die sappen is bevrijd. 

Alle eikenhout is echter niet even sterk, en derhalve ook niet even goed tot gebruik 

geschikt. 

Opdat wij den invloed van verschillende omstandigheden op sterkte en duurzaamheid 

•an het hout gemakkelijker zouden kunnen nagaan, zullen wij dit verdeden in sterk, 

middelbaar sterk en zwak hout. 

ie De eigenschappen van'sterk hout. 

Wanneer men een stuk sterk eikenhout afzaagd moet het op de afgezaagde en opge

werkte uiteinden slechts eene kleur vertoonen, dat wil zeggen: de harde jaarkringen mogen 

op de eene plaats niet licht en op de andere donker zijn. De verschillende kleuren, die 

de uiteinden kunnen hebben, moeten slechts ontstaan uit het verschil, dat dikwijls in de 

dikte dezer lagen gevonden wordt, want juist het verschil van de dikte dier lagen, kan er 

toe bijdragen, dat een stuk hout welks uiteinden men voor gelijk van kleur moet houden, 

ons toch voorkomt donkerder te zijn, daar waar de jaarkringen het dikst en het meest 

tegen elkander zijn zaamgedrukt. 

Sterk eikenhout onderscheidt zich ten tweede door dikke, vaste jaarkringen en door 

fijne, dicht zaamgedrukte poreuse lagen. Dit zijn over het algemeen de zekerste zicht

bare teekenen,' welke aangetroffen worden, en waarna men de deugdzaamheid van het 

hout kan beoordeelen. De dikte der harde lagen, even als de menigte der poriën blijven 

beiden onveranderd na elk tijdsverloop. 

Er wordt evenwel hout gevonden, waarbij men veranderingen of afwijkingen opmerkt, 

van dat, wat wij hier als kenteeken hebben opgegeven, (zonder dat men het daarom onder 

het minder deugdelijke moet rangschikken) en welke er in meerdere of mindere mate wel 

toe bijdragen, de sterkte van het hout eenigzins te verminderen, maar niet zoo, dat het 

hout daardoor mindere deugdzaamheid zou bezitten. 

Veronderstelt, dat men zou kunnen aannemen, dat alle jaarkringen van het hout gelijke 

vastheid en sterkte hebben, dat zou het hout dat deze eigenschappen in zich vereenigt, 
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onder de eerste soort, namelijk: sterk hout, moeten gerangschikt worden, want het 

bezit dan niet alleen eene gelijkmatige vastheid over de geheele uitgestrektheid, maar 

kan ook ten gevolge dier eigenschappen tot grootere afmetingen behakt worden, dan 

ander hout waarvan de uitwendige lagen fijner en zwakker zijn. 

Wordt er ook hout gevonden, welks harde jaarkringen over de geheele eindvlakken een 

en dezelfde dikte hebben, dan moeten wij ons daarom toch niet tot regel stellen dat de 

buitenste kringen gelijke vastheid moeten bezitten dan de binnensten, die geduiende vele 

jaren zijn zaamgeperst door den bestendigen druk der schors op den uitersten kring. 

Evenwel blijven wij dit hout onder sterk hout rangschikken. • 

Wij zullen nog aanstippen, dat èr ook hout is, met zulke fijne poriën, en sterke 

lagen te zamen gedrukt, dat zij slechts eene lijn of eene niets beduidende poreuse schei

ding tusschen de harde lagen schijnen aan te geven. 

Dit zijn de eigenschappen, die de ondervinding heeft bekrachtigd en alleen gevonden 

worden bij het meest opmerkwaardige onder sterk hout. 

Er is ook hout, waarvan het hart met smalle jaarkringen begint, doch in dikte on

afgebroken toeneemt, tot op zekeren ouderdom. 

Tot deze eigenschap kunnen tweederlei oorzaken het hunne bijdragen. De mogelijk

heid bestaat toch dat het hout gedurende den groei geen gelegenheid heeft gehad de jaar

kringen dikker te vormen, dit kan men daaraan zien, dat de schrale lagen niet harder 

zijn dan de vollere en dat de poriën en de poreuse lagen niet kennelijk verschillen met 

die, welke zich tusschen de andere jaarkringen bevinden. 

De andere oorzaak van deze eigenschap is dat het hout in een achteruitgaande toe

stand verkeerde, toen de boom werd geveld. Men ziet dit daaraan, dat de fijne jaarkrin

gen in hardheid afnemen, hoe meer zij het; hart naderen en dat de poreuse lagen daartus-

schen smal en zoodanig zijn zaamgeperst, dat de poriën over het algemeen gesloten schijnen. 

Er is namelijk voor lederen boom, die niet geveld is een tijdperk waarin hij komt, 

tot zijn hoogst mogelijken volkomen toestand. Hij groeit dan nog wel en zet er jaarlijks 

naar tijdsomstandigheden eene nieuwen ring aan, maar de dikte van den stam neemt nau

welijks iets toe. De schors die anders licht, zacht en taai is, wordt na verloop van jaren 

dikker en vaster; en kan zich niet meer met hetzelfde gemak uitzetten als vroeger, toen 

zij zich om voor nieuwe jaarkringen plaats te maken steeds vergrootte. Daar dit nood

wendig moet geschieden, worden daardoor de binnenste kringen steeds vaster zaamgeperst, 

waardoor de boom wel in vastheid wint, maar van de ringen, het naast aan het hart 

gelegen, worden bij dezen gestadigen druk, de poreuse lagen die zich daar tusschen 

bevinden door den tijd zoo fijn, dat de poriën zich sluiten, waardoor de omloop der sap

pen gestremd wordt. Van af dit oogenblik is de boom in achteruitgang; want deze 

ringen missen de voeding, die hen voorheen onderhield; zoo ontstaat er dus een levenloos 

lichaam in den boom, waardoor hij langzamerhand tot verrotting overgaat. 

Moet men daarom oordeel vellen over hout, waarvan de jaarkringen het fijnst nabij 

het hart zijn, dan is het zaak daar voornamelijk te letten op de donkerheid van kleur. 

Komt het ons echter voor dat de poriën bijna gesloten zijn terwijl de zaamgeperate 
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ringen nog eene gelijke kleur hebben met het overige, dan kan men daaruit besluiten, 

dat het de behoorlijke sterkte bezit, maar zoodra de binnenste zaslmgeperste kringen doö» 

kerder zijn, dan wat het dichtst bij het hart 'is of eene bruinachtig dotlkere, of eien 

mat geelachtige kleur hebben dan heeft de kern van het hout schade geleden; en kan 

niet onder de eerste soort (sterk hout) gerangschikt worden. 

Er bestaat echter nog één kenteeken, waaraan men sterk hout bijzonder kan 

onderscheiden, en ofschoon men het niet onder de zichtbare eigenschappen kan rekenen, 

toch niet mag voorbijgegaan worden, temeer daar het in vele gevallen, beter dan ooit de 

deugd van het hout bewijst. 

Deze eigenschap is de geur, die de sapvolle spaanders van sterk hout moeten hebben. 

Wanneer een boom op een goede grond is gewassen, en daaruit gezond, sterk en 

vast is opgeschoten, dan verkrijgen de spaanders, welke van de afgezaagde einden genomen 

worden, een zure, bitterachtige sterke lucht. 

Sterk eikenhout bezit dien geur in den hoogsten graad, daarentegen riekt zwak bijna 

in het geheel niet of heeft zeer weinig overeenkomst met den geur van het eerste. 

Dat dit kenteeken minder toepasselijk is op hout, dat door uitdroogiug van de 

groeisappen bevrijd is, is iets, dat wij zeker niet behoeven te herinneren, maar dat het 

tevens een onbedriegelijk kenteeken is, wat de waarde van het hout bepaalt, heeft de 

ondervinding menigmaal bevestigd. 

Immers bij het kloven van krommers en andere zwaar hout, kunnen de zagers aan 

de meerderen of minderen tegenstand, die het hout de zaag biedt, en aan de kleur en 

geur van het zaagsel dikwijls vooraf reeds, een vrij zeker oordeel vellen over de 

deugdzaamheid' van het hout, dat zij bewerken, in de meeste gevallen voldoende. 

Nat hout zaagt gemakkelijker dan droog, het zaagsel van het eerstgenoemde is 

donkerder van kleur dan dat van het laatste, bij beiden echter is het donkerder aan den 

' stam dan wel bij den top. 

De gebreken herkent men gemakkelijk aan het zaagsel van het gebrek zelf, of door 

de geur of kleur van de deelen, die het omringen en ook aangestoken zijn; 

Dit zijn de meest voorkomende keiiteekenen welke sterk hout onderscheiden. 

2e. De eigenschappen van middelbaar sterk hout. 

Het middelbaar sterk eikenhout, onderscheidt zich van sterk hoofdzakelijk daardoor 

dat de uiteinden minder gelijkkleurig, de jaarkringen losser en zachter, en de poreuse 

l&gen even als de enkele poriën groot zijn en eindelijk dat de geur der sappen minder 

zuur, bitterachtiger en wranger is dan dien van het reeds besproken hout. 

De uiteinden evenwel van middelbaar sterk hout kunnen In kleur gelijk zijn aan die 

van' sterk. 
Er is hout van deze soort, waarvan de uiteinden eene witachtige, roodachtige, bruin

achtige of grauwachtige kleur hebben. 

Gaan wij de verschillende uiteinden van het hout tot deze klasse bchoorendc nauw

keurig na, nadat zij een korten itijd in de open lucht hebben gelegen, dan zullen wij bij 

velen, de sterke of zwakkere pla&tsen van het hout kunnen onderscheiden. 
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De regen; veroorzaakt, op zulk hout, dat de uiteinden een donkerder kleur aan-

«emen dan die, welke zij korten tijd na het afhakken bezaten, en zij .doen zich donker 

bruin of zwartachtig voor, naar gelang de. oorspronkelijke grondkleur van het hout ge-

vvcest is. 

Evenwel maakt het een groot verschil op deze veranderingen, naarmate het hout 

korteren of langeren tijd aan de werking der lucht is onderhevig geweest, want het 

spreekt van zelf, dat wanneer alle hout even goed was, dat het meest van kleur verandert, 

dat wat het langst aan de werking der lucht is blootgesteld. , 

B.v. Nemen wij aan, dat men veel middelbaar sterk hput, waarbij dp uiteinden 

gelijktijdig zijn afgezaagd, en in de lucht geplaatst, dan zal men, bij eene herbaalde 

beschouwing, niet alleen wanneer het re?ent, en de uiteinden nat zijn, maar ook wanneer 

de zonnewarmte hen eenigzins heeft opgedroogd, de verschillen opmerken, die niet .alleen 

tusschen de eigenschappen van dit hout plaats grijpt, maar. men zal buitendien in staat 

zijn, die plaatsen te leeren kennen, in dat hout zwakker van aard. dan de overige 
doelen. 

Op die \vij?e zullen wij ontdekken, dat er hout is, dat, zoolang de uiteinden door den 

regen vochtig of nat blijven, bij het hart donkerder is, maar dat, van af dat punt 

eenigzins opheldert en lichter wordt. 

Bij ander hout daartegen vindt het tegenovergestelde plaats; terwijl ook bij 

velen de achtereenvolgende jaarkringen eene donkere kleur aannemen, en eindelijk bij 

sommigen nauwelijks kan worden opgemerkt, dat zulks zich voor een gedeelte .van den 

omtrek der jaarkringen uitstrekt. 

Wanneer wij nu de plaatsen beschouwen, waar de veranderingen van dit hout %ich. 

doen kennen ?n die opnieuw nazien, nadat zon en luchtgesteldheid de vochtdeelen 

daarvan hebben doen opdrogen, dan, is er bij de meesten van hen geen zichtbaar kenteek^n 

meer aanwezig, dat zij eenige zwakheid bezitten, die bij dit onderzoek kan worden ontdekt. 

De ondervinding heeft ons echter meermalen bewezen, dat er in een en, het zelfde 

hout plaatsen kunnen voorkomen, die sterker en daarentegen anderen die zwakker zijn, en 

zoo maken wij daaruit het besluit, ofschoon het voor ons niet mogelijk isdoor het uiterlijk 

aanzien alleen eenige zwakheid te bespeuren, dat die plaatsen van het hout minder sterk 

zijn, die de grootste menigte vochtdeelen tot zich nemen. 

. Dit gelooven wij daardoor des te meer te kunnen bewijzen, omcjat.de gebreken gelijk 

zij zich voordoen bij verschillend hout, kortelings na afgezaagd te zijn, steeds kenbaar 

blijven, voornamelijk voor hem, die hierop bij voortduring let. 

Na verloop van eenige jaren hebben deze minder sterke plaatsen een donkerder kleur 

dan het overige gedeelte van het hout; niet alleen wanneer zij nat, maar zelfs pok wanneer 
tl) ,droog zijn. , 

gerui t kan men besluiten, dat om de deugdzaamheid van middelbaar sterk hout te 

beoordeelen naar de kleur, dit niet zoo moeielijk is wanneer men het op hetzelfde oogen-

blik kan zien, wanneer de eenden worden afgehakt, maar dat dit voor ons niet mogelijk 

{*, nadat die einden door de werking der lucht van hunne sappen zijn bevrijd, , 
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Het oordeel over het middelbaar sterk hout is dus onzeker, aangezien het hout beter 
schijnt dan het werkelijk is. 

Wij hebben hierbij aangemerkt, dat de gebrekkige plaatsen donkerder worden, indien 
zij vele jaren de vochtigheid tot zich trekken. Dit heeft dikwijls aanleiding gegeven, dat 
hout dat zoolang gelegen had tot het droog was geworden, en over de geheele uitgestrekt
heid, of op zulk een afstand van de uiteinden, dat het genoegzaam droog was, daar waar 
men het afzaagde, bij het in gebruik nemen het bijna onmogelijk was eenig gebrek te 
ontdekken, daar de uiteinden een ongelijken kleur bezaten, 

Komt het echter weder' voor, dat het hout door de regen wordt bevochtigd, dan 
Wordt de zwakheid terstond zichtbaar, omdat de gebrekkige plaatsen^ die losser zijn, 
eene grootere hoeveelheid vochtdeelen tot zich trekken en daardoor donkerder van kleur 
worden. 

Het is een uitgemaakte zaak dat het hout, wanneer men het door langzame 
drooging van de groeisappen heeft beVrijd, eene verbetering ondergaat, die geene 
andere middelen het' kan bezorgen. Zoo vinden wij het toch raadzaam bij houtkeuring, 
steeds de aandacht te vestigen op het karakter, dat het verkregen heeft, toen men het in 
den sapvollen toestand beoordeelde, zoodat men zich niet tevreden stelle met het deugdzaam 
te keuren, doordien het na door de werking der lucht van hare sappen bevrijd te zijn, seen 
gebrek meer in zich vertoont. De ondervinding heeft geleerd, dat al worden die gebreken 
niet zichtbaar bij het bewerken van dit hout, wij tenminste wanneer er eene herstelling 
moet plaats hebben, die zwakke plaatsen terstond kunnen onderscheiden, doordien deze 
van de beteren daarin zullen verschillen, dat zij vroegtijdiger door ziekte worden aan
gegrepen. 

Wij zullen terwijl wij de hier opgegeven eigenschappen van middelbaar sterk hout 
tot grondslag leggen, slechts aanmerken, dat er hout gevonden wordt waarvan de harde 
lagen voor het uiterlijk meer zamen geperst schijnen te zijn, maar de poriün daarentegen 
fijner en duidelijker voorkomen, en eene mindere ruimte tusschen de harde lagen in> 
nemen; dat er daarentegen wederom ander wordt aangetrofTen, waarvan de harde jaar
kringen vaster, taaier en zwaarder zijn, maar waar tusschen de poriën eene grootere ruimte 
vervullen, dan deugdelijk schijnt te zijn, en eindelijk dat er hout wordt gevonden, met 
harde en poreuse lagen die eene ongeregelde dikte bezitten, maar over het algemeen 
fijner zijn. Al het hout, waarvan aan de deugdzaamheid iets ontbreekt, behoort steeds 
onder middelbaar sterk hout gerangschikt te wordfin. 

Wij hebben tot dusverre alleen de kenteekenen opgesomd waardoor middelbaar 
sterk hout zich van sterk onderscheidt naar het uiterlijk, hetwelk de uiteinden bezaten in 
den sapvollen toestand, en hoewel wij moeten bekennen, dat men' het hout het best kan 
keuren, wanneer het nog in dien toestand verkeert, zoo moeten wij toch toegeven, dat 
het ook van zeer veel gewicht is de veranderingen te kennen, welke als gevolg van de 
Werking der lucht op de afgezaagde uiteinden van het hout plaats grijpen' 

Reeds hebben wij eene vergelijking gemaakt tusschen de eigenschappen, die er 
bij sterk en middelbaar sterk hout in sapvollen staat gevonden wordt. Plaatsen wij. 
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'bijvoorbeeld deze beide soorten hout in een loodt ter uitdrooging, dan zullen wij na 
verloop van eenige maanden bij het beschouwen ondervinden, dat sterk hout welks kleur 
witachtig was toen de uiteinden hunne groeisappen nog bezaten, nu, nadat door den 
Invloed der lucht deze sappen zijn opgedroogd, geelachtig is geworden. 

Deze kleursverandering draagt er alles behalve toe bij om het hout een aangenamen 
kleur te geven, of dat wij eenig ander oordeel zoude vellen, dan datgene, hetwelk wij 
vroeger hadden uitgesproken, want zuiverheid van de vaste laag en het sterk uiterlijk, 
zoowel als de fijnheid en de menigte der poriSn worden ook nu gevonden, en doen zich 
ook in drogen toestand van het hout voor als zoovele kenteekenen van deugdzaamheid. 

Wanneer wij tegelijkertijd middelbaar sterk hout beschouwen, dan zien wij dat 
de verandering welke er in de kleur van de afgezaagde uiteinden heeft plaats gegrepen, 
veel tot voordeel van dit hout heeft gestrekt, want al heeft de werking der lucht er niet 
toe medegewerkt, om de grondkleur der afgezaagde uiteinden aanmerkelijk lichter 
te maken, dan die hetwelk het In den sappigen toestand bezat, moeten wij toch 
verklaren, dat de kleur door de werking der lucht zuiverder is geworden, wijl de aappen 
in de donkere plaats ten naasten bij zijn opgedroogd, waardoor de jaarkringen een 
veel voordecliger kleur hebben verkregen;' 

Door deze vergelijking van de kleur der uiteinden, wanneer het hout vol van sappen 
en dan wanneer het droog Is, verkrijgen wij niet alleen eene bevestiging van het vroeger 
gestelde namelijk: dat de kleur welke de uiteinden van middelbaar sterk hout aanneemt, 
nadat door de invloed van de lucht de sappen zijn opgedroogd, aangenamer is dan die 
zij ia sapvollen toestand bezaten. Wij werden er ook tegelijkertijd van overtuigd, dat de 
grootte der poriSn, zoowel als de verhouding tusschen de dikte der zachte en harde 
lagen, onder elke verandering, welk» het hout door den invloed der lucht ondergaat, 
dezelfde bleven, en daardoor een zeker kenteeken gaven, waardoor men sterk van middel 
baar sterk hout kan onderscheiden. Toch zou men nog dikwerf kunnen mistesten, wanneer 
men een oordeel velde over hout, dat droog is, omdat de donkere plekken in de uiteinden 
van middelbaar sterk houli, dat in eene loods ligt, bij de meesten na verloop van eenige 
jaren verdwijnen, waardoor hunne uiteinden, met betrekking tot de kleur even helder 
wordt als wel van dat, wat zich als sterk hout onderscheidt. 

3e. De eigenschappen van zwak hout. 
De derde klasse namelijk zwak hout, verdeelen wij In dat, wat uithoofde van de 

dikte zijner harde lagen los en broos is, en in d.u, wat door de gebreken, die zich 
op de uiteinden voordoen, niet geschikt is, om op de afmetingen, welke het bezit, ge
bruikt te worden. 

Het eerst vermelde hout, dat om het dikwijls onbeduidend verschil, dat er tusschen 
de harde en poreuse lagen bestaat, slechts weinig vastheid en duurzaamheid bezit, la 
ilechts van zeer geringe waarde voor hechte en sterke bouwwerken. 

Geel en geelachtig 'bruin zijn de meest voorkomende kleuren die de uiteinden van 
dit hout bezitten, maar daarvan geelachtig bruin het meest, want zelden vindt men er die 
in kleur aan de wit- of roodachtigen eik gelijk zijn. 

I 
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De uiteinden van zwak hout van geelachtige kleur kunnen van elkander verschilled. 

Bij enkelen dezer kunnen de harde lagen, even donker zijn, terwijl de poreuse lagen bij 

eenigen-er van geelachtig bruin, en bij anderen weder min of meer wit- of geelachtig zijn. 

Indien wij deze vergelijken willen met eene, van de vroegere beschreven soorten, da» 

kan dit naar ons inzien niet anders geschieden, dan alleen in betrekking tót de kleuren, 

want ons' oordeel over de deugdzaamheid van bet hout is hoofdzakelijk gegrond, op het 

geen wij opmerken wanneer wij de afgezaagde uiteinden beschouwen. Wij. ontdekken op-

deze wijze nirts, waaruit wij tot eenige overeenstemming kunnen besluiten, welke moge-

lijk is wanneer een strenger onderzoek ingesteld ware, en had kunnen ontdekt worden, 

tusschen de eigenschappen van dit en ander hout, dat buiten twijfel zou hebben bewezen, 

dat het tot een en dezelfde soort behoctde. en dat het verschil alleen daarin bestaat, dat 

de harde Jen poreuse lagen bij het een grooter dan bij het ander is. 

Het zwakke geelachtig bruine hout is het be»t te vergelijken met de bruinachtige eik. 

Wanneer wij de dikte der harde en weeke lagen o( de grootte en menigte der poriën 

beschouwen, in deze beide ongelijk gekleurde houtsoorten, dan zullen wij, wanneer wij 

het onderzoek slechts op bovengenoemde wijze verrichten, daaruit niets kunnen afleiden, 

hetgeen voor de een of ander der beide soorten, eene voordeelige uitkomst zou kunnen 

opleveren. Wij vinden ook hout van beide kleuren, waarvan de harde en poreuse lagen 

even regelmatig gevormd zijn, en even gelijke breedte hebben op den zelfden afstand uit 

het hart, terwijl de poriën, voor zoover het oog zulks kan nagaan, insgelijks even groot 

en even talrijk schijnen, te zijn. 

Wanneer wij andere vergelijkingen maken zien wij, dat tusschen het hout van rood-

blauwe kleur er kan zijn, waarvan de zichtbare eigenschappen beter voorkomen dan, die, 

welke het deel zijn van hout van geelachtige kleur, terwijl wederom andere onderzoekingen 

het tegenovergestelde leeren kennen. 

Willen wij eindelijk nasporen in lucver hetzelfde hier het geval is, evenals bij "betere 

houtsoorten, namelijk, dat de jaarkringen in een en hetzelfde hout eene verschillende dikte 

kunnen hebben, dan zullen wij ondervinden dat, ofschoon de harde lagen hier slechts eene 

geringe dikte bezitten, er toch gevonden worden, zoowel van roodblauwe als van bruingele 

kkur, wier jaarkringen fijner zyn tegen het spint aan, ja er wordt zelfs hout gevonden, 

wier harde jaarkringen bij het hart V,. duim (0,002 M.) dik zijn, doch bij welke deze 

dikte zoozeer tot tegen het spint vermindert» dat slechts enkele rijen van poriën, die op 

eenige plaatsen zichtbaar zijn, dS zekerheid geven, dat dit gedeelte van het hout uit harde 

• en poreuse lagen is «aamgesteld. 

Evenals wij vroeger hebben aangetoond, hoe de kleur van de uiteinden van het andere 

^out verandert,, wanneer de lucht.de sappen opdroogt, zoo zullen wij dit ook hier van 
dit hout aanwijzen.. 

Wij zullen beginnen met zwak hout van roodblauwe klpur, en wel in droogen toestand. 

Wanneer wij het beschouwen, zien wij dat het onder de opdrooging de roodachtige 

kleur verliest, en in plaats daarvan een geele kleur verkrijgt. 
De veranderingen van zwak geelachtige hout is na de opdrooging niet groot, want 

http://lucht.de
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ofschoon het lichter is yeworclcn, zoo heeft het toch de grondkleur behouden, terwijl 

wij daarentegen bij het onderzoeken van het drooge uiteinde van het eerst otnschrevene, 

nog niet geen zekerheid kunnen neggen, of dit hout in zijn aapvollen toestand eene 

.roodblauwe of geelachtige bruine kleur heeft gehad. 

Het roodblauwe zwak hout komt eindelijk hoofdzakelijk hierin, met het hout van dra 

kleur overeen, dat zij in vergelijking met die van de geelachtigbruiue kleur, welke overigens 

dezelfde zichtbare eigenschappen bezitten, steeds de zwakste zijn, en wij zien hieruit bij 

vernieuwing, hoe nuttig het is den aard van het hout aan de kleur te leeren onderscheiden *, 

iets dat wij wel niet durven beweren te kunnen doem, wanneer hout droog is, maar daar 

waar hout, hetzij tot planken gezaagd, of over de halve lengte gekloofd wordt, zal 

toch, zelfs wanneer het hout in zijn geheel is, het voorkomen heeft van door en door 

droog te zijn, in vele gevallen, 'evenredig in dezelve nog zooveel van de kleur zijn over

gebleven, dat wij in staat zullen kunnen zijn te bepalen, tot welke soort het behoort. 

(Wordt vervolgd.) 

ii ii I <i'/-1> m <* h o u t e n p a r k e t v l o o r e ib 

Ter Parljsche tentoonstetlhi^ trof men eed nieuwe uitvinding a«in op "het gebied 

Van vloerbekleeding, wiardbor het zeer gemakkelijk gemaükt wordt oude beschadigde 

vloeren in'! korten'tijd geheel nieuw te beklecrlen, zonder dat het lioodlg is'net Oude weg 

te nemen. Deze soort van matten, houttapijt genaamd, zien er evenals een parket uit en 

bestaan uit i cM. breede strook van verscheidene harde houtsoorten, als noten-, esschen-, 

kersen-, mahoniehout enz. Deze stroken, worden door middel van ijzerdraad bij wijze van 

weeftouw aan elkaar verbonden. De groote buigzaamheid vermeerdert1'in hooge mate de 

.duurzaamheid ; het kan toch een belangrijke belasting dragen, zonder beschadigd te worden, 

terwijl het door de zorgvuldige •jbÉvestiging tniet JaMtf elkaar kan worden getrokken. In 

Engeland vooral ia men op vele plaatsen met de toepassing van dit vloermateriaal be

gonnen, zoowel in kantoren als in particuliere woningen en hotels. Elk meubelmaker en 

bekwaam werkman kan zonder bezwaar in korten tijd zulk een vloerbekleeding plaatsen. 

De firma dg Beukelaar te Antwerpen, Rue Oicrkxciis ;/". .,'./, tracht deze uitvinding overal 

bekend te maken en paste deze zelfs toe om wanden en zolderingen mede te bekleeden. 

Als voordeel wordt daarbij genoemd, dat als dé samenvoeging goed is vervaardigd, 

het indringen van stof en insecten wordt verhinderd. De genoemde firma zend op verzoek 

.teekeningen na opgave van maat der kamers aan belanghebbende^, .en is natuurlijk ook 

genegen de kosten van aanleg enz. op te geven. 
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Brom, koper en andere metBalwerken verkrejen op bllUlken wejf. 

Het aanbrengen van bovengenoemde materialen geachledt gewoonlijk «er apaarxaanw 
Dat vindt zijn oorzaak vooral in de koBten. Waar wij gewoon zijn onze bouwwerken te 

wringen naar de bouwsom, en den veelal weinig speling laat, kan aan dergelijke weelde 
niet gedacht Wij. maakten dezer dagen kennis met een vinding, die een ware middelaar 
in dezen toestand is. De Heer RuJ<>//>A Jacobi, Qutllijnstraat j , Amsterdam, vertegen-
woordigt een fabriek te Munchen, waar men op meesterlijke wijze allerlei versieringen, 
figuren, vazen of wat ook in gips vormt. 

Over dat gipsen voorwerp brengt men dan door het in een bad dompelen, een laag 
.galvanisch brons of ander gewenscht materiaalgehalte aan. Die laag is slechts 0.002 M. 
dik (kan ook dikker) en vordert daardoor weinig' metaal, alzoo ook bijzonder weinig kosten 
in verhouding van wat tot heden geleverd is. Ter bekleeding van enkele deelen van. 
granieten zuilen of dergelijke bouwfragmenten bij magazijnen enz. heeft dit groote waarde. 

Ook voor versieringen aan te brengen op natuurlijken steen, of in vestibules, tusschen 
pleister- en marmerwerken, is het zeer geschikt. Het weinige gewicht en tevens de bij
zondere sterkte bij het mogelijk indrukken, waarborgen het materiaal eene goede toepas
sing. Voor beelden en groepen lt het een merkelijke wijziging, zoodat vooral voor vrij
staande kunstwerken, alsook voor fonteinjen enz. het ten volle aanbeveling verdient. Wij 
geven in overweging bij het maken van eenig verdienstelijk werk, deze vinding eens te 
raadplegen en inzage te nemen van de modellen, die de Heer Jacobl in bezit heeft. 

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

Raadl i u l s S n t p b e n . 

D e navolgende antwoorden k w a m e n op de prijsvraag i n : 
1 oirijei mot twoo Ingoichrovon vlerksnton. i 8. P. Q. Z. « En attendant; 4 8. P. Q. Z.; 6 Die geert 

wat lij! hoeft, 1i waardlB flat hö loefti 8 Ben haho maan; 7 Paoo et Juitltl»i 8 Ai 9 Préienter; 10 O.» 
11 Inflaenia; 1» Wel doordacht in. haait TolWaoht; 18 Sam BóiïVol; U Ben iter waarin It. / . ; 18 Palltts1! 
16 crimrwlmii Z..| 15 ZutijJien jim) IH PM tlrloliook In oen «Irkel, 19 Bonwkuniti 90 Publu» oonillta, PublloM 
Müotl; «1 Plnli ooronat opui; 9 9 R . H . ; 98 eenvoud', 94 Ben vraagteekeni » . Ara longa, vlta brevln 30 
Themli; « A m o u d ) 98 Maar; 99 Haaiti 80 Oarollna; ni. M,; 89 IJuel. 88 8. P. Q. Z.| MZutpbenf 
86 Holland j 88 Tantalui; 8 7 ^ ; 88 'iQraTenhof (D ; 80 8. P. Q. Z.; 40 Z. In een kram geteekend) « 
'iGramhof (9>! 49 B. on W.; 48 Labor tpie völuptai; 44 Z. (In oen driehoek); 46 OompIUTla; 48 Bn avanti 
47 ,•„,„. 48 In aftrnohllng; 40 Wlm; 60 L. L.; M Syraetrlo) 69 Bnrg. Ooenon; 68 Ptat Juitltla »ut periat 
nandoa; 64 Ln Hollande plttoieique; 66 Blnllnoh 1st dor Wahrholt Bode. 
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B O U W K U N S T , 
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II ii I M b o n w I n I n jr e 1 ii n d. 

fSij dt plaat.) 

E, )c\vt*l alles wat Engeland op dit .gebied te zien geeft, er verre van is 
fraai aanspraak te kunnen maken, zijn er toch vele denkbeelden die navolging waard zijn, 
en vooral bij onze Hollandache bouwstyi zouden bijdragen om het adhilderachtige te ver-
hoogen. Dat is; wat meer léven in de wwumlakkn tt etyrngen. Wij zijn al te aymmetrlach. 
Wat aan de cene kant staat, moet noodwendig aan de andere gelijk zijn. Toch is dat 
niet noodig om de aymmetrief. te behouden. Een blad is een zchoon geheel zonder dat 
daarom beide kanten hetzelfde vertoonen. Daar is wl«seling in de vorm, wat het schoon< 
meer waarde tfceft. Volgen wij dat in onzen woningbouw op, en nemen wij iets over van 
hetgeen de plaat aanwijst; hier een zitje, daar eeu uitbouw, hier een driellcht, daar een 
n.kcl kozijn, „maar alles zoo geplaatst dat het alpt onsamenhangend wordt, en er is 
voor het uiterlijk afwisseling, voor het innerlijk gerief verkregen. De huizen op de plaat 
zijn stichtingen van gecombineerde woningen, die aan eigen land herinnereft. Men noemde 
deze Dordrecht-Utrecht-stichtingen enz., waarbij komt dat allen in, de Haarlemmerstraat 
zijn gelegen, op nieuw een herinnering aan eigene hoofdstad. 

Eene bestudering van dergelijke opvattingen zal ons wellicht afbrengen van dat onge
lukkige kazerne-bouwen, dat in, onze groote steden geschiedt, en waar het doorzicht in de 
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grootste straten zelfs geen plekje vindt, waar het gestoord wordt; 't ia zoo effen als maar 
mogelijk is. 

't Zou ook een kapitale fout tegen de regelmaat geweest zijn, om die vlakten te 

doorbreken. Had men het gedaan, zoo had ieder huis ons op nieuw wat te zien en te 

leeren gegeven. Hoe had elk hoekje een rustpunt verschaft, dat ons beter zou bevredigd 

hebben dan die eindelooze eentonigheid waartusschen wij ons moeten bewegen, en ons die 

straten doen schuwen omdat zij alle aantrekkelijkheid missen. Dat kan veranderd en 

moeten wij uit den vreemde de voorbeelden nemen (hoewel velen onzer bouwmeesters 

men zie slechts den nieuwen bouw bij de Hoogesluis ofenkeleperceelen in de Vondelstraat, 

weten dat reeds zoo typisch te vereenigen) want eigen omgeving wordt het eerst vergeten, 

het is goed, wellicht voert het tot meer oorspronkelijkheid. Maar met het heden moet 

gebroken. Zulke hangende tuinen op uitbouw of balcon brengen poëzie tusschen de kille 

muurvlakten en die niet van het buitenleven kan genieten, heeft in eigen woning nog eene 

kleine vertroosting daardoor gevonden. Wij vestigen de aandacht op de plaat, niet om 

de architectuur, hoewel verdienstelijker dan door menig eigenbouwer ten onzent vertoond 

maar alleen om de wisseling die eene architectuur vormt, die voor zich zelve door haar 

eigenaardigheid spreekt. 

De indeeling dezer woningen is twee woonkamers, twee of drift slaapkamers, keuken, 

badkamer enz. Voor iedere keuken is een lift tot het opbrengen der provisie, terwijl in 

het benedendeel provisiebergplaatsen zijn. De huur gaat van f 480 tot f 840 toe. 

Noir I e t s o v e r de I ^ k v e r b r a n d l n t r » 

Het is ongetwijfeld op den weg, dat wij eene groote wijziging in den vorm van be

graven te gemoet gaan. De lijkverbranding, thans nog voor velen een schrikbeeld, zal 

zich meer en meer doen waarderen en eindelijk algemeen worden. Vele ziekten die. nu 

hun ontstaan danken aan de verderfelijke atmospheer, die zich van onze begraafplaatsen 

over onze steden beweegt, zullen voorkomen worden, en het is de vraag wat voor eigen 

gevoel dankbaarder is. Het is toch gebleken op een onzer grootste begraafplaatsen, dat 

hét water stond rondom het reeds in de kuil geplaatste, dat door druk en gewicht dieper 

in den bodem was gedrongen. Is dan een vertering door water of allerlei ongedierte te 

verkiezen boven die van het vuur? zeker niet. Toch is dit geval niet eonig in zijn soort. 

Maar ook uit de berichten van elders blijkt, dat tegen het inkuilen bij de steden zich 

bezwaren beginnen op te doen. In Londen trof men een blok huizen aan, gebouwd op 

een vroegere begraafplaats; geen wonder dat de huislucht daar verre van de gezondste was. 

Uit de vele verspreide berichten blijkt verder, dat de lijkenverbranding meer 

algemeen wordt. Te Woking bedroeg het in 1889 46. Te Parijs wordt zij bijna voort

durend gebezigd, üok de regeering te Hamburg heeft het beginsel toegestaan en is 

daar door eene vereeniging van voorstanderr 75.000 Mark tftt stichting van verbran

dingsoven en columbarium bijeengebracht. Alhoewel de met veel zorg doorwerkte 
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bijdrage van den Heer H. J. Walle Jzn. ten deele overeenkomt met hetgeen in »De Op-

merker" behandeld is, zouden wij voor opname geaarzeld hebben, indien ons niet duidelijk 

gebleken waren de verschillen, die door onjuiste overzetting in die mededeeling waren 

opgenomen. De Heer Walle heeft zich de moeite getroost van het geheel een model te 

maken, waardoor alles begrijpelijk werd, en naar aanleiding daarvan zijn omschrijving 

gesteld en teekening geconstrueerd. Wij namen daarvan met waardering kennis en ver

leenden er gaarne plaatsruimte voor. REDACTIE. 

K e l t ' s li ij k v e r b r » u d I ii n - « v «• ii. 

DOOR H. J. WALLE J«n. 

Eene beschrijving van Keij's lijkverbr.niuiing-oven, opgehelderd door teekeningen en 

voorkomende in de aEngineering" van 15 Maart 1889, trok mijn aandacht en deedt mij 

eenige uren aan dit onderwerp wijden, doch hoe ik mij ook inspande, het was mij 

onmogelijk een goed begrip van de zaak te krijgen, en moest ik besluiten even wijs als 

begonnen, te eindigen. De vertaling ervan, voorkomende inde »Opmerker" van 18 Januari jl., 

bracht mij opnieuw er toe, het nauwkeurig na te gaan, hopende daarin de goede oplossing 

te vinden, doch ook nu werd ik teleurgesteld. Het echter niet opgevende, maar steeds 

trachtende door, te schetsen achter de waarheid te komen en onwillekeurig op primitieve 

wijze, van dunne • plankjes met behulp van het penijenmes overgaande tot het zamenstellen 

van de inrichting, mocht het mij gelukken de constructie te vinden. Niqt weinig verbaasd 

was ik te zien, dat, wat mij bij den aanvang en oppervlakkig beschouwd, zoo eenvoudig 

was voorgekomen, eene zoo ingewikkelde en tevens ingenieus gedachtte-constructie is; 

waarin een stelsel van kanalen voor gas- en luchtaanvoer met die voor afvoer van de 

afgewerkte gassen in eene zoo beperkte ruimte zich afwisselt en vereenigd is, te gelijk 

het meest mogelijke profijt > trekkende van de verhitte gassen, uit de stookplaats verkregen. 

Overgaande tot het in teekening brengen van mijn primitief geconstrueerde lijkoven, 

kwam ik tot de ontdekking dat noch de teekeningen in de »Engineering" noch die m 

de »Opmerker" goed waren en aan volledigheid veel te wenschen overlieten, wat bij 

eene beschouwing van, en vergelijking met bijgaande figuurteekening gemakkelijk valt 

op te merken. Het is dus niet te verwonderen, dat het mij veel moeite gekost heeft de 

oplossing te vinden. 

De toepassing van lijkverbranding, alhoewel in Engeland lang niet algemeen, vraagt 

meer en meer de aandacht en wint zachtjes aan, dit is zeker, veld in de gunst van het 

publiek en voorstanders onder de Engelsche aristocratie, onder anderen werd het lijk van 

yohn Henry Wtllington, markies Van Ely, overleden te Ni/.za 3 April 1889, Zaterdag 

13 .April daaraanvolgend, overeenkomstig zijn. wensch te Woking verbrand, en schonk 

een der rijkste en aanzienlijkste Britsche pairs (wiens naam niet genoemd wordt) een som 

van • ^ 1000 aan de Cremation Society, onder bepaling dat zijn stoffelijk overschot te 

Woking tot asch zou worden herleid. 
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Ofschoon ook nog lang niet algemeen, ''is' men op het vaste land en meer in het 
bijzonder in het zuidelijk gedeelte, zeer gunstig gestemd voor de lijkverbranding. Zelfs in 
ons land is dit het geval, en wacht men slechts op de toestemming van de regeering om 
tot den bouw van een lijkoven over te gaan. 

Een bewijs van de stijgende belangstelling in lijkverbranding, fa de aandacht daaraan 

door ingenieurs geschonken,' en het aantal toepassingen voor de uitvoering ervan aan de 

hand gedaan. Er zijn tegenwoordig verschillende systemen van ovens in gebruik, waarvan 

wij er enkele zullen noemen, zooals de Corini-oven, geconstrueerd door den professor van 

dien naam, en in gebruikte Milaan, Cremona, Route en andere steden van het vaste land. 

Deze oven is ook met een kleine wijziging in gebruik te Woking (Surrey), waar hij is 

opgericht door de vereeniging tot lijkverbranding in Engeland. Vervolgens de Veninüoven, 

geconstrueerd door den ingenieur van dien naam, en in werking te Milaan (dicht bij dien 

van (loiini), te Brescia, Fadua en Undine. Verder de Sicnicns-ovat, geconstrueerd door 

Mr. Frederick Siemens te Dresden, eh in werking te Gotha, Duitschland. 

Volgens de Statistiek, loopende tot medio 188S, bestaan er in Europa reeds 29 lijkovens 

waarvan 23 in Italië en zullen er te Parijs op Fère la Chaise 2 ovens, volgens een beter 

systeem als de bestaande (Gorini-oven) worden bijgebouwd, ook bestaat er in Woking nog 

één, toebehoorende aan den Hertog van Hedford speciaal bestemd voor hem en zijn 

familie. 

Opmerking verdient dat de lijkoven te Rome in 1883 werd opgericht en er in t888 

reeds 207 lijken verbrand waren. Te Milaan kwam dé lijkoven in 1876 in gebruik en 

het aantal lijkverbrandingen bedraagt reeds 600. 

Het geheele aantal crematieS'n in Europa bedraagt p. m. 1900. 

De vereeniging Voor lijkverbranding in Nederland telt reeds meer dan 670 leden; 

17 van deze (waaronder 4 dames) hebben het benoodigde kapitaal in het fonds gestort, 

dat hun récht geeft op crematie voor rekening der vereeniging. 

Op een vergadering dezer vereeniging op 21 September j,l. te 's Gravenhage gehouden, 

werd in beginsel besloten, tot de oprichting van een lijkoven hier te lande over te gaan, 

Haar fonds voor lijkovens bezit 'thans een kapitaal van / 22.300 en het bestuur is steeds 

ijverig in haar pogingen tot het verkrijgen van de regeering van eene veranderde wet op 

de begrafenissen. 

In Zweden is de facultatieve lijkverbranding ingevoerd, terwijl de vereeniging tot 

lijkverbranding 'gemachtigd is, haar Crematorium te Fresunda nabij Stokholm opterichten. 

Mr. William Key, ingenieur aan de South End gasfabriek te Glasgow, heeft een oven 

zamengesteld waarvan wij.eenige afbeeldingen geven. 

V e r k l a r i n g v a n de f i g u r e n op de p l a a t . 

In fig, i zijn ruim 6 ovens gecombineerd voorgesteld, waarvan in aanzicht, afd. 6 één 

oven geheel en één gedeeltelijk, met de verankering van X. c n U ijzer, de 5 overige zijn 

in opvolgende breedte doorsnede volgens de afd. cijfers T, 2, 3, 4 en 5 overeenkomende 

met die in fig. 2 afd. 11 aangegeven. 
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Pig' 2 geeft evenzoo ruim 6 oven platte-gronden gecombineerd te zien, en wel in 
opvolgende horizontale doorsnede volgens de afd. cijfers 7, 8, 9, 10, 11 en 12, overeen
komende met die voorgfi£t£ld in fïg. t afd. 1. 

Afd. 7 geeft de verdampingspan, de generator (stookplaats) met luchtaanvoeropening 
en de afvoerkanalen naar den schoorsteen als onderste laag te zien, waar boven: 

Afd, 8 bevattende de generator geflankeerd door de kanalen tot afvoer van het gas 
naar de achtergelegen generator-gashouder, daarnaast aan weerszijden de kanalen voor de 
2de luchttoevoer; (al deze kanalen kunnen in gemeenschap gesteld worden met de buiten
lucht door de ijzeren deurtjes in het front), en aan de achterzijde vindt men ingesloten 
door de luchtkanalen en den gashouder, de beide afvoerkanalen; 

boven deze bevindt zich; 
Afd. p, bevattende de generator met zijkanalen voor gas en lucht, daar achter de 

2i|r gashouder, waarnaast aan beide zijden de opvolgende kanalen voor de .v]'' luchtaan-
voer, op afstanden inspringende in den gashouder, tegen de achterwand de mondingen 
waardoor gas en lucht hunne afdeelingen binnen stroomen en ingesloten de beide afvoer
kanalen. Boven de verdampingspan ziet men de ijzeren plaat met verstelbare openingen» 
voor i,te luchtaanvoer) 

hierboven vindt men: 
Afd, 10, bevattende de generator met zijwaarts 4 openingen, waardoor het gas in de 

beide zijkanalen stroomt om naar beneden en vervolgens achterwaarts in den i,ten gashouder 
te kunnen komen; naast deze bevinden zich de 2°s luchtaanvoerkanalen, genoemde kanalen 
zijn ook op deze hoogte door ijzeren deurtjes van de buitenlucht afgesloten. Verder de 
verwissel-inrichting met de groote vakjes voor gas en de kleine voor lucht; al deze vakjes 
hebben door openingen in den bodem gemeenschap met den onderliggenden gashouder en 
de 2de luchtaanvoerkanalen. Aan beide zijden van de verwissel-inrichting bevinden zich de 
afvoerkanalen, welke aan den achterwand zijwaarts gemeenschap hebben met de onder 
liggende; 

boven deze is aangebracht: 
Afd, 11, bevattende de generator, de 7 Unks en rechts loopende afvoerkanalen met 

hunne mondingen in de onderliggende kanalen aan de zijwanden, omwisselende met de 
6 zadels die door openingen in den bodem, gas aan de lange en lucht aan de korte zijde, 
uit de onderliggende vakken van de verwissel-inrichting doorlaten en geleiden naar de 12 
opgaande kanalen langs de wanden. Hierboven heeft men in 

.-1/'/. /..• de luchtafsluitende deksel van den generator, de crematiekamer met schuif-
aftluitlng, de haard of ligplaats voor het 1 ijk, aan welks beide zijden de 7 afvoermondingen 
zich bevinden en langs de beide zijwanden de 12 insVroomingsmondingen voor het gas en 
de lucht. 

y'7/j. j geeft de oven in het midden over de lengte doorgesneden te zien, gaande 
door de verdampingspan, den generator, den i,to" en 2^0 gashouder, de verwissel-inrichting, 
dé afvoerkanalen, zadels, haard of ligplaats voor het lijk en tegen den zijwand 3 afvoer* 
mondingen, waarboven de 6 mondingen tot toelating van gas en lucht. 
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Mir. 4 eene lengte doorsnede langs den wand, geeft de kanalen te zien voor de 3de 

luchtaanvoer met de sprongen in den 3den gashouder, de zadels, de afvoerkanalen met 4 uit-
stroomingsmondingen en 6 opgaande kanalen voor gas en lucht. 

De kenteekenen van dezen oven zijn, beknoptheid en eenvoudigheid, terwijl de kosten 
van oprichting gering zijn te noemen. 

Buitendien kan men hem zoo inrichten dat bijvoeging van ovens met weinig kosten 
gepaard gaat en zonder hinder te veroorzaken aan die welke gebruikt worden. 

De oven bestaat uit een gewelfde kamer 3.60 M. lang bij 1.50 M. breed, binnen-
werks gemeten, de kruin van het gewelf is ongeveer 2.35 M. boven den beganen grond 
gelegen. Het geheel wordt gebouwd van vuurvaste steenen op eene fondeering van port-
landcement beton. In slappe gronden wordt natuurlijk eene paalfondeering vereischt. 

De generator (stookplaats) of gasvoortbrenger is, zooals fig. 3 in verticale doorsnede 
te zien geeft, in het voorste gedeelte van de gewelfde kamer geplaatst, daar achter volgt 
de schuif van de crematie afdeeling, dienende tot afsluiting van de opening tot het in
brengen der lichamen. 

Tot gemak en om minder grondvlak te beslaan, heeft de ontwerper zoowel de gas
voortbrenger als de schuif van de crematiekamer in het front van den oven geplaatst. Meer 
gewenscht is het de stookplaats aan de achterzijde te maken, afgescheiden van de crematie-
opening, welke zich alsdan aan de voorzijde zou moeten bevinden. 

De gasvoortbrenger wordt gestookt met cokes of andere brandstoffen en gevuld door 
een opening welke door een met zand luchtdicht afgesloten deksel, aangebracht in den 
bodem van den gewelfden oveningang, gelegen in het zelfde vlak met den lijkverbrandings-
haard gesloten wordt. Deze afsluiting is in fig. 1 afd. 5 en in fig. 3 in doorsnede zichtbaar. 

De slakken en de asch worden door den boogvormigen opening fig. 1 afd. 6 onder den 
vloer aangebracht, verwijderd. Vóór deze openingbevindt zich een verdampingspan of water* 
kuil van pi. m. 10 cM. diepte. De eerste luchttoevoer naar den gasvoortbrenger treedt, door 
openingen, (welke naar gelang van de behoeften meer of minder geopend of gesloten 
kunnen worden) in den ijzeren plaat die de verdamp!ngspan en dus ook de opening voor 
het verwijderen van asch enz, afsluit, binnen, neemt by het passeeren naar den generator 
den van het water ontsnappenden damp in zich op. De damp doet' de slakken uit elk
ander vallen en maakt dat zij gemakkelijk verwijderd kunnen worden; bij het verder gaan 
door den generntor wordt de waterdamp tot stoom omgezet en vervolgens ontbonden in 
zuurstof en waterstofgas, welke gassen tevens de verbranding bevorderen. 

Fig, 2 afd. 8 geeft het plan der kanalen die het gas van den generator leiden, en 
mede in hetzelfde vlak, aan weerszijden daarvan de kanalen voor de tweede luchttoevoer 
te zien. De aanvoer van gas en de tweede luchttoevoer wordt aan de voorzijde geregeld; 
de deuren um de schuiven en dempers te bereiken zijn '<" opstand in fig, 1 afd. 6 aan
gegeven. 

De ruimte boven den generator en onder den bodem van den haard is ingericht als 
een regenerator door vóór- en achterwaarts op en neer gaande kanalen, welke de intens 
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verhitte ovengassea door de crcnjatiekamer naar den schoorsteen leiden; daarmede wisselen 

de kanalen, voor het gas en de tweede luchtaanvoer voor de orematiekatner, af. 

De verbrandings- of crenatiekatner is onmiddel ijk boven de vuurvaste trog of haard 

(in dwars-doorsneê (ig. i afd. i—5 en iangs-doorsneê fig. 3 voorgesteld) aangebracht. 

De haard bodem waarop het lichaam wordt verbrand, is pi. m. 10 c.M. dik en rust op 

zadels of stoelen. Deze zadels in fig. 2 afd. 11 voorgesteld, zijn hol gebouwd en inge

richt om het gas en de luchttoevoer naar den haard te leiden. 

Door een verw|ssel*systeem is ieder zadel ingericht om, zoowel gas als lucht aan te 

voeren, het ga» gaat daarbij van de linker- en de lucht van de rechterzijde naar dezelfde 

ruimte, terwijl het volgend zadel lucht van de linker- en gas van de rechterzijde aanvoert. 

Aldus wisselt in elk opvolgend zadel de gas- en luchtstroom om. De luoht en het gas 

worden vervolgens in gescheiden kanalen, oploopende langs den wand tot een punt in de 

crematiekamer, gevoerd dat 0,75 M. boven de vloer van den haard is gelegen. Deze 

kanalen zijn voorgesteld in fig. 4 en. als zes openingen aan elke zijde van den haard in 

fig. 2 afd. 11 en 12, waarvan drie voor toevoer va» generatorgas en drie voor de tweede 

luchttoevoer dienen. Aan elke zijde van den oven wisselen de openingen voor gas en 

luchttoevoer af; de gas-openingen in de eene wand bevinden zich tegenover die van den 

luchttoevoer in den overstaanden wand van den oven en omgekeerd, zooals geheel te 

zien is in de platte gronden Fig. 2 en in de opstanden fig. 3 en 4. Deze openingen 

kunnen zoodanig aangebracht worden dat de uitwerking van de verbranding naar beneden 

op het te verbranden voorwerp te richten is, Door deze kanalen worden-het generatorgas 

en de tweede luchttoevoer wi^gloeiend in de crematiekamer geleid, en dadelijk na het 

verlaten van de openingen in vlam gezet, waarop volledige verbranding plaats vindt. 

De afgewerkte gassen verlaten door de zeven openingen van beide zijden, Fig. 2,' 

afd. 13 ter hoogte van, en de zeven tusschen de zadels gelegen kanalen onder den 

haard. Fig. 2, afd. 11, den oven. 

De gassen atroomende langs den bodem en de onduwjde. van den haard, kunnen na 

vier van deze kanalen van links naar,rechts.pn drie van .rechts naar links doorkruisd te 

hebben, een wit gloeihitte onder den haard onderhouden, zoowel door onder diens opper-

vlakte heen te stryken, als door de intense verbranding direct van boven. 

Alle verhitte gassen passeeren benedenwaarts door den regenerator in kanalen van 

achter naar voren het metselwerk, omwisselende met die voor het generator gas en de 

tweede luchttoevoer, zoodat veel van de hitte wordt opgenomen door de lucht en generator 

gassen, ten gevolge waarvan de afgewerkte gassen sterk in temperatuur zijn gedaald, 

alvorens den oven te verlaten. Daar de regenerator op een hooge temperatuur gehouden 

wordt, zullen alle organische bestanddeelen, die uit de crematie-kamer ontsnapt mochten 

zijn, hier verteerd worden doordien zij met de witgloeiende kanalen onder den haard en 

bij het passeeren met het metselwerk, van de kanalen naar den schoorsteen in aanraking 

komen. Aangezien een te groote hitte bij het verbranden van een lichaam, niet is te 

verkiezen, is er gelegenheid gemaakt tot regeling van d« temperatuur in den crematiekamer. 

Overeenkomstig daarmede is er ook een inrichting om de kamer af te koelen door den 
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verschijnsel dat in het gebouw der Maatschappij tot bevordering' der bouwkunst, waar zoo 

menig rookvrij woordje werd gesproken, de zaak opnieuw in aanzijn treedt, door het hou

den eener tentoonstelling van alles wat op dit en aansluitend gebied voorkomt. Het doel 

dier tentoonstelling is permanent, of liever gezegd, zoolang zij adem heeft. Een zeer uit

voerig program is op aanvrage aan het gebouw der Maatschappij te verkrijgen, en al is 

het zomerseizoen dat wij tegemoet gaan, voor de avondverlichting geen gunstige mede

werker, zoo biedt diezelfde zomer ruimschoots tijd om zich tegen het najaar gereed'te 

houden tot aansluiting bij dit werkelijk goede streven. Wij voor ons gelooven, dat bij 

eenige samenwerking, met de gunstige gelegenheid die' het gebouw aanbiedt, de belang

stelling niet zal ontbreken. 

Van a l l e * en nog wa t . 

Wij hebben langen tijö'niet doen hooren, hoe het in de hoofdstad gesteld is met onze 

•fcunst en daaraan verwante vakken. De schouwburgbrand gaf stof tot velerlei beschou

wingen en tal van planneh werden met koortsachtigen ijver aan de hand gedaan; de een 

wilde de nieuwe schouwburg in de omgeving van het Rijksmuseum, en zou op die wijze het 

daar zoo langzamerhand tevens een bewaarplaats van groote gebouwen worden; de ander weer 

wat meer nabij de stad in een der plantsoenen; een derde in het panoramagebouw, en zoo 

ging een ieder voort op zijne wijze. »Het troebele water gaf:zulke gunstige gelegenheid' 

iot visschen." Gelukkig is al Hat gesbl met onzen kunsttempel een einde te wachten. Het 

plan om op de oude plaats den toestand te hernieuwen, verdient toejuiching en wij wenschen 

dat Amstel's raad het voorgestelde leening-ontwerp bekrachtigd, opdat het leed spoedig 

tot het verledene behoore. Maar dan ook is het te wenschen, dat een wedstrijd tusschen 

de Nederlandsche bouwkundigen, hetzij in engen of uitgebreiden kring, ons ook geeft het 

beste dat wij mogen verwachten. 

Zulk een wedstrijd zal ook wel zijne bezwaren hebben, want waar ïijn die niet, maar 

toch komt men met een helderziende jury verder, dan wanneer dergelijk werk m één 

hand blijft berusten. Dat jury's altijd niet goed van gezicht zijn, blijkt duidelijk uit den 

verkwikkelijken strijd in de Opmerker van 22 Maart 1.1. gevoerd, waarbij de Heer J. H. 

Schmitz Jr., architect te Amsterdam niets meer of minder wordt aangetoond, als dat zijn 

ontwerp voor eene oorkonde ten dienste der Vereeniging Arti et Amicitiae niets anders is 

dan een volslagen copy der titelplaat van Gerlach's Allegorien und Embleme. Die feh'cf-

ttttie staat onderteekend door aiU negen, in de Opmerker te lezen. 

Zonderling dat het de jury ontsnapt is. De negen verdienen waardeering. Had echter 

de eerste van de onderteekenaars de oud-secretaris van Arti niet eerder hierop kunnen 

wijzen ? dan zou hij veel leed en dwaasheid voorkomen hebben. Die vraag is inderdaad 

een belangrijk onderwerp tot studie voor de Tentoonstelling tot voorkoming van ongelukken. 

Hetzelfde dachten wij op de laatste vergadering der afdeeling Amsterdam van de 

Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst. Daar weid dien avond een motie geboren. 
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om het onnoemelijk aantal voorgangers te vermeerderen. Die motie hield eene afkeuring 

in van het bebouwingsplan van wijlen de Hollandsche gasfabriek. Waarom nu, nu alles gereed 

«n reeds ten deele verkocht is, daarop gewezen; lang genoeg waren de terreinen bekend 

als voor verkoop en bebouwing bestemd. Waarom niet, voor dat de koop toegewezen 

werd, de gemeente met aandrang aangespoord om van hare ongelukkige gewoonte af te 

wijken, die alleen de rechte lijn als het ideaal harer kunstuiting doet kennen. Waarom 

niet het publiek, als men zich er in mengen wil, en wij erkennen het is zaak dat zulks 

geschiedt, waarom dat niet intijds gewaarschuwd, om de hoofdstad toch niet onmogelijker 

te maken dan zij reeds is, een goede voorlichting had zeker een willig oor gevonden,-

Nu zijn de koopers door omstandigheden gedrongen, en valt het vonnis gemakkelijk. 

Een tijdige waarschuwing had wellicht veel voorkomen, want de gemeente behoeft 

geen genoegen te nemen met een bebouwingsplan waarover het grootepubliek ontstemd^. 

Wij herhalen: het is te wenstfhen dat op de rentoonstelling m het Paleis voor Volksvlijt 
een middel gevonden mag worden om de lui wat vroeger te leeren zeggen, dat wat hun. 
op het hart ligt, dan zijn zij waarlijk voor velen nuttig, voorkomen zij menig ongeluk. 

Deze motie had echter ook zijn eigenaardige zijde. Een der heftigste voorstanders 
was «mand die langs 'sHeeren straten huizen bouwt, muren met gaten enz. enz., vorme* 
verkregen door de hulp van zijn eenige redder de teekenhaak, die steeds langs twee 
kanten van het bord blijft maxcheeren. Architectuur bij uitnemendheid geschapen om irt 
rechte straten te staan, want dan geraakt zij onder de rechtlijnigheid verloren. Wij verheugden-
ons over 's mans pleidooi: het was wellicht van hem een schrede op den weg tot beter 
Zoo met, dan hopen wij dat hij mag beseffen dat bij fraafe aanleg van wegen meer paat 
dan gewone timmermans-architectuur, en het ^jd wordt ook in de zak van eigene gebreken 
die per ongeluk op de rug hangt eens een kijkje te nemen. 

Op diezelfde afdeelingsvQrgadering, wij «ijn er toch, blijven wij er nu even, hield de 
heer Fr. van de Loo Jr. een degelijk betoog voor zijn fabrikaat, de nageperste steen. 
Wy moeten de volharding waarmede de fabrikant de aandacht weet te vestigen op rijn 
zoo door velen op prijs gesteld fabrikaat, bewonderen. Toch is: dat de eenige weg Wij 
Hollanders zijn niet spoedig overtuigd, en al zal de nageperste steen nu wel niet het 
volmaaktste in onze bouwindustrie zijn, toch moeten wij het loven dat erzoo veel herleving 
op d.t Rcbiecl in de laatste jaren is ontstaan, waardoor de steennijverheid meer en meer 
hare oude plaats herneemt. Het kan, niet uitblijven of de fabrikant zal zijn streven beloond 
zipn, door op deze wijze in elke stad van eenig aanbelang zijne steenproductie te intro-
duceeren. 

De heer J. I[. Ldiman liet het plaatwerk van Paul Laterouilly circuleeren en gaf 
daarbij eene zeer onderhoudende bijdrage over het werk en de persoon. 

De spreker deed dit alles op de van hem welbekende wijze, en voor allen die Leliman 

kennen, blijft hij «teeds alhoewel de jaren vermeerderen, de frisache en jeugdige spreker, 

die op de wintervergaderingen der vereenigingen onzer kunst in de hoofdstad ongaarne 

gemist wordt. Ook Arti et Amicitiae, in wier bezit de verdienstelijke oorkonde is, zooals 

wij zoo even mededeelden, kreeg een bestraffing over het mishandelen der beelden aan 
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den voorgevel, die steeds hoewel van natuurlijken steen door een lijvige verflaag worden 

gedekt. Zoo ziet men dat dicht bij de troon nog zwaar gezondigd wordt. 

Wij bevinden ons nu toch op het Rokin, een dertigtal huizen verder is het einde. 

Plaatst u aan de overzij. Bij den aanvang van de Kalverstraat bouwt de verdienstelijke 

architect Evert Breman weder een aardig hoekje, 't Zal een goede pendant vormen met 

de overzijde. Maar aan de achterzijde van den nieuwen bouw toovert hij eene zonderlinge 

verrassing. Ter hoogte van de kapgoot wordt een bordes of balkon uitgestoken, voorzien 

van ijzeren leuning, dat met zijn geheele oppervlakte over den grond van de aangrenzenden 

reikt. Zeer eigenaardig loopt de schoorsteen tegen de onderkant van het bordes nagenoeg 

aan, en heeft daardoor zijn werkkracht verloren, 't Is daar met recht als het zonnetje 

schijnt, warm van boven en van onder. Maar 't zou toch wel wat al te bar zijn, als zoo 

iets blijvende bestemming vindt, wanneer ten minste de belendenden zich hiermede niet 

vereenigen, en naar wij vernamen was het voor deze eene zonderlinge verrassing bij het 

opwaarts zien, zich door buurman zoo te zien overvleugeld, 't Kan wellicht een aardige 

kwestie worden. 

Kwesties zijn anders voor bouwmeesters niet wenschelijk. De eisch voor den bouw-

meester Henkenhaf, voor de instorting eener muur aan het Victoria-Hotel Damrak is twee 

dagen gevangenisstraf. Wij voor ons wenschen dat die straf in een boete moge gewijzigd 

worden, waar gelukkig de gevolgen vergeten zijn. Bij de rechtspleging werden drie bouw-

kundigen als deskundigen gehoord. Een daarvan had onlangs op een zijner werken twee 

kinderen onder een zandhoop zien bedelven en sterven, door overlading van de daartoe 

bestemde bergplaats, iets waarvoor men dien bouwmeester even goed aansprakelijk kan 

achten en waarover het stilzwijgen bewaard wordt. Zoo geheel in verschil met den ophef 

in deze zaak gemaakt. 

Ook kwam daarbij een andere getuigenis, waarbij het eigenbelang niet vreemd is te 
beschouwen, • waar het betrof de kwjestie omtrent de aankoop van perceelen, die aan 
de eene zijde het bebouwingsplan onmogelijk maken. Dat is zeker te betreuren. Wij 
voor ons vinden het jammer dat er Hollanders gevonden worden, die buitenlandsche bouw
meesters de werken opdragen, zoo noodig voor eigen kring onzer vakgenooten. Maar dat 
buitenlanders daarvan profiteeren, kan men hun niet wijten, wij zouden hetzelfde doen. 
Wanneer men nu den geheelen bouw beschouwt, en rekening houd met de vele moeielijk-
heden die er zijn geweest om al die verschillende perceeleneigenaars eenstemmig te krijgen, 
dan moet men het geduld bewonderen, daarvoor noodig. Zelf moet men zulke zaken bij 
de hand gehad hebben om de bezwaren te kennen. 

Wat geen waarde heeft wordt goud, wanneer het gevraagd wordt, van daar dat zoo 
weinig grootsch kan verkregen worden. Het Victoria Hotel levert er een toonbeeld van 
waarbij het publiek de meeste schade lijdt, daardat zich meer verlustigt in een schoon geheel 
dan in een halfafgewerkte of als ruine er uitziende massa. Toch geeft de gevel een belangrijke 
verbetering aan het Damrak. Ken monumentaal overwicht tegenover de massa door het 
Centraal Station gevormd en waarbij groote vormen meer voldoen dan al die kleinsteedsche 
viermeterige woningen. 
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Al gelijkt de sterke man die het koepeltje kroont van af de Oudebrugsteeg gezien 
meer op een zak meel dan op een menschelijk wezen en had een rijzige figuur beter daar 
op zijn plaats geweest, toch is het geheel te rangschikken onder een der beste gevels 
van den laatsten tijd en mogen wij ons geluk wenschen met den veranderden toestand. 
Daarom te meer betreuren wij de invloeden die bij het ongeluk oordeelen, waar bij menig 
ander de zaak zou doodgezwegen zijn. Dat moet ook de rechter niet ontgaan zijn. Zoo 
?ijn enkele van de toestanden hier. 

N a t t e N a r e n . 

Chadwick zegt in het Londensche vakblad , Architect", dat als principe mag worden 

aangenomen, dat alle inwendige huismuren kunnen gewasschen worden en deelt verder 

zijn denkwijze over de vocht der muren mede. In Engeland namen de gewone tegels i 

pint resp. i pond water op. Neemt men nn de muurdikte van een gewone villa als één 

steen, zoo krijgt men 12,000 steenen en kunnen deze 1500 gallons 6^ L. water opnemen. 

Om dit te verdampen, zou een goed verdeelde hitte van 1 t. kool noodig zijn. Professor 

Amsted constateert, dat zelfs graniet eenige procenten water (in droogen toestand zelden 

minder dan 4 pint per kubieken voet) bevat. Zandsteen daarentegen kan i gallon per 

kubieke voet en los zand minstens 2 gallons bevatten. Wanneer water zich in zulke 

materialen bevindt, zoo gaat het van zelf door de wetten der capilariteit naar boven tot 

zelfs 32 voet hoog, zooals in Parijs werd waargenomen. In Londen wordt aangenomen, 

dat huizen van een goede klasse niet dan na 9 maanden kunnen bewoond worden. Niet

tegenstaande het veel drogere klimaat in Parijs, stelt men daar dien tijd op een jaar. 

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

Buitengewoon Eerediploma voor de Centrale Commissie ter bevordering van wed-
strijden voor handwerkslieden in Nederland. 

Onder de 45 antwoorden op deze prijsvraag ingekomen, werd N». 15 der rangschikking 
onder het motto Travail bekroond. 

De jury kende daaraan met algemeene stemmen den lauwer toe, en zegt in haar 
rapport: »De ontwerper heeft de bedoeling van de prijsvraag uitstekend begrepen. Het 
diploma is zeer geschikt voor het doel, waarvoor de Commissie zich voorstelt het te ge
bruiken. De toekenning en de groepeering verraden een meesterhand. De Commissie 
heeft daarom dan ook niet geaarzeld den ontwerper de opdracht te geven voor de uit
voering van het Eerediploma. 

De vervaardiger heeft zich doen kennen: de heer G. Sturm te Amsterdam. 

11 iT,'rfn,-.-. 
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B O C r W K U N S T . 

KantoDKrrecbt euz. In lic» isde aiTondisüetiicnt te Parijs. 

(Bij de plaat.) 

ij hebben ditmaal een plaat waarop het gebouw voor kantongerecht enz. te Parijs. 

Geeft de vorm van het plan gelegenheid tot periefelijke indeeling, die is er dan ook wel 

voor verkregen. De fransche plannen onderscheiden zich veelal door goede samenvatting 

der deelen, dat is ook hier het geval; daarbij heeft de gevel ook zijn verdienstelijke vorm. 

Men rekent 14 Juli van dit jaar alles geheel voltooid te kunnen opleveren. Het ontwerp 

is van den architect M. Vascollier. Op de Parijsche tentoonstelling, waar de teekeningen 

aanwezig waren, trokken deze veler aandacht, omdat het karakter anders is opgevat dan 

de gewone Parijsche architectuur steeds te zien geeft. Wij laten hierbij volgen de indeeling 

der plannen, volgens de daarbij ingeschreven letters. De gevel is op een schaal van 

0,004 P- M., de plannen op 0.002 p. M. 

B E G A N E N G R O N D . 

A. Marquise. 

B. Groote vestibule. 

C. Overdekte binnenplaats. 

D. Bureau burgerlijken stand. 

E E R S T E V E R D I E P I N G . 

A. Trouwzaal. 

B. Wachtkamer idem. 

C. Feestzaal. 

D. Bibliotheek. 
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E. 
F. 
G. 

H. 
I. 

J. 
K. 
L. 
M. 
N. 
0. 
P. 

Vergaderkamer. 
Kantongerecht. 
Vestibule Kantongerecht. 

Kamer rechter. 
Idem secretaris. 
Raadzaal. 
Zïttingslokaal armbestuur. 
Brandweer. 
Provoost. 
Politiepost. 
Rustbewaarder. 
Concierge. 

E. Afgifte van boeken. 
F. Kamer van den Maire. 
G. Kamer ambtenaren. 

H. Idem Chef de Bureau. 

1. Idem onder-chefs. 
J. Idem verkiezingen. 
K. Idem onderwijs. 
L. Idem huwelijks aangifte. 
M. Zaal voor commissie-vergaderingen. 
N. Wachtkamer. 
O. Gaanderij. 
P. Terras. 

Het klaren en deiinfecteeren van rluoUtoffen. 

sooi II. J. WALLS Jen. 

Uit het oogpunt van hygiëne en tegelijk tot het verkrijgen van financieel voordeel, 
is men er in de laatste jaren steeds op uit, de rioolstoften te klaren, zoo noodig te ont
smetten en tevens dienstbaar te maken »hetzij in vloeibaren toestand, als poeder of vast 
als koeken" tot bemesting. 

/// de eerste plaats is het noodig, dat, wil men de rioolstoffen tot meststoffen omzet
ten, men begint met deze in reservoirs, >groote diepe bakken1' op te vangen en bijeen 
te houden. 

I'tit twetdt is het noodig te weten of men het middel voor het klaringsproces moet 
aanwenden, vóór of na de aankomst der stoffen in het reservoir. 

Zeker is, dat, wanneer het aan te wenden middel een vloeistof of een zeer fijn ver
deelde stof is, het zich gemakkelijker, spoediger en inniger met het rioolvocht zal veree
nigen bij het doorstroomen in het riool, dan In den rustigen staat in het reservoir. 

Het aantal middelen tot klaring enz. van rioolstoffen aanbevolen, is groot, deze alle 
mede te deelen ligt niet' in mijn bedoeling, echter is het niet van belang ontbloot, van 
het volgende middel en de aanwending ervan melding te maken, te meer daar eene gun
stige uitwerking is verkregen bij het gebruik dat er de laatste jaren van gemaakt is. 

Zoo als op nevenstaande teekenlng te zien is, heeft men in een rioolput a eene 
bak b geplaatst, welks wanden met vele galen doorboord zijn en waarboven zich een 
trechter C bevindt, opgehangen aan kleine kettingen. Door dezen trechter stort men het 
middel, bestaande uit poreuze- >' kool met 0.45 KG. zwavelzuur op de 50 KG. en zuiver
water tot een stijfdeeg vermengd, in den bak. De vloeiende rloolstofthn naderen den bak, 
stroomen door de openingen 'in de wanden naar binnen en spoelen er de kooldeeg geleidelijk 
uit; de kooldeelen vermengen zich door en door met de rioolstoffen op hun weg van 



40—50 M. van den bak naar het reservoir, waarin zich ailes ontlast. Deae'weg van 

4°—5° M. is .ivoor een innige vermenging noodig, aangezien bij een kortere afstand van 

het reservoir, de inwerking van het middel slechts op een gering gedeelte der stoffen eou 

plaats vinden en reeds bij de monding of inlaat van het reservoir bezinken, tengevolge 

waarvan het nuttig effect verloren gaafc 

Het zou kunnen plaats vinden, dat de kooldecg door het een of ander toeval als he 

ij)>»u J ' - ' t . 1" fM^ doorstroomendestoffen. De 
ondervindingheeft geleerd, 

dat bij eene doorstrooming van pi. m. 225 M8 rioolvocht in de 24 uur, de bak driemaal 
daags gevuld moet worden^ 

Om ie desinfecteeren gebruikt men bovendien eenvoudig, kalkmelk, carbol of aluin 
vermengd met de noodijge hoeveelheid water. 

Zijta de stoffen zoodanig besmet (tooals bijv. de afgevoerde stoffen uit ziekenhuizen) 

dat een sterker ontsmettingsmiddel noodzakelijk wordt, dan verdiend het volgende middel 

aanbeveling, namelijk: 

5.84 KG. chlormagnesium, 

12.5 * ongebluschtc kalk, 

O.84 > steen kolen teer, 

147.5 » water, 

hetwelk goed dooréén gemengd voldoende is om 10 M8 van de bedoelde stoffen te ont* 

smetten. 

Volgens proeven genomen door professor Dr. J. Forster te Amsterdam zou ook Cmlin 

in aanmerking kunfiCn komen als ontsmettingsmiddel; deze heeft namelijk bevonden dat 

5 pCt. Creolin van Pearsum en 2.5 pCt. Creolin van de Amsterdamsche Chemische fabriek 

hetwelk 24 uur had ingewerkt op rioolstoffcn welke met ontelbare hoeveelheden bacteriën 

beladen waren, slechts een zeer gering aantal Individuen gespaard gebleven waren, bijna 

allen waren gedood', en men behoefde derhalve de inwerking nog maar enkele uren langer 

te doen plaats vinden, om volkomen vernietiging van alle bacteriën te verkrijgen. De proef 

was genomen op feucalieën uit het Centraal pompstation van het Liernurstclsel, welke met 
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So pCt. water verdund waren. Daar men in het algemeen kan aannemen, dat de rioolstoffen 

honderdvoudig verdund zijn, zou men volgens bovenstaande proef kunnen volstaan met 

% pCt. of 2.5 Liter op de Kub. Meter. 

De rioolstoffen van één dag, vermengd met het eerst vermelde middel (het kooldee.^ 

aangekomen in het reservoir (dat daarna afgesloten wordt), worden aldaar 24 uur in rust 

gehouden, om te kunnen bezinken, gedurende deze rust is een tweede reservoir geopend 

tot het ontvangen van de steeds toevloeiende rioolstoffen; vervolgens laat men het boven 

het bezinksel gekomen geklaarde water afvloeien tot aan de breiachtige massa. Dit bezinksel 

wordt overgebracht in een mengmolen en met straatveegsel of fijne asch, hetwelk over een 

schommelend scherm woidt toegevoegd, vermengd ; waardoor eene door de landbouwers 

zeer gewilde meststof verkregen wordt. Het spreekt van zelf dat men stoffen als bijv. uit 

de riolen van ziekenhuizen enz. beter doet met te verbranden of althans zeer geruimen tijd 

aan desinfectie bloot te stellen, alvorens die als meststof te gebruiken. 

Is het eerste reservoir van het bezinksel ontlast, dan wordt dit weder tot ontvangst 

van nieuwe stoffen geopend, terwijl het tweede reservoir gesloten en 24 uur tijd tot bezin

ken gegeven wordt, om eveneens na geledigd te zijn, weder in dienst gesteld te worden. 

Over de etKenschappeu, gebreken en deugdzaamheid Tun her eikenhout. 
soos B. P . BOERMA. 

(2e Gedeelte?) 

Wij hebben reeds bij het gebruik van middelbaar sterk hout aangemerkt, dat er hout 

van de beste soort gevonden wordt, dat zoodanig met gebreken en verdiepingen, die het

zelve verzwakken, is behebt, dat het den naam van middelbaar sterk hout nauwelijks ver

dient, doch wij noemden die gebreken noch niet, noch beschreven den aard of invloed, op de 

sterkte en deugdzaamheid van het hout, omdat wij die liever in deze afdeeling wenschen 

te behandelen. 

De gewichtigste gebreken, waarmede hout Jn zijn groei kan worden aangetast, en die 

men of bij de velling opmerkt, of later bij de bewerking eerst ontdekt, zijn de volgende: 

een bedorven hart of ring, schadelijke plekken of scheuren, wormsteken of een zoogenaam-

den paardenpoot. 

Door bedorven hart verstaat men in het algemeen hart dat door ziekte is aangetast, 

wij rekenen het dan alleen bedorven, wanneer dit belet dat het niet volgens de afmetin

gen welke het bezit, kan gebruikt worden, dan kunnen wij het hout verdeelen, in dat 

waarvan het hart door verrotting, is aangegrepen, en dat met los hart. 

De eerste ziekte kan uit twee 001 zaken ontstaan, namelijk, het hout kan in een ver

ouderden toestand hebben verkeerd, toen het geveld werd, of door een afgebroken tak, 

die omdat er verscheidene jaren noodig waren, voordat de schors daarover kon heen

groeien, tot verrotting is overgegaan, en zoo zijne zwakheid in het hart van het hout heeft 

voortgeplant. 
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Vroeger hebben wij reeds het ken teeken beschreven, waaraan men kon zien, of het 

hout in een achteruitgaanden toestand verkeerde, toen het geveld werd, wij zullen dan 

ook hier, naardien het onderwerp het medebrengt trachten aan te toonen, hoe het hart 

of de kern bij zulk een houtsoort tot verrotting overgaat. 

Wanneer wij de uiteinden van dergelijk hout beschouwen, dan ontdekken wij dat 

de harde en poreuse lagen" bij het hart dunner zijn dan de overige jaarkringen, wat 

wij als een gevolg beschouwen van den bestendigen druk daarop der buitenste lagen, ter

wijl de bruinachtige kleur, die deze fijnere kringen hebben, een gevolg is van gebrek 

aan voeding, dat ontstaat wijl de sappen niet door de gesloten poriën hebben kunnen 

circuleeren. 

Elk hout waarvan de kern tot zulke verrotting overgaat, verkrijgt eerst een bruin

achtige kleur, in het hart, die steeds in het midden van het hout donkerder wordt, naar

mate zij zich meer en meer van af de plaats waar zij begint, naar buiten uitstrekt, niet 

alleen volgens de dikte van het hout, maar ook volgens de dikte van den stam. 

De poriën worden het eerst aangetast, want hoewel zij zoo dicht zijn saamgeperst dat 

het sap niet daardoor kan optrekken, oefenen zij niet alleen dezen nadeeligen invloed op het 

hout uit, maar ook om hare natuurlijke eigenschappen en plaatsing zijn zij geschikt om 

de ziekte over de lengte van het geheele hout voort te planten, even als de mergstralen 

geschikt zijn, om de gebreken in de dikte van het hout te verspreiden, of van de eene 

naar de andere laag over te brengen. 

Dewijl het nimmer ten voordeele van de eigenaars der bosschen is, om de boo-

men langer te laten staan, dan tot den tijd in welke zij hunne hoogstmogelijke volkomen

heid hebben bereikt, zoo is het ook zeer zeldzaam het geval dat men in een stapelplaats 

hout ziet met zoo zeer bedorven hart als het hierboven omschrevene, doch men vindt er 

wel enkele, wier kern aan het uiteinde een bruinachtige kleur hebben — en dus zeer oud 

waren, voor zij geveld werden — naar gelang der deugdzaamheid van den grond, waarin 

zij groeiden. 

Bij eenig hout kan zich dat gebrek zoo weinig kennelijk vertoonen, dat men bijna-

in twijfel zou geraken omtrent de oorzaak van deze kleur, en daarom is het ook moeilijkr 

om over de deugdzaamheid van zulk hout een oordeel te vellen, voornamelijk wanneer 

wij ons oordeel zullen gronden op hetgeen wij zien, maar wanneer men het ons toestaat 

om een eind van 6—8 lijnen (0.013 to t 0.017 M.) er van af te zagen, dan zal de geur, 

welke deze kern van het afgezaagde einde verspreid, weldra doen bespeuren of het ge

brekkig is, dan of het andere oorzaken zijn, die aan die jaarkringen donkerder kleur gege

ven hebben,, want zoo het hout aan den wortel verouderd was, toen het geveld werd, dan 

is de geur der spaanders uit de kern van het hout muf of ten minste onaangenaam, maar 

is die donkerder kleur ontstaan door eene verscheidenheid der aardlagcn, dan is de geur, 

welke het hout op die plaats verspreidt, goed, en komt veel met den geur overeen, dien 

het meerendeel van het hout doorgaans bezit. 

Het blijkt hier wederom, van hoeveel waarde het voor ons is, den aard van het hout 

te kunnen bcoordeelen naar den geur, dien de sappen bezitten ; want al zagen wij ook 
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nog zoo veel van het hout, waarvan het hart bedorven is, wanneer de gebreken niet 

meer zichtbaar zijn, wij kunnen er toch van overtuigd zijn, dat zoolang de spaanders, die 

van de kern worden afgestoken of uitgeboord, niet denzelfden geur bezitten als de gewone 

houtsoorten, dit hout dat gebrek nog in zich bezit. Dit gebrek zal tlan ook medewerken 

tot spoediger vernietiging van het hout, indien daarvan zonder dat het is afgestuikt, 

wordt gebruik gemaakt. 

De andere oorzaak, waardoor het hart op de kern van het hout door gebreken of 

vernietiging wordt aangegrepen, is, zooals wij vroeger reeds meldden, gelegen in de af

breking van een tak, die, wanneer zij tot verrotting overgaat, de poriën in de lagen van 

den stam, waarmede zij in verbinding is, aansteekt. 

Wanneer er een tak wordt afgebroken, dan weten wij dat het uiteinde van de stomp, 

welke aan den stam overblijft, uit meer of minder talrijke punten bestaat, die allen er toe 

zamen werken, om daaraan een vorm te geven, die niet alleen geschikt is om 

in de gemaakte holligheden de aard- en plantdeelen te vergaderen, welke er door de 

wind ingevoerd worden en daar eene plaats bekomen, waar zij liggen te verrotten, en op 

zulk eene wijze de eerste schadelijke kiemen in het uiteinde van den tak voortbrengen. 

Maar de gevolgen dezer omstandigheid zouden voor het hout, met betrekking tot de 

bruikbaarheid, niet zoo verwoestend zijn, wanneer niet de schors, door de onregel 

matige dikte der uiteinden, een langeren tijd noodig had, om deze te overdekken, dan 

wanneer zij glad afgewerkt waren, want door den langeren tijd, welke de schors noodig 

heeft, om deze overdekking ten uitvoer te brengen, wast zij wel in den vorm van een 

cilinder om alle punten heen, doch zonder overal tusschen dezelve te kunnen indringen. 

Wanneer zij tot op het einde genaderd is, en zich geheel begint te sluiten, dan kan er 

al reeds sinds vele jaren eene bewaarplaats gevormd zijn, voor al hetgeen, wat regen en 

Wind tusschen de openingen hebben kunnen binnenvoeren, en dat aldaar ter verrotting 

overgaande, eerst den tak en daarna den stam aantast. 

Wij hebben veel hout aangetroffen, waarbij zulk een afgebroken tak op den stam was 

geplaatst geweest, en die zoodanig overgegroeid was, dat men het uitwendig niet kon 

opmerken, zoodat men dit gebrek niet dan bij de bewerking ontdekte, en daarom het hout 

moest afkeuren, ten minste voor het gebruik waartoe men het bestemd had; en hebben 

wij tevens bij verschillende voorvallen gelegenheid gehad, om vergelijkingen te maken 

tusschen de schade, welke zulk een afgebroken tak had veroorzaakt, en die welke was 

ontstaan door een tak, die dicht bij den stam was afgezaagd of afgekapt, en op een be

hoorlijke wijze door de schors was overdekt geworden. 

Dit laatste gebrek maakt dikwijls eene uithakking van het hout noodzakelijk, om

dat hout, dat over dergelijk uiteinde wast nooit met de afgezaagde stuik van den tak 

tezamen kan vastgroeien, het aangebrachte beklecdsel verhindert dan toch, dat de poriën 

van het hout bedorven worden, waardoor de stam bevrijd wordt om eenige schade te 

lijden. 

Het is genoegzaam bekend, dat een kwast dat gedeelte van het hout van een tak is, 

dat met den stam is ineengegroeid, en op die wijze leeren wij de oorzaken kennen, van 
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hetgeen men rotte kwasten noemt; want dit zijn dan de uiteinden van de takken, welke, 

na de bewerking van het hout, zich als zoodanig voordoen. 

Bij de praktische werkzaamheden, worden er verschillende benamingen gevonden voor 

de gebreken, waarmede de kwasten worden aangedaan. Men noemt dezelve gepijpte 

kwasten, omdat het gebrek of de verrotting eenige afzonderlijke plaatsen hebben aangetast 

en verteerd, zoodat niet alleen door de kwasten heen, maar ook binnen in den stam holle 

buizen of pijpen gevormd zijn, welke of geheel zijn opgevuld, of enkel op de zijden door 

het vergane hout bezet zijn, dat nu een wit- of geelachtig zwammigen aard heeft aange

nomen, van welke kleur de kwast zijn naam ontleent. 

Wanneer wij de wit- en geelgepijpte kwasten beschouwen, zien v(rij, dat de plaatsen 

waar de kwasten zijn aangetast, zeer ongeregeld zijn, en zich dus, naar alle waarschijn

lijkheid, naar de uithollingen richten, die zich tusschen de einden van de door den tak 

achtergelaten stomp bevinden, en welke aan de verrotting gelegenheid heeft gegeven zich 

te ontwikkelen en de poriën aan te tasten, spoediger dan bij de boven uitstekende punten, 

waar zich vocht- noch aarddeelen konden verzamelen. Daarom kon de kern van het hout 

voor de kwast in vele gevallen beter zijn, dan het hout, dat op eenen grooteren of 

kleineren afstand daarvan verwijderd is. 

Dewijl wij' weten, dat het hart in eiken tak, welke uit den stam ontspruit, in 

verbinding met het hart van den stam staat, en indien wij daarmede vereenigen, dat de 

poriën in eiken zoodanigen tak in verbinding staan met de poriën in den stam, zoó 

bewerkt dit, dat de Stam wordt aangetast, in verhouding tot die plaatsen, waar men 

opmerkt, dat de kwasten aangestoken zijn; wij kunnen er ons dus van overtuigen, dat, 

indien het hart in een tak ontstoken is, dit dan ook in het algemeen bij den stam het 

geval zal zijn, en dit is slimmer van aard, omdat de bedorven sappen zich daar het snelst 

kunnen uitbreiden in de lengte van het hout. Is de kwast daarentegen rondom het hart 

aangetast, dan trachten zich de bedorven sappen steeds in de poriën van den stam op te 

houden, waarmede de aangestokene poriën van den tak in verbinding staan, en' de ziekte 

of het gebrek kan zich dan niet zoo snel verspreiden, of niet zoo gemakkelijk bij htet 

hart komen. 

Indieö daarentegen deze sappen bij hun loop in den stam, bij een tak komen, 

die al reeds sinds vele jaren is afgebroken en overgroeid, dan ondergaan zij eene vermen

ging met de in dat uiteinde aanwezige verdroogde en bedorvene houtdeelen; waarin het 

gebrek zich dan dikwijls door zulk een tak voortplant, en tot in het hart doordringt. 

Er komen vele voorbeelden daarvan voor. Er is hout gevonden, met enkele aangetaste 

kwasten, waar omtrent men de hoop voedde, dat het door eene gewone uithakking, ver

beterd zou worden, maar door het nasporen der laatste overblijfselen van het gebrek, 

kwam men dikwijls tot zulk een slechts onbeduidende, afgebroken en verdorden tak, en 

het scheen alsof het gebrek hieT eene hernieuwde sterkte had verkregen, en zich daardoor 

een weg door dit kleine takje heen tot aan het hart van het hout had gebaand. 

Met betrekking tot hoever de witgepijpte kwasten, meer bijzonder of in het algemeen, 

schadelijker voor het hout zfn, waarin zij gevonden worden, dan de geelgepijpte, zoo 
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kunnen wij hieromtrent geen enkelen regel geven, welke als zeker en onfeilbaar kan 

beschouwd worden, en wij zullen er ons toe bepalen, op te merken, dat beide soorten 

ongeveer evenveel voorkomen, maar dat de witpijpen het meest in het sterke en wit» 

achtige hout, en daarentegen de geelpijpen, meer bijzonder in het bruinachtige of zwakkere 

hout gevonden worden. 

Wat echter de invloed op de waarde van het hout aangaat, kan nog minder iets 

bepaalds tot grondslag worden aangenomen, want de invloed, die de aangestoken kwast 

op htt hout heeft, met betrekking tot de bruikbaarheid, hangt niet alleen van de grootte 

van het hout af, maar regelt zich ook naar de hevigheid, waarmede die ontstoken is, en 

naar den aard van het hout, waarin hij zich bevindt, en wij kunnen dus met overtuiging 

beweren, dat een en hetzelfde gebrek verschillende gevolgen kan hebben, en grootere 

uitwerking heeft op het zwakke, dan op het sterke hout. 

Vroeger hebben wij reeds aangemerkt, dat het gebrek steeds de poriën aantast, en 

zich op die wijze vormt. Hieruit volgt, dat het moeielijk te zien is, wanneer men de grenzen 

van het gebrek genaderd is, want dit soort van gebrek eindigt niet ineens in alle poriën» 

maar strekt zich dikwijls veel verder in de een dan in de andere uit; het komt daardoor 

dikwijls voor, dat wanneer men meent de geheele uitgestrektheid te kennen, het bij ver

nieuwing op een korten afstand van die plaats, waar men meende dat het ophield, met 

een grootere krachtsontwikkeling wordt ontdekt, zonder dat men eenige zichtbare oorzaak 

daarvan in het hart kan bespeuren. Om dus de zekerheid te hebben, dat dit gebrek is 

uitgeroeid, is het niet alleen noodzakelijk opmerkzaam te zijn op de donkerder kleur, het

welk dat gedeelte van h«t hout heeft, waarin zich de bedorven sappen ophouden, maar 

ook wanneer de donkerder kleur schijnt te verdwijnen door middel van de geur te onder

scheiden, in hoeverre het hout, dat de uitgehakte plaats begrenst, als gezond kan worden 

beschouwd. Wij zijn genaderd tot de behandeling van de bruine kwasten en vermeenen, 

ofschoon wij niet gelooven, dat er eenige zekere grond tot derzelver verdeeling bestaat, 

dat er toch twe^ soorten gevonden worden, namelijk een welke veroorzaakt wordt door 

het bedorven sap, dat zich van af den gebroken tak naar beneden in het hout voortplant,-

en een andere, dat een gevolg is van het afvallen van een geheelen tak. 

Wfanneer een stomp van een afgebroken tak tot verrotting overgaat, dan heeft zulks,-

hetgeen wij reeds vroeger aangemerkt hebben, niet gelijktijdig plaats over de geheele uit' 

einden, maar het allereerst in de diepte, welke door de afgebroken punten zijn gevormd, 

waaruit volgt, .dat de bedorven sappen, welke in den kwast trekken en dezen bruin doen-

worden, dan ook niet op eens deze kleur aan de geheele dikte mededeelen, en niet het

zelfde vermogen, maar dat zij, ofschoon ook de geheele kwast bruin is, toch op eenige 

pLatseu donkerder en op anderen lichter kan zijn, naar gelang de verschillende plaatsen 

jn het uiteinde van dep tak, meer of minder zijn aangetast geweest. 

Een bruine kwast, die onstaan is doordat er een tak is afgebroken, is zelden over 

zijne geheele oppervlakte gelijk van kleur, maar is dikwijls op eenige plaatsen donkerder/ 

dan op anderen. 

Ja er zijn somwijlen kwasten, die op verschillende plaatsen, tusschen de bruine plekken-
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in, het aanzien van hout kunnen hebben, en deze kwasten zijn de minst gevaarlijke, 

dewijl de ziekte daarin niet de overhand heeft gekregen. 

Hier te lande onderscheidt men deze beide soorten door den naam van uilive 

kwasten^ uit hooide van gelijkvormigheid hunner kleurschakeering met die der vogels, 

waarop gedoeld wordt. In het algemeen noemt men eene verzameling van kleuren in 

hout uiligheid. 

De andere soort van bruine kwasten, bestaat uit dezulke, die wij beweren dat hun 

oorsprong aan afgevallen takken te wijten hebben. Wij vonden aanleiding om deze soort 

aan zulk een oorzaak toe te schrijven, naardien wij vele van die kwasten gezien hebben, 

zoowel kleine ais van 4 en 6 duim (o. 10, en 0.15 M.) middellijns, die deze bruine 

kleur niet alleen over de geheele oppervlakte even sterk bezaten, maar die ook tegelijker

tijd vlammen in het hout verspreiden, die ongeveer dezelfde kleur als de kwasten bezaten; 

Door het wegruimen van zulk een kwast, werd onze meening versterkt; want er heeft zich 

in deze nooit eenig zichtbaar spoor opgedaan van eenige verrotting, wier kenteekenen 

men op een lijn kon stellen, met de vroeger omschrevene, maar de bruine spaanders, 

welke men er van afkapte, hadden of een dufachtigen of muffen geur, die echter nooit of 

ten minste zeldzaam, zoo hoogst onaangenaam kon genoemd worden als die, welke de 

spaanders van de gepijpte kwasten verspreiden. Deze had meer overeenkomst met dien 

aan het verachterende hout eigen, ofschoon deze soort van kwasten, welke uit zulk 

een oorzaak ontstaan, minder schadelijk schijnen te zyn voor het hout, waarin zij 

gevonden worden, zoo is dit toch geenszins het geval, want dezelfde zwakke toestand, 

waarin zulk een tak of kwast verkeert, wordt dikwijls door middel van de poriën, 

waarmede zij in verbinding staan, naar onder in het hout voortgeplant, en maakt 

het daardoor even onbruikbaar, alsof het door een van de vroeger beschrevene ziekten 

zou zijn aangetast. 

Met hetgeen wij hier hebben gezegd, zien wij dus, dat het niet alleen door het 

vroeg verouderen bij het stameinde is, dat de kern van het hout wordt aangetast, en 

bedorven, maar dat dit ook uit andere oorzaken kan ontstaan, en met elk hout kan plaats 

grijpen, onverschillig of het tot de sterke of zwakke soorten kan gerekend worden te 

behooren. Indien het slechts;, «en zoodanige ouderdom heeft bereikt,, dat de stam en de 

takken eene eenigszins aanmerkelijke dikte hebben, want zelden ziet men hout, welks 

kern bedorven ,is, dpor een in de jeugd afgebroken tak. Doorgaans ziet men, dat 

daar waar zulk een dunne tak is afgebroken, terwijl de stam nog jong was, hij dan rondom 

begroeid, binnen in het hout l|gt, en derzelfs uiteinde slechts veranderd is in een geel-

of bruinachtig molm, hetwelk niet eens kracht genoeg gehad heeft, om den geheel achter

gebleven stomp, veel minder den stam, aan te steken. 

Behalve de hier genoemde gebreken, welke in staat zijn, om de waarde van het hout 

op zulk eene wijze te verminderen, wordt er ook nog een andere gevonden, welke, 

ofschoon zij geen gevolg van ziekte is, het hout waarin zij zich bevindt, evenwel voor 

velerlei zaken onbruikbaar maakt. Zij is deze, namelijk, dat het hart van het hout los is. 

Men beweert dat hout een los hart heeft, wanneer een of meerdere scheuren zich op 
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het uiteinde door het hart heen kruisen, en dientengevolge het hout in evenveel deeleH 

verdeelen. 
Wij zullen de oorzaak niet nasporen, waardoor deze scheuren in den stam van het 

hout ontstaan, want ofschoon wij dit gebrek het meest bij hout van minder goede 

sbbrt opgemerkt hebben, en minder onder dat van sterk, zoo beschouwen wij het echter 

niet als uitsluitend aan de soort eigen, of als een gevolg van ziekten. 

De oorzaken der losheid van het hart zullen derhalve hier niet omschreven worden; 

en dit te meer, omdat dit onderzoek geen invloed uitoefent op hetgeen wij ons voor

genomen hebben over deze soort van hout te zeggen. 

De werklieden noemen dit gebrek dan slechts los, wanneer eeue belangrijke scheur 

door het hart heenloopt; zijn er daarentegen vele, hoewel niet juist groote scheuren, die 

zich in verschillende richtingen zoodanig kruisen, dat zij met elkander een meer of minder 

regelmatige ster vormen, dan geeft men dit den naam van gesterd of gekruisd hart, en elk 

op zich zelf genomen scheur wordt alsdan eene ster- of kruis-scheur genoemd. 

Ofschoon men het hart van ieder hout, wanneer een of meer scheuren hetzelve door

kruisen als los moet beschouwen, zoo is de oorzaak tot de verschillende benamingen daarin 

gelegen, dat wanneer het hout slechts een scheur heeft, het doorgaans veel losser van hart 

is dan wanneer er velen zijn, want men heeft opgemerkt, dat de enkele scheuren, inzon

derheid bij zware houten, 2 a 3 lijnen (0.004 en 0.006 M.) wijd kunnen zijn, bij het 

hart terwijl de ster- of kruis-scheuren van tijd tot tijd zoo fijn zijn, hoewel niet zoozeer 

in het uitgedroogde uiteinde van het hout, dan wel cfp korten afstand van hetzelve, dat 

men tfcr nauwertijd het lemmet van een mes er in kan steken. 

(Wordt vervolgd.) 

R e c h t s p r a a k . 

Zooals vorige aflevering reeds te kennen gaf hadden Wij' vertfouWen, dat in zake het 

ongeluk Victoria Hotel te Amsterdam de bouwmeester Henkenhaf zou worden vrijgespro

ken. Zoo is ook geschiedt. Die uitspraak doet ons genoegen, waar zoo velerlei omstandig

heden daarop bezwarend drukten. 

Toch is het wcuschelijk, dat het tot meerdere zorg mag aansporen ter voorziening' 

op vele bouwwerken vooral in tijden wanneer de specie geen kracht tot binden heeft--

Het oordeel zou zich kunnen wijzigen en niet alle gevallen hebben gelijke omstandigheden^ 
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Gesmeed ijzeren Iniraiiir-

afslaiting;. 

Het gesmeed ijzer neemt, 

drink zij de vele hulpmiddelen 

die een goedkoope levering 

mogelijk maken, meer en meer 

de oude plaats in. Daarbij 

blijkt de kunstvaardigheid der 

werklieden, door het verbeterd 

onderwijs, van den lateren tijd 

gevormd. Het hierbij afge

beeld hek dient tot afsluiting 

van een ingang naar de wel

bekende restauratie Siechen 

te Berlijn. Volgens ontwerp 

van den rijksbouwmeester A. 

Wegener werd het in de 

werkplaats •' van Dregerhoff & 

Schmidt te Berlijn vervaardigd. 

Alles is aaneengesmeed. Het 

masker op het middendeel is 

ten deele gedreven en gesmeed» 

De lantaren in het bovendeel 

dient voor electrisch licht. 

Hierbij is men afgeweken van 

de bolvorm, daarvpor gewoonr 

lijk gebezigd. Het geheel is 

fraai gedacht, en wordt de 

uitvoering zeer geroemd. 

Prijsvraag; voor een ramlliuis te Ziitplien. 

Op de 55 ingezonden antwoorden viel beslissing. No. 38 motto 's-Gravenhof is 

voorgesteld aan te koopen voor de som van/500 . No. 37 motto Vioo en No. 40 motto 

Zin een waaier; verwierven beiden een premie van ƒ200; onder voorwaarden dat zij zich 

bereid verklaren tot een tusschen hen beide op nieuw te openen concurrentie tot het 

leveren van een project tegen een prijs en premie van /300 en 200. 

Het komt ons vreemd voor dat de jury besluit, de hoogst bekroonde buiten nieuwe 

concurrentie te houJen. Is het de beide laatsten geoorloofd: uit het aangekochte plan te 
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nemen wat hun het best voorkomt, evenzoo zou de eerste, met wat meer zorg en studie 

beter met dat gedeelte van zijn werk voor den dag kunnen komen, dat nu mank gaat. 

Hoe flink de prijsverdeeling ook is. Daar hapert de rechtvaardigheid. Wij willen de 

beoordeeling van al de ontwerpen niet overnemen, alleen van de drie besprokenen en een 

ieder kan de gevolgtrekking maken, of wel met juistheid de eindbeslissing viel. Prijsvraag 

rapporten hebben gewoonlijk een zwak, jammer dat dit ook hier zoo is, waar het rapport 

anders met zoo veel ernst is bijeengebracht waarvoor de jury hulde verdient. Men heeft 

er wat aan en dat zegt veel, in onzen tijd. 

88. 's Cravmihof. Alhoewel de ontwerper, wal almolingen der lokalen betreft, /loh niet stipt aan do gestelde 

afmetingen lieert gehouden, (enkele hebben te weinig, anderen daarentegen weder te voel rerUrogon) is dit ontwerp, 

wat planverdeellng aangaat bïin'a onberispelijk te roemen, en geelt van do vUi'-en-vt)ftig Ingezonden plannen, op de 

meest eenvoudige wflze de geweiischte oplossing van het vraagstuk; het is wegens zl)n praclische Indeeling ter 

uitvoering volkomen geschikt. De trap zal eene onbeduidende wijziging moeten ondergaan, wegens onvoldoende 

hoogte onder het bordes van de bovenverdieping. Ook is de conciërgewoning minder geslaagd. 

De Jury betreurt het, dat by eene zoo hoogst verdienstelijke plattegrond-oplossing, de gevels daarentegen zoo 

verre beneden het peil zün gebleven van de olsohen, die men tegenwoordig aan een architectonisch ontwerp in 

Nederland stellen mag. 
De teekenlngen der gevels en 'doorsneden, en niet minder de details, dragen de bljjken, dat de ontwerper alle 

oog mist voor verhoudingen en sleriykheld van proflleerlngen en details. 

87. 1/100. De facade» van dit ontwerp zyn uitmuntend van opvatting, alhoewel de Jury de opinie van den 

ontwerper omtrent de oplossing van de oonelorgewonlng niet kun deelen, daar zy meent, dat dia met den raad-

hulabouw een organisch geheel moet vormen. De torenoplossing la daarentegen, door zyn bescheiden vorm. Juist 

passend voor een Raadhuis van Zutfen. 

De annnrelteekenlng Is zeer verdleusteiyk uitgevoerd. De ontwerpteekenlngen op de schaal van 1:200 kunnen 

ais voorbeeld dienen van eene schetsmatige en toch serlense behandeling, terwyi de In bruine Inkt ge toekende 

«uldgevel met eene benydenswaardlgo soberheid In met gevoel uitgevoerde lynen Is uitgevoerd. 

Bet is te betreuren, dat de plattegronden niet met hetzelfde talent zyn opgelost. De te vele en daarenboven 

te smalle gangen verbreken het onderling verband van den dienst. Niettegenstaande de binnenplaatsen, die In elk 

opzicht afkeuring verdienen, en niettegenstaande het gebruik maken van eene verlichting uit de botermarkt, zal de 

verlichting van verschillende lokalen zeer gebrekkig zyn. 

Het bovenlicht van de leeskamer zal in den winter by sneeuwvallen onpractlsch blyken. 

De bedoeling omtrent de wandkasten In enkele lokalen, schynt door ontwerper niet te zyn begrepen. 

De combinatie van de'botermarkt met hot gebouw Is archlteotonlaoh niet zoo goed els dn raadhulsbouw op

gelost. 

De dfifnii» der bultenordonnantlen zyn met liefde ontworpen en uitgevoerd. 

40. /•>» «'««in- marin de Idler Z. De plattegrondverdeellng Is door de alechte en langwerpige verhouding der 

vertrekken o. n. vertrek voor den burgemeester, secretarie en vertrok voor den aecrotarla niet gelukkig geslaagd, 

en ofschoon vele goede motieven van distributie bevattende, wel wat al te pittoresk opgevat; het gemak van den 

dienst zal daardoor niet worden bevorderd en de bouwkosten zullen daardoor aanmorkeiyk sty gen. 

In vele lokalen bevinden zich lo veel atonnpnnten, die lastig zullen zyn In do praktyk. Echter moet de meeate 

'waardeoiing worden gebracht aan de ultatekende oploaaing dor .facades, die hoewel pittoreak ontworpen, van eene 

breode en flinke opvatting getuigen en volkomen aan een raadhuis-type beantwoorden. 

De binnen ordonunntlën zyn mede flink ontworpen. De teekenlngen met de detalla getuigen van ernstigo 

•tudle > de pempectleftefteokenlng la met talent uitgevoerd. 
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B 0 ü W K ü N S T. 

Ontwerp Kvrkffrbuuw In een tier uteuwe t>tadswykeu te Keuleiii 

Bouwmeester Fr. r. SCHMIDT te Weonon. 

fjBij de plaat.) 

$L oor den bouw eener R. K. Kerk te Keulen werd onlangs een priJ3vraag uit-

geschreven, waaraan io ervaren bouwmeesters tot deelname werden uitgenoodigd. Het 

met den eersten prijs bekroonde antwoord was van den welbekenden bouwmeester 

v. Schmidt, die door het Weener-Raadhuis en zoovele andere bouwwerken eene algemeene 

bekendheid heeft verkregen. 

De teekening geeft opstand, plan en doorsnede. Als voorwaarde van het programma 

was gesteld dat de bouwstijl vroeg-Gothisch moest zijn. De geheele oppervlakte bedraagt 

1330 M2. De jury geeft over het ontwerp eene zeer waardeerende beoordeeling. Alleen 

voegt zij er het wenschelijke bij, van de aansluiting eener doopkapel. Het komt ons voor 

een in alle deelen zuiver in stijl volgehouden ontwerp te zijn, waarbij, de verdeeling van 

het geheel en de eigenaardige ontwikkeling van den toren zamenwerken om een inderdaad 

fraai bouwwerk te vormen. 

F e i t c a U e u v e r m e n i r d n ie t t a r f s t r o o t s e L 

Het Liernurstelsel met zijn lief en leed bracht eene groote wijziging in den toestand 

om de feacalien, uit onze woningen te verwijderen. Waar de toepassing niet mogelijk was, 
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vulde het tonnenstelsel de leemte aan en wij moeten erkennen, dat met die hulpmiddelen 

in de groote steden, de laatste jaren ontzaggelijk veel verbeterd is geworden. Er zijn 

evenwel nog vele plaatsen, waar een Liernuraanleg om de groote kosten onmogelijk is. 

De kleine omvang der gemeente, en een kas in verhouding daarmede, sluit de nog al 

kostbare con

structie yan 

zelf buiten. 

Dan moet op 

andere midde

len gedacht, 

en kwam het 

ons niet onge

schikt voor te 

wijzen op de 

constructie in 

het buitenland 

in gebruik, 

waarbij de 

turfmolm of 

strooisel, eene 

belangrijke 

hulp verleend. 

Dat is bij ons 

te lande van 

geringe waar

de, waardoor 

de aanwen

ding dezer 

constructie 

wint. Op de 

Tentoonstel

lingtot bevor

dering der vei

ligheid en 

voorkoming 

van ongeluk-

UB 

i l w ^ 

liifaiéig é^i!ua-Liij 

Inrichting aan een fabriek roet 1000 werklieden. 
A. Mannen, u. vrouwen, c. bergplaats turftnolm, s. Urinoir, v. Spoor 

it stelsel van Otto Poppe met een eerste 
af en aanvoer feacallën. 

ken te Berlijn afgeloopen jaar gehouden, werd 
prijs bekroond. 

De afbeelding geeft dit stelsel in zijn geheel te zien. De bedenking die wij er tegen 
hebben is, dat bij vele verdiepingen er op de onderste nog al ruimte verloren gaat voor 
de verschillende afvoerkanalen. Die kanalen zijn van ijzeraarden gebakken buizen doch 
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meerendeels van gegalvaniseerd tjzer, daar de laatsten minder aanhankelijk zijn. Zij 

hebben eene breedte van 0.35 M. Voor schoolgebouwen, fabriek-inrichtingen enz. kan het 

veel nut hebben, daar aldaar slecht! hoogstens een of twee kanalen naast elkander noodig 

i^a. Zij stOrteh . zich uit in een wagen die op rails gezet, gemakkelijk vervoerbaar is. 

Zijtt er vele inrichtingen bij elkander zooals vooral in fabrieken of scholen, dan wordt 

de tori geplaatst en ter wederzijde uitgenomen. In de middengang loopt een wagen die 

beide tonnfen naar het eind voert. De daarin opgevangen specie vermengd zich met het 

turfstrooisel, en sluit dit tegelijk voor een groot deel do uitdamping af. Bij elke inrichting 

is tevens een afvoerkanaal voor de schadelijke dampen. 

Het is in Duitschland meermalen voorgekomen dat de landbouwers uit de in de om

geving liggende fabrieken kosteloos de specie voor bemesting kwamen weghalen, met bij

levering bovendien van het noodige turfstrooisel. De zaak is niet nieuw want reeds vele 

jaren geleden troffen wij dergelijke inrichting aan in model op de Tentoonstelling te Amsterdam, 

gehouden omtrent alles wat de verbetering van het lot van den werkman betrof. Zij verdient, 

echter meer de aandacht omdat sints dien tijd het gebruik zeer gering geweest. In vele 

steden wordt tot dergelijken aanleg overgegaan, omdat deze in vele gevallen minkostbaar-

heid aan doelmatigheid paart. 

li 11 u N t ui u 11 u' c ij s b u a 11. 

De ijsbanen, waarop men zich met rolschaatsen kan bewegen, zullen spoedig tot het 

verledene behooren. Te Parijs heeft men een nieuwigheid daargesteld, die zoowel om het 

resultaat als om de eigenaardige werkkracht opmetking verdient. — In de Rue Pergolèse 

bevindt zich het gebouw alwaar tijdens de tentoonstelling stierengevechten werden gehou

den. Dit inderdaad gruwelijke schouwspel heeft voor beter plaats gemaakt, — Het gebouw, 

dat een cirkelvorm van 55 M. diam. heeft, is op inderdaad kunstmatige wijze overkapt. 

De constructie is geheel van hout en kan men deze spanbreedte wel als de eerste van 

dien aard beschouwen. Algemeen wordt het samenstel geprezen. In de benedenruimte 

is een groot bassin gegraven, waaromheen een wandelweg voor de bezoekers. ' Dit bassin 

met ijzeren buialeidingen belegd, die weinig tusschenruimte laten en steeds evenwijdig 

heen en weder loopen, heeft een gezamenlijke lengte van 15.805 M. In het bassin is 

aanwezig 762 Ms water, eene oppervlakte gevende van o. 15 M. dikte. Drie stoommachines 

regelen even zooveel werktuigen tot het vormen van koude lucht. Het watervrije ammoniak

gas wordt in de buisleiding gedrongen, verdeeld zich daar en brengt eene koude van 30* C. 

onder 0 teweeg. Dezelfde hoeveelheid ammoniak wordt weder uitgepompt en op nieuw 

na de bewerking toegevoerd» waardoor de koude bestendig blijft. Het water bevriest, en 

een zeer vaste ijskorst is verkregen. Op die Wijze is het mogelijk de ijsbanen tegen alle 

weersinvloeden bestand te maken. Het verdient wel overweging voor onze sportclubs dit 

na te volgen, nu wij zulke ongelukkige wintertjes 'krijgen die het ijsgenot slechts bij oogen-

blikken doet tellen. Ongetwijfeld zullen de Ijsbanen bij ons, waar de schaats zoo terecht zijn 

roem verworven heeft, spoedig inheemsch zijn. 
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U o o f f e t o r e n s . 

Dat de hooge torens nog al voor velerlei opvatting geschikt zijn, blijkt hieruit dat 

voor het concours te Londen, tot het bouwen van een toren die de Parijsche in de schaduw 

zal stellen, zijn ingekomen 200 ontwerpen uit Europa en Amerika. De jury is haren arbeid 

aangevangen. De hoogte der toren-ontwerpen gaat van 360 tot 460 M. Zij zijn meeren

deels uit «taal saamgesteld en zijn berekend op een metaalgewicht van 8.000 tot 20.000 ton, 

- f 1 1 i' in u i ,\ 

Kfii ffrafRteen nlt ür iede eeuw. 

DOOK H. J. WALLS Jan. 

De op bijgaande plaat voorgestelde grafsteen behoort blijkens de opschriften aan de 

tamilie van Adrichem en bevindt zich thans nog in het Universiteits-gebouw te Leiden, 

ingemetseld in een der wanden van het groot auditorium, zoodanig geplaatst, dat hij gedeel

telijk onder en gedeeltelijk boven de estrade zichtbaar is. Deze steen werd bij eene ver

bouwing en vertimmering van het groot auditorium, welke in het jaar 1879 plaats vond, 

in een binnenmuur verborgen gevonden, bedekt door een dikke kalklaag; van welke 

bedekking men hem toen direct heeft doen zuiveren. Doch inplaats van hem een meer 

waardige bestemming te geven en op den voorgrond te plaatsen (bijv. in een der vrije 

wanden), zoodat elk bezoeker (vreemdeling), van het academiegebouw hem als het ware 

direct bij het binnenkomen te zien krijgt, staat hij nu op eene plaats welke niet in het 

minat doet vermoeden, dat hij voor de geschiedenis van de beeldhouwkunst dier dagen 

(16e eeuw) van groote waarde is. Moge het zich daarop bevindende beeldhouwwerk ook 

meer aanspraak kunnen maken op kunstig- dan op kunstwerk en al is de compositie ervan 

eer zonderling dan fraai te noemen, terwijl de stijl veel te wenschen overlaat, zoo is het 

toch geen product, dat aan de vergetelheid mag of behoeft te worden prijs gegeven. 

Mocht het oordeel, dat een grafsteen in een Univerfiiteits-gebouw niet thuis behoort, 

de reden zijn, dat men hem zoo achteraf plaatste, welnu, waarom hem dan niet liever aan 

het een of ander Museum geschonken ; volgaarne zeker zou het bestuur van het Stedelijk 

Museum te Leiden hem in dank in ontvangst genomen en een plaats bereid hebben, meer 

•oeconomisch voor de geschiedenis der beeldhouwkunst, dan thans het geval zal zijn. 

Op welke wijze is deze grafsteen in het muurwerk van het Universiteits-gebouw geko

men ? Deze vraag is tot nogtoe niet opgelost en wat men er tot heden van vermeld, 

berust steeds op vermoedens, welke .• oppervlakkig beschouwd, eenige grond van waarheid 

schijnen te bezitten. Evenwel houdt schrijver dezer regelen zich minzaam aanbevolen, 

<indien het zijn mocht, dat een van de lezers in de gelegenheid was met meerdere zeker

heid licht over deze zaak te verspreiden), voor de toezending van mededeelingen. 

Men vermeld namelijk: dat deze grafsteen oorspronkelijk diende tot dekking van een 

familie-graf, hetwelk door de familie van Adrichem zou aangekocht zijn in de St. Pieters

kerk te Leiden, aldaar heeft dienst gedaan tot den tijd dat de Franschen in ons 

land kwamen, 1789—1793. Tijdens deze revolutie, zal men zich uit de vaderlandsche 
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geschiedenis herinneren, hielden de Franachen oqk in ons Innd danip huis, er werden tal 

van kostbaarheden vernietigd en al wat met den adel eenig verbaud had. moest het ont

gelden; onder anderen hakte; men ook op ruwt wijze alle geslaphts-symbolen van de wa

pens enz., welke op de grafsteenen der adelijke familieën gevonden werden. 

Nauwelijks waren deze 

faeiligschennende daden 

van de Franschen in het 

. /.uiden van ons land, aan 

de familie van Adrichem 

bekend geworden, of zij 

deden den gebeeldhouw-

den steen uit de St. Pie

terskerk verwijderen en 

het graf door een gewone 

vlakke zerk bedekken, be

vreesd als zij waren voor 

het vernietigen van dezen 

kostbaren steen en het ver

storen van de rust der 

assche hunner • dierbare 

afgestorvene familieleden. 

Daar evenwel de steen 

toch niet veilig zou zijn 

voor de schennende han

den der revolntionnairen, 

wanneer dezen gevonden 

werd op hunne bezittin

gen, zoo deden zij hem 

heimelijk plaatsen in een 

muur van een zoo goed 

als geen licht ontvangende 

bergplaats van het Aca

demiegebouw, en raakte hij daar vergeten, hetzij door het afsterven, óf door het ver

anderen van woonplaats der familie van Adrichem. Zooals reeds gezegd is vond men hem 

in 1879 weder. 

£ 11 ara s ^a4fjuDiifoxnMM 
• - • • * - ir' • . *"* * " 

Op de steen zijn, zooals duidelijk te zien is, gememoreerd : 

Floris van Adrichem, overleden 5 October 1529, 

en zijne vrouw 

Maria van Poelgeest, overleden 7 Mei 1527. 

Jan van Adrichem, overleden 13 Februari 1572, 
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en zijne vrouw 

Magdalena van Hottingha, overleden 27 Augustus 1555. 

Johannes van Adrichem, overleden 27 Februari 1551. 

Op een verzoek om eenige inlichtingen omtrent de familie van Adrichem en de 

grafsteen aan den Heer Archivaris der Gemeente Leiden, Dr. Dozy, was deze zoo wel

willend het archief te doorzoeken en meldde het volgende: 

Omtrent het geslacht van Adrichem heb ik niet veel gevonden dat onvoorwaardelijk 

vertrouwen verdient; 

Floris van Adrichem was schepen te Leiden, zijne vrouw was Maria van Poelgeest. 

Op de regeeringslijst vond ik verder nog: 

Adriaan Floris van Adrichem 10 April 1494 tot 1504. 

Jan » » > 23 Juli 1551 tot Februari 1572. 

De twee groote wapens links op den steen zijn die welke Floris van Adrichem en 

zijne nakomelingen voerden. Oorspronkelijk was het wapen der Adrichems de slang 

alleen; de leeuw doelt wellicht op de beweerde afstamming uit het huis der Brederode's, 

ook de familie van Alkemade voerden den leeuw aldus, maar gekroond. 

Het groote wapen rechts bovenaan is dat van Maria van Poelgeest; het kleine midden

schildje komt evenwel op het gewone wapen van haar geslacht niet voor. 

Het groote wapen onderaan is dat van Magdalena van Hottingha. 

De grafsteen vertoont aldus, bovenaan links het wapen van Johannes van Adrichem; 

bovenaan rechts het wapen van Floris van Adrichem en van zijne yrouw j onderaan dat 

van Jan van Adrichem en diens vrouw, 

In den rand zijn links bovenaan en daar onder, de vier kwartieren van Floris van 

Adrichem en dat van zijn vader en moeder (van Adrichem en Zonneveld ?) en van zijne 

grootmoeders van beide zijden. Links onderaan en daarboven zijn de vier kwartieren van 

Johannes van Adrichem. 

Rechts bovenaan evenzoo van Jan van Adrichem : (Als broeder van Johannes, natuur

lijk dezelfde als van dezen.) Rechts bovenaan die van zijne vrouw Magdalena van Hottingha. 

Het latijnsche opschrift links, luidende : »Vive memor loeti: cinis vmbra : et mortis 

imago;" 

is vertaald te lezen : 

Leef indachtig aan het sterven (gij die niets dan) asch, schaduw en (het) beeld dés 

•doods (zijt.) 

Het latijnsche opschrift rechts luidende: »Es qvod eram: fies qvodsvm irvncfide 

vventae;" 

is vertaald te lezen : 

Gij zijt wat ik was; gij zult worden wat ik ben ; ga nu in vertrouwen op (uwe) jeugd. 

Glota, Lachesis en Akropos, waren de drie parcen, de schikgodinnen die den levens

draad sponnen. 
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Boven den rand aan het boveneinde van den steen leest men : 15 Vincent Lucas 59, 

In de registers van huwelijks-voorwaarden, testamenten en scheidingen voor de sche

penen van Leiden, in de 16e eeuw, vindt men slechts de huwelijks-voorwaarden, dato 21 

April 1563 van Johan van Adrichem, Burgemeester van Leiden, geassisteerd met zijn neef 

Nicolaas van Barendrecht en Marie Adriaansch. Wed. wijlen Hugch Willemsz. 

De steen heeft een lengte van 3.35 M. een breedte van 2.30 M. en een dikte van 
0.46 M. en werd na 1879 opgemeten en gelithografeerd door den Heer Mulder, lithograaf 
enz. te Leiden. Slechts weinige exemplaren werden er van afgeleverd, aangezien zij niet 
in den handel kwamen. 

Zoo is het. — Het ambachts-onderwijs te Amsterdam. 

Die dezer dagen in de hoofdstad een bezoek bragt aan het Centraal-station, zag 

vooral op den' rustdag daar een groote bevolking bijeen. — Eenstemmig was het doel. 

De wegwijzer die de richting van Haarlem aanwees, behoorde tot de uitverkorene onder 

de armhoutjes, die in al hun magerheid op een staak gestoken reeds zoovelen met wee

moed het voor immer vaarwel aan de hoofstad hadden doen uitspreken. De opgeruimde 

stemming onder de reizigers was echter daarmede in tegenspraak, 't Was slechts voor kort. 

De reis ging naar Haarlem, naar de velden, rood, blauw, paars, geel en groen, ja in wat 

al talrijke kleuren getooid. — 't Keert ieder jaar weder en 't blijft ieder jaar nieuw. 

Natuur, wat kunt gij machtig zijn. Nog eenige dagen, de kleuren zijn verwelkd, de pracht 

is verdwenen en het naargeestige, dat het verkwijnen met zich brengt, ligt over de velden 

uitgespreid, wat lief was, werd gruwzaam, verloor alle aantrekkelijkheid. 

Zoo komt en gaat alles. — Dat kwam ons voor den geest, toen wij aan het laatst 

verleden der Ambachtschool te Amsterdam terug dachten. — Zij was de eerste de baan

breker voor dat onderwijs. Daar was een tijd, dat het ambachts-onderwijs in dien zin werd 

noodig geacht. Daar is heel wat over geschreven en over geredekaveld voor het zoover 

kwam, dat de school er was. Men slaagde. Voor wie het onderwijs P 't was een moeielijk 

vraagstuk. De proef was nieuw, daar was moed noodig om haar aan te durven. Ieder 

volgeling zou het gemakkelijk zijn, als slechts de weg eerst was aangewezen. Die Stanley's 

pad kan volgen, zal vrij wat ontberingen minder ervaren. Voor hem was echter de kans 

van slagen of niet weder keeren. Het was in de dagen der oprichting van de Ambacht-

school, dat de algemeen bekende en laat ons eerlijk zeggen, de bij velen beminde on

derwijzer Jacob Olie het directeurschap aanvaardde. Is hij geslaagd ? hoort het eenparig 

antwoord van de velen, die zijn onderwijs tot bekwame mannen heeft gevormd, denkt 

terug aan de dagen, toen in het nog oude Frascati-gebouw, onder voorzitterschap van 

den Heer Tetterode verslag werd uitgebragt. Het waren feestavonden, waarin alles zich 

groepeerde om den man die de leiding van het onderwijs in handen had, en die zoowel 
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praktisch als theoretisch,'de school wist te geven wat haar toekwam.— De tulpen stonden 

toen dertijd in vollen pracht, en zelfs de grootste tegenstanders, want dat waren er velen, 

U'gcii die tüeuwightid volgens hen, erkenden, dat het buiten de gis viel. 

Wij hoorden onlangs eenige jongensstemmen de zöo eigen geworden uitdrukking weer

geven. V Is typisch, — Ken bejaard man stond op de stoep van een woonhuis. Zilver

witte baard en haren, levendige oogen. Jongens ge hebt gelijk: 't Is een type;. Welk een 

fraaie kop. Was ik schilder, hoe zou mijn schetsboek de herinnering bewaren. Een 

gelijke uitdrukking ligt velen op de lippen, die aan het ambachts-onderwijs van Olie den

ken. Olie was typisch in dat onderwijs. Geen wonder dat de inrichting jaar op jaar 'in 

omvang toe nam. Doch er kwamen andere stroomingen in het getij en even als de tulpen 

gaan, zoo kreeg ook het ambachts-onderwijs zijn wisseling. Zooals men dat voor een kwart 

eeuw begreep, heeft ons heden zich andere eischen gesteld, en trekken wij voor ons zelfs 

in twijfel of dat onderwijs wel noodig is, waar de toekomst met acht uur een gemakkelijke 

dag voor de praktijk en een grootcn avond tot studie in de theorie voorspiegeld. De 

Ambachtschool te Amsterdam, op het toppunt van haar bloei, eene inrichting die aan 

velen ten voorbeeld is gesteld, kwam bovendien in den maalstroom, waarin ieder onzer 

wel eens tuimelt en waarbij meer tegen- dan voorspoed wordt aangetroffen. 

Een tweede school, met al haar lusten en lasten, kwam den bloei der eerste stuiten. 

De krachtige steun door enkelen aan de school bewezen, ging verloren, door wisseling, 

vertrek of sterfte; nieuwe bestuurderen zochten naar andere middelen om het kwaad te 

keeren. 

De cursus zal een tweejarige zijn, het onderwijs gewijzigd en alles daarmede in even

redigheid. Zoo stonden de zaken toen de dagbladen dezer dagen het afscheid van den 

Heer Olie aan de ambachtschool gebracht, mededeelden. Wat tal van herinneringen 

kwamen [ons en velen anderen voor den geest die hem in zijn werkkring hadden loeren 

kennen. Lt fruit du travail est Ie plus doux des plaisirs is het fransche gezegde in 

deze van toepassing. Wij zijn overtuigd dat de Heer Olie de waarheid daarvan 

menigmaal zal ondervinden. Het zij ons vergund, in ons vakblad met volle waardeering 

op den werkkring van onzen jeugd af gevolgd, terug te zien. Wanneer het ambachts-

onderwijs bij ons tot de geschiedenis zal bchooren, zal daaronder met gulden letteren de 

afgelegde loopbaan staan opgeteekend en daarbij den afgetreden directeur met dankbaar

heid herinnerd. 

Wij hebbén hét meermalen gezegd, do loop der zaken die wij in de hoofdstad waar

nemen, doen ons aan de waarheid gelooven, dat die geschiedenis niet ver'meer verwijderd 

is. Er is een gevoelige slag geleden, aan een inrichting die, om te blijven al hare krach

ten moet behouden. De waarde der terreinen aan de Weteringschans de te groote huis

houding enz., zijn bovendien factoren, die wel eens de twee scholen tot één in de Wes

terstraat zouden kunnen doen vereenigen. Dat zal het begin van het einde zijn. Ter 

wille van het vele goede daar geplant, zal het tegendeel ons welkom zijn. 
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Vademecum der Bouwvakken 1890. 

«7 ? - lmir()f nu |. 

O N T W E R P VOOR EENE R K, KERK T E KEU. 

Bouwmaesler v SCHMIDT teWeenan 

,N 
API.9. Plooi' 



-W 10. V I J F D E J A A R G A N G . 8 Mei 1890. 

B O U W K U N S T . 

O n t w e r p W i n k e l g e b o u w niet k a n t o r e n . 
Arohitooton SOHILL, HAVERKAMP, Amsterdam. 

(Bij de plaat.) 

PSptti stadsgedeelte te Amsterdam, het Koningsplein, is veel verandering te wachten. 
Verschillende perceelen aldaar zullen van vorm wisselen. Daaronder wijzen wij op het hoekje 
van de Singel, waar zoo langen tijd de Groene Lamp heeft uitgehangen, 't Gaat naar den grond, 
en een werkelijk flink gebouw ingericht voor kantoren en magazijnen zal daarop verrijzen. 
Bij de ietwat deftige omgeving zal het ontwerp voorzeker eene goede aansluiting vormen. 
De hoofdlijnen leenen zich er toe, en heeft het geheel dat aan de Italiaansche architectuur 
herinnert veel, dat tot een monumentaal aanzien zal medewerken. Het benedendeel is 
voor winkel, het bovendeel voor kantoren en conciërgewoning ingericht. 

De mftombe van den Kardinaal de Richelieu. 

De nieuwe Sorbonne te Parijs heeft velerlei dUcussiSn uitgelokt. Talrijk rijn de 
bezwaren door de deskundigen aangebracht, waarbij het vergelijk tusschen het goede in 
het oude en het slechte in het nieuwe niet achterwege blijft. Het was ons bij de behan
deling daarvan tevens aangenaam, in een der fransche plaatwerken eene afbeelding aan 
te treffen van de graftombe, gesticht ter herinnering aan Kardinaal de Richelieu, de man, 
die eenmaal, ongeveer in het jaar 1629, op het denkbeeld kwam, de Sorbonne daar te 
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stellen, vanwaar sinds dien tijd- zooveel wetenschap zich over Frankrijk verspreidde. De: 

graftombe (niet, zooals in Leiden, achter getimmerten verscholen] is geplaatst in de kerk, 

geheel vrij en op zichzelf. De opvatting is, al zijn er jaren over heen gegaan, nog even 

rijk en frisch van gedachten en vormt het geheel, in duurzaam materiaal uitgevoerd, tot 

CCQ meesterstuk van beeldhouwkunst» De figuren, het kleed, de tombe, alles maakt zulk 

een nauwsluitend geheel, dat het gemis van een enkel deel, lelfs den nlefrdeskundigen 

beschouwer onmiddelij^ in het oog valt. Waar inderdaad onze tegenwoordige tijd. niet 

zeer rijk is aan fraaie en nieuwe denkbeelden voor grafmonumenten, kan een terugblik op 

het oude bijdragen tot verbetering in dien toestand. 
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Over de Hcrmchappfii, fetireken m ienicdzaannfheld nm bet «-ikfniiout. 

I>I)OK B. F. BOEBMA. 

3 e Gedeelte. (S/o(.) 

Behalve hout, dat genoemde gebreken bezit, wordt er nog gevonden, waarvan het hart 

wel los is, maar waarbij de scheuren zoo klein zijü, dat zij1 onschadelijk Sdiijnen. Het is 

daarom van belang, dat wij eene bepaling geven, hoe klein de hartscheurerï moeten wezen, 

indien men het hout onder het bruikbare zal rangschikken. 

Het gebruik echter hangt niet alleen van de grootte der hartscheuren af, maar ook 

van de plaats, waar het hart in het hout is gelegen, «n wij meenen daarom geen beter 

regel te kunnen vaststellen, dan voor die hartscheuren eene zekere grootte te bepalen. 

Het zou voordeelig zijn, indien Alle hout een dicht hart bezat, dan zou het gebruik 

meer algemeen kunnen zijn. 

Zoo is er hout, dat hoewel aan bet stameinde droog, en met een opmerkelijk dicht 

hart, blijkt bij het afzagen dat de hartscheuren grooter worden, wat doet vermoeden, 

dat het hout van binnen losser is dan op het uiteinde. Daarentegen vindt ook het 

omgekeerde plaats. 

Bij' hout met een dicht hart gebeurt het wel eens, dat, wanneer het langzamerhand 

droogt, de einden zich meer en meer openen, en dikwijls zoo hevig, dat ingeval dit voort

duurde, er na een kort tijdsverloop scheuren zouden ontstaan over de geheele breedte van 

het hout. Er wordt weinig hout gevonden, waarvan het hart geheel van scheuren is 

bevrijd. 

Indien wij dus aannemen, dat hout, wat het meest voorkomt, een hartscheur in het 

worteleinde heeft, 1 a 2 lijnen groot (0.003 en 0.004 M.), dan kan men dit als onschade

lijk beschouwen, wanneer aan het hout eeae| vierkante vorm zal gegeven worden, en slechte 

weinig in dikte wordt afgenomen; doch is dit het geval niet, en wordt daarentegen heft 

hout zoodanig behakt, dat de zijvlakken geen rechte hoeken met elkander vormen, of 

wel van zulke vorm, dat dit aan de eene plaats meer dan aan de andere wordt verzwakt, 

dan kan een hartscheur van die grootte dikwijls veel invloed op de bruikbaarheid hebben. 

Onder de verdere gebreken rekent men de slechte ringen. Dit gebrek wordt in het 

algemeen dadelijk na de velling waargenomen, omdat de lagen, welke in dien toestand 

verkeeren, of zoolang het hout in sapvollen toestand is, het kennelljkst zijn. 

Indien wij de opgewerkte stameinden bij verschillend hout gadeslaan, vinden wij 

daaronder verschillende, waarin vele jaarkringen niet • alleen onregelmatig gevormd zijn, 

met betrekking tot hunne dikte, maar ook die ongelijk van kleur zijn, vergeleken bij de 

grondkleur der uiteinden. 

De ondervinding leert, dat wanneer hout dicht bij den wortel is afgekapt, zich alsdan 

dikwijls zulke verschillen In het stameinde voordoen, maar bij het afkorten verdwijnen deze. 

Wij noemen het een kwaden rand of ring, indien een, twee of meer geheele jaarkrin

gen, of gedeelten daarvan, zich slechts in het eene of in de beide uiteinden van het hout 
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vertoonen, en door afwijkende kleur en onbeduidende dikte of ook wel doordien de tus-

schen de lagen bestaande poriën, kennelijk grooter zijn dan de andere, zich van het overige 

onderscheidt. 

Er worden twee soorten van ringen gevonden, grove en matte. 

De grove erkent men door dat de lagen welke in dien zwakken toestand verkeeren, 

van de kleur afwijken en meer wit of geelachtig zijn,! en ook daardoor dat de poriën grooter 

zijn dan die, welke zich tusschen de goede lagen bevinden. 

De matte ringen onderscheidt men daardoor, dat de harde lagen, welke met elkander 
een zoodanigen kring vormen, ieder op zich zelf een aanmerkelijk mindere dikte hebben, 
dan de andere lagen. 

Dit is het beste kenteeken van een matten ring, want de poriën vertoonen hier niet 

het minste bewijs van zwakheid, zooals bij de voorgaande soort, daar hunne grootte in 

het algemeen in zeer goede verhouding staat tot de dikte van de harde lagen, en zij daar

door genoegzaam onzichtbaar zijn in de ringen, waarvan de harde lagen zeer smal zijn. 

Met betrekking tot de kleur worden er twee soorten van matte ringen gevonden, na-

mclijk die welke dezelfde kleur hebben als het hout, en die van donkerder kleur. 

Wij zullen het voornaamste van hetgeen omtrent elk dezer soorten kan gezegd worden 

vermelden. Bij de uiteinden van sapvol hout met grove ringen van die kleur, welke 

wij vroeger beschreven hebben, schijnt de kleur van die, waarvan de poriën grooter zijn, 

niet zoo zeer aan te duiden, dat het gedeelte van het hout, waarin zij zich bevin

den, van losseren aard is, of dat de eene laag niet dat verband met de andere heeft, 

als daar waar de poriën fijn zijn. Bij hout, waarvan de grondkleur gelijk is aan dat der 

kwade ringen, vinden wij dat in de meeste de vastheid der harde lagen in verhouding 

staat tot de grootte der poriëp, en dat daarom hout, waarin zij het grootst zijn, ook het 

meeste losse en scheurigste hout geeft. 

Men treft veel hout aan, dat bij het opwerken der uiteinden bij het hart vaster en op 

de overige plaatsen losser is, en daarentegen ander met het tegenovergestelde, ook dik

werf schijnen bij anderen 6, 8 ÏI io op elkander volgende jaarkringen, die op willekeurigen 

afstand uit het hart verwijderd liggen, harder of losser te zijn dan de overige lagen, en 

dat alles zonder dat men eenig zichtbaar verschil kan opsporen in de kleur, de dikte der 

lagen en de grootte of menigte der poriën, welke tot het vermoeden van deze verschijn

selen hadden kunnen leiden, zoodat alleen het opwerken de waarheid doet zien. Indien 

wij de oorzaak van deze ongelijke vastheid in een en hetzelfde hout nagaan, gelooven wij 

vooral te moeten letten op den bodem, waarop dat hout is gegroeid. Onderstellen wij dat 

die bodem, over het geheel genomen, wel geschiktheid bezat om hout van een goede 

geaardheid voort te brengen, dan kon hij toch uit lagen bestaan, waarvan er een of meer, 

betere voedingssappen besloten hielden dan de andere. 

Men heeft ook onder de bewerking hout gevonden, waarvan de uiteinden aantoonden, 

dat vele op elkander volgende jaarkringen meer sappen of vocht in zich bevatten, dan 

de overige, en zonder dat men in staat was eenig zichtbaar verschil op te merken tusschen 

de eigenschappen dezer verschillende ringen. Met hout van rood-blauwe kleur is dit het 



98 

meest^het geval. Men heeft vaak gevonden, waarbij de kern veel langzamer kon gedroogd wor

den, dan bij de overige lagen die zich naar buitefi uitstrekken; en ook geheel tegenovergesteld. 

Dat deze verschijnselen rich niet enkel op de uiteinden van het hout vertoonen, al

waar 4ij mogelijk het gevolg konden Ülffa van toevallige omstandigheden, maar dat zij 

wezenlijk uit grooten overvloed van vocht voortspruiten, meenen wij te kunnen bewijzen, 

doordat wij hout hebben aangetroffen, waarvan in de uiteinden 8 k 12 ringen veel langzamer 

droogden, dan de overigen, en wanneer men dit höüt doorzaagde, bemerkten wij dat bij dezelfde 

lagen, welke in de uiteihden deze bijzondere eigenschap vertoonden, nu insgelijks de nieuwe 

Uiteinden Van de doorgezaagde kiikken te een vochtigen en sapvollen toestand verkeer

den, nadat de overige ttegen aanmerkelijk drooger waren. 

Willen iWj' hiervan de oorzaak zoeken, dan gelooven wij niet dat rij kan gevonden 

worden door te veronderstellen, dat de vochtige ringen alleen het gevolg zijn van de groote 

hoeveelheid regen, die gedurende den tijd gevallen is, waariè zij gevormd werden 

maar dat wij steeds het in verband moeteii brengen met de gesteldheid van den 

bodem op die plaatsen, waar het hout groeide, en tevens dat er aardlagen geweest 

zijn, die meer dan de anderen geschikt waren, om de op den grond vallenden regen 

op te vangen en te bewaren, welke lagen dan, door de aanmerkelijke hoeveelheid 

vocht, welke i*)1 bezaten, hi staat geweest zijn, die gedurende dat jaar aan het hout mede 

te deelen, waarin de wortels deze doordrongen en er dus toe medewerken, dat de 

jaarkringen, welke in dien tijd gevormd werden, eene meer sapvolle of vochtige geaard

heid verwierven. 

Wat de kleur |der slechte ringetl betreft, daarvan hebben wij gezegd, dat zij of wit-

of geelachtig kan zijn, maar dit stond slechts in betrekking tot de gevallen die wij 

bij versch hout ondervonden hebben, want indien wij de kleur van de ringen van het hout 

beschouwen, die verscheidene jaren aan de werking der lucht zijn bloot gesteld geweest, 

dan zouden wij eene lange maar slechts weinig nut-stichtende beschrijving over deze 

veranderingen kunnen leveren. Omdat wij gelooven te mogen verwijzen naar het 

geen vroeger gezegd'ik, over de moeielijkheid die er bestaat, wanneer men hout 

wil beoordeelen, op welks uiteinden regen, zonneschijn en lucht, vele jaren gewerkt 

hebben, willen wij er nu slechts, wat zoodanig geringd hout betreft, bijvoegen, dat wij er 

geen zeker bewijs voor hebben, dat de geelachtige ring immer zwakker 'is, dan de wit-

achtige, maar dat daarentegen de ondervinding in vele gevallen leert, dat er witachtige 

ringen aangetroffen worden, met even zulke nadeelige eigenschappen. Dat voornamelijk de 

regen, door zich met de in het hout aanwezige sappen in verbinding te stellen, in staat 

is, om op elk van de kleuren, welke de ringen hebben, met gelijke kracht verandering 

te bewerken. 

Keeren wij terug tot geringd hout, dat pas geveld is, en waarin dus de ring de 

natuurlijke kleur nog bezit, dan heeft, als er eenige geelachtig én anderen witachtig waren, 

dit dikwijls tot het besluit aanleiding gegeven, dat het verschil; hetwelk zich in de kleur 

opdeed, een gevolg zoude zijn van meerderen of minderen ouderdom van het hout, 
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en dat dus de witachtige ring door verandering of door gedurende een langeren tijd van 

dezelfde sappen gpvoed te worden, even als het overige van het-hout, geelachtig werd. 

Daar het mogelijk is om aan een gelen ring, die zich aan het uiteinde van het hout 

voordoet, te ontdekken of hij in de jeugd van den boom witachtig is geweest, zoo ver

trouwen wij toch, dat ŵ j bovengenoemde onderstelling niet behoeven aan te nemen, 

want dan zou daaruit volgen dat elke ring, die zich in de kern van het hout bevond, 

eene geelachtige kleur zou moeten hebben. 

De ondervinding heeft dit alleen niet bevestigd, maar veeleer aangetoond, dat er hout 

gevonden wordt, dat twee-, ja driehonderd jaar oud kan zijn, en waarvan de ringen, of

schoon in de nabijheid van het hart gelegen, alwaar zij dus gedurende een reeks van jaren 

met dezelfde sappen als van het overige hout zijn gevoed geworden, niettemin dezelfde 

witachtige kleur hadden behouden, als bij ander hout, waar zij dicht bij. het spint gelegen 

en dus veel jonger waren-

Wanneer wij de oorzaken wcnschen te kennen van de verschuilende kleuren der ringen, 

dan gelooven wij, dat die gezocht moeten worden in het ontstaan der ringen. 

Zoo hebben wij hout gezien, waarvan de uiteinden nadat zij waren opgewerkt, 

licht en witachtig van kleur waren, maar die na verloop van weinige oogenblikken eene 

geelachtige kleur aannamen. Dit hout werd gekloofd en opgewerkt, en nadat men er 

eenige spaanders had afgekapt, waren de ringen wederom wit van kleur, in de opgewerkte 

vlakken, maar namen wederom terstond de geelachtige kleur aan, zoodra de werking der 

lucht de vochten deed opdrogen. 

Wij schrijven deze klcursverwisseling aan de volgende oorzaak toe, dat de wortel van 

het hout in de jaren, waarin die ringen gevormd werden, tot in een aardlaag waren door

gedrongen, welke met geelachtige bestanddeelen vermengd was, en hen bij gevolg deze 

kleur hebben doen verkrijgen, die nu wel, zoolang als de ringen verzadigd of doortrokken 

waren met de sappen van de overige gedeelten van het hout, een kleur vertoonden, die 

^peer op het geheel geleek, maar zoodra de werking der lucht deze sappen begon op te 

drogen, traden de houtdeelen wederom in hunne oorspronkelijke kleuren te voorschijn, zoo-

als de natuur die had voortgebracht. 

Wij hebben ook ander hout aangetroffen, wier ringen licht en roodachtig van kleur 

waren, kort nadat de einden waren afgestuikt, maar die na een gering tijdsverloop een 

lichten en witten kleur schenen te verkrijgen, naarmate de werking der lucht hunne sap

pen deed opdrogen. 

Dit hout werd insgelijks gekloofd, en ook hier vertoonden de opgewerkte zijvlakken 

hunne witheid van kleur. Wij schrjjven de oorzaak van kleursverandering daaraan toe, 

dat de wortels van het hout, in de jaren waarin deze ringen gevormd werden, door eene 

witachtige laag waren gedrongen, die aan de houtdeelen, welke de grondslag tot deze 

ringen gaf, de witachtige kleur schonken, dat, toen deze door de werking der lucht van 

het zich daarin aanwezige sap bevrijd werden, en de gelegenheid verschafte, om zich in 

de oorspronkelijke lichte kleur te vertoonen. 
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Dit is van de kenteekenen bij een groven slechten ring bekend, zoo ook van de 

oorzaak van het ontstaan. -• 

De andere soort van slechte ringen zijn de zoogenaamde matte ringen, welke men 

herkend, doordat hunne harde lagen in vergelijking van de vorige een onbeduidende dikte 

hebben. Men kan deze soort ringen in twee soorten verdeelen, namenlijk in die, waarvan 

de kleur donkerder is dan het overige van het hout waarin zij zich bevinden, en-in die, 

welke dezelfde grond-kleur hebben als het betere hout dat hen omgeeft. 

Van de eerste soort is de kleur donkerder dan de grondkleur van het uiteinde en de 

harde lagen hebben hier wel eene geringe dikte in vergelijking met die welke de betere 

lagen hebben, maar men treft deze nimmer zoo onbeduidend aan als in laatstgenoemde. 

Deze soort van ringen is zeer zwak. Zij worden zeer zeldzaam in eenig sterk, hout 

gevonden, maar het menigvuldigst in hout, dat ofschoon met grove ringen, toch los 

en broos is, en daar de breedte, welke deze smalle lagen te zamen genomen, bezitten, in 

het algemeen niet meer dan 3 a 4 lijnen (0.006 a 0,009 N. El) bedraagt, zoo hebben wij 

daarmede geen proeven kunnen nemen, en al hadden wij dit ook kunnen doen, dan zouden 

zij slechts tot weinig aanbevelenswaardige uitkomsten geleid hebben, want de poreuse 

lagen in de ringen hebben eene aanmerkelijke breedte, in verhouding tot de zich daarbij 

bevindende harde lagen, die men over hel algemeen ziet, en welke niet alleen de sterkte 

en vastheid der lagen doen verminderen, maar tevens veroorzaken dat er zich op die 

plaats [eene in verhouding grootte menigte vochtdeelen ophouden, welke er toe bijdragen, 

dat de lagen, waaruit de ringen bestaan, vroeger door ziekte aangetast worden. 

De andere î soort van matte ringen zijn die, welke wel eene met het overige gedeelte 

van het hout overeenstemmende. kleur hebben, maar waarbij de jaarkringen tegen de 

betere houtlagen vergeleken, dikwijls onbeduidende dikte bezitten. De poriën en de poreuse 

lagen onderscheiden zich bij deze soort van ringen daardoor, dat zij in-een tamelijk 

goede verhouding staan, tot de dikte van de. harde lagen, waartusschen zij zich bevinden, 

hetgeen reeds doet vermoeden, dat zij niet indezclfde mate als de andere de vochtigheid 

tot zich trekken. 

Wij kunnen overigens geene bepaalde verhoudingen opgeven, die er tusschen de 

op zich zelfstaande harde lagen van deze ringen, en de harde jaarkringen van het overige 

hout bestaat wanneer het zich zonder ecnige schade voor het hout waarin zij aanwezig 

zijn voordoet; want er wordt hout gevonden, welks goede jaarkringen eene behoorlijkte 

dikte hebben terwijl de jaarlijksche aangroei van den ring zeer gering is, ja bijna onken

baar, en er wordt ook wederom ander hout gevonden welks goede lagen van eene 

geringe dikte zijn; maar waarbij de jaarkringen van den matten ring weder dikker en 

vaster uiterlijk hebben dan die der vroeger omschrevenen. 

De beste regel, welke wij vertrouwen voor dit geval te kunnen geven, is deze, indien 

de harde lagen van zulk een matten ring dezelfde dikte hebben als de jaarkringen, bij 

het gewone hout van het zwakke soort, men zulk hout veilig mag bewerken, voor elk 

gebruik, waarbij het niet aan vochtigheid wordt bloot gesteld. 
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Electr l j tche f lambouwen. 

Volgens de ervaringen van den laatsten tijd zijn de flambouwen op weg om een 
geheel anderen toekomst te verkrijgen. Aan de Parijsche Opera werden bij de opvoering 
van het ballet >Ascanio", voor het eerst flambouwen gebezigd, die hun electrisch licht 
verspreidden. 

Die flambouwen, sierlijk van vorm, hebben in het omhulsel, dat de vorm bepaalt, 

een batterij verborgen, waarin de electriciteit gevormd wordt, en in staat is het licht te 

geven, nagenoeg voldoende om bij drie voorstellingen te kunnen gebruiken. In het 

bovendeel is tevens de inrichting zóó, dat het licht verschillende kleur kan aannemen. 

De uitvinding, die aan den Heer G. Trouvé te danken is en die na herhaalde beproe-

vingen dit resultaat verkreeg, heeft algemeen voldaan. Het is dus best mogelijk dat wij 

spoedig vernemen dat de eerste serenade onder begunstiging van het licht der electrische 

fakkels is gehouden. Dat zal werkelijk een groote verbetering zijn, vergeleken bij de 

walmende pitten, die thans onze serenades eer in een beweegbare rookmassa dan in een 

verzameling personen doen veranderen. 

Onderaardse he Spoorbanen. 

Hildebrand'B onderaardsche Bchietblaasbalg waarmede de oude jufvrouw werd vervoerd, 

komt tot verwezenlijking. In Londen werd 5 Maart de eerste proeftocht gedaan met een 

spoortrein die geheel onderaardsch den weg neemt van het midden der stad naar het 

zuidelijk gedeelte. Ieder 3 minuten vertrekt een trein, die uit drie wagens bestaat waarin 

34 personen kunnen opgenomen worden. De baan loopt door twee drlcelvormige kokers 

een voor heen de andere voor terug. Aan de zes stations zijn liften geplaatst die de 

passagiers naar het onderaardsche brengen, ook kan men zijn weg langs trappen nemen. 

De geheele lijn is lang 3V4 Eng. mijl. De lokomotief wordt door electriciteit gedreven. 

Tevens is de verlichting door electriciteit verkregen daar de zeer groote diepte waarop 

de aanleg 1. daargesteld allen toevoer van daglicht buiten sluif. De waggons zijn beknopt 

van hoogte, daar de openingen of kokers van doorvoer niet groot zijn genomen. 
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« jaargang 
CONCERTGEBOUW TE CHICAGO. Afl. 11 Plaal 13. 



V I J F D E J A A R G A N G 22 Mel 1890 

B O II W K ü N S T. 

H e t o o n c e r t f f e b ü u w t e C h i c a g o . 

(Bij de [>laal.j 

jot de belangrykste. bouwwerken van den laatsten tijd behoort het concert- of 

operagebouw te Chicago. Die den gevel aanziet zal weinig vermoeden, dat zich daarachter 

een kunsttempel verbergt, eenig in zijn soort. Het is een steenmassa zonder eenig 

karakter, zooals de Amerikaansche bouw meer te zien geeft en waarbij de hoogte alleen 

indruk op ons maakt. Het inwendige echter is op zulk een breede schaal opgevat, dat 

de kennismaking daarmede wel de moeite loont, vooral nu het oog met de aanstaande 

tentoonstelling der Vereenigde Staten aldaar te houden, zich op Chicago rigt. Weinig 

steden genoten zulk een plotselingen vooruitgang. — In het jaar 1830 telde de stad slechts 

zestig duizend inwoners, in 1889 meer dan een millioen. — Het nieuwste op het gebied 

van vervoer, verlichting enz. treft men er aan en maakt daardoor de geheele samenstelling 

tot een getrouw beeld van al het belangrijke dat onze eeuw deed geboren worden. Daar

onder behoort het operagebouw gerekend, dat zooals de plaat doet zien, van kolossale 

afmeting is. Het moet tevens dienst kunnen doen voor openbare politieke bijeenkomsten. 

Als schouwburg kunnen 5000 personen er plaats vinden, voor dergelijke bijeenkomsten 11.000. 

In het midden der stad gelegen bedraagt de terreinoppervlakte 6500 M». ,Het terrjein werd 

aangekocht voor i1/. millioen gulden, en den bouw in 1887 aangevangen, kostte 3.200.000 

gulden. Het gebouw is rechthoekig en van drie kanten door straten begrensd. Over de smalle 
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.leant meet het 58 M„ over de lange 116 M. De ruimte niet benoodigd voor de opera, 

is tot hotel bestemd, zoodal de vele ramen van den gevel alle tot de hotelinrichting be-

hooren. De zaal in den vorm als het Eden-Theatre te Parijs en Brussel en de Parkschouw-

burg te Amsterdam, heeft de kolossale afmeting van 36 M. breedte bij 54 M. lengte. Het 

tooneel is 30.50 M. breed en 18.30 M. diep. Zaaien tooneel kunnen tot een geheel gemaakt 

worden. De verdiepingen Van het hotel langs den gevel, 10 in getal, zijn tezamen hoog. 

44 M., het middendeel 76 M. Schouwburgzaal en hotel zijn electrisch verlicht, de eerste 

door 4000, de tweede door 4.600 pitten, waarvoor 9 dynamos zijn in hét werk gesteld. 

Voor brand zijn velerlei voorzorgen genomen, en is tot het aanbrengen van een zeer vol> 

ledig mechanisme op het tooneel de architect M. Adler vooraf een reis naar Europa gaan 

maken, om de voornaamste schouwburgen te bestudeeren. De Groote Opera te Pesth werd 

Vooral tot voorbeeld gekozen.^- Het komt ons echter voor, dat te Chicago, zoo dikwerf 

door belangrijke branden geteisterd, het brandgevaar in een gebouw van zulke kolossaler 

afmeting wel wat te veel uit het oog verloren is. Wel heeft het tooneel ijzeren schermen, 

is een groot reservoir aanwezig, benevens alles wat voor een dadelijke blussching vereischt 

wordt, maar moet alles zich verwijderen door de uitgangen die in de verdieping gelijk-

straats onder het hotel zijn aangebragt. Gesteld dat brandgevaar zich van dien kant opdoet,, 

iets dat even goed mogelijk is, dan wordt de geheele menschenmassa ingesloten en is geen 

ontkomen mogelijk. Het i^in ons oog een grove fout; en wijzen wij er, dan ook voorna-

lijk op, om de groote afmetingen waarop alles is geconstrueerd, en den bouw die in 

December laatstleden werd afgeleverd, belangrijk maakt. 

De plannen van den torenbouw In Londen. 

Wij hebben reeds er op gewezen hoe mou te Londen Parijs denkt na te volgen, 

evenzoo, dat op de daartoe uitgeschrevene prijsvraag vele ontwerpen zijn ingekomen,, 
waarbij zelfs zeer zonderlinge. 
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Dat het maken van een hoogen toren, sierlijk van vorm, niet zoo gemakkelijk valt, is te 

zien uit vorenstaande schetsen, genomen van enkelen der ingezondene ontwerpen. Zij 

gelijken op Eiffels ontwerp of geven daarvan afwijkende, al een zeer nuchtere voorstelling. 

Dat pleit wel voor Eiffel's arbeid. Deze toch was bij al de magerheid van vorm, smaakvol 

te gelijk en kan datzelfde niet gezegd van hetgeen de Engelsche ontwerpen aanbieden. 

Het ft ook meer om de' cuHositeit dan om de verdienste dat wij er op wijzen. 

De renbaan In het Union Sqntre Theater te iVew-York. 

jockeys toejuichten die aan de sport deelnamen. De ruiters die op het'töonecl van links 

naar rechts galoppeeren, hebben ieder1 <ene bijzofadere afdeeling waarbinnen zij hun tocht 

vervolgen. De grond waarop ieder hunner zich op beweegt, verschuift, daartoe In beweging 

gebracht door een stoommachine in de benedenverdieping geplaatst. I )e paarden zelf blijven 

op hunne plaats, alleen dan wannéér de overwinning moet behaald worden, gaat een der 

ruiters op het beweegbare gedeelte een weinig voort, waardoor de strijd'besHèt. Het zich op 

de .achtergrond bevindende landschap beweegt zich evenzoó, het ruit al ten eenre en ten 

andere op, waardoor het gezichtsbedrog volrtiaakt wordt. De geheelc inrichting heeft ongeveer 

25. mille gekost en ft vervaardigd naar het ontwerp van den schouwburg-directeur Neil 

Burgess. De steeds stampvolle zalen bewezen dat'net geheel goed liep en zaamgesteld Was. 

Gentife mededeelinffen over het kweekeu vaACtnimerbeut inde Kaapltoloiite en de Transvaal. 
DOOK u . J. W A T J L E Jan. 

'Het indirect verband tusachen bouwen, verwerken van. timmerhout, het kweeken 

van boomen voor timmerhout en de toenemende, lust van jongelieden ; waaronder men 

velen aantreft die de bouwkundige vakken beoefenen, om te emigreereo naar de 
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Kaapkolonie en de Transvaal, doet mij besluiten een en ander mede te deelen van hetgeen 

mij onder de oogen kwam over boomkweekerij in Zuid-Afrika, uit geschriften welke slechts 

weinigen mijner vakgenooten te lezen krijgen. De waarschijnlijkheid, toch bestaat dat er 

onder hen die emigreeren willen, ondernemende personen gevonden worden die, voorzien 

van goeden wil en eenig kapitaal of in verband met anderen, allicht nut en voordeel 

zullen kunnen trekken, voor zich zelf in de eerste plaats en tegelijk daarmede voor anderen, 

uit deze mededeelingen. In een schrijven o.ver Z. Afrika van het lid der Royal Geogra

phical Society Mr. Edward, P. Mathers, komt namelijk een epistel voor over boomkweekerij 

als volgt: 

De groote wouden der Kaapkolonie zijn te vinden in de gematigde luchtstreken der 

Zuidelijke bergketenen, nabij de zee en ongeveer evenwijdig loopende met de kustlijn. 

Deze bosschen bedekken te zamen ongeveer een oppervlakte van 350 vierkante mijlen. 

De Frankeiaansche distrikten, voor weinigen jaren bij de Kaapkolonien ingelijfd, bevatten 

een groot aantal, zeur iraaie wouden. In dezen vindt men het stinkhout der Westelijke-

en het snieshout der Oostelijke bosschen. De inspecteur van het boschwezen in de Kaap

kolonie schreef in zijn rapport over 1886, dat de wouden van Knysna alleen desnoods alle 

jaren 150,000 dwarsliggers zouden kunnen lourneeren, en dat er ruim een millioen stekken 

in dat jaar door de boomkweekers, te Tokai werden afgeleverd. 

Op de vlakten der Kaap heeft men 470 acres nieuw beplant en met groot succes. 

De voornaamste boomen voor timmerhout in de Oostelijk gelegen bosschen zijn het snies

hout, het rechte geelhout, het basterd-geelhout, het outeniqua-geelhout, het witte ijzerhout, 

het zwarte ijzerhout, de roode els, de roode peer, de witte peer, de harde peer, de doorn

peer, -de kafferpruiro, de boerboon, het kamdeboe-stinkhout, het saffraan hout, het esschen-

hout, de olijfboom, de paardepram, het witte melkhoüt, het rooihout, het boekeuhout het 

rooi me Ik hout, de wilde lemoen, het assegaaihout, de paardepis, het »bui g-mij-11 iet" (gala 

gala)... de zwartbast, de boschgwarre, het kieriehout, de wilde kastanje, de Wilde »perske' 

(het zoogenaamde Natal mahogany), de bljnkbaar, het rooi-stinkhout of bittere amandelhout, 

het oudehout, het kajatenhout (Kaapscb /'<*£}, het kersehout {caudlewood), de elzendoorn, 

de »guar", de els, het without, de zijbast, het zwarthout, de rotsels, het terblanche hout enz. 

De helft van het lange kaapsche timmerhout, wordt geleverd door twee soorten van 

geelhout [podocarpus fotifolius en podocarpus ehngatus). De handelsbeteekenis van het 

geelhout is niet altijd tot haar recht gekomen. In vele oude Kaapsche huizen was de 

vloer, de zoldering en waren de ramen uit geelhout gemaakt, en het ontbreekt niet aan 

gevallen, waarin het hout gedurende 130 jaren flink weerstand bleek te hebben geboden 

aan alle aanvallen van weer en wind. Het kostbaarste timmerhout in de bosschen van 

Knysna is ongetwijfeld het stinkhout [preodaphare bullata). Een achtste gedeelte der boo* 

men, die tot omhakking gemerkt worden, bestaat uit stinkhout. Men heeft deze houtsoort 

het Zuid-afrikaansche toz£hout genoemd; 

Stinkhout groeit snel, misschien sneller dan eenig ander inheem^cb hout der Kaap

kolonie. Het snieshout Is een andere voorname houtsoort in het Kaapland en wel één der 

kostbaarsten. In duurzaamheid wedijvert net met gremheart, het yarrah- en het kamfer-
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hout. De best geakklimatiseerde woudboom der Kaapkolonie is vermoedelijk de gewon? 

eik [qutrctu pedunculütcC), die door de vroegste Hollandsche kolonisten ingevoerd werd. 

Het overplanten dezer boomsoort gaat zeer gemakkelijk en de goede groei vereischt slechts 

weinig zorg. In vele steden der wester provinciën siet men de straten met eiken beplant. 

De zwarte acacia [acacia salignd) gevoelt zich in het Kaapland blijkbaar ook goed thuis. 

If eerlooiers waardeeren den bast zeer en betalen er £ 7; to — per ton (droog) voo.r. Als-

brandhout ia de ontbaste stam oneindig veel beter dan sparcehhbut, nu bijna algemeen 

daarvoor gebezigd. Tot aanmoediging der boomkweekerij en der aanplantingen, hebben 

afdeclingsraden en gemeenteraden de bevoegdheid om zoodanig gedeelte van de hun toe

vertrouwden fondsen der burgerij, ais hun oirbaar lijken mochten, te bestemmen voor het 

vormen van beplantingen, voor het uitloven van prijzen aan goed geslaagde boomkwee-

kers, of voor andere wegen en middelen, die tot het beoogde doel kunnen voeren. 

Men hoort vaak de opmerking maken, dat Zuid-Afrika» aan het opdrogen is. Wordt 

daarmede bedoeld, dat de stroomen en bronnen minder bestendig vloeien dan1 weleer, dan 

moet de opmerking volkomen juist worden genoemd. Wordt daarentegen bedoelt, dat er 

tegenwoordig minder regen valt dan in vroegere tijdperken, dan moet ik de bewering 

onbewezen verklaren en is zij vermoedelijk bok onwaar. De vroegste reisverhalen gewagen 

van droogten in het binnenland. Spatnnann spreekt van een groote droogte in het jaar 

1775. De regenstatistiek van het Koninklijk lObservatorium, die over 45 jaren loopt, steunt 

het beweren geenzins, dat de regenmassa in de Kaapkolonie afneemt. Doch ongetwijfeld1 

werken het omhakken van boomen en het verbranden er toe mede het bestendige vloeien 

der stroomen en bronnen tegen te houden. Zoowel blanken als inboorlingen handelen in 

deze roekeloos. Zij vernielen boschjes voor hun kraals en om als brandhout te dienen. 

De inlanders vooral misbruiken groote hoeveelheden jong hout, om er hutten uit te ver

vaardigen. 

»I Iet toenemende getal kudden oefent ook invloed op de stroomen en bronnen. Waar 

het kreupelgewas en de grashalmen kaal gevreten worden, daar verdorren de zonnestralen 

den grond en loopt de regen in de rivieren/ hij vormt zich nieuwe uitwegen en gaat 

in de zee verloren, zonder den voorraad grondwater te hebben aangevuld." 

Wat aangaat den warmtegraad des dampkringa, zoo kan men de Kaapkolonie over 

het algemeen geen heet klimaat noemen. Gedurende enkele dagen der maand Januari is 

de hitte buitengewoon groot, maar zelden langdurig. De grootste zomerwarmte is niet 

drukkender dan die in de heetste gedeelten van Europa. Bovendien wordt de hitte 

getemperd door de briezen en de drooge atmosfeer, hetgeen den warmsten dag dragelijk 

maakt, terwijl de geurige koelheid der nachten alleraangenaamst en genotrijk is. 

Het volgende is een uittreksel, uit heA rapport van den Consul van België in de Zuid* 

Afrikaansche Republiek dd. 28 Juli 1889, opgenomen in het RecueiliConsulaire, uitgegeven 

dpor het Ministerie van Binnenlandsche Zaken in België, Deel 68 i | t e aflevering, hetwelk 

luidt als volgt: % 

De boomkweekerij, die hier te lande zeer verwaarloosd is, zou zooveel mogelijk be

schermd en begunstigd moetqn worden. De bosschen worden met ruwe hand geveld, om 
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brandhout en hout voor de mijnen te hebben. Dit zal binnen eenïge jaren nog erger zijn, 

wanneer het ontginnen der mijnen meer zal zijn toegenomen en er dus zooveel te meer 

hout daarvoor noodig zal wezen. Zij die zich thans op de boomkweekerij gaan toeleggen, 

kunnen verzekerd zijn zich daarmede in eeaiga jaren een aanzienlijk vermogen te verwerven. 

Ofschoon de Transvaal, in betrekking tot zijn groote uitgestrektheid gerekend, 

niet veel wouden of hout meer heeft, tengevolge van de ruwe behandeling als boven 

vermeld, zoo is het toch het land der bosschen en boomen. Men vindt er in de eerste 

plaats den blauwen gomboom, het geelhout, het stinkhout, en allen reeds boven, voor de 

Kaapkolonie genoemde houtsoorten. De blauwe gomboom (eucalyptus), dien men op 

uitgestrekte vlakten o p d e eenvoudigste1 wijze kweekt, heeft een krachtigen groei eneischt 

niet veel zorg; alleen in de eerste twee jaren, wanneer men den grond moet wieden en 

eenige scheuten afkappen, opdat de anderen zich onbelemmerd kunnen ontwikkelen. In 

vijf jaren tijd bereikt deze boom eene hoogte van 15 tot 20 Kng. voet en verkrijgt eene 

doorsnede van gemiddeld 6 Eng. duim. Het is niet alleen goed brandhout, maar ook 

geschikt tot het gebruik in de mijnen' en tot het vervaardigen van meubelen. Wanneer 

dit hout 8 ri 10 jaren oud is, gelijkt het, als het bewerkt it , veel op mahoniehout. Door 

zijn krafihtigen 1 groei ivertegenwoordigt deze boom, in liet groot verbouwd, weldra een 

aanzienlijk kapitaal. Zoo heeft de vijfjarige op ' den stam eene waarde van 24 Gld., 

gezaagd en als timmerhout gereed, is het hout van een enkelen boom minstens 60 Gld. 

waard. Kon boom van 10 jaren, in planken gezaagd, vertegenwoordigt een kapitaal van 

240 Gld. 

De populier is ook een der nuttigste boomen van'het land. Na 2 of 3 jaren kan 

hij reeds voor gebinten en na 8 jaren voor balken gebruikt worden. 

Ook de eik tiert er welig* doch op het oogenblik 1 nog in zeer gering aantal; in het 

noordelijkste deel vindt men eveneens den mahonieboonif 

Het kweeken van het Spaansehc riet is ook al een winstgevende zaak. Men bedient 

zich er vooral van om hraiulsoldrrs te maken in de woningen der boeren. Deze zolders 

worden: met een laag slijk bedekt, dait, gedroogd 1 sijnde, eene onbrandbare massa vormt. 

Als er brand uitbarst, hetgeen gemakkelijk kan gebeuren, omdat de daken der boerderijen 

van riet zijn, wordt het vuur door den brandzolder tegengehouden. 

Nadab ik dit geschreven had, heb ik een verslag gelezen betreffende eene boerderij 

in het district Heidelberg, een verslag, dat door een boomkweeker, die zijne ondervinding 

in de; Kaapkolonie opgedaan heeft, is uitgegeven. 

Ik vind in dit werk het volgende: 

>De grond van deze boerderij- bevat alles wat noodig is om met gunstig gevolg 

boomen te kweeken, hetwelk hier,: zonder veel moeite en kosten, gedaan kan worden. 

Op 42l/a D.M', kan meniaoo boomen planten voor het klimaat geschikt, die men 

achtereenvolgens kan vellen, om den groei der overblijvende boomen te bevorderen. 

Onder deze 1200 boomen zouden' 900 wattles, dat zijn boomen waaraan teenen Bitten 

voor manden werk, en 300 boomen voor timmerhout (blauwe gomboom, dennenboom enz.) 

kunnen zijn, die geveld en als volgt verkocht kunnen worden l 
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3 °̂ jaar 300 wattles ti y 1.50 ^ f 450.— 

4<,c » 300 » > » 3.— =Ï. » 900.— 

S,lc » 300 » » » 6.— ;== » 1800.— 

5<.le » too boomen voor timmerhout » » 12.— = » 1200.— 

/'Ie » IOC » » » » » 18.— = » 1800.— 

8 , t8 » too > » » » > 34.— = > 2400.-^.,.'. 

Gehccle opbrengst van 42'/» D.M.' in 8 jaren. . . f 8550.— 

Ik moet er eehter bijvoegen, dat deze de prijzen zijn van heden en dat zij slechts kunnen 

vermeerderen, wanneer de vraag, ten gevolge van de uitbreiding van het mijnwezen enz., 

grooter wordt; de waarde der boomen zal echter met ongeveer / 3.— k ƒ 6.— per stuk, 

na het achtste jaar vermeerderen. 

Voor hen die er belang in stellen, is op het oogenblik in het Transvaal-paviljoen, 
achter in de tuin van het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam geplaatst, teene collectie 
van bovengenoemde houtsoorten te zien. 

o p in «r K « 11| k «' k n o s t c r i t l e k . 

De critiek vormt een belangrijk deel van ons bouwvak. Alles wat wij denken, komt 
bij verwezenlijking door de praktijk aan den openbaren weg opgesteld. Een ieder kan er 
dan zijn meening over zeggen. Die is dikwerf zeer uiteenloppend. Tot zooverre zal het 
den bouwmeester wcinipf schade opleveren. Maar dan volgt de critiek der vakmannen in 
zijn soort ,nog rijker in deelnemers dan de opvattingen door het publiek gevormd. Nu 
wordt de toestand hachelijk. I )e hakken en houwen, zoo hier en daar gegeven, laten 
indrukken na, en zijn niet zonder invloed op het werk van den bouwmeester die naar zijn 
beste vermogen gaf wat hij voor het doel het geschikst vond. Wie van beiden heeft 
gelijk? 't Wordt zelden beslist, en het nadeel valt gewoonlijk den bouwmeester te beurt. 
Zoo is menig kracht gesloopt,, voor deze tot vollen groei was gekomen. Bleef de critiek 
vrij van egoisme, alles zou een minder gevaarlijk aanzien hebben, maar daarvoor schijnt 
zij niet geboren. Zonder critiek kunnen wij niet, zij is noodig om het vele slechte dat 
er is te bestrijden, en al wordt er dikwerf verkeerd gebruik van gemaakt, al komt 
eigenbelang, er een geheel andere vorm aangeven, zij blijft onmisbaar. In het bewustzijn 
van haar macht verspreidt zij zich door hulp van de pers dan ook overal. Hoe zonderling 
de critiek echter kan verschillen willen wij met een paar voorbeelden aantoonen. De schilder
kunst houd in dit geval zoo wat gelijken tred met de bouwkunst, ja omdat iedereen gelooft 
over een schilderstuk het hoogste oordeel te kunnen uitspreken, zijn de rechters onder het 
publiek daar nog talrijker. 

In de kunstzalen' van het genootschap Arti et Amicitia te Amsterdam, was onlangs 
een zeef verdienstelijke collectie teekeningen bijeengebracht. De Heer D. v. d. K.jr levert 
in het Nieuws van den Dag van 28 April II. daarover als naar gewoonte zijn bcschouwin-
•gen, die dikwerf lang niet malsch /.ijn, echter zeer veel goede wenken bevatten. Sprekende 
over -het werk van Isaac Israels, lezen wij het volgende : 

Wolllftlit moet hot (towoton wordon aan do koelo kleur In Mosdag'i „Soheinorlng", dlo nu*t do „avond" vao 
Jocef IHI'IIÜIH haogt, dat om do laatlto l'üOlcoalWg mtodor voldoet dan dtt gewoonlijk niet de werken van decen 
meeiter het geval la. Do kleur komt. otm minder gelukkig voor; ook aóuden w|| In de boerenwoning on de boomen 
die te blauw it)n, wel een weinig meer loltditelt en vastheid wentohen. 

De toon, die een beroemd man tot vader hoort, moet allo krachten Impannen om /.lok /(fu vader waardig tv 
maken. Dit moeet ook Tinttk Isradli aloh tot doel itelloni Qen t|Jd lang koeiterden WD grooto verwachting van 
hem, waartoe n|)ne „Soldatenbegrafente" en vooral iQn „Mnnoh van kolontalon' fianr het schip, dat bon sal over* 
voeren^', oui alle recht gaven: w|) meenden in hen een waardig opvolger van >|)n vader te mogen voonpellen. 

De laatste t|}den echter hebben ons in deio bitter telenrgesteld, en 't geen wil thans bier van fasm te alen 
krijgen, doet ons, belaas, duidelijk bemerken, dat li|| de kluts kwijl, en geheel verward goraakt is in de netton van 
een hoogst govaarl|jke riohtlog, die spot met alle vormen en studie. 
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't Dout om in dtt govul lood, dal, «on aynor twoo teekonlngsn met h6t woord nv6rkoobt" pr()kti Durdoortooh 
wordt li|) aanuomosdlgd om op don inKOHlngsn vorksordoo wog voort te ^aan. 

' t II WOl 0011 IKUVIIH bOO do Hiiinkon vnrm'.lilllon. Do KOOpor liool'l naliiiiriyU In dio tOOkOnlng lotl HOliooilM 
ontdekt, terwlll wl) er deohti het tegendeel In kunnen vlndou. Dat er een lekere linnuiiulo, een cekere toon In 
heenobt, dit kan wel niet anden: dit U een gevolg van het voortdurende üftwauoben, waardoor de kleuren 
inoouHuioli,ou ou de eene een gedeelte van de andere In ilQh opnuonit. 

Mimi' orgor nof IN het geiteld net de tweede tookonlng, No. 11, die ovenali de oente, „BtmluKoxlobt" betiteld 
in, \vn:imc.h|)oi||ii om oiin uiui 't vontand biongoii, dat wl), ofkohoon ce do hoofdiaak van de teekenlng ultmakeui 
niet naar de ftguren moeten /.lou. Güarne zouden wil aan dat verdook voldoen> wanneer we ilochti konden: ali 
•tin eobter zóo afkohuwolUk! ido walgrlUk, dat men ae wel alen moet- De kop van het eono melile li aoo 
anobuwwekkend) dat men dien gryntenuon doodikop niet Uobt vergeeti Hot tweede neeft neni nog moncU Zulke 
teekenlngen mooten gozlon wordou, wanneer ze ondente boven hüigeu i dan hinderen die walgelljkheden uduiior, 
en Hiaat men dan op vrl) grtfoten alktand, dan zou de kleur van het geheel om kunnen verleiden te verlangen i e 
te alen looali men dogoI||k werk mag alen. JVty dunkt t vader lirafili moet het pDn doen, dat zUn soon op dien 
wog in geraakt. 

In het Algemeen Handelsblad een dag vroeger vinden wij dezelfde verzameling 
besproken door Fh. v. £. deze weder zegt: 

Ik begin dan met u te zeggon, dat Ik van m||ii eonte bezook aan AHl een Hnpreuie meenam, altof Ik elgenlUk 
inniii' twee dingen goalen had: immolijk de belde toekenlngon van liaac IHI'IIUIB l 

Ik inoou dunrmoê iilot, dat do Jonge Urafils nu iu III(|U oog In oom do talentvolite en do koapite van do hier 
vertegenwoordigde lohlldenbent II, — maar Ik vind eenvoudig het werk, dat by Ulor limi; kyitou, Int dvintmtnt van 
de tentoomtelllog. 

Voor degenen die drti niet besoobtoni zal Ik proboeren een Idéo te geven van wat do urtlit geilen hoort. 
Eon aKuiiji: van twaalf of dertien Jaar, een arm teer lobepeel, liot; heott wat vullo kleeren aan on 't /.lot or 

•lek en hongerig uit; aan haar dun armpje tumoiiL /.o oou /.wn '̂o .uuuul met negotie; zoo zwoegt zy In de drukke 
•traten om vooroy, all eon klein ituk van dat zorgvolle, ongezonde itadileven, dat zlob dageiyki vermoeit en aftobt 
langi ouzo grachten^ 

Do andere vnoritulllng li nog aangrypendoi': twee RtAdimolden, die gearmd door de itraat ilentoren; do eene 
•let er oudericumeu en bedrouid, Ue audore mioor iinvorm'hiirKr on llederiyk uit. Het zyu typen uit het ellendige 
ongelukkige vronweleven zooalv i e daarheen ilieron, mol. bun afgelakte wollen mutien, waaruit het plakkerige haar 
te vooriobyn komt, dat bun in krulletien over de oogen bangt^ 

Kon geweldig lu'ok diep traglioh lovon ilea we nier voor om. In lynen geeft dearttitongrooteiyjembeelden 
uit de maataobapptli hy toekende de armoede en de elUnde In al hire realiteit. Qeen romanttioh tintte^ om hot 
geheel behagoiyk tu maken, geen iiweem van poSilo In kleur of omgeving, nleti dan de grauwe, veriohrlkkeiyke 
werkeiykheld, met machtige espreule weergegeven. 

Deze „Stadsgeilohten vim fiaao lirattli konden alleen In de eeuw van Zola add In .il hun hnlverlngwokkende 
naaktheid geilen en begrepen wordou. Daarom vind Ik ilo/.ou kuuntoimiir In iyn Intenie uiting op het oogenbllk 
oen groote venobynlngi 

Toen liaao liraCli debuteerde, wai hy nog heel Jong; hy expoioerde lohllderUen uit het militaire leven en do 
bugaaide Boon van een beroemden vader werd ipoedlger tot een groot lobilder geproclameerd, dan wel het geval 
•ou geweobt i])n, wanneer hy een onbekenden naam bad gedragen> Op de Internationale tentoonstelling te Amiter* 
dam ontving by lellk de hoogite onderioholdlng: het eeredlplomai 

Gelukkig trok de Jonge iohlldor ilob deie eerbewyien niet iterk aan; hy lobeei verlegen met het geval on 
in vele jaren hoorde of iag het publiek nleti meer van hem, totdat hy nu In oom ala een andere liaao l inel l 
woór voor den dag kunit, nu niet all de talontvolle loon, maar all een gerypt kumtnunur, die u lang ideken zyn 
eigen iterke Individualiteit gevonden liooii. 

Hoe nn deze toekenlngon godaan /.||n, vind ik by zulk oen conoeptle geheel byzaak. Ali aquarel li «Het 
loiiiajii" vooi mooier, bet ti enorm doorwerkt;, het kopje, de kleeren, het iwakke han^e vooral; dat li allei 100 
mooi nli 't iniuir te denken In. Uet andere aStadagezlobt", l i wat knoeierig en meer lohetiaontlg behandeld — 
hui, publiek zul itelllg de aanmerking maken, dat die levemgroote memchon geen oogen en g^en mond hebben i 
dal; il ook zoo, maar de artlii gaf om meer dan dat — hy gaf om oen geweldige Impreiilo I 

Wie van beiden heeft gelijk. Ziedaar een moeielijkc vraag die wij in den aanvang 
stelden en ook bij ons bouwvak, ook bij onze teckeningen zeer Teel g'cwicht iu cle schaal 
leggen. Wij trollc)) eens twee bouwkundigen itan, vul vuur rodcucromlc over de belang
rijke veiv.iimcling teekeningen .op een der laatste prijsvragen.ingezonden. De cen vond 
ontzaglijk veel goeds, de ander alles te oppervlakkkig behandeld. 

L'at doet er niets toe, was het autwooai, tut óéu enkele lijn moet ge don kunstenaar 
kunnen herkennen, in een eiikèle lijn moet ge kunnen zien en begrijpen wat de ontwerper 
bedoeld heeft en dan vervalt al dat vage wat ge aanvoert, dan,, kunt ge uwe conscientieuse 
teekeningen wel behouden. Het antwoord was, geef bij de aaulicsteding dan maar een 
enkele lijn té zien en de bezwaren zullen wel volgen, want juist die vage opvatting maakt 
nauwkeurige berekening onmogelijk, en daarom is het bij uitvoering toch te doen. — ,Üic 
bun, werk zoo gemakkelijk opvatten, zijn daarvoor niet geschikt, en dan is de roeping 
onvuldaai). Zoo disputeereiulc verdween het geluid en bleef het overige onbekend. — Die 
meeuing is velerlei, de een ziet alles in niets, de ander niets in alles. Het zijn uitersten 
die gevaarlijk zijn. — Daar is eeu gulden middenweg iu alles, trachten wij er na die te 
blijven bewaudeien, dan zal de critiek moeijeiijk lot zulke uitersten overslaan. 
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B 0 U W K IT'N S T 

O m w e r p v o o r e e n l a i t p r l e e l , 
door A. VAN DB HANDT, Arohlteot, fiottordum. 

f//// dt plaat.) 

>^Aeze teekeping vordert weinig omschrijving. De bedoeling van den ontwerper is 
duidelijk. Het plap geeft de inrichting van het luatprieel aan. Alles breed ongevat, sal» 
wanneer een dergelijk ontwerp wordt uitgevoerd, de vereeni^ing van natuur en kunst 
samcnweiken, om te doen zien, dat het geheel goed geslaafd Is. 

ilgemeeue Tentoomtellinic van 1880. Zlnkbedekkinir> 
dOOr B. F . H O K K M A. 

Het zink werd voor het eerst In de Xlle 6euw In Europa ingevoerd. 
Het kwam toen uit China en Indifi. Men'Keeft het langen tijd Indiüsch bladtin 

genoemd. 

Slechts in onze Europeesche streken bereidt men het op eene eenigszins belangrijke 
wijze (die vermelding verdient), sedert het begin der XVIIIe eeuw. 

' Het zink komt 'in de natuur onder verschillende toestanden voor. ^ Kn wel in de 
staat van kalamijniteen (carbonaafvan zink), dikwijls vermengd met sHtcaat, of in de 
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staat van blend (zwalverbinding van zink) hetwelk van veel meer belang is, omdat men 

daarin tot 60 pCt. bruikbaar zink aantreft. Deze delfstoffen bevinden zich in overvloed 

in Engeland, in opper-Silezie en in België, tusschen Luik- en Aken. In Frankrijk, ont

moet men het ook, maar in minder hoeveelheid, in de departementen van Lot en Gard. 

Om kort te gaan zullen wij mededeelen, hoe men het zink uit de steenlaag verkrijgt. 

men begint eerst de delfstoffen in den staat van zink-oxyde aan te voeren, waardoor het 

gemakkelijker is ze mechanisch te verdeelen. De delfstof aldus bereidt wordt met eene 

zelfde hoeveelheid koolgruis in kleine droge stukken vermengd en onder eene hooge 

temperatuur gebracht; de zink-oxyde smelt, en het metaal distilleert gelijktijdig, als de 

koolzuur-oxyde zich heeft afgescheiden. 

Het zink is een licht blauwachtig metaal, van kristalachtigen samenhang. Het is 

breekbaar bij eene gewone temperatuur, maar het wordt buig- en vormbaar bij 100 en 

130°, men kan het dan tot zeer dunne bladen pletten, die onder deze vorm bij de nijver

heid gebruikt worden. Het zink ondergaat geene verandering in zuurstof en in droge 

lucht. In aanraking met de vochtige lucht, wordt het bedekt met eene ondoordringbare 

laag, van hydro-carbonaat zink oxyde die het overige van het metaal tegen alle uitwen

dige inwerking vrijwaart. Vandaar het deugdzame van het zink bij bedekkingen. 

Het gebruik van het zink als dakbedekking, is ateftwaxe vanj zelf aangewezen, en 

wel .om de voordeelen aan hetzelve verbonden, als ook om de geringe uitwendige ver

siering, die het (bij bouwwerken waar spaarzaamheid bij in acht genomen wordt) vereischtr 

Het is stevig en licht, duurzaam zonder reparatiën noodzakelijk te maken ; evenmin vordert 

het eene groote helling: 10 c<M. per Meter, is voldoende voor eene gewone dakbedekking; 

en voor een terras reduceert men het dikwijls tot o. Daar de lei 30 c.M. en de pan 

45 c.M. vereischt, zoo volgt natuurlijkerwijs bij gebruik van zink, als men de te bedekken 

oppervlakte in aanmerking neemt, eene werkelijke besparing. 

Naar de Socióté la Vieille-Montagne, 2ou een gebouw 12.50 M. lang bij 6.80 M. diepr 

metsel- dimmer- en dakwerk er onder begrepen (de officieele koers van het geplet zink 65 

franc de 100 kilo zijnde) kosten: 

Zink 1,144 fr- 82, is per M2 16 fr. 40. Leien 1.972 fr. 90, is per M2 23 fr. 21. 
Pannen 2.902 fr. 80, is per M2 31 fr. 80. 

De prijzen voor een afdak van 63 M. lang bij i8 breed, van ijzerconstructie met 

zinkbedekking, zou 'ïfjfa : ' 

Zink 18.592 fr. 53, is per M2 16 fr. 40. Pannen 29.765 fr. 48, is per M2 26 fr. 25. 

Het zink is lichter dan het lood. Als wij aannemen dat de taaiheid van het lood 2 is, 

dan is die van zink 10. Zijnp,dichtheid is 7.19, terwijl die van het lood 11.55 is; der

halve dus anderhalf maal lichter dan het lood. 

Sedert eenige jaren is er neiging, om de zoo zware ornementatie in lood, door 

gedreven zink te vervangen; 

Dit is eene zaak onze aandacht waardig, te meer daar de resultaten het mogelijk 

maken van dit metaal eene rijke en sierlijke decoratie te verkrijgen. Wij zullen van eenige 

tegenwoordig in gebruik zijnde zinkbedekkingen een overzicht geven, en inzonderheid 
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over de door de Société de la Vieille Montagne aangenomen systeemen spreken, die op 

de tentoonstelling van 1889 te zien waren. 

In 't algemeen moeten de bedekkingen in zink zoodanig gesteld Worden, om het 

scheuren van dit metaal bij de punten van aanhechting te voorkomen, dat vrije uit

zetting mogelijk is. Het beste systeem van bedekking voor woonhuizen genoemd in fig. 1 

is, op dwarslatten met dunne planken zeer dicht aan elkaar gebracht, om het opzetten, 

(een der zwarigheden van het zink) dat ieder weet het, de zomerhitte in hooge mate 

aanneemt, en 's winters even gemakkelijk doet verloren gaan, van daar de talrijke be

zwaren van zinkbedekking bij de Mansard kap. 

$L.% De teekening toont de nok en een roef met eene 

^ - "TV zinkbedekking, waarbij vrije uitzetting mogelijk is. Na 

eerst de dwarslatten f omkleed en de zinken bladen ƒ 

door bizondere aanhechting rechthoekig op de dwars-

•^j latten verbonden te hebben, zullen wij vervolgens de 

^^fcis, ^ ^ v y onderdeden nagaan, zooals de omkleeding A met des-

zelfs einden n aan den nok f gesoldeerd, en de einden 

tegenover o met de zinken kapjes. De fig. toont duidelijk 

de wijze aan, hoe men de zinkbladen over den nok 

buigt, ten einde volkomen dichte verbindingen te ver

krijgen, terwijl dan de aanhechtingen bij de koppelings-

punten tegen elke loslating beveiligd zijn, en de bladen 

•ten opzichte -Van de gemakkelijke uitzetting zijfe v/g'-

gelaten. 

De koppelingen van de verschillende stukken hout 

met de zinkbladen zijn in fig. 2 voorgesteld. 

Om de bladen tegen te houden en het afglijden te 

beletten, gebruikt men zinken houvasten van een zwaar

der nommer, die op de dunne planken genageld en 

aan beide zijden haaks opgezet, vervolgens aan hunne 

einden haakvormig omgebogen worden, zoodat het blad 

over het boven vlak kan omsloten worden. 

Volgens de breedte, zijn de bladen langs de dwarslat, 

die geheel door een'zinken band omsloten is, op zulk 

een wijze gebogen, dat zij het blad als in eene groef omsluit. 

Door dit verbindingssysteem verkrijgt men in beide 

gevallen volkomen eenheid, terwijl de uitzetting geheel 

is vrijgelaten. Om het opstijgen van het water tegen 

te gaan, bekleedt men de dwarslat schuin eindigend 

met zijne zinkbedekking, waarna het werk voltooid is. 

Dit bcdekking-»sydteenT, dat wat duurzaamheid en soliditeit betreft den meesten waarborg 

geeft, vindt bij zinkbedekking algemeene toepassing. 

3ii*ï'v>**-«:»A« <A. 5> 
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Het systeem BaiUot genaamd, met dubbele naden' m fig. 3 voorgesteld, is gebruikt 
«roor daken, bekleeding van muren en schotwerken. Het verschilt van de voorgaande in 
zooverre, dat ieder blad, Jn.lengte 0.94 M. metende, vier soorten van naden bezit; voor-
namelijk bestemd om, (in den geest van den schrijver), in geval van regen de Watervlakte 
te verdeden en te beletten door, den wind naar een punt van het dak te worden opgestuwd. 
De uitzetting is ook volkomen Vrijgelaten, zij geschiedt ia de richting van den voorgevel, 
daar de bladen slechts over hun bovenste gedeelte genageld zijn, vloeit «r uit voort, dat 
de uitzetting zich gelijkelijk vitf .in de richting van de helling bevindt. Alles geschiedt 
dan onder de beste voorwaarden. 

De koppelingen en verbindingen zijn eenvoudig waarvan in fig 4. eenige details te 
zien zijn. De zinkbladen zijn met gegalvaniseerd ijzeren spijkers bevestigd; waarin vooraf 
de noodige gaten met de steekpriem, (drevel) worden gestoken. De spijkers onder de 
bedekkingen geplaatst, zijn tegen kwade invloeden beveiligd. De ophanging der bladen, 
in vertikale richting, geschiedt door middel van sterke lippen onder aan ieder blad gesol' 
deerd en verbonden aan de op het dakvlak aangebrachte tengels. De bijna vertikale stand 
van deze lippen verzekerd de aanhechting eene flinke spanning. Eindelijk, is het onder
eind der bladen door eene schuinte voltooid, die in het inwendige van de bedekkingen de 
noodige ruimte voor alle vochtdeelen spaart. 

De fig. 4, toont op de eerste plaats de toepassing van bladen op dunne planken met 

de wijze van aanhechting op de bekleeding. In de beide andere gevallen zijn de bladen 

op latten geplaatst. De bedekking onderling van de bladen moet niet minder zijn dan 

c o s M, maar hij kan oofc, tot 0.20 M. bedragen, bijvoorbeeld als het muurbekleeding, 

bovendeel eener kap enz. betreft. Dit systeem dat op deze wijze van makkelijke toepassing' 

goed schijnt en is sierlijk tegelijk, verdringt daarom toch het voorgaande niet, aangezien 

dat door zijne eenvoudigheid de eerste plaats blijft innemen. 

E e n IH a u so I c 11111. 

Wij; hebben onlangs de kwestie der lijkverbranding uitvoerig behandeld. In Amerika 
is men er op bedacht, daarvoor eene andere wijze te vormen, die voor velen aantrekke-
lijker schijnt. Het door vuur vernietigen neemt alle herinnering eensklaps weg, evenals 
dit het geval id met het aan de aarde toevertrouwen. Do Amerikanen keeren tot het 
oude stelsel terug, dat is, om het-Uöhaam te bewaren. Daarvoor werd te New-York een 
Mausoleum op vrij uitgebreide schaal gesticht. De figuren geven het plan en opstand. 
Na het overlijden worden de lichamen in eene inrichting geplaatst^ waardoor eene groote 
hoeveelheid drooge lucht stroomt. Die lucht neemt alle vochtdeelen,- evenzoo de ziekte-
kiemen, tot zich. Men had bij de oude volkeren eene gelijke toepassing en de overblijf
selen van: diei^tijd worden nog onveranderd en wilder schadelijken invloed aangetroffen. 
Om het nieuwe stelsel goed te doen zijn, hebben doktoren en scheikundigen geen moeite 
onbeproefd gelaten. 
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kleur tils leder, ge

worden, terwijl het aangezicht volkumen kenbaar was gebleven. Sinds1 dien tijd trachtte 

men voortdurend naar vereenvoudiging. 

Thans is 'te New-York opgericht de «New Mausoleum Company." Het gebouw in 

de vormen der Italiaansche stijl samengesteld, maakt een zeer bevredigenden indruk. ,De 

inrichting is als volgt : 

Ieder lichaam bevindt zich in eene voor de grootte passende ruimte uit bclon ver

vaardigd. Die ruimte is volkomen lucht- en waterdicht. De 

wanden zijn o. 10 M. dik. De figuur geeft zulke ruimte te 

zien. Door een buisleiding wordt de drooge lucht in iedere 

cel aangevoerd en gaat van daarlangs een andei afvoer

kanaal, terug naar den oven, waar de slechte lucht verbrand kj I j " " * ^ 

wordt alvorens zich te kunnen verspreiden. Zoo is zelfs bij 

den oven waar de lucht zich verdeeld, geenerlei onaangename reuk te besmeuren. In het 

gebouw, dat voor de bezoekers is opengesteld, heerscht eene aangename warmte, en 

heeft ook door het volkomen luchtdichte, aan de cellen eigen, gemaakt, dat niets geen 

lijklucht of iets van dien aard, in dé ruimte aanwezig is — daarbij is overal voor versche 

luchtaanvoer gezorgd. Voor iedere cel bevindt zich een koperen, bronzen of uit ander 

metaal vervaardigde deur, waarop de sprenkc", namen enz., ter herinnering aan de 

overledenen, zijn aangebracht. Opent men die deur, zoo sluit hermetisch een glasplaat 

de ruimte af, en geeft daarin toezicht. Tot versiering kan men de betonwanden be-

Siii 
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kleeden met marmer, mozaiktegels, graniet enz., waardoor elke ruimte een eigenaardig 

aanzien verkrijgt. Zooals liet plan aangeeft is de indeeling van dien aard, dat enkele 

vakruimten voor geheele familien zijn ingericht, dan kan de omgeving ook een meer 

daarvoor passend karakter verkrijgen. Behalve verschillende vertrekken, waar de familie

leden en vrienden zich kunnen terugtrekken, is er ook een kapel in het middendeel 

gesticht. Door liften zijn de bovenverdiepingen zeer gemakkelijk bereikbaar. 

Het gebouw, dat 30 M. hoog en evenzoo breed is, bevat plaats voor 10.000 cellen. 

Er is hiervoor vrij wat minder oppervlakte noodig dan onze begraafplaatsen vorderen. 

Vergeleken met het verbranden heeft de vinding dat voor, dat de herinnering voor de 

overblijvenden niet verloren gaat, daarbij heeft voor rechtskundig onderzoek het evenzeer 

veel nut. Ook voor schijndooden is de bewerking van dien aard, dat hierin dadelijl 

oplossing komt. Vooreerst bevordert de strooming der drooge lucht spoediger herleving, 

terwijl de glasdeur altijd toezicht verleent aan de daartoe aangestelde personen. Daarbij 

is het lichaam met een electrisc^n wekker verbonden, zoodat de minste beweging waarschuwt. 

Het laat zich aanzien dat, wanneer er meer van de inrichting en hare goede werking 

bekend geraakt, ook dergelijke toepassing bij de Europeesche volkeren spoedig ingang 

zal vinden. 

De elite Alffemeene Verffaderinir van de Nautucbapplj tot bevurderlnir der Bouwkunst, 

Iv 

Te vroeg voor het een en te laat voor het ander, vormt tegenspoed op veler levens

weg. Dat zouden wij op onze uitgave kunnen toepassen. Toen de laatste aflevering 

verscheen, vergaderde dienzelfden dag en den avond te voren de leden van de Maatschappij 

tot bevordering der Bouwkunst. Opname van verslag daarin was dus niet mogelijk. Nu is 

het wat te lang geleden, is het verslag reeds ten volle bekend en willen wij daarom slechts 

in hoofdtrekken een en ander daarvan herinneren. De Maatschappij kwam het jaar 1889 

vrij goed door. De wisseling in het bouwvak, door vertrek naar elders en door beroeps

verandering van velen gevormd, omdat het vooruitzicht zoo moeielijk . is, drukt op alles 

wat zamenwerking der vakmannen behoeft. Ook de Maatschappij moest dat ondervinden. 

Dank zij echter, dat de pogingen door het Bestuur aangewend tot herwinning der krachten, 

slaagden en de toestand behouden bleef. Dat is noodig. De Maatschappij tot bevordering 

d^r Bouwkunst is noodig. Zij is noodig tot voorlichting in veel, waar de kracht van een 

enkele niets vermag. Zij is noodig om de band, die ons als kunstbroeders vereent, sterk 

te doen blijven, te zorgen dat onzen weg in het rechte spoor blijft, want zoo gemakkelijk 

wordt ontaarding en verwijdering geboren. Zij is noodig om bouwmeester en fabrikant 

elkander te doen leeren kennen. Kunst en materiaal een degelijk huwelijk te doen sluiten, — 

in één woord zij is onmisbaar; daarom blijve niemand buiten den kring, opdat deze steeds 

grooter wordende, des te machtiger handelend kan optreden. En biedt het Maatschappe

lijk tehuis daarvoor niet allerlei gerief? 

Zooals gewoonlijk waren de wanden getooid met de antwoorden op de prijsvragen, 

en de teekeningen ingezonden op de jaarlijksche Tentoonstelling. De laatste is dit jaar 
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al zeer machteloos. Daarin is een afnemende deelname op te merken. Zijn er dan zoo 

weinig teekeningen die het daglicht op'die manier kunnen verdragen, of is het het over

laten van den een aan den ander, die de zaalruimte ledig doet blijven. Dat laatste is 

verkeerd en wij wenschen de toekomst beter. Dat wij kunnen werken, de antwoorden op 

de Zutphensche Raadhuisprijsvraag, waarvan enkelen daar aanwezig zijn, doen het zien. 

Wat breed en flink is alles opgezet en gedacht. Stijl, vorm, uitvoering, 'zij'strijden allen 

om den voorrang. Een perspectivisch aanzicht wordt voor een bang gezicht op papier 

getooverd, de kleuren smelten harmonisch zamen en het'ift alsof kunstschilder en bouw

meester zich in één persoon vereenigen. Wat zijn wij vooruitgegaan. 

Als Van Elven, Van Straaten en zoovele bouwmeesters van een Vijftig jaar terug dat 

eens konden zien, hoe zou hun het hoofd duizelen, / i j , die zich dood zwoegden, om elke 

kolom in haarfijne verhouding en naar de schaal op te teekenen, die enkel lijnen en nage

noeg geen versieringen kenden, hoe zouden zij verbaasd staan bij het zien, hoe de vrije 

opvatting aan iedere kolom en pilaster zijn eigenaardige vorm geeft, hoe armoedige tooi in 

rijke is gewijzigd en tal van fraaie vormen het muurvlak afwisselend verbreken, hoe de mecha

nische bouwmeester in een kunstenaar is herschapen, die hoofd en gevoel alleen raadpleegt 

en daardoor uit het oude het nieuwe weet te scheppen -«' 'ja tot het oorspronkelijke ge

raakt. Ons bouwvak is op den goeden weg, en wij kunnen het gerust uitspreken: aan 

verbeterd onderwijs, maar ook aan de kracht der samenwerking, aan de'Velerlei vereen!-

gingen, die den bloei der bouwkunst beoogen, zijn wij veel verschuldigd. Het is daarom 

noodig, dat hun bestaan verzekerd blijve. 

De Maatschappij tot bevordering der bouwkunst kreeg wisseling in haar bestuur. Als 

naar gewoonte was er voor de opengevallen en verkiesbare plaatsen een candidattinlijst 

gevormd. Wij hechten aan die lijst weinig waarde. Zij is dikwijls het werk van enkele 

vrienden, waartegen de vergadering gelukkig zelf en in geheel anderen zin beslist, zooals 

de beide laatste verkiezingen te 's-Gravenhage en hier bewezen. Dat was ook nu het 

geval, werd het verdienstelijk bestuurslid, de Heer J. Kluit, herkozen voor deopeneplaats, 

werd de tweede candidaat voor de eerste aanvaard. De Heer I, H. J. van Lunteren te 

Utrecht werd benoemd en heeft naar wij vernemen zich de keuze laten welgevallen. Waar 

de Heer Van Lunteren reeds zoovele jaren de Maatschappij ter zijde stond, ook als cor

respondent, en waar tevens de Utrechtsché afdeeling tot een der goede zusteren behoort, 

daar juichen'wij het toe, dat de keuze uit haar midden en op die wijze is geschied, waar

door de billijkheid betracht bleef. — Zooals gewoonlijk heeft zulk een vergaderavond zijn 

eigenaardigheid. Men hoort veel, zeer veel spreken over niets, en niets over het belang

rijkste, dat was hier vooral het geval, waar een kundig spreker, de Heer A. J. van Eijud-

hoven, de gasindustrie zou behandelen in1 verband met de gelijktijdig opengestelde Ten

toonstelling in de benedenzaal van alles wat voor de gasindustrie van belang is (waarop 

wij nader wenschen terug te komen), en die zich daartoe door omstandigheden'verhinderd 

zag. Zoo ging de avond met behandeling van enkele wet —woordsveranderingen voorbij,' 

om te besluiten met de bezichtiging van de vele vorderingen, die het licht, verwar-
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tning en verbranding in den laatsten tijd hebben verbeterd. Het was eene kleine maar 
«igenaardige collnctie, die wij hopen dat tegen-het najaar zeker nog belangrijk zal worden 
uitgebreid. Na een tot weerzien voor den volgenden dag, ging klwsiek, gothiek, enz. 
huns weegs. 

Het jaarlijksch samenzijn had oude vriendschap doen herleven: 

Al had de kunst verschil in richting voorgeschreven. 

Den volgenden dag kwam. Het allereerst was de behandeling der vragen aan de beurt. 

Peze waren allen op de wintervergaderingen door de afdeelingen met zooveel zorg bespro

ken, dat het daarvan medegedeelde rapport verdere behandeling overbodig maakte. — De 

verzekering van werklieden, die teregt dezer dagen met ernst wordt toegepast en aanbe-

volen, ondervondt de langdurigste overweging, Dat kwam vooral omdat een der aanwezi-

gen tot de verzekering maatschappelijk verbonden, daarin de gelegenheid vond om ieder 

van het algemeen nut, zoo nauw met zijne .inrichting in betrekking te overtuigen. Ook 

de Prix de Rome der Akademie te Amsterdam, waarop de Heer van der Pek op de laatste 

vergadering te 's Gravenhage de aandacht had gevestigd, kwam op nieuw aan de orde, 

«n vertrouwen wij dat de aangevoerde argumenten wel eenigen invloed voor de toekomst 

zullen hebben. — Met de mededeeling dat twee fransche architecten, de Heeren AchiUe 

Hermant en Charles Bartaumieux tot eereleden zijn benoemd en het besluit, dat wanneer 

de veiligheids-tentoonstelling alsdan nog toegankelijk is, de September-vergadering op nieuw 

te Amsterdam zal worden gehouden, werd de vergadering het officieele karakter ontnomen 

om in gezellige vorm te worden voortgezet. 

Klokke, twee had op wijlen het Damrak bij de Oude brug een eigenaardige oploop 

plaats. Zoo geheel verschilled van de standjes die wij daar gewoon zijji. _ Het karak

teristieke gebouwtje (Berlagp's ontwerp) dienende als station van de Noord-Hollandsche 

Tramway-Maatschappij, was in een oogwenk met bezoekers gevuld, en wanneer de toestand 

van de onderneming zulk een lavend karakter kon verkrijgen, zou de vele zorg, die de 

tramaanleg gekost heeft, (Sanders c. s.) ruimschoots belooning geven. Dat het er van 
k o m e n m 0 g e - D e t0W « eigenaardig. - De bouwmeesters op de boot vereenigd, die dan 

eens^jzende om het stadsgezicht ten volle te kunnen overzien, dan weder bukkende wan

neer een lage brug het vemettert u beval, waren eenparig in de lof dat Amsterdam, al 

was veel verloren gegaan door de verkleining van het IJ, toch nog bijzonder veel had over 

gehouden dat het merkwaardig maakt voor een bezoek langs die zijde. Het is dan ook 

een fraai schouwspel, wanneer op het IJ de stad zich nauwer en nauwer gaat aaneenslui-

ten, en de zeventiende eeuwsche verdienstelijke kerktorens zich zoo schilderachtig tegen 

het luchtruim afteekenen en boven alles verheffen, 

Wij zijn aan de overzijde. Geen pendant van het pas verlaten station is de over-

kapping, waaronder de reizigers worden opgewacht en van waar de tram zijp tocht begint. 

Toch had dit van de stad af gezien ziph zoo eigenaardig kunnen aanmelden, wanneer de 

vorm .slecht* wat meer, doorbroken was geweest, en een kleine overeenkomst had met het 

goede te Amsterdam opgesteld. De tram geraakt in bewegiqg, en door Buiksloot,.door, 
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de polders; door Broek ia Waterland en Monnikendam wordt Edam de eindhalte bereikt. 

Soms is het alsof de tram een bocht maakt, die aan terugkeeren doet denken» zoo sterk 

zijn de wendingen, en zoo talrijk tegelijk. Het is een beeld van de moeiten en bochten 

waarin de stichters zich hebben bevonden en hebben moeten wringen om hun doel te 

bereiken. Zulke polders hebben eigenaardige rechten. Wat lang vergeten is, voor hon-

derde jaren gesteld zonder te kunnen denken, dat het vuurpaard daar zoo over de wegen 

zou snuiven, wordt opgerakeld, zelfs wanneer het om een handvol gronds te doen is, en 

waarlijk dan moet men het loven, dat er personen worden gevonden zoo verstaald van 

wil, dat al die bezwaren daarop afstuiten, en al is het niet op den rechtsten en kortsten 

weg, toch langs een omweg tot het doel geraken. Het is zonderling hoe weinig men er 

toe komt, om wat in eigen omgeving is te gaan bezoeken. Van daar dat er velen waren 

die Edam en Monnikendam voor het eerst zagen, al zijn zij in de Burgerlijke registers van 

het nabijliggend Amsterdam ook ingeschreven. Edam is een sierlijk stadje. Een pracht 

onder onze Noord-Hollandsche steden. Net en goed onderhouden ziet er alles uit. Menig 

geveltje noopt tot stilstaan. Er zijn er die nog typisch hun geboortevorm hebben behouden. 

Onder het te waardeeren geleide van den gemeente-architect A. W. Reijnders, kreeg de 

Hwyormde kerk het eerst een bezoek. Welk een treffende binnenruimte. In 1366 gesticht 

werd 23 Februari van het jaar 1602 door brand de geheele bovenbouw vernietigd, en op 

de oude fundeering het thans bestaande opgetrokken. In 1608 was de kerk voltooid en 

werd deze voor het eerst in gebruik genomen. De lengte is 147 M., de breedte 31 M. 

Vier en twintig kolommen schragen het middendeel. De donkere kleur der kap dempt 

eigenaardig het wit der muren, waaraan de talrijke kostbare gekleurde glasramen zulk 

een geheel andere tint verleenen. Drie en dertig ramen zijn er zoo aanwezig, waaronder 

dat door de stad Haarlem geschonken, waarop de belegering van Da mi a te een meesterstuk 

op dat gebied is. 

Zooals bij iedere kerk waren hier ook nog enkele bijzonderheden bewaard gebleven. In 

een ruimte, vroeger voor Latijnsche school bestemd, die veel overeenkomst met onze 

tegenwoordige cellen heen, waren in een kast bij tal van boeken, velerlei zandloopers 

opgeborgen, waaraan de predikant kon zien of het Amen in aantocht was of niet.,. 

Zoo'n praktisch instrumentje is jammer dat in het vergeetboek is geraakt. 

Tegen de kerk ligt het kerkhof, waaraan bijzonder veel zorg wordt besteed. Daar 

de tijd kort was ging een haastig bezoek naar het Stadhuis. Een i geheel ander tijdperk, 

de volle renaissancevormen, herinneren aan lateren datum. Het is dan ook inhet jaar 1739 

dat de bouw voltooid is. De inrichting is bijzonder geriefeUjk en was het eigenaardig 

te zien hoe de vestibulebevloëring als met een zandparket was overgoten, een vinding die 

onze Noord-Hollanders met weinig middelen veel doet vertoonen, tevens zindelijk is en 

vernieuwing dikwerf mogelijk maakt. Enkele schilderstukken, in de vertrekken aanwezig, 

verhoogen de waarde van het geheel. Thans was op de bovenverdieping het werk der 

Teekenschool opgehangen, waarin zeer veel verdienstelijks werd opgemerkt, en deed zien 

dat Edam voor het teeken-onderwijs op den goeden weg is, wanneer veelzijdigheid daarbij 

wordt betracht. 
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In de tram teruggekeerd was Monnikendam spoedig in het gezicht. Daar moet men 
aan de lucht in dubbele beteekenis wennen.' .De ansjovischvangst, die hier zulk een voor-
naam middel-van bestaan voröiH men deelde ons mede meer dan iV. millloen guld«n 
omzet per jaar, brengt een vischlucht over de stad, die/^fe men daaraan niet gewoon is, 
ook niet op den duur verkozen zou worden. Ook de Hervormde kerk kreeg een bezoek! 
Deze heeft niet dat ruime wat die te Edam zoo aantrekkelijk maakt ^ ook was het hard 
bruine der geschilderde banken niet in overeenstemming met de artistieke opvatting der 
bezoekers. Een fraai gesneden houten koorhek is er aanwezig. Aanvulling en ontdoen 
van de verflaag zou hier een weldaad zijn. Een grafsteen ter herinnering aan Jan Nieuwen-
huizen, de stichter der Maatschappij tof Nut van 't Algemeen, behoorde tot de verdere 
merkwaardigheden. 

De toren van het vqormalig stadhuis, in '1591 herbouwd, is de bezichtiging waard 

Met elk heel en half uur rennen op een uitgebouwden omloop ruiters langs elkander én 

blaast de faam daarboven op een frontespies opgesteld op een bazuinj ter begroeting van 

den ruiterstoet. De poortdeuren, waardoor «j in-en uittrekken, openen en üciten zich vanzelf 

en geeft dit alles een verrassend leven aan het bovendeel van den toren, die bovendien van goe 

den vorm is. Ook het stadhuis ^erd bezocht. Vroeger tot woonhuis ingericht, vereenigt het 

in zich alles wat de koopmanshuizen uit de achttiende eeuw kenmerkt. Ruime hooge en 

groote vertrekken, met goudlederen behang enz., een gang waarin -fci^tukadoömerk doet 

den, dat men vroeger beter uit de hand dan nu uit den gietvorm werk leverde en waar 

voor het wenschalijk is, dat alles eens opgestoken werd, daar de witkwast er eén nevel 
OVer g e h a n g e n h e e f t - - Z o 0 s l o o t h e t bezoek izich af, om aan een getdligen disch te ein

digen. Nu dat r w a s zoo, want toen de tram van Monnikendam vertrok, was er zulk een 

jovaale geestonder al de passagiers, dat de conducteur dit voorzeker in zijn gedenkboeldi: 

met een streepje ter herinnering heeft opgeteekend. 

J a n H a m e r & Co. — Amsterdam. 

noer^hZ^JlJ??* d e a a n d . a c h t o p d e flink ^gevoerde catalogus door bovenge
noemde firma aangeboden, en waarin alle artikelen die door haar geleverd kunnen woniS 
A u t o m S ^ ° r f ^ ^ ? ^ fig"r« toegelicht. Die a r t i S ^ ^ ^ 
^ 1 . 1 ? Brand-alarmsignaal en zelfwerkencTe Brandblusscher, WitteVVtent i f f i a u 
Iwche Stoom-, Gas- en Handliften, voor allerlei doeleinden geschikt, tot verWw 4 n Jroot: 
lasten, personen e ^ . tot ^ yoor brieven toe, waardoor zeer veil gerSmet b e t r e k S 
geringe kosten bi den bouw kan verkregen worden. Bovl<?s Urbetefdl 1,,?»,^!,« 
S a t s t Skuhnn0éSnteenkadPPen' ^ ^ e ' teveïï door h S sferi k ^ ^ 

werkplaats,,, waar stolope^hpoping het leven van velea ondermijnt, daarb f i s din ^ J I S 
hebbfn'00! S 7 T T V e r ? C h e

 (JiUcht v e r z e k e r d ' waaraan d é T o o g S 
om „ ^ L u c h t d

I
r u k waterreservoirs, Waterfiltó*. Micfotelephonen, Electrischë sTellen koft 

t u L n S t ^ n S S ^ ^ ^ ' a , S ^ , W a i n 0 Q d i « » ' v o o r ^ o m w ^ c h e ^ t e enz. Weeĝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
i T a S e s b ï S S T. 1 1 ' Z u l g " e-n i e r s P o m P e n ' Geleurde tegels. GescStóerde gUzeTeru, 
kundli! J On * c cu , .yereschte maakt, dat de catalogus ft bezit is van iederenboS 
kundige. - - Op aanvrage by de firma zal toezending niet in gebreke blijven. 





B O U W K U N S T . 

Hoofdiuftof-gebouw voor den boekhandel te Leipzig. 

Arohiteoton KA1J8ER & VON GROSHEIM. 

(Bij-4» plaat.) 

Jlrty anneer wij ditmaal een detail geven van een der voornaamste bouwwerken uit 

onzen! tijd in den vreemde gesticht, dan heeft dat tweederlei doel. 

Eerstens hebben wij een verdienstelijk deel van een gebouw, dat uitmunt door zijn eigen

aardige versiering en voor ons iets aantrekkelijks heeft, omdat wij er alle motieven, onzen 

oud-Hollandschen bouwstijl eigen, in terugvinden. De velerlei torentjes, de topgevels, de 

hoofdingang, kroonlijst en balustrade, kortom alles herinnert ons levendig aan het tijdperk 

toen onze kunst bloeide en waarvan wij nog zoo gaarne het weinig overgeblevene met 

evenveel belangstelling beschouwen alsof de dag der voltooiing pas gisteren was voorbij* 

gegaan. 

Het ander doel betrof te wijzen op de uitgave die ons met dergelijke belangrijke 

reproducticn in kennis stelt, evenals Hugo Licht in zijn Architektur Berlin enz. de 

bouwkundigen een werk gaf dat ontzaggelijk veel tot studie biedt, een werk waarvan 

de invloed in velerlei bouwwerken is op te merken, evenzoo ondernamen de uitgevers 

Kanter Mohr te Berlijn, de saamstelling van een plaatwerk, dat volgens de groote aan

vraag die het in Duitschland ondervond, bewijst, dat het welgeslaagd is. Architektur der 
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Neuzeit, eene keuze uit alles wat voor onze kunst belangrijk is, wordt in serjen van 100 

lichtdrukplaten voor /" 75 per serie verkrijgbaar gesteld. Wij hebben een dergelijke serie 

thans compleet ter beoordeeling, en terwijl wij op verkleinde schaal een der platen die 

allen groot zijn 0,49 X 0,37 M. overnemen, om te doen zien op welke wijze de uitvoering 

geschiedt, willen wij hierbij tevens vermelden, dat van al het belangrijkste uit iedere 

stad eene keuze wordt gedaan waardoor de waarde van het werk aanmerkelijk verhoogd. 

Zoo vinden wij uit Dantzig, Keulen, Karlsruhe, Straatsburg, Wiesbaden, Frankfort a. M. 

Berlijn, Bremen, van overal, de verdienstelijkst uitgevoerde bouwwerken der laatste vijf 

jaren die de geheele collectie tot een nog weinig zoo aangctroffene vormen. Daarbij is 

de uitvoering der lichtdrukken met de meeste zorg door Hermann Rückwardt ondernomen. 

Dat het de uitgevers er om te doen is, dat alles volgens den eisch geschiedt, waren 
wij in de gelegenheid persoonlijk te vernemen. 

De heeren Kanter en Mohr bezochten ook onlangs ons land, België enz. en teekenden 

velen van onze nieuwere bouwwerken op, die zij bezochten, om ook een plaats in de serie 

te geven. Dat maakt bovendien voor ons de uitgave belangrijk. 

Hoewel wij moeielijk van alle prospectussen der nieuwere werken ons aangeboden 

verslag kunnen geven, doen wij het echter gaarne hiervan, omdat wij overtuigd zijn de 

aandacht te vestigen op een werk, nog weinig hier te lande bekend en dat de kennismaking 

ten volle verdient. Het is een der beste uitgaven van dezen tijd. 

Een s p o o r b a u n m e t é é n r a i l . 

In Amerika tracht men steeds naar vereenvoudiging der spoorbanen. Zoo heeft men 

nu eene vinding van Boynton, waarbij 

de wagons over slechts één rail op den 

Weg loopen. Daarbij is tegelijkertijd eene 

verbinding boven op gemaakt aan een 

legger, die op bepan 1de afstand aan daar

voor geplaatste ijzeren bogen is verbon

den. Men kan dus aannemen dat de trein 

tusschen rail en bovenlegger schuift. 

Omdat die bogen slechts geringe afmeting 

kunnen hebben, zijn de wagons allen 

zeer smal, 1.20 M. De personenwagens 

hebben dan ook een onder- en boven

verdieping. Hunne afmeting is 13.20 M. 

lang en 4.20 M. hoog, 108 personen 

kunnen er in plaats nemen. Het geheel 

moet wel een magere vertoooing maken, 

zooals uit de figuur blijkt, doch kan zeker 

0nder de nieuwigheden gerekend worden. 

-m 
laBBH 

SRi^H 
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W a t e r k e e r i n f f e n en d a m m e n , in T r a n s v a a l , 

«oou H. J. WALLB Jan-

Uit een schrijven van een mijner kennissen in Transvaal, breng ik onderstaande 

regelen onder de aandacht van de lezers van dit tijdschrift, omdat er als het ware een 

wenk in vervat is (op welk gebied men zich moet trachten te bekwamen of welke kennis 

men moet bezitten) voor hen die plan hebben naar dat land te verhuizen, ten einde te 

trachten er een beter bestaan te verkrijgen dan hen in het vaderland mogelijk zou zijn, 

vooral met het oog op de groote massa geschikte personen, onevenredig groot in ver

houding tot de behoefte daaraan hier te lande. 

Voor hen die uitmuntend op de hoogte zijn met het maken van waterwerken, schijnt 

Transvaal een eldorado te zijn, zooals blijken zal uit de volgende regelen, waarin ik mijn 

vriend het woord laat. Hij schrijft: 

De reis voor vandaag is geëindigd en onze tenten voor den nacht opgeslagen, terwijl 

een paar kaffers onze maaltijd gereed maken, zet ik mij neder op mijn wandelstoel voor 

een koffer als lessenaar tot schrijven en begin met het bericht van een grasbrand. Hemels

breed gezien, wij zijn op eene vlakte met het gezicht op de btfrgen in het district Water-

berg, schijnt er op betrekkelijk korten afstand van ons een boschbrand te woeden; wij zijn 

echter beveiligd doordien wij er van gescheiden zijn door een breede rivier en de wind 

de rook van ons afdrijft. 

Grasbranden komen hier nog al eens voor en hebben meestal hun ontstaan te danken 

aan de zorgeloosheid, zoowel van blanken als kaffers. Daar men zoogenaamde makke 

kaffers overal aantreft, ofschoon zij zich ook dikwijls schuilhouden, overtuigd als zij zijn 

meestal verboden dingen te doen; zoo is het zeer waarschijnlijk dat, het uitbranden van 

bijennesten, tot vergaren van wilden honing door kaffers er de oorzaak van is. Wel 

behoort brandstichten ook hier tot de verboden dingen, maar wat kan men er in de 

meeste gevallen aan doen, in deze zoo weinig bewoonde streken. Onder omstandigheden 

kunnen deze branden gevaarlijk worden; evenwel zijn zij over het algemeen niet te ver

gelijken met de prairiebranden in Amerika zooals ik hier verneem. Het gras is in Zuid-

Afrika veel korter en schraler dan in de prairiën en er zijn bovendien groote vlakten, 

waar het loopend vuur in het geheel geen voedsel vindt en daardoor van zelf uitdooft. 

Zooals reeds gezegd behoefden wij ons niet ongerust te maken, want wij hadden het 

vochtige rivierbed dat ons beschermde en ligt de berg waarop de brand woedt toch zeker 

nog wel een paar uur van ons verwijderd. Nu het evenwel donker is geworden is het een 

tafereel om nooit te vergeten. Al wat op den berg brandbaar is, brand. Daar er zich, 

zooals hier op de meeste bergen, aan de hellingen lange en hooge kransen van hoog 

overeind staande steenen bevinden, waarop niets groeit, vormt de brand afgebroken, 

regelmatige lijnen, die den indruk geven van eene reusachtige illuminatie. 

Veelal gebeurt het branden ook met opzet en wel, om het oude gras te vernietigen, 

ten einde des te beter nieuw te krijgen. Deze primitieve wijze van bewerking van den 
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grond, is nog door geheel Zuid-Afrika in gebruik. De verklaring van het verschijnsel dat 
de Afrikaansche wereld zoo ontzettend boomloos is. behoeft dus niet ver gezocht worden,, 
want alle andere oorzaken daargelaten is deze eene reeds voldoende. 

Het gras is in den regel niet hoog en niet dicht, het kan dus branden zonder dat 
het vuur zich nog dadelijk--aan de boomen mededeelt, maar de schors wordt er toch door 
aangetast, zoodra zij maar eenigzins in groepen voorkomen, en dan behoeft nien de be
werking maar eenige malen te herhalen, om den boom te zien sterven. Heel Véél oude 
boomen zijn er dan ook in Zuid-Afrika niet te vinden. 

Het is van algemeene bekendheid onder deskundigen, welk een noodlottigen invloed 
het ontwouden heeft, niet alleen op de algemeene gesteldheid van het klimaat, maar ook 
op die van den bodem. 

Door het met geweld neerstroomende water, wat alles in zijn vaart vergruisd, verliest 

eene hellende vlakte zonder boomen, spoedig de dunne laag teelaarde, welke haar dekt. 

Een groot gedeelte van het nedervallende water, hetwelk voorheen langs de stammen en 

de wortels van de boomen in den grond drong, dezen nog een zeer geruimen tijd vochtig 

h.eld en ook kleinere boomen voedde, stroomt nu volkomen nutteloos weg en doet voor 

een oogenblik de rivieren en beken tot ontzettende stroomen zwellen, die in hun woeste 

vaart alles wat in den weg komt medesleepen. De regenval wordt daardoor zelf on

regelmatiger. De vochtigheid van den bodem wordt door de bosschen niet meer vast ge-

houden of door verlaging van de temperatuur tot nieuwen weldadigen regen verdicht 

Sterk afwisselende tijden van overmatige droogte of regen zijn er het gevolg van. 

Deze nadeelen van vroegere zorgeloosheid en niet minder van omstandigheden, 

waarvan de blanken geen meester waren, worden allen tegenwoordig in Zuid-Afrika wel 

ingezien. In de Kaap-Kolonie, en ook elders, wordt het aanplanten van boomen zeer be-

vorderd. Is het echter wel noodig te zeggen, dat dit uiterst langzaam en met groote bezwa

ren gepaard gaat? immers neen. Daar men maar geen boomen kan laten groeien waar 

men w.l, en dikwijls wel het minst op plaatsen waar er de grootste behoefte aan is of 

waar z,j vroeger geweest zijn, en er nu eenvoudig niet meer zijn, omdat haast alle voor

waarden voor hunne ontwikkeling zijn verdwenen. Zij die in Duitschland en voornamelijk 

m Zw.tserland hebben gereisd, hebben kunnen opmerken, welk een onvermoeide zorg er 

nood^ rs, om op de eenmaal ontwoude berghellingen, welke van lieverlede het grootste 

deel van hun korst van teelaarde verloren hadden, weder- iets te doen groeien Het 

bhjft een natuurlijke vraag of de middelen in genoemde landen toegepast, ook al deed 

men het op reusachtige schaal en veel sneller dan in de eerste eeuw, wel mogelijk zal 

zyn in Zuid-Afrika, en wel de gewènschte uitkomsten zouden opleveren. De ligging van het 

land, de richting van de groote bergketenen en andere omstandigheden, waarvan men de 

mvloeden met geen mogelijkheid kan rtagaan, schijnen in Zuid-Afrika oorzaken te wezen, 

welke maken, dat de regen altijd onregelmatig zal zijn. 

Zelfs al bestonden bovengenoemde bezwaren niet, dan nog is ook bij den verwonder-

hjk snellen groei, onder gunstige omstandigheden van alles in Zuid-Afrika, het planten 

van boomen op zulk eene reusachtige schaal, als noodig is om eenigen invloed te oefenen, ' 
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in jaren niet te verwachten. Het spreekt van zelf dat, om iets te doen groeien, wat na 

lengte van tijd water geven zal, men eerst water dient te hebben, en dit juist ontbreekt. 

(Slot volgt.) 

Ontwerp voor het Koizer-Wllhelin-Kedeiikteekén, op te richten in de RiJnpTuTineiën. 

Het ontwerp van Jakobs en Wehling te Dusseldorp werd met den eersten prijs|be-

kroond. Volgens het rapport van den jury vormt dit een der gelukkigste oplossingen. 

Niet gebouwd boven op een berg of eiland, dachten de ontwerpers het integendeel, geplaatst 

tegen de reusachtige Drachenfels. Daar zal het ongetwijfeld tegen het groen van de 

duizende wijnranken eene eenige afscheiding vormen. Daarbij gaat de bergrug met een 

steilte van 30 graden benedenwaarts, zoodat van onderen af het gezicht vrij onbelemmerd 
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it. De plek werd gekozen aan dea weg vati Konlgtwlnter naar Honnef. Een dubbel 
oploopende rijweg g u t van beneden af tot het monument, terwijl het middengedeelte voor 
voetganfjera lang» trappen kan beklommen worden. Het hoofdgedeelte beataat uit een nis 
5 Meter diep en 33 Meter breed. Eene voorstelling in glaamozaiek, de proclamatie tot 
ketaer te VenaJllei veraiert het bovendeoL Dit deel la door eea.groote boog mgealoten 
die 4 Meter breed, in rware blokken verdeeld is met door wapens versierde stukken. 
De sluitsteen is bovendien gekroond. De ni^door 14 M. hooge Dorische kolommen die 
eene krooniyst dragen gevormd, heeft ter wederzijde vooruitspringende penanten die 1050 M 
op den voorgrond treden. Ieder deser penanten is gekroond met een leeuw die «en slang 
in bedwang houdt. Voor de eene penant staat een groep, Herman de Veroveraar voor-
stellende, die met zijn strijders den keiier uit den nieuweren tijd begroet. Op de andere 
la eene voorstelling van een aantal soldaten die hunne veldheeren toejuichen. Voor het 
geheel is een terras breed 26 M. en diep 20 M., waarop het ruiterstandbeeld van den 
keiier is opgesteld. Het voetstuk is 9 M., het standbeeld 6.50 M. hoog. 

Het tweede terras 40 M. breed en 9 M. diep is drie Meter lager. Van hieraf kan 
men nis en standbeeld gunstig overzien. 

Allerlei allegorische voorstellingen vullen het voetstuk waarop het standbeeld staat 
De groote groep geplaatst tussehen de beide rond-
loopende trappen stelt de Germania voor in een 
zegenwagen, getrokken door een vierspan. Bij het 
vele goede dat het ontwerp aanbeveelt, zijn er ook 
zeer vele bedenkingen tegen de uitvoering. Vooral 
is men van meeniug dat van beneden af de trappen 
en terrassen veel van het geheele overzicht zullen 
benemen, terwijl daarentegen al te groote afstand 
veel doet verloren gaan. Hoewel wij aan de ver-
diensten van het ontwerp niets willen afdoen, komt 
het ons voor dat de keuze der Dorische stijl niet 
Juist de gelukkigste is, ook vormt de boog daar-

mede geen zeer samenhangende overgang. De geheele indruk is echter dat bouwkunst, 
beeldhouwkunst, en wat het glas-nozaiek betreft kleurschakeering hier samenwerken om 
het geheel te doen welslagen en er een meesterlijke gedachte van maken. 

reotoonitelliDff over boowkunst te houden te TDPUII in de m».....i Septmber. 

Italië .00 njk aan kunstschatten, vooral ook op het gebied der bouwkunst,, begin tee-
kenen van herleving te geven. De kunst was er in ruste. In de maand September zal te 
Tunjn eene tentoonstelling worden geopend enkel van datgene wat belangrijk i. voor de 
bouwkuMtv^a de daaraan verwante ^verheid. De eertto afdeeling betreft Oude Kunst, 
opmetingea. fragmenten. henteUlngen enz., overigen, de kunst van ,het heden. Welk een 
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oiitza^Kclijkt; leerschool kan dat zijn waar Italië zoo veel schoons uit het oude bezit. De 
tweede afdeeling is voor werken in steen, marmer en terra-cotta, Glasschilderkunst, Mozaïek, 
Smeed- en Gietwerk, Beeldhouwwerk in hout enz. De derde afdeeling plaatwerkenen geschrif
ten over Itallaansche kunst, ook die in den vreemde daarover uit({c^even zijn, en al datgene 
wat tot de afdeeling in betrekking staat en door uitgevers wordt aangeboden. Het 
spreekt van zelf dat voor dergelijke verzameling veel plaatsruimte en geschikte gelegenheid 
moet gevonden worden, vooral door de toevoeging van een vierde afderling, de uitbreiding, 
rioleering, wnterverversching enz van alle Italiaansche steden en ook die van het buiten
land betreffende, en daar op dit gebied bijna overal vrij wat is uitgericht, kan wanneer 
het nof,' korte tijdbestek geen bezwaar is, daarop veel verwacht worden. Het gebouw, 
waarin alles zal bijeenkomen, heeft talrijke zalen. Zonderling echter is de stijl waarin Mt 
opgetrokken is, en waarin weinig herinnert aan de weelderige wijze waarop de Oud-Italiaan-
sche bouwkunst zich heeft doen kennen. Het karakter is veeleer Grieksch en maakt daarbij 
het grootc fries dat ter halve hoogte van het hoog opgaande middendeel is aangebragt, 
een zomierlinge induik, waar hierop niets dan allerlei ruiten zijn afgebeeld, terwijl de zoo 
toepasselijke versieringen geheel ontbreken. ^Wanneer men door het gebouw niet veel 
heeft willen doen lated zien, dan is het geslaagd, want het is zoo eenvoudig, dat niemand 
een dergeluke bestemming daaruit zou vermoeden. 

V e r w i i r i n l u i r . 
>> 

Bij de velerlei concurrentie op het gebied der verwarming, vestigen wij gaarne er de 
aandacht op dat 20 Mei 11. de gemeenteraad van Gouda besloot tot toepassing in het 
Hoffman's Gesticht der verwarming volgens het systeem van Bechem en Post te Hagen a/W., 
welke linn.i hier ie lande door den heer D. S. M. Kalker te Amsterdam vertegenwoordigt 
wordt. Waar reeds vele gebouwen met goed succes van dergelijké'tinrichtingen zijnf'voor
zien, zooals blijkt uit de talrijk verspreide omschrijvingen, vormt dit besluit eene aanbe* 
veling te meer. 

Tentooiiflellinv tot beTord r̂luv van vcitijfiiciii on veiondhold lu fabrlofcou en workplnatsen, 
In het Palolv voor yo)kRvll|t'to''AnistordBni. 

Eene tentoonstelling tot bevordering der veiligheid. Zoo geheel anders dan wij gewoon 
zijn. Ieder voorwerp herinnert aan het gevaar dat velerlei arbeid oplevert. Overal is het 
woord ongeluk de toekomst die ons tegenblikt. 't Stemt niet opwekkend. Daarbij is er nog 
een ander feit. De laatste groet is zoo beteekenlsvol. - - Het is de laatste tentoonstelling 
die zoo binnen het ijzeren gevaarte. Paleis voor Volksvlijt gedoopt, wordt gehouden.—- In 
het najaar wordt de groote ruimte verdeeld in concert* en schouwburgzaal, en hoewel dat 
onder verdienstelijke leiding zal geschieden, toch is het uit met de roem, die van het Palcis 
uitging, als de verzamelplaats waar kunst en nijverheid om den voorrang dingen. Beide 
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feiten Mcmnen pî t nnngenaam wanneer het eerste bezoek wordt gebragt. Doch welllgt 
bieden de velerlei middelen daar aanwezig ook nog één, namel\jk om het ongeluk van het 
Paleis af te wenden, dat de bestemming niet vervreemd. Wij hebben er te vergeefs na 
uitgezien. - - Nu de Tentoonstelling. Verrassend is de indruk. Weg is het sombere gevoel. 
Herleefd de Paleisruimte, wat er is geeft zooveel te denken, dat wy er niet aan durven 
beginnen in deze korte ruimte daarvan op te tcekenen. • - De Tentoonstelling is uitne
mend geslaagd en de indruk van het geheel verraad bij veel overleg bijzondere smaak In 
de plaatsing van artikelen, die alleen door hun hoogst praktischen zin aich aanmelden, 't Is 
allet.' praktijk, wat om u henen snort en rammelt, 't is een colleclie waarvan tot zelfs het 
kleinste onderwerp aandacht verdient en van groote studie getuigt. In het middendeel der 
zaal troont de Eerste NederI. I 'erMektringmaatschaffiij of het leven tegen invaliditeit en 
ongelukken. Hen kiosk herbergt tal van brochures, op de maatschappij betrekking hebbende. 
Het is een reclame dif ieder tot stilstaan noopt, want cle ontwerper van de kiosk wist en 
vorm en kleur zoo harmonieus te vereenigen, dat het een modelstukje uit onze architec
tuur vormt. Nog weinig kiosken troffen wij aan zoo welgeslaagd. Wat er al zoo in de zaal 
bijeen is, kunnen wij thans niet achtereenvolgend noemen, daarbij is de aard daarvan ook 
velerlei en ook veel voor aanverwante vakken bestemd. De reddingsmiddelen op zee, de 
hulpmiddelen bij het leger en zoo vele anderen, zijn rijk vertegenwoordigt. Ons bouwvak, 
de velligheidsmlddelen daarvoor en zoo noodig op ieder werk, schitteren door afwezigheid, 
Slechts een vijftal inzendingen vormen groep 8. Dat is te betreuren. Overigens zijn er tal
rijke modellen en inrigtlngen die voor o w belangrijk zijn en nadere bespreking verdienen. 
Het Technisch bureau de Voogt heeft eene merkwaardige verzameling van allerlei werk-
tuigen op dit gebied. Fred. Stieltjes evenzoo. 

Brinck & Co. een fraai model eener Lift. Landre en Glinderman, Jan Hamer & Co. 
tal van artikelen die getuigen dat men met vrucht in den taatsten tijd over alles heeft 
nagedacht. De Badinrichtingen volgens H. J. Wolter te Amersfoort en Th. A. de Koster 
vormen afzonderlijke paviljoens in de tuin. De geheele zaalruimte met bijzalen en gaan
derijen zijn in beslag genomen, er zijn uit het buitenland merkwaardige inzendingen aan-
wezig waaruit blijkt dat het doel bereikt is. Het tooneel is voor de mljnindustrie Ingericht, 
en vormt daar een afzonderlijk ^clieel. 

Wij gelooven dat al moge de Tentooastelling die nuttig en niet aardig zooall, da 
raeesten dat gewoonlijk willen la, toch op een groot bezoek zal kunnen staat maken, om 
het ontzaggelijke vele leerzame en goede daarbij. Reeds een inzending als die van Groe-
neveld en van de Poll waar de electriciteit in al haar macht aan het woord is, verdient 
niet een maar vele malen gezien te worden. Zoo is het met alles, men zal dikwerf moetea 
komen om een deel van de schat der kennis daar vergaderd in zich op te nemen. WIJ 
kunnen daartoe aanmoedigen en waar de gelegenheid zich aanbiedt, zullen wij gaarne op 
leder onderdeel terugkomen waartoe ons iedere wenk of omschrijving aagennaam zal zHn. 



^ 

H,:R.. 
1888. 

Vademecum der Bouwvakken 1890 
•& Jaargang. 

AJL 13. Plaat 15. 

HOOFDPORTAAL GEBOUW VOOR DEN BOEKHANDEL TE LEIPZIG. 



• W. 14. VIJFDE JAARGANG. 3 Juli 1890 

B O U W K U N S T . 

O m w e r p v o o r e e n d u b b e l e r l l l i i 

dOOr D . O. MOI.KNK A M |>t AiHHtordani. 

(Bij de pl'uu.j 

n plan en gevel» geeft de plaat een dubbele vdla. Het is een antwoord vooreen 
daartoe opgeitelde prijsvraag. Het terrein is gedacht niet ver van een stad te aijn. 
De bouwkosten gerekend op ongeveer 40 mille. ledere woning heeft een vestibule 
salon, eet^ spreek-, drie slaap- en een logeerkamer. Het sousterrein bevat keuken, 
provisie, w|}nkelder, bergplaats voor brandstoffen enx. Ontwerper heeft door eene 
eenvoudige verschuiving der beide gelijkstynde verdeelingen, in den gevel verschillende 
•prongen verkregen, die bij veel afwisseling tevens de gelegenheid boden om het karakter 
van ieder deel der villa geheel verschillend te behandelen waardoor het uiterlijk reeds te 
kennen geeft, dat hoewel all éèn gekonstrueerd, toch voor twee de bestemming is. 

De L o n d e n i o h e t o r e n b o u w . 

De Jury heett uitspraak gedaan omtrent de verschillende ontwerpen, — De eerste prijs 
500 guinjes, verkreeg A. D. Stewart, J. M. Mac Laren en W. Dunn, de tweede 350 guides 
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J. J. Webster en T. W. Hftighi en eene eervolle vermelding Max am Bnde. No. I is 1300? 
No. 3 - • 1300, No» 3 - • 1550 Eng. voet hoog. Het komt ons voor dat 1 en 3 ontzag" 

gelijk veel verwantschap met Eiffel's werk vertoonen. No. 3 in zijn gothischen vorm wijkt 
daarvan geheel -d, doch tou beter voor andere bestemming passen. - Veel nieuws hoeft 
die prijsvrang niet geleverd. 

Onderhond van (Jeeren icboortteenpUpen. 

Het gebruik van IJzeren, schoorsteenpljpen is vrij algemeen geworden. Meermalen is 
het bouwen van steenen schoorsteenen bezwaarlijk en kosthaar, ca men neemt dan tot de 
ijzeren zijn toevlucht. Een groot bezwaar van dit soort schoorsteenen is echter dat dexe 
doorroesten en dan vernieuwd moeten worden. 

In de Vereenigde Staten maakt men daartegen van het volgend middel gebruiki 
Het inwendige der pijpen wordt met een dikke laag teer bedekt) daarna plaatst men 

den schoorsteen op zijn plaats en steekt er onder een vuurtje van droge spaanders aan, 
zoo dicht mogelijk bij de IJzeren pijp. De teor cal dan natuurlek gaan branden on men 
verwekt als het ware een«, kunstmatig, schoorsteonbrandjoi Aan de binnonzHde vormt 
zich door dit branden een ' harden korst waardoor de poriSn gevuld, en lucht en vocht 
afgesloten worden. Onderhoud men vervolgens den schoorsteen uitwendig door teer of 
verf, dan kan men hem jaren lang gebruiken zonder dat herstelling noodig is. In 
Amerika wijst men u voorbeelden aan van schoorsteenen welke op bovengenoemde wijze 
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behandeld zijn, die reeds sinds 1866, zonder eenige herstelling te hebben verelscht, in 
gebrullc /ijn. 

•i. J. W. Jr.n. 

D0 bOUWkOBIt In l'ortuifal. 

^ ^ mr. <Fl%i 

W Ifeaf 

Er zijn landen waar teer veel verdienstelijke overblijfselen zijn bowaard geble
ven der oude architectuuri terwijl zij selden werden opgemeten of omschreven en 
'daardoor ons volkomen 
onbekend zijn. Onder die 
landen behoort Portugal. 

De architekt Albrecht 
1 l.iupt, leeraar aan de 
Technische hoo^cMchool 
te 1 i.uiiiovcr, ondernam 
daarom een goed werk, 
door de bouwkunst der 
renaissance in Portugal te 
omsrlnijvrn. I lij deed dat 
in een aardige vorm met 
tal van verdienstel^ke illu< 
•tratien en omschrijving. 
Dat er veel van te zegden 
valt, willen wij even doen 
alen, dooreen overblijfsel, Vv,v ' 'T tó>>-*-—,*ÜWL^ 
te geven van de Torre Sao. -^ê^^WX^ Hirmi^&'f'i 
Vicente te Belem. 'iF^r^'^Wf'éMë'^^^-'^ 

Dew fraaie toren be- ^^^töW^^m^fi^ 
hoorende tot het klooster, Jl^Mr^^^^^^WMWmXwm^' 'tk, 
werd op een rots gcbouwQ K J 1 1 gnî a.. L ,.. rois geoouwo -i 1 1 i | M - f ^ v-y^'fj 

ileh,aan de \W W l \ S 0 ^ 

.A~ 

/ ^ 

en verheft 
mond van den Taag. Als ^ l i j 
tijd van oprichting schat 'JSTJ'ÊL 

men de zestiende eeuw. . ^ 1 ^ 
De vierkante toren staat 
op een zeshoekig terras, waarvan de hoeken ieder met een kleinen koepeltoren zijn aanccu-
gcsloten. Overal herinneren de aymbolen dat het bouwwerk, eene kerkelijke bestemming 
heeft. Op de halve hoogte van den toren, is op consoles een zuilenrij uitgebouwd. Ook 
het inwendig had veel merkwaardigsi doch is door latere herftellingen Voor een groot 
deel verloren geraakt, liet even boven het water gelegen sousterrein in voor gevangeni» 
bestemd en zal daarin zeker menig droevig verleden zijn afgcapeeld. In de vormen ia 
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een Indisch karakter te herkennen. Het geheel is een bouwwerk, dat door zijn ligging 

aan het groote watervlak, en door zijn breede vorm zooals uit de hier bijgaande figuur 
blijkt nog immer zeer indrukwekkend stemt 

N o t e n h o u t k l e n r m i d d e l . 

Een veelvuldig gebruik wordt door meubelmakers gemaakt van een vernis of liever 
bijtsel, dat aan gewoon wit-hout de kleur van notenhout geeft. Men verzamelt om dit hijtsel 
te verkrijgen, het groene omhulsel der nooten, in den tijd dat deze volkomen rijp zijn. Op 
den bolster giet men naar gelang van behoefte meer of minder water, waardoor het 
kleursel lichter of donkerder van tint zal zijn; vervolgens laat men de massa een of twee 
jaar doorweeken, wat ook voornamelijk van grooten invloed op de kleur is. 

Om dit bijtsel binnen korteren tijd te bereiden, moet men" de groene nootenbasterr 
goed laten droogen, neemt vervolgens 200 gram gedroogde bast op één liter water, zet 
dat in een pan op het vuur en laat het gedurende twee uur goed koken. Wanneer het 
kOoksel geheel is afgekoeld, kan men het dadelijk gebruiken. Wanneer men goed rijpe-
nooten heeft gebruikt, kan het bijtsel jaren lang op flesschen worden bewaard, zonder de 
goede eigenschappen in het minst te verliezen. Dit notenhout-bijtsmiddel kan men zoowel 
warm als koud op het witte hout aanbrengen en verkrijgt in beide gevallen een gunstig 
resultaat. H. J. W. Jzn. 
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De i c b o o w b a r f te Amiterda t i l . 

Nadat de rook, uit de puinhoop op het Leidsche plein verdween, heeft het gemis van 
den schouwburg reeds vrij wat zorg gekost en tot velerlei gedachtenwlsaeUng aanleiding 
gegeven. Stemde het feit de een treurig die de aloude plek had lief gekregen en daarbij 
dapht aan het vele daar geleerd en genoten, de ander hief een juichtoon aan dat weder 
sulk een m zijn oog verdtrftlijkt plaats was ontruimd. Belden sullen wellicht onvoldaan 
blijven. Al gaat het moeljelijk om de negen ton voor herbouw noodig bijeen te brengen, 
't is niet omogelijk; maar gesteld dat men slaagt, dan ial als altijd de vraag ztch opdoen. 
Is de oude plaats geschikt, om een schouwburg op te bouwen? geheel overeenkomstig de 
elschen van ons heden, en die zjjn velen, Het oude gebouw was van lieverlede tot zijn 
groei gekomen, wanneer daarbij veel goeds en veel kwaads zich vereende, was dit een 
gevolg van de omstandigheden en aan niemand te wijten. Moet echter alles volgens de 
regelen der kunst zijn, brandgevaar worden in acht genomen, dan volgt daaruit van zelf 
een geheel andere verdeeling, dan zal blijken dat de oude ruimte bekrompen genoeg is. 
Zoo zullen wanneer het kapitaal voltallig komt die moeijelijkheden op den voorgrond 
treden. Die de schouwburg niet willen, zijn geheel teleurgesteld want buiten den herbouw 
is een nieuwe in het Palels voor volksvlijt zeker, een andere nog in het Vooruitzicht en 
hebben wij dan drie voor etn terug. Bepalen wij ons voor het oogenbllk tot de oude 
omgeving. De architect H. J. Wigman te Amsterdam, gaf dezer dagen in een hoofdartikel 
geplaatst in het Algemeen Handelsblad, daarover zijne zienswijze ten beste, en verzocht 
ook ons even als de redactiën van andere vakbladen, door opname zijn denkbeelden verder 
ingang te doen vinden. Wij doen dit gaarne en nemen het daarom in ïljn geheel als 
volgt over: 

uil don voorgenomen herbouw van Anuteli kunittempel op het Leldeoheplein Ie mOns Inilem loti over het 

lioofil gozioni tn de eerste plaati het openbaar belang; In de tweede plaati de IOO gewemohte verbetering en ver-

tawilng van het Leldiohepleln. Wat het laatste punt betreft, behoeft wel niet te worden betoogd dat loolang 

onze oude schouwburg atoh oog In al cUn grootheid aldaar vertoonde, het jtleln ceir op den achtergrond stond. 

Nu een noodlottig toeval den schouwburg heeft weggeruimd, mocht de meening veld winnen, om te geiyk met 

den schouwburg ook het plein te herstellen. 

Het eerste punt Is van nog ernstlKor belang. Stelt men de vraag: voldeed Amsterdam's schouwburg aan alle 

elsohen, die daaraan gesteld konden worden, met het oog op do veiligheid M) roogetyk brandgevnnr? dan moet 

hot antwoord beslist ontkennend lulden. Dat gevaar leverde misschien het gebouw lelf, maar i è k o r de plaats 

op, waar het stond. De bewijzen aouden KWeven itjn, tndlon do brand ware uitgebroken tydens een voorstelling. 

Inplaats van geltjk nu In het vroege morgennur. 

Het komt mil aelh voor, dat daar de schoen wrong, toen het consortium een en andarniaal een vergeolhch 

beroep deed op de berraen der Ingecetenen, om geld ter leen te geven voor den herbouw, Voor aoovele „oomedISn' 

In verre landen, waarvan men nooit Iets aag, c|)n In een paar dagen t|)ds wel mllltoenen geofferd. Voor o n R e 

-oomedie", waar men loovael goeds en schoons '/.air. aou Amsterdam geen negen ton over hebben; Amstordam, dat 

•/[ju sohottwbnrg waarachtig lief beeft! Het moest aan Iets anders liggen. 

De heornn S p a k l o r en T e t t o r o d e , de naaste buren, hebben er op gewezen', dat, met het oog op 

brandgevaar de horbouw op deaelfüe plaats de strengste atkeurlng verdient. 
fin al) niet nlluén. Het publiek^ in de eerste plnut» degeen die geld heeft voor de nprlohtlng van eon nieuwen 
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kunsttompul, elioht waHrbatt'. En dia wnnrborg kon nlot gegeven worden, omdat herbouw op dezelfde plants een 
benepen en haoheiyken toeitand Ml beitendlgen. De '/.ooRonaanido Trtlstaande lohonwbnrg toch zal aan één zl)de 
en vooral aan den achterkant, coo dicht mogel|)k op buizen gedrongen, zeor o n v r y itaan met het oog op brand
gevaar, isoo voor den oen als voor don ander; een of twee wegen zullen steedi te smal zflni de uitgangen znlleo, 
in geval van nood, steeds ontoereikend blUken. 

't Is daarom dat ik eenlgen l||d inljuu gedachten heb laten laten gaan, of In dezen ook oen oplossing zon z{|n 
te vinden en vermeen nu tot geen ongunstigen uitslag gekomen te z()n. Bijgaande schets moge doen sien op welke 
w||ze in de eerste plaats een beter aanzien van het LiëidBchepleln kun worden verkregen; en in de tweede plaats, 
dat de bezwaren die den herbouw op de oude plaats aankleven, in dit plan geheel /.[)>> opgelost, nfRozien nog van 
de betere verbinding, die daardoor vorkregen wordt van de Weteringschans met de Marnlzstraat, waardoor de tram-
lypen van de Haarlemmerpoort tot de Mulderpoort en Plantage in reolitstreeksohe verbinding kunnen worden 
doorgetrokken. 

Wel zal bier de vraag kunnen worJon gesteld, die al te dikwijls b|) plannen te berde komen: Wat kost het ? 
Een vraag, waarop het publiek zeker reclt heeft, doch die niet alt|)d even gemnkkeigk is te beantwoorden. Doch 
ik zal trachten dutdeltyk te maken, dat hot plan flnnnolöel niet onmogulUkj integendeel zéér good uitvoerboni' m. 

Volgons het plan sullen de 'magaztlnen van U i r s o h & Co. liet Hotel oo Oafé „llolluixInlH", de daarachter 
gelegen gemeentescholen,", nlumodo de voorgebouwijei van de gevfingei\is moeten verdwijnen. Ten aanzien dier 
voorgebouwtjjes is trouwens toch reeds een overeenkomst in dien zin getroffen tusschen do gemeente Amsterdam 
en den Staat De Ltfnbaansgraoht zou worden gedempt en overkluisd tot voorb|] de Leldsehe Kruisstraat, zynde 
een lengte van pi. m. 186 meter, waardoor deze straat in reohtstrèeksche verbinding komt met de Weteringschans 
hetgeen zeker geWensoht wordt door dé bewoners van dit stadsgedeelte. 

VOrder wordt na de wegruiming van den ouden schouwburg de rooiiyn teruggebracht in de richting van het 
American HOtel, zoodat het LeidBchep|eln over de geheele lengte eene breedte verkrijgt van 00 meter, (zooalsthans 
reeds vóór genoemd hotel) terw|)l de Weterlogschans ter breedte van 19 meter kan worden doorgetrokken over 
bet midden van het gesloopte Iifitiil Ho'iandals on een gedeelte van de magazynen-IIirsch, scholen, en/.., In ver
binding met de Marnlxstraat. Op het overige gedeelte van de terreinen-H i r s c h, scholen en gedempte Lynbaans-
graoht komt dus, mét don voorgevel aan het Lsidsehepleln, de nieuw té boawen Stadsschouwburg, over een opper* 
vlakte van pi. m. 46 by 70 M. = 8200 M., terwijl dnn nog een straat van IS & in M. overbiyft mm de zyde van 
de Korte Leidschedwanmtroat; zoodoende verkrflgt men een terrein voor een schouwburg rondom vrystnand en 
zeker van voldoende afmeting voor een schouwburg, Amsterdam waardig. Het overige terrein zou, na aftrek der 
nog op het plan ontworpen straten, togunover de gevangoniSi knumin worden boHtoiml voor,de gemeentescholen en 
zoo noodlg, gedeelteiyk in overleg met den maat, voor kantongerecht, zynde nog een terrein van ruim 1200 M. 

Verder wordt het Leidscheplelo, nadat de genoemde rooiiyn Is .teruggebracht, iDgedeeldNiooals op hetulan is 
unnffogoven, zynde oen straat van 16 meter langs het American HOtol en het overige terrein van den ouden schouw 
burg voor rijtuigen enz. Daaraaast een wandelweg met zitplaatsen ter breedte van 80 M. met boomenry en' langs 
den nieuwen schouwburg een straat van 96 M. breed, voor tramiynen en het groote verkeer; waardoor dit gedeelte 
alsdan zeer zeker een lïaai ruim aanzien zal, verkrygen, Amsterdam, waardig, te meer nu in het verschiet is, dat 
dit gedeelte een van de hoofdtoegangen der stad znl worden. 

Het .•beheeA geen betoog, dat' in de eerste plaats modewerking noodig is van de eigenaren der niHgn/,||iion 
H i r s o h & Oo. en Hotel Hollandals; dat de gemeente besluite haar scholen te verplaatsen en dat de Staat bulten 
/.o" schade zal willen medewerken. 

Wat de oontgenoemde eigenaren aangaat, bestaat er geenerlei beswaar, iy zullen bereid /.|jn, ssomlur overdreven 
elsoben, het plan te helpen tot stand komen.» I3n voor de gemeente kan er wel geen bezwaar In liggen, daar 
volgens bet plan, de terreinen voor de .nieuw te bouwen scholen aanwezig /.yn. Ook is het geen groot geldeiyk 
offer dat gevergd wordt, als men in naniuorklng neemt: 

1°. wat het heteekent een stadskwartlor te verbeteren, waarop dit gedeelte recht hoeft; 
2°, dat er een terrein open komt waarop een Stadssohouwbnrg kan gebouwd worden, voldoende aan alle eisohen 

en Amsterdam ten volle waardig; 

8°. dat de overige terreinen, hierin nog niet gsnoomd, doob op het plan gearceerd «onder benaming^ beatemd 
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ÏU» T 0 0 r bouwterreinen ran hooge waarde, nn aftrek van straten en de reed* voornoemde beitemmlng, groot 
pi. m. 2000 M., waaruit d u wel grootondoeli de kosten zullen worden gedokt 

Zoo zou de staat van kosten voor uitvoering ongoTeer aQn. 
Aankoop van de niaKanUnou Hlrsoh & Co. en Tan het hOtel llollandals, raming / 400,000 

Bouwkosten van nieuwe scholen ' • • - n 80,000 
Demping ea overklaiiing Lllnbunngracht • . • . „ 80,000 

Totaal . . . . / 610,000 

Hlertogonorer verkoop van de bouwterreinen voornoemd, groot pi. m. 8900 M., 
ad / 1B0 per H., voorzeker geen te hooge prUs op dit punt . . . . . / 486,000 

Voor de te sloepen-peroeelen, scholen, schouwburg enz . . . , '<J0,000 
/ 466,000 

Zou dus /.Ui de geldel|)ke schade pi. m , / , / 65,000 

Berekent men echter ook, dat het terrein voor den nieuwen schouwburg ruim 600 M. meer oppervlakte bezit 
•(behalve de betere ligging), welke ruimte zekere niet te verwerpen Is om meer zitplaatsen te kr|)gon, dan kan daar
voor veilig togon ƒ 100 per M. = / 60,000 op rekening van den niuuwon schouwburg word fin gebracht. 

Wol zal hot consortiam, Indien het ten minste negen ton noodlg acht voor een schouwburg op de oude plat ts, 
aUn kapitaal moeten vergrooten, wegens de meerdere grootte, die li(j op de nieuwe plaats zal linemen. Doch er 
is müni inziens op deze plaats en met het oog op de verbetering van het Leidsohepleln, van het geldgevend publiek 
lichter een ton of vier meer te kragen tegen de gestelde voorwaarden, dan de negen ton op een plaats die, om 
verschillende hierin vermelde redenen, volstrekte afkeuring verdient. il. J, WIOMJUT, 

Architect. 

Zoo loopen de beschouwingen van den Heer Wigman. De Redactie van het Alge

meen Handelsblad liet de volgende bemerkingen harerzijds onder het stuk plaatsen. 

1*. dat bet Leldsche p 1 e I n herschapen wordt in een verbreede Leldsohe s t r a a t, en het onregelmatlgstb 
plein, zoowel uit bet oogpunt van schoonheid on gezondheid, als In het belang .van het verkeer, voor eene stad 
•meer waarde hoeft dan de regolmatitpite straat; 

2°. dat het brandgevaar voor bolnndondo perceelen door den ontwerper niet weggenomen doch verplaatst wordt 
naar de in LUnbaanstraat hervormde L||nbaangracht. Daarenboven boliourt in een groote stad doiv-t'iiyiio smallje 
Mtrnat niet meer aangelegd te worden; 

3°. dat voor een naar de eischen des t|)ds gebouwden schouwburg een kelder onder bet. tponeel noodlg Is, dio 
op een ten behoeve der waterververschlng overkluisde gracht niet verkregen kan worden; j 

4°. dat het, wanneer toch onteigend moet worden, meer aanbeveling zou verdienen een „paaw behuisd" kwas-
tler gedeeltelUk weg te ruimen, bl)v. de Westayde dor Korte Leldsohedfrarsstraat en de'Lt)nbaangraoht In do 
•richting van het Splegelpleln, indien daardoor althans voldoende ruimte ware to verkrOgen. 

Hoe het mogelijk is, een hoofdartikel, waarvoor de inzender zich vele moeite'getroost 

heeft plaats te verleenen, en aan het slot als het ware, door weinig zaakrijke bemerkingen 

onmogelijk voor het groote publiek te maken, is ons onbegrijpelijk, stemde de Redactie 

'er niet mede overeen, een weigering had loyaler geweest, dan zulke opname, die nu 

de vorm van bladvulling verkrijgt. Daarom deed het ons genoegen,|dat ook de Opmcrkcr, 

de zaak behandelde, op meer waardige wijze./ 

Toen ons het plan Wigman onder de oogen kwam, was de eerste indruk: dat is weder 

een van die hersenschimmen, waaraan wij bouwkundigen zoo rijk zijn, maar waarvan zoo 

weinig tot verwezenlijking komt; niet om de ongeschiktheid der opvatting, dan wel om 

de vele hoofden waarmede rekening moet gehouden worden. •— Maakt maar plannen van 
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aankoop en komt later bij de eigenaars, een dubbeltje wordt een tientje en uw denkbeeld kwijnt 

weg bij de onhandelbaarheid van hun geldbeurs. Wat op 4 ton begroot is, geeft niets geen 

zekerheid en zonder dat, kan geen plan geschikt beoordeelt worden. Maar daarin had de 

ontwerper voorzien en zoowel voor aankoop der gebouwen als voor verkoop der bouw

terreinen zich vooraf zekerheid verschaft. In dien verstande biedt het plan veel dat over

weging verdient. Bouwen op de oude plaats is een voortdurende onzekerheid. Zoo dicht nabij 

een suikerfabriek, de ondervinding heeft het steller dezes zoo droevig geleerd, is niemand 

te raden, die gaarne wat hij heeft wil behouden. Suiker brand zoo gewillig, en zoo gemakkelijk 

komt men door den brand uit den brand. Daarbij leert de ondervinding dat dergelijke, 

fabrieken men lette slechts op Amsterdam, daarvoor zeer gemakkelijke slachtoffers zijn. — 

Herbouw op de oude plaats is daarom reeds niet aan te bevelen. Dat geeft Wigmans plan 

aan de hand. Het biedt een goede verkeersweg, een plein monumentaler en ruimer nog 

dan het tegenwoordige. Het bergt de naargeestigen steenklomp, waar zoovelen hunne 

zonden moeten overdenken, nagenoeg geheel weg, in een woord, het is een werkelijke 

verbetering. Het Handelsblad noemt het 

i'. een verbreeding der Leidsehestraat, dat is onjuist, want de bouw op het oude terrein 

zal meer van het plein vorderen dan Wigman vraagt, dus meer tot de Leidsehestraat naderen; 

2°. dat het brandgevaar niet weggenomen wordt. Het is niet weggenomen, maar zeer 

veel vermindert. Hoe men den schouwburg op het Plein ook bouwt, en daarbij met weinig 

geld veel wil doen, altijd zullen de belendehden kort nabij zijn en dat gevaar nooit weg

genomen worden, al geeft het Handelsblad voor 

30. de aanbouw, westzijde Korte Leidschedwarsstraat aan, het brandgevaar blijft daar 

even sterk, en vraagt eens welke kosten van aankoop bij zoovele eigenaars, dat is ten eene-

male ondoelmatig; 

40. een kelder, onder het tooneel noodig, kan op een overkluisde gracht niet gemaakt 

worden, dat begrijpt ieder, maar ziet daarbij tevens dat die overkluizing nog' geen derde 

deel van het oppervlak noodig heeft, en valt op een plaats waar kelders overbodig zijn. 

Zulke argumenten vermogen niets. Wij voor ons hadden eene andere beschouwing. 

Of de schouwburg een honderd Meter verplaatst, komt er'niet op aan, als deze slechts in 

de oude omgeving blijft. Waarom dan het oog niet gevestigd op de plek tusschen Vondel

straat en Vondelkade, nog een overblijfsel van het Leidsche bosch zaliger. Het is toch meer 

een doorloop dan een wandelplaats, vooral daar het fraaie Vondelpark zoo nabij, wande

ling te over aanbiedt. Een schouwburg op die plek ibu daar beter uitkomen, dan het Cabinet 

d'aisance daar aanwezig. Dan kan het oude schouwburgterrein te gelde gemaakt worden voor 

bouwterrein en dit zou reeds een groot kapitaal vormen, dat aan de Nieuwe schouwburg kon ten 

goede komen. Daar is het brandgevaar zoo goed als beperkt, daar alle kanten vrij, ohmiddelijk 

aelfs aan het water begrensd zijtt. De hoofdgevel zou voor het groote bloemperk uitnemend 

geplaatst zijn en van af het Vondelpark een flink aanzicht opleveren. Nu moge men aan 

dat plekje eene andere bestemming willen geven voor later te bouwen station, maar dat 

zal de omgeving meer ontsieren dan opknappen, (stations zijn altijd geen verfraaiingen) 
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en door een monumentale schouwburg zal de geheele omgeving tot waarde komen. Het 

denkbeeld, dat men buiten Ie Poort moet, zal nu de Poort en de inwoners uit dien tijd 

bijna allen verdwenen zijn, wel geen overwegend bezwaar meer opleveren. Dan wordt wel 

zooals Wigmans plan aanbiedt, de verkeersweg der Marnixstraat niet rechtlijnig, maar wij 

zijn al zoo rechtlijnig geworden, dat onze wandeling bijna saai is, laat ons dat bochtje dan 

ook maar behouden. Tot heden vinden wij Wigman's beschouwingen omtrent het plein 

zelve de gezondste, waarom wij gaarne daaraan herinneren. 

Een ander schouwburgplan. Het is de bouw in het Paleis voor Volksvlijt. Wij hadden 

de eer uitgenoodigd te zijn met de verschillende redactiën ter beschouwing van het plan. 

Het is zoo als wij het van den bouwmeester Evert Brendan gewoon zijn, goed begrepen. 

Breman heeft veel verdienste, ook bij dat ontwerp is het onmiddelijk op te merken. Ware 

het maar aan beter zaak geschonken, het zou ons meer bevredigt hebben. Liever zagen wij 

Breman een nieuwen schouwburg bouwen op het zooeven door ons aangewezen plekje 

dan in het Paleis voor Volksvlijt. 

Dat feit schept twee onmogelijkheden. Het maakt het Paleis onmogelijk, de Schouw* 

burg eveneens; het kan eene betere inrichting vormen van wat men er tot heden gaf, 

maar nimmer om te vergelijken met datgene wat een Schouwburg de hoofdstad waardig 

moet zijn. Het is het een in het ander en al moge de voorzorgen nog zoo goed genomen 

zijn, bij brandgevaar zal er veel onvoUedigs blijven, tenzij de massa zich in het overige 

der Paleisruimte kan werpen. Doch ook dat zal hervormd moeten worden en wil men in 

beide helften gelijktijdig uitvoering geven, zal ook daar afsluiting noodig zijn en is de 

illusie om daarheen een toevluchtsoord te vinden, geheel benomen. Met het Paleis is het 

gedaan, zooals wij reeds in onze vorige schreven, het monumentale ijzeren gewrocht is in 

zijn laatste oogenblikken van zijn zoo gewaardeerden roem. Zal ooit, en dat is te voorzien, 

herstelling noodig zijn, dan moet het gebouw en de Schouwburg gesloten. Dat herstel 

zal niet uit den grond gevraagd worden, de fundeering heeft zijn proef doorstaan. Maar op 

de hoogte waar de ijzeren boogspanten in den ring rusten, een oppervlak waarvan de 

roest reeds geschept kon worden toen de bouw nog aan de gang was en dat ieder jaar 

dieper Invreet, eindelijk het help mij, door de ruimte zal doen weergalmen, daar zal 

eenmaal hulp verschaft moeten worden en kan gemakkelijker verleend, wanneer het gebouw 

in zijn oorspronkelijken vorm en niet daarvan vervreemd moet hersteld worden.. Sarphati. 

gij hebt te veel verwachting van ons gekoesterd. Gij hebt gedacht, dat wij daar zouden 

samen zijn, strijdend om den voorrang, hoe onze nijverheid hoog te houden, gij hebt ons 

daar voorgesteld zooals het ging in den eersten tijd te midden van onmetelijke schatten, 

door het menschelijk brein te saam gebracht, gij hebt ons gezien zooals thans nog onze 

laatste stuiptrekking door de veiligheids>expositie mogelijk maakt. Uw arbeid verdiende 

het, maar het was gezichtsbedrog, gij hebt u vergist in uw nazaten, die als wandalen 

liever uwe] schepping vernietigen. Wat had het anders kunnen zijn. Hoe verdienatelijk 

ook de hervorming moge geschieden, ons kan zij voor het verlies, niet troosten. 
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ij ontvingen van den heer A. J. Reijers te Kampen het hierbijgaand ontwerp 

eener villa in plan en perspectivisch aanzicht. 

Waifrk<'eriii(c«,n en dammen In Transvaal. 
POOK H. J. WAT.TE Jsn. 

(Vervolg van pag, iigj 
Geeft men door /uid-Afrika reizende, overal goed acht op, dan zal zelf de meest vol

slagen leek in waterbouwkunde zien, dat men dit zoo zeer begeerde water bijna overal 

en in overvloed kan verkrijgen. 

In Nederland weet men niet) hoe men het water zal wegkrijgen; voor Zuid-Afrika 

keerd deze vraag om, en weet men nifit hoe men het behouden zal. 

Wandelt men bijv. om iets te noemen, op een zomerschen middag door Johannesburg, 

of andere stad, dan kan men bij de geringste windvlaag niet sien van de alles verduiste

rende stofwolken. Is men op de vlakte en er komt een bui opzetten, dan ziet men dezen 

uren ver aankomen, voorafgegaan door eene voorhoede van tot aan den hemel reikende 

stofwolken, door den xajitr dan feilen wind opgezweept. 

w 
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Nog geen kwartier later en de regen valt, als of deze met bakken van den hemeltwordt 
gegoten. De straten, pas nog een paar centimeter dik onder het fijn roode zand, zijn 
plotseling veranderd in rivieren met hier en daar een vluchtheuvel. WH men de tocht 
doorzetten om naar zijn woning te komen, dan is men genoodzaakt door een dertig k 
veertig centimeter hoogen stroom te waden, welke sterk genoeg is om een kind te doen 
vallen en medesleuren. 

Na een of twee uur is al dit water verdwenen en ziet men niets dan slijk en de diepe 
vèoren, die het in zijn geweldige vaart heeft geploegd. Het Zuid-Afrikaansche hoogvlak 
is evenwel eene aaneenschakeling van zacht glooiende heuvelen, die door lage bergkete-
ncn, of randen, en door rivier-beddingen doorsneden zijn. Behalve de enkele groote | 
stroomen van Zuid-Afrika zijn de meeste rivieren niet meer dan beken, welke gemakkelijk 
zijn te doorwaden. Hunne beddingen zijn echter als van een grooten stroom, aangezien 
zij in weinig tijds verbazend kunnen rijzen bij hevige regènstroomen. Over het algemeen 
duurt zulk ceöe rijzing .slechts eenige uren, doordien het water weder even snel verdwenen 
als opgekomen is. 

In Zuid-Afrika en voornamelijk in Transvaal vindt tón talrijke plekken, waarvan 
men met betrekkelijk weinig moeite en kosten gebruik zou kunnen maken om het thans 
wegstroomende water geruinapn t i^ in te slui^n; dit verdscht echter veel overleg. Ik heb 
kommen gezien, die door het eenvoudig afdammen van één doorgang, op de wijze als 
men in het dal Gileppe bij Luik deed, een watervoorraad konden houden, welke jaren 
achtereen voldoende zou zijn, om'duizenden niWgeh'beft'larid te bevloeien. 

Benoorden Pretoria vindt men een vlakte van zeker wel een millioen morgen, waar-
van thans het grootste gedeelte niet eens geschikt is voor schapen-weiden, enkel en allee» 
omdat er mijlen in den omtrek bijna geregeld geen water te vinden is, om het vee behoor-
lijk te kunnen voorzien, van drinken, «n waar 'men/-in de richting van lager gelegen 
plaatsen, slechts eenige greppels zou behoeven te niaken, om meteen enkele regenbul Water -
genoeg te houden voor eenige jaren. 

Zoo is de toestand ,in ^uidf Afrika. Wel „is „waar ztfn- soms op boerenplaatsen, 
en thans bij de mijnen, reusachtige dammen aangelegd, groote vijvers vormende; doch het 
zijn echter allen particuliere ondernemingen, alleen voor de oogenblikkelijk belanghebben
den van nut en dikwijls niet zonder schade voor anderen, enkel omdat alles ontstaan is 
tengevolge van de directe behoefte, ontworpen voor een betrekkelijk klein terrein en'zonder 
te handelen naar een algemeen, goed overwogen stelsel. 

Bij de mijnen in Johannesburg begint men reeds sedert lang te beseffen» dat deze-

wijze van haadolen op den duur niet houdbaar is. Niet zelden loost 'het water van de 

eene mijn op dat van de andere, niettegenstaande het water, wat door de een gebruikt 

is, dikwijls onbruikbaar is, als het aan eon volgende komt. Het behoeft dan ook 

nauwelijks betoog, dat, waar ieder op zijn eigen terrein en naar eigen inzicht te werk 

gaat, moeielijkheden voor anderen niet kunnen uitblijven. Zelfs voor hen wlëf plaatsen 

veel verder gelegen zijn en met de mijnen niets hebben uit te staan. Het spreekt van 

zelf, dat een algemeene vervuiling van het water la deze streken onverrtlfjdelijk'is, en men 
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niet spoedig genoeg een onderzoek kan doen instellen naar de beste wijze, om tot een 
vast stelae! te geraken, wat ook voor den landbouw van groot nut zal zijn. 

Personen welke Transvaal door en door kennen, maken zich zeer bezorgd, dat er 

door den tijd gebrek aan voedingsmiddelen zal ontstaan, de redenen liggen voor de hand. 

De bevolking neemt verbazend toe, en landbouw wordt er zoo goed als niet uitgeoefend. 

Dagen lang kan men in Transvaal reizen, zonder een zweem van een korenveld te zien. 

Wel verbouwd de boer graan, maar vlak bij zfjn woning en meestal niet meer dan hij 

zelf behoeft voor zich en zijn gezin. Heeft hij te veel, dan moet d5t dagreizen ver ter 

markt worden gebragt. Op iich zelf en onder gewone omstandigheden is dit geen bezwaar. 

Het vervoer per ossenwagen kost den eigenaar weinig of niets ftilet zooveel althans, of 

die kosten zijn bij de bestaande prijzen ruim goed te maken. De hoofdvoorwaarde is 

echter, dat de trekdieren onderweg voedsel en drinkwater vinden, en dit juist ontbreekt 

in tijden van droogten, welke bijna elk jaar eenige maanden aanhoudt, en maakt dan het 

vefkeer zoo goed als onmogelijk. 

Kan de Transvaalsche regeering alle gegronde bezwaren niet direct uit den weg 
ruimen, iets echter kan tot verbetering van den algemeenen toestand zeer zeker ge
schieden, ook al zal dit wegens den aard van het grondbezit in de Z.-A. Republiek zijne 
bezwaren hebben. 

In de eerste plaats door het aanleggen van groote dammen en in het algemeen 

door het nemen van maatregelen tot langer behoud van het rtü geregeld volkomen nut

teloos wegstroomend water, kan men in Transvaal' *lch veel onafhankelijker maken van 

den ongestadigen regenval, dan nu. 

In de Engelsehe koloniën is dit reeds op vele plaatsen met succes beproefd. Men Is 

evenwel op dit oogenblik in Transvaal, onder veel gunstiger voorwaarden dan ergens 

anders in Zuid-Afrlka. Men heeft groote ruimte van middelen en kan dus iets van belang 

ondernemen. Met de ervaring elders verkregen, heeft men het maar voor het vragen, 

om de beste personen voor zulke werken te vinden, althans wanneer zij in Transvaal niftt 

reeds aanwezig zijn. 

Toen ik op weg van Johannesburg naar Pretoria, stilhield aan Halfwayhouse, een der 

beste en prettigste hotels 'in /uid-Alnka, dacht ik herhaaldelijk aan het Schwarzwald, 

vraagt gij waarom en waardoor, ik zou verlegen zijn met mijn antwoord, want er was 

haast geen enkele boom, niets dan eenige schilderachtige, ofschoon schaarsch begroeide 

klippen, maar er konden zoo dacht ik, juist daar, duizenden en duizenden pijn- of andere 

boomen staan, en als men er zich die dacht, dan geleek deze plek eene der aantrekke

lijkste van geheel Zuid-Afrika. Eli waarom zouden zij niet spoedig daar en op honderden 

andere dergelijke plaatsen van de Transvaal kunnen komen ? 

Het is zeker dat aanleg van dammen en krachtiger bevordering der houtcultuur, in 

de eerste plaats, op den weg van eene verstandige' regeering liggen, en er kan bijna 

niets geschieden, wat ten slotte zou blijken meer dan dit te hebben bijgedragen tot bevor-

dering van den landbouw, die haar zoozeer ten harte gaat. 

Zonder twljfcli zou een minister van waterstaat met zijd uitvoerend personeel — maar 
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dan het omgekeerde van wat wij daaronder in ons lan 1 verstaan — en een minister voor 

het boschwezen met zijn houtvesters enz. — niet om te zorgen voor de bosschen, dieTer 

niet zijn, maar voor de bosschen, die er kunnen en noodzakelijk moeten komen — zouden 

deze voor den Transvaal in het algemeen en voor den landbouw in het bijzonder, hoogst 

nuttige ambtenaren zijn. 

Nog kan de volgende eigenaardigheid vermeld worden, waaruit tevens blijkt, hoe 

groot de behoefte aan boomen is en hoe algemeen men het kwaad inziet, ontstaan door 

het ontwouden van het land. 

Men heeft namelijk sedert eenige jaren in de Kaapkolonie, in navolging van Amerika 

een feestdag, de boompjesdag genoemd, die algemeen gevierd wordt. Deze dag ontleend 

zijn naam, aan het feit, dat door ieder, die er maar eenigzins gelegenheid enz. toe heeft, 

mannen, vrouwen, kinderen, rijk en arm, op dien dag een boom wordt geplant en ver

volgens zooveel mogelijk verzorgd. Op deze wijze zijn reeds duizende boomen geplant. 

Evenwel zullen er nog heel wat jaren moeten verloopen, alvorens de boomen ver

woesting, welke eeuwen lang heeft plaats gehad, hersteld is. 

B o n y r a r t l k e l e n . 

Onze lezers zullen in de annonce D. C. Molenkamp eene verandering bespeuren. De 

Spuistraat 74 wisselde met Kalverstraat 165. Zoo moeielijk men vroeger, naar het 

magazijn van ijzerwaren op de eerste verdieping in de Spuistraat klom, zoo gemakkelijk 

wandelt men nu de nieuwe inrichting gelijkstraats in, geplaatst in de Kalverstraat. Voor 

de opening waren wij in de gelegenheid een kijkje te nemen. De heer D. C. Molenkamp 

wiens goede smaak als bouwkundige door velen is gewaardeerd, niet tevreden met het 

alledaagsche, tracht er na op het gebied der ijzerkramerijen meer kunstzin over te brengen, 

en doet daardoor velen een dienst, met het verkrijgbaar stellen der vele smaakvolle arti

kelen die wij daar opmerkten. Een deurkruk, een espagnolet, een knier, zij kunnen allen 

behalve doelmatigheid, ook sierlijkheid, in zich vereenigen, vooral in onzen tijd waarin het 

volhouden der stijl zelfs van het geringste onderdeel vordert, dat het de verklaring kan 

afleggen tot dien stijl te behooren. In zulk geval is het voor bouwmeesters dikwerf moeielijk 

eene passende keuze te vinden. Dat begreep de Heer Molenkamp die als vakman die 

bezwaren had leeren kennen en bij alle mogelijke gewone artikelen die een magazijn in 

ijzerwaren behoeft, voegde hij er een keuze van met smaak gedachte on goed afgewerkte 

andere voorwerpen aan toe waardoor zijne inrichting zich bij velen onderscheidt. Wij zagen 

daar veel van dien aard, en al is het voor de gewone revolutiebouw, die er evengoed zijn 

gading vindt wel niet het gezochte, trienig bouwmeester, die het goede wil geeft het eene 

geschikte oplossing. Daarbij is het gebied van gesmeed ijzerwerken, daarin opgenomen, 

lichtkroonen, uithangborden, bloemstandaards, enz. die uit Munchen aangevoerd, getuigen 

van zeer vaardige hand- en kunstvolle opvatting. Het komt ons voor, dat bij de vorde-

ringen die onzen kunst maakt, eene dergelijke inrichting in eene bestaande leemte voor-



187 

ziet. Wanneer de bouwmeesters er ook zoo over dienken, dan gaal; zij een goeden tijd 

te gemoet. 

K l e i n e T t l l a te K rir e r s a o r f ( P r a i s s e n ) . 

Wij geven hierbij het ontwerp van een praktische woning, het ontwerp van den bouw

meester H. A. Krause te Berlijn. Bij geriefelijke indeeling is het uiterlijk niet onbevallig 

en alles toch op min kost

bare wijze gedacht. De 

verdeeling is als volgt: 

Het middenplan is de 

woonverdieping, ter rech

ter, het sousterrein, ter 

linker, verdieping onder de 

kap. De letters wijzen de 

bestemming aan. a. Hoofd

ingang; ó. Kantoor, stu

deer- of spreekkamer; c. 

Woonkamer; d. Kamer 
• t 

voor de vrouw des hui: 
zes; e. Kinderkamer; / . Slaapkame Badkamer /z. Veranda '• i. Keuken ; / Meiden-

kamer ; ;;/., Logeerkamers 

enz.; n. Provisickamcr; 

o. Waschkcuken ; / . Wo

ning huisbewaarder met 

afzonderlijken toegang; r. 

Kolenbergplaats. De be-

nedenbouw is van metsel

steen, hét bovengedeelte 

geheel van hout, dat door de eigenaardige beschildering aan het geheel een typisch 

karakter geeft, waartoe ook medewerkt het overstekend kapgedeelte, de luifels, veranda enz. 

U i t do s t a d IJ I m. 

In verschillende vakbladen werd in den laatsten tijd veel gezegd over de groote ge

daanteverwisseling die de hoofdkerk der stad Ulm onderging. Terwijl wij den hoofdgevel zooals-

deze na de herstelling is opgeleverd, hierbij in plaat geven, willen wij van dit zoo belangrijke 

bouwwerk tevens eenige mededeeling doen. — Het kerkgebouw is een der weinigen van 
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dien aard bij de Protestanten in Duitschland in gebruik. Allereerst verdient het waardee

ring, dat men voor de herstelling der oude monumenten in Duitschland zooveel over heeft. 

Is de Dom te Keulen daarvan een bewijs, evenzoo de dezer dagen voleindigde herstelling 

der Munster te UJip. Reeds van oude dagteekening is de stichting. Deze werd aangevan

gen 30 Juni 1377. Des morgens negen uur, .het uur waarop volgens de Schrift de Heifige 

Geest aan de jongeren deelachtig werd", was ook het uur der eerste steenlegging. Nauwe

lijks was dit geschiedt of een schat van bijdragen, bestemd voor den opbouw, werd door 

de feestgenooten bijeengebragt. Van de namen der oorspronkelijke bouwmeesters, clrie in 

getal, zijn alleen de voornamen Heinrich - - Michael - - en Heinrich bekend gebleven, fta 

hun overlyden werd den bouw vervolgd door Ulrich von Ensingen, die weder het werk 

moest overlaten aan de bouwmeesters Hans en Kaspar Kuhn, vkdtr en zoon, die in 1446 

op nieuw hun werk overdroegen aan Matthaeus von Ensingen. Zijn zoon Moritz Ensingen 

volgde hem op en in het jaar 1477 werd het bouwwerk, waaraan een volle eeuw is gear-

beidt, geheel voltooid opgeleverd. Zoo waren geslachten tijdens den bouw elkander 

opgevolgd, en hadden de voornaamste krachten uit dien tijd zaamgewerkt om het bouw-

werk tot een meesterstuk te maken. Het middenschip der kerk heeft eene breedte van 

15 M. en is de hoogte 42 M. De lengte bedraagt 139 M. en het geheele oppervlak 5100 M». 

Uit die afmetingen kan men zich eenigermate denken welk een monumentale massa dit 

bouwwerk vormt. De tijd, die zoo weinig ontzag heeft voor al het grootsche door den 

mensch gedacht en bijeengezameld, was ook hier een geweldig slooper. In het jaar 1879 

stond de toren er bij, zooals nog zoovélen bij ons te lande tot op de hoogte der eerste 

omloop en daar afgedekt met de eenvoodigste proeve der timmermanskunst. Al het overige 

was verdwenen en in die verhouding stond ook het kerkgebouw. Toen de dom te Keulen 
w a s voleindigd, viel het oog op de groote waar-Ie te het Ulmer kerkgebouw vervat en 

reeds in het jaar 1881 begon Prof. Adolf Beyer het herstellingswerk,; Taltijk waren de 

onderzoekingen, noodig oij» te zien of de benedenbouw n-staat was«ulk zwaar bovenwjcht 

nog te kunnen dragen, en alvorens daarmede kon begonnen worden moest ieder deel on-

derzocht en versterkt. Thans is de arbeid ; «oltooid en Europa tolt hij, wjne kerken 

een, die door uitvoerige bewerking en ouderdom van vele artistieke deelen teregt tot de 

meesterstukken Onzer kunst behoort gerekend te worden. 

Het koor, met het daarin aanwezige eiken koorgestoelte onder anderen, is van bij-
zondere waarde om de typische en welgelijkende portretten. In de zoo fraai opengewerkte 
torenspits draait inwendig een trap omhoog waardoor het hoogste punt gemakkelijk te 
bereiken valt en men tot onder de kruisbloem de spits nadert. Het komt ons voor dat 
by de zoo uitvoerige bewerking ^ ^enejiendeel.van den hoofdgevel zich door te groote 
eenvoud kenmerkt. Het is alsof de wonden door den tijd geslagen daar niet geheel ver-
geten rijn, tenrij de bouwmeester die vlakten stil behandelde om al het overige meer tot 
waarde te doen komen. 



.W1 
Ds Munster te Ulm na de herstelling. 
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Een ulennr middel om zaagsel bmikbaar te maken» 

Volgens üostenrijksche vakbladen kan men zaagsel zeer goed voor den bouw gebrui

ken. — Cement verkrijgt gewoonlijk bij het droegen vele kleine scheuren in het oppervlak, 

waardoor dan de vocht binnendringt en oorzaak van het loslaten der specie is. Dit is 

vooral bij het daarstellen van waterdichte bassins een groot ongerief. Hiertegen wordt nu 

als middel aangegeven het gebruik van zaagsel. Men werpt het zaagsel in het water en 

na eenigen tijd zijn de scheuren daarmede gevuld, en voorkomen de nadeelige werking 

van het water door de goede aaneensluiting met het cement. Cement met zaagsel aange-

mengd, belet het vele scheuren dat bij gepleisterde gevels wordt waargenomen en waardoor 

het water binnendringt en zich in de gewoonlijk zachte steen vastzet, waarvan het gevolg 

is dat alle muurwerken in vochtigen staat komen. Het komt er vooral op aan het zaagsel 

te nemen dat donzig of wollig van aard is, niet te hard of vettig. Om muren te herstellen, 

waar dergelijke gebreken aanwezig zijn, gebruike men i deel cement, 2 deelen kalk, 2 dee-

len zaagsel en 3 deelen scherp zand. Verkieslijk is het dan zaagsel, cement en zand droog 

door elkander te mengen en er dan de kalk toe te voegen. 

Om het nltyiyden Tan ladders te Toorkomen. 

Ten gevolge van het uitglijden van de ladder deed menigeen een minder aangename 
val bij den arbeid, welke hij op deze verrichtte. 

Door de ladder aan de ondereinden van de boomen te voorzien van ijzeren punten, 

verhinderd men wel in vele gevallen het wegglijden, doch op vloeren en tapijten is deze 

toepassing minder gewenscht, daar deze er door beschadigd worden. Het aanbrengen van 

gutta-percha repen, welke men aan de ondereinden van de ladder bevestigt, is een meer 

practisch en afdoend middel. Gutta-percha zuigt zich als [het ware vast aan de plaats 

waar het gezet wordt en voorkomt daardoor het onderuitglijden, waardoor tevens elke 

beschadiging van de stoep, vloer of het kleed vermeden wordt en de kansen om uit te 

glijden geheel opgeheven. H. J. W. Jr. 



Vademecum der Bouwvakken 1890. 

<5 ? Jaarcjnng, 
jD')oC0.IZrt^ Uvy/M-t if-MÓHuylmjl, An 15. Plaat 17. 



r̂/ ie. V I J F D E J A A R G A N G . 81 Juli 1890. 

B O U W K U N S T . 

W i n k e l h u i s g e v e l D a m r a k , A n i s t e r d t t i n . 

DOOR O-. W, VIXSEBOXSE, Arohltoct. 

(Bij de plaat.) | 

>ezer dagen werd het magazijn van den heer J. W. Merkelbach J.W.Zn., dat zich 

door de groote keuze van mcchanicke speelgoederen naam verworven heeft, geopend. 

De gevel is op de plaat voorgesteld. De bouwmeester liet de veel geliefde topgevel 

vervallen en koos voor zijn ontwerp de kroonlijst, doch in geheel andere verhouding, dan 

die waarop wij voor dergelijke toepassing afkccrig zijn geworden. De gevel, waarvan de 

breedte slechts 5.70 M. is, onderscheidt zich aangenaam tusschen zijne buurtgenooten. 

De Schouwbnrffplannen te Anuterdim, 

De verschillende plannen zijn grootendeels een kalme rust ingegaan. De architect 

H. J. Wigman vervoegde zich dezer dagen tot den Gemeenteraad, met een adres om 

adhaesie op zijn denkbeeld door ons ook in afl. 14 omschreven. Alhoewel de raad in 

deze afhankelijk is van het besluit der commissie, die zich den herbouw der Schouwburg 

heeft aangetrokken, zoo kunnen niettemin deze pogingen aanleiding geven, dat op die 
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aanwijzing gelet en daardoor tegemoet gekomen wordt in het bezwaar dat enkelen opgeven,, 
aïs zou de tegenwoordige ruimte in grootte ongesehikt zijn. 

Een r a a i I h u i B t e S h e f f i e l d . 

Tot de belangrijkste prijsvragen van den laatsten tijd behoort die voor een raadhuis*; 

te Sheffield. Is bij ons dikwerf het getal inzendingen op prijsvragen groot; dat Vs ook hier 

hjet geval, hoewel in verhouding tot de uitgestrektheid van het land niet zoo groot als ten1 

onzent. Honderd en tachtig ontwerpen namen aan hflf concours deel. Daarvan werd het' 

hierbijgaande bekroond. De figuur geeft het perspectivisch aanzicht benevens het plan der 

beide verdiepingen. Wanneer wij het plan beschouwen, dan is het opmerkelijk hoe weinig' 

onderling verband er tusschen de deelen bestaat. Hier en daar zijn de véttrekkèh aange-

bragt, alsof zij vergeten nog ter elfder uur aan het geheel .2}jn toegevoegd. Het heeft 

er d l k ^ e r a e e r van eea. eenvoudige zamenvoeging, van alles wat gevraagd is, te^SjnJ 

dan een wel doordacht en sluitend geheel waaraan het ontbreken van slechts een enkel 

deel gering zou geven. Dan verradende fransche» plannM ^vat meer studie en doen on

middelijk zien, dat de indeeling het werk van rijp overleg is geweest. 

Al de deelen shpen zoo rt>mpadt zaam, dat daardoor de vprm behagelijk wordt 

en doet zeggen, dat gemak en gezelligheid in zulk een indeeling moeten huisvesten. De 

Engelschen echter maken zich daarover niet moeieltjfc, wat de grondverdeeling mist trach

ten zij in aangenamen bovenbouw te herwinnen en daardoor gaat bij de voltooiing veel 

verloren van hetgeen door ons als ongeriefelijk wordt beschouwd. — Zooals de gevel doet 

zien, heeft de bovenbouw véél behageHjics in zich. JuiS^dat onregelmatige grondplan komt 

daarvoor ten goede, en de talrijke voor en achterwaarts springende gedeelten maken het 

geheel daardoor bijzonder afwisselend. Ia Vw in de gevel veel verschil, toch is er meer over

eenkomst dan in de plannen, en kan ook van dit ontwerp met den inderdaad fraaien toren 

gtrtuigd worden, dat de EngelscHe arcHtëcttiur zeer veel schoons in haar karakter vertoond 

Vooral de beeldhouwwerken nemen daarbij steeds een eervoBe plaats in, waardoor het 

nuchtere, dat de lijnen alleen kunnen geven, zich oploöt. 

Wanneer het raadhuis tót öftvoéring komt, wat zeer waarsditjriHjk is, telt Engeland 
een monumentaal gebouw meer, dat bijzondere kunstwaarde heeft. 

De frebonwen voor het Sclmttersfeest bij Berlijn. 

In de laatste dagen werd in de omgeving van Berlijn, in Pankow, een schuttersfeest 

gegeven, waaraan uit meest alle landen in Europa is deelgenomen. Het feest was flink 

geregeld, doch melden de laatste berichten dat een zeer groot te kort de finale is. Opr 

het gebied onzer kunst had dit feit geen ander belang, dan den, bouw der schutters-halle, 

die inderdaad op zeer verdienstelijke wijze is gedacht. Ook de constructie van het geheel 

is praktisch zaamgestcld, waarom wij van gevel en doorsnede eene afbeelding geven. 



O n t w e r p van een R a a d h u i s te S h e f f i e l . 



144 

Het ontwerp is van de architecten Creraer en Wolflenatein. Het geheele buiten^oppervlak 
door doek overspannen, is als metselwerk behandeld, en seer goed geslaagd. De ^roote 
hoofdingang, in spitsboogvorm, sluit zich met twee overdekte galerijen aan de beide 
hoektorens aan. Die galerijen zijn bestemd tot kleedkamers. Het middendeel der feestzaal 

is 150 M. lang, 3<3 M. breed en 17 M. op het midden hoog. Tegenover den 1100 fel ingang, 
door een gang van het geheel afgesloten, zijn de keukens aangebracht, die eene kolossale 
ruimte innemen. Het licht valt in de feestzaal door de beide ramen die aan de uiteinden 
zijn geplaatst, en die met gekleurd 
glas zijn bezet. Al de vnkver-
deellngen in het hoog opgaande 
gedeelte van het .middenruim zijn 
met doek gevuld, dat door olie 
gedrenkt een zacht licht binnen 

. laat. De, daarop geschilderde figu* 
rén verhoogen het eigenaardige 
claarvan,; terwijl bovendien op de 
overige ruimte zeer passend deco- / 
ratief is umi (gebracht. Het hout 
isjgeschilderd geel met bruinroode 
geledingc^i. De daken groenachtig 
mét velerlei schakeering. Op het 
middenfront werd het groene dak* Ln Hf „ t l öWJL[H \ 
vlak doorbroken door de adelaar 

met krans én wapens, terwijl overigens de vele frissche kleuren der talrijke vlaggen «ik 
«vimpels ami net geheel een eigenaardig leven bijzetten. 
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Het l o o n Tan den t i m m e r m a n . 

Het loon blijft zoolang er arbdidera rijn, een factor in het maatschappelijk leren, die 
immer onbestendig is. Zijn de wenschen van heden bevredigd, morgen komen er andere 
gedachten, en uit Is het met d* rtrat1, l êe de ïoohskwëstie is Ingetreden. Dat is nu en zal 
wel altijd zoo blijven, om de eenvoudige reden, dat elke daad phHantropiseh op dit terrdtt 
-betracht, spoedig in een andere vorm wegkwijnt, enkel en alleen, omdat de loonaregeling 
een geheel natuurlijke zaak is. Duizende malen is de eenvoudige leer reeds gepredikt, 
dat vraag en aanbod zich onderling regelen, dat bij aanbod van werk. de vraag van het 
loon van self stijgt. 

Toen, de hypotheeken, als uit een gouden en onuitputtelijke bron vloeiden waardoor 
leder die slechts spijkeren kon, zich een bouwer waande, en met het gemakkelijk verkregen 
geld begon, toen; om bij de hoofdstad te blijven daar het onderwerp 'hoewel algemeen 
uit een lokale vraag voortspruit; Amsterdam zich in vier jaar Zooveel uitbreidde als in geen 
eeuw was geschiedt, toen waren er geen handen genoeg, en werd overal een goed loon 
gemaakt. Nü is gelukkig voor de kunst, dat martelen wat geëindigd, komen vanzelf meer 
werkkrachten vrij, daalt vraag en is aanbod van werk gering, geen wonder dat waar men 
nu zooveel genoten had die achteruitgang niemand der betrokkenen aangenaam is. Daarbij 
komt, dat, de wisseling, die handenarbeid door stoomkracht bracht, nog niet geheel hersteld is 
en bovendien In de groote steden van het platte land veel personen kwamen, die ook 
gaarne hun aandeel van het vette der aarde wenschten, en waaronder lang de onbe
kwaamsten niet werden aangetroffen. Zoo zijn er meer handen, dan werk. Om dat 
euvel te herstellen, wenscht men minder werktijd. Wanneer er minder tijd gewerkt wordt 
en het loon voor de nieuwe dagverdeellng, wordt gelijk aan vroeger of liever nog wel wat 
hooger, dan zijn de bezig zanden gebaat, kunnen van de rustenden aan het werk komen, 
in de veronderstelling altijd dat de voorraad werk niet mindert en dat is helaas naar onze 
meening, nu eenmaal de basis. In Amsterdam hebben de timmerlieden, die wanneer men 
de bouwvakken bespreekt tódh wel kunnen aangemerkt worden, als het meest ervaren te 
moeten «fln, daar rij tot hulp bij andere vakken geroepen ook daarin dikwerf de weg 
moeten wijzen waar het het uitslaan, verbinden, en aanbrengen betreft, dit onderwerp 
gedurende den geheelen winter behandeld. Zij bespraken dat bij herhaling met hnnne 
patroons; en daar deze zeer terecht'bepaalden ook weder afhankelijk te zijn, vestigden zij 
het oog op stad en regeering, ook op H.H. architecten, die daartoe bij bestek welligt 
eene aanwijzing tot lotsverbeterlng zouden kunnen doen. 

Men zendt ons het volgende schrijven waaraan wij gaarne plaatsruimte willen ver-
leencn : 

AM Hoeren ArchtUettn, 

Het zal ook aan U, mijne Hceren niet onbekend zijn de pogingen die aangewend 
worden door de timmergezellen te Amsterdam, om verbetering hunner toestand in 't alge» 
meen en die hunner werkeloose kameraden In 't bijzonder te brengen. Zij hebben voor 
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't behartigen van hun belangen een Commiaéie benoemd die alreeds met timmerlieden-
Patroons eenige malen vergaderd heeft. 

Op de l a ^ t e dezer besprekingen in 't gebouw de Geeiwiack bleek de Commwsie dat 
de Patroons, in zeer veel opzichten afhankelijk waren va« den Architect; immers deze 
bepaald in zifo.bestek de regeling van werkzaamheden, loon enz. Het is daarom dat wij
de raad ontvingen om ons ook tot U te wenden, en overtuigd dat Uwe medewerking 
onze taak zeer veel zoude verlichten, wenden wij ons vrijmoedig tot U, vertrouwende dat, 
waar de werkman met een billijke en eerlijke vraag tot U komt, Gij U gewaardeerde 
medewerking niet onthouden zult, 

Redenen waarom de Commissie der timmergezellen UEd. beleefd maar dringend ver
zoekt ons te willen melden, of Gij op een door U of ons nader te bepalen plaats en 
tijdstip genegen zoudt zijn een onderhoud met ons te hebben. 

Moge dit verzoek bij UEd. een welwillende ingang vinden, is namens de Amsterdamsche 
gezellen, de wensch der Commissie. 

Hoogachtend, 

Amsterdam, 18 Juli 1890. 
UEd, Dienaar, 

P. SMITT. 

Die vraag tot Heeren Bouwmeesters gericht zal heel wat voeten in den aard hebben, wil 

men dat van dien kant, het voorbeeld wordt gegeven. Immers de bouwmeester moet reeds 

zooveel goochelen, om prijs en denkbeeld mogelijk te maken. Hij die de eerste stoot geeft 

zal daardoor de prijs verhoogen en daarvoor de dank van zijn patroon niet oogsten tenzij 

die man een model philantroop is. t ^ t ccnige middel kan dus zij> dat de werklieden en 

patroons onderling homogeen, vaststellen een tijd waarop zij een andere dagverdeeling 

doen ingaan en een loon evenredig daaraan opdat de toestand van hen die werkzaam 

zijn niet verslecht. Uit die combinatie zal wellicht eenige wij^i^g in berekening volgen 

en de bouwmeesters zich hierna even goed schikken, alsdat de steenbakkers hun melden 

dat het fabrikaat in prijs is verhoogd. Is het werkelijk in het belang van den werkman, 

dan vertrouwen wij dat de goede eensgezindheid tusschen werkman en patroon "bij der' 

gelijke gelegenheden meermalen gebleken, zich op nieuw zal uiten en het doel getroffen 

worden. Of daarmede de toestand genezen is, wij twijfelen er aan, zoodra men hier het 

goed heeft komen van elders de krachten die het daar zoo niet hebben en waar dan weder 

de handen talrijker worden, gaat de zaak opnieuw zijn pas verlaten weg in. 

Nu mag men beweren, dat elk dorp zijn eigen bewoners maar moet houden, maar 
waar zou het heen met zulke kleingeestige denkbeelden, werpt de vreemdeling er uit, ieder 
zorge voor zijn eigen' nationaliteit, maar waar wij allen medewerken tot het behoufl van 
een en dezelfde staat, daar staan de voordeden die de eene plaats^oven de andere biedt 
altijd voor ons open. Dan zou men de stad wel met een chineesche muur mogen om-
nngen en toch wellicht nog niet sterk genoeg zijn. De arbeid blijvc vrij voor ieder land-
genoot Zou het echter niet wenschelijk zijn dat met de keuze van een vak wat meer 
rekening gehouden wordt. 
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Hebben de betrokkenen het nog zoo slecht,niet in hym vak om tot hunne kinderen 
te zeggen, kiest wat anders, ge ziet nu reeds ons tobben, .of zien die kinderen, dat het 
goed gaat en zou hun zulk een leven niet wf-keuig zijn ? 

Die vraag willen wij onbeantwoord laten het is echter geen moreele daad, onze Idadereo 
den weg op te sturen die met zoo veel moeite door ons zelven bewandelt wordt, de keuze 
van een vak verdient dus meer overleg. 

Al zien wij gaarne waar de werkman ons verre van onverschillig is hun toestand 
goed, dan ook liefst zoo goed, dat geen nieuwe kwalen instorting mogelijk maken, het 
zou de vraag zijn of verandering verbetering was. 

Daarom zij het onderwerp thans lokaal, gelijk voor geheel het land en treedt overal 
in werking, het gevolg zal zijn, dat verplaatsing beperkt wordt. 

Gehandeld moet er worden, en alleen langs dien weg is verbetering te wachten. 

R a n M m a t l f f m a r m e r . 

UE? is den laatsten' tijd reeds meermalen op gewezen, hoe Van het Jf{jne marmer of 

wel de afval, die anders slechts geringe waarde voor enkele doeleinden lieeft, een poeder 

wordt gemaakt, dat aangemengd met een specie die tot verharding en verbinding der 

deelen zet, in de gietvorm gegoten, de zuiverste proeven aan marmer gelijk levert. Die 

gietkunst neemt belangrijk toe, en zijn de werkstukken ifl "Weinig, van het werkelijke materiaal 

te onderscheiden. De beeldhouwer Schönner te Neurenberg heeft nu een groep op levens-

groote vervaardigd, voorstellende Venus en 'Amor, die langs denzelfden weg verkregen is 

en algemeen wordt geprezen. Dit marmermengsel gegoten in de gipsvorm die op het klei-

model is vervaardigd heeft na acht dagen droogen zulk een vastheid dat het als natuur-

lijke steen kan behandeld en bijgewerkt worden*waardoor het scïêrpe^T'gietvormii 

verloren gaat en een meer artistieke behandeling doet kennen. 

H e t T e n t ^ o nu t e l l i n g au oh lp . 

Dit schip met zijne geheele Inrichting hebben wij in vorige afleveringen afgebeeld on 

besproken. De berichten dienaangaande ingewonnen stemden niet rooskleurig en liepl 

hit gerucht dat van de geheele zaak niets meer zou komen. Dat zou voor het werkelijkl 

goede denkbeeld te bejammeren zijn. Thans echter meldden eenige bladen dat de zaak 

meer en meer slaagt. Het aantal deelnemers exposanten is reeds tot 500 gestegen. Voorall 

vele Zuid-Duitsche en Silesische fabrikanten hebben zich aangesloten. 
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P B IJ S V R A G E N. 

De jury tot beoordeeling der beide nader ingezonden antwoorden op de prijsvraag 

voor een raadhuis te Zutfen, heeft den Raad voorgesteld geen der plannen te bekronen 

en aan dat gemerkt 1/100 de premie van / 200 toe te kennen. 

Daar de bekroning niet "volledig is geschiedt, kan men aanaemen dat het doel niet 

bereikt is, bij het program vooropgesteld. De eindbeslissing brengt de zaak nu weder op 

geheel vrij terrein. Dit is wel tegenover het vele verdienstelijke, waardoor deze prijsvraag 

zich kenmerkte, te betreuren. Want allicht wordt nu in geheel andere zin de uitvoering 

opgevat en heeft al de arbeid dan weinig blijvends voor de kunst opgeleverd. De zaak 

had beter lot verdiend. 

De Rumeensche regeering heeft een internation^e, prijsvraag uitgeschreven. Men 

verlangt ontwerpen van voorloopige projecten voor een gebouw voor de Kamer van 

Afgevaardigden en voor een gebouw voor den Senaat. Voor elk dezer vragen is een 

afzonderlijke wedstrijd. Ieder dezer heeft drie prijzen : ie prija groot fr. 15.000, 2e prijs 

fr. 7000, 3e prijs fr. 3000. Alzoo te zamen 50.000 francs. 

Het programma en de bepaUngen zijn van af 15 Juli 1890 verkrijgbaar bij den 

secretaris van den Ministerraad te Bucharest, of! bij een der consuls in den vreemde, dat 

is voor Nederland de Heer J. Vacaresco te Brussel. De ontwerpen moeten ingeleverd 

worden voor 15 November 1890. 
Bij de flink gestelde prijzen is de deehJame aanmoedigend. 

A l w e d e r e e n v e r l i e s . 

De architect A. R. Heij, die zich bij velen welke zijn omgang hebben 

leeren waardeeren, geacht heeft gemaakt, ontviel ^ n Werkkring op 36-jarigen 

leeftijd aan de gevolgen der influenza-ziekte. Men had den zoo oogenschijnlijk 

krachtigen man een langer leven voorspeld; en kwam de tijding daarom voor 

velen onverwachts. In de vereeniging Architectura et Amicitia nam hij langen 

tijd deel aan de werkkring van het bestuur. Velen zijner werkzaamheden als 

bouwmeester bepaalden zich voornamelijk tot het landbouwgebied. Wat in 

belang der kunst kon gedaan worden, vond in hem steeds een ijverig voor

stander, zoodat dit verlies niet onopgemerkt zal blijven. 
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.H 17. V I J F D E J A A R G A N G . 14 Augustus 1880. 

B O U W K U N S T . 

O n t w e r p v a n e m P a r k i»r u jr 

POOK J. F. BOER MA. 

(liij de plaat.) 

JmA et behoort tot de feiten, dat er op bouwkundig terrein heel wat nieuws valt 

waar te nemen, letten wij onder meer op de wijziging, of liever op de geheel nieuwe 

constructieve samenstelling der bruggen die (in de hoofdstad des rijks vooral) valt op te 

merken, ongetwijfeld zullen wij daarin niet alleen eene geheele ommekeer van constructie 

ontwaren, maar ook waar de financieele middelen dat toelieten, zoowel practisch als 

esthetisch bevrediging vinden. 

De nog bestaande wulf- en ophaalbruggen welker gerief en ongerief door voerman en 

schipper beurtelings daar waar het eigenbelang dat medebrengt geprezen of vermeden 

werden, zien dan ook dagelijks hun aantal inkrimpen. 

Bijgaande teekening eener parkbrug, welker constructieve samenstelling in hoofdzaak 

is gevolgd, naar die, welke in de laatste jaren bij den bouw of verbouw van bruggen lm 

de hoofdstad wordt toegepast: bestaat uit eene overspanning met balkijzers rustende op 

escozijnsche neuten die onderling door koppelijzers worden verbonden, en daarna door 

schildliggers aan het oog worden onttrokken. 
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Rij voering en trottoir bestaan uit blokjes die met nadefl onderUng o.oi M. ruimte 

•parende op het onderdek worden gespijkerd, welker naden dan met portland cement 

worden aangegOten. 

Foulolii opirerlolit t« Toulon, ter horluacvliiK nau het hondordjurlir feott der 
frnnsolio revolntior 

Onder de vele monumenten, die aan de franache omwenteling moeten herinneren, 

-waarvan het eeuwfeest dit jaar is gevierd, onderscheidt de fontein opgericht te Toulon 

kich biïonder /.<><> door ontwerp als uitvoering. 

: Du bouwnieestol" 

('jandensi A Har en 

fcfjn broeder de liccld-

houwer Andre Allai1 

waren de ontwerpers. 

Tegen de fraai béi 

plant e ' fichle'rgTÓilC 

komt de funteln zeer 
geschikt nil', /oo.ils 

hét ' plan aantoont 

VWü tl'rrn'iriiin^te 

aan de aeliler/ijdc 

der jijnt!]) en is 

het ' bassin aan dé 

voorzijde, door ecu 

alir.liade ingesloten. 

Dft' hassia bh'fèveer 

24 M. brted en 12 

M'. diepie geeft 'ëttï;>ie,Ér',prbófté'vwèrVl,'d^fl•! '̂ vatiróp de vérstrlnTcndö höög ën la'ag'op-

gaandti stfalen en walerpariijen eeil zeer fi'aai' èflffekt1'hihTCn. 

De kosten bedroeoen ongeveer sodui/.ehl! fjulden. 
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It o ii \i e II in ( I ( <* ir (' ii x p o o il. 

lu de laatste dagen liet de Amsterdamsche bouwerij zich weder eens van geen gunstige 
zijde kennen. Het ongeval is over bekend, dat op den Binnen-Amatcl een huis ineenstortte» 
waaronder vele personen bedolven raakten, zelfs twee het met den dood moesten bekoopen. 
Wat dit geval van zoo velt voorgangers onderscheid is; dat het perceel tusschen anderen 
instond,, en niet door winddruk, voor nieuwe en vrijstaande bouwwerken zoo vijandig, werd 
iaeengedrongen. Het zakte weg door eigen onvermogen. Wat de reden daarvan is, zal 
het onderzoek wellicht uitwijzen. Het waarschijnlijkst is dat een der oude zijmuren, van 
de fundeering binuenwaarts Is argeschoven. De richting waarop balklaag, vloeren enz. 
waren tot elkaar gezakt wees dat aan. Het men zegt, in zulke gevallen onuitputtelijk, gaf 
daarbij twee waarsch\jalij.kbeden aan de hand die men bij hun bestaan van de ineenstorting 
zeer bevorderlijk kunnen, zijn geweest. In de kelderverdieping zou de grond nog al om
gewerkt zijn waardoor de reeds geringe weeMtanl die de fundeering bood, de zijdelingsche 
ateun verloor. Ook werd vermeld dat <ic onderste balklaag zou omhoog gebracht zijn en 
de muursleuven nog niet aange.verkt, waardoor dat muurvlak het onderling verband miste. 
Is dat zoo, dat zijn die twee gegevens sterk genoeg om een reeds jaren bestaan, hebbende 
muur al zijn eigenschappen te ontnemen. Wij hebben de treurige massa op elkaar tien 

liggen. Wat daarbij onze aandacht trok Is dat aande balldagen, die mei vloenleelcn er op en 

tengels er onder als groote vlakten tegen elkander stonden adngestapeld, nagenoeg geen 
ankers waren. De eerste balk had zijn voorgevel verankering, maar daar bleef het bij, 
Toen een werkman, dan ook bezig was, die vlakten van elkander te ruimen was een niet 
zwaar stootijzer krachtig genoeg om door eenvoudige plaatsing, ter eenrezijde de vloerdeel 
en ter andere de tengel 16a te maken. Onderling dus slechts luttel en met de muren in 
geen verband, maakt dit de constructie bizonder zwak, komen er dan andere bezwaren bij, 
dan is het lot spoedig beslist. Wij vrugen ons wel eens af waartoe het gemeentelijke 
bouwopzicht dient Dat balken weinig of onvoldoend verankerd worden ia tijdens dea 
bouw gemakkelijk waar te nemen. Ia er dus van gemeentewege toezicht, dan is het 
noodig dat dit toezicht niet alleen bij de voltpoiog maar ook gedurende den geheelea 
bouw met de meeste naauwgezetheid wordt betracht. ; 

Wij leven thans in een tijd, dat de zorg voor veler veiligheid, het troetelkind is. Dat 
lt ook meer dan noodig. Waar nu de gemeente bij bestek, de werkman bij ongeluk wenscht 
verzorgd te zien, daw mag men toch wel allereerst verwachten dat van dien kant, de 
zorg voor hetgeen gebouwd wordt, beter wordt betracht, dan kunnen dergelijke ongevallen 
voorkomen worden. Is dan de bouwer zooals zoo dikwerf gebeurt, een ongeoefende, van 
hoog e rha nd wordt hem op het onbestaanbare gewezen en verhindert dat zijn weinig door
dachte constructie tot schade van anderen uitvalt, 
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Hotel te P a t e n w o l d e . 

Het hotel >de twee Provinciën" te Patenwolde ligt aan den straatweg naar Gronin
gen. Reeds een lang bestaande inrichting, was echter verbouwing noodzakelijk. Tot be« 

.houd der vergunning mocht 

Qovol A. 

niet alles gesloopt, en ont
wierp de bouwmeester Wi 
van der Heide te Groningen 
toen plan en opstand in ver-
band met het overblijvende 
deel. De planverdeeling doet 
zien dat alles zeer góéd 
aaneen gesloten is en een 
geriefelijke indeeling geeft, 
zooals door de bewoners en 

PRl,riwalll 

femak geeft, DIJ de doorna 
luit zich onmiddclijk de hoofd- p»4'r|. 
ngang aan, waarbij totletkamer 

bezoekers algemeen wordt erkend. De stal !s flink van afmeting, de doorrid zoodanig dat 

rijtuig met paard aangespannen 
daarin kan keeren, wat zoo ^•'••' 
dikwerf bij gemis groot on 
gemak geeft. Bij de doorrid 

zl 
Ing—s — , .. _.,,.. 
enz. De drie zalen kunnen 
door het wegschuiven der | . '̂T l̂ 

U' 'H deuren'vereemgd worden waar- I i ,[1,.!̂  
door men een zeer groote ruimte 
verkrijgt. Voor goede cohtrole 
is het bewoonde gedeelte da- ' 
delijk aan de zalen verbonden. Wijn en bierkelder bevinden zich onder de zaal en buffet. 
De hoc fdzaak bij' den bouw was voor zoo weinig mogelijk geld veel te geven en tegen
over de geringe bouwkosten, is de bouwmeester hierin naar wensch geslaagde 

JII-MII j i f j 

De i n ö h t d r u k in de t oe k «m Ni. 

Water en sloom, langen tijd de eenige groote werkkrachteni werden vermeerderd door 
gas en electriciteit, en voegde zich daar &an toe de luchtdruk, die een vrij belangrijke 
toekomst tegemoet gaat. De Weener ingenieur Victor l'opp, die de luchtdruk zich tot 
cene speciale studie heeft gemaakt, stelde in Parijs eene inrichting daar, die reeds gedurende 
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pcniinifii tijd de kracht door de liiclitdnik verkregen, beschUcbnar houdt voor verschillende 
zaken. In" vele steden denkt men er aan, dat voorbeeld na te voleen, en is te Berlijn 
thans eene maatschappij gevormd, die zich ten doel stelt volgens Popp's systeem gelijke 
gelegenheden aldaar te maken. 

Omtrent de inrichting te Parijs vernemen wij: In Februari van1 1889 is in de voorstad 
Belleville, het. oostelijk gedeelte van Parijs, in de rue Fargeau een centraalstatton opgericht, 
waarin 6 stoommachines, iedere minuut 300 M'. lucht op 6 atmoafeeren overdruk verwer
ken, Deze kracht i& vooral op de namiddag geheel -benoodigd. Door een kanaal van 
buizen 0.30- M. wijd en 7 kilometer lang, gaat de lucht naar de verschillende aangeslotene 
perceeien, die ieder met dwarskanalen san de hoofdbuii' zijn gekoppeld. Acht duizend 
uurwerken worden door die kracht geregeld. Het Credit Lyonnais bezigt de lucht, om 
de gelüswaarden uit de kelders naar de hooger gelegen kantoren op te voeren. Talrijke 
kolïiieliui/en brengen bier, wijn en andere vloeistoffen daardoor naar de bufTetten. In de 
gasthuizen dient het tot vervoer der lijdenden naar de verschillende verdiepingen, zelfls 
heeft een vindingrijke arts de gecomprimeerde lucht aangewend tot genezing van long-
lijders en daarvoor vertrekjes ingericht. Wat op het hijverheidsgebled deze luchtdruk 
vermag is velerlei; werkplaatsen waar geen ruimte voor eenige machine aanwe/.ig is, boden 
noch altijd plaats voor het weinige hiervoor noodig en geeft daarbij de onmiddelijke 
afsluiting wanneer geen werkkracht (neer gevorderd wordt eene belangrijke besparing in 
gebruik. ' 

Vele schouwburgen en koffiehuizen voor verlichting, talrijke drukkerijen zelfs met 
machines van 100 paardenkracht benuttigen de drukhicht, terwijl vele onnoembare kleine 
inrichtingen, door hunne aansluiting eene zeer billijke arbeidskracht verwierven tot zelft 
de naaimachines in de kleederma^azijnen, worden door de aansluiting in beweging ge
bracht en men rekent de kosten daarvoor per machine op slechts 2.J cent per uur. Ook 
de lucht wordt verwarmd doorgevoerd en is in dat geval geschikt, om groote lokalen op 
gelijkmatige temperatuur fé'houdten, dbcfr ijskasten gevoeréT, IcofriT de lucht frisch en koud 
te voren en wordt van dezeltde aanvoer gebe/.igd tot het bewaren der levensmiddelen ia 
winkels, magazijnen en markthallen. Men berekent zelfs dat de drie stations, te zamen 
4000 paardenkracht vertegenwoordigende levensmiddelen voor Ji^mfllioen menschen een 
half jaar goed bewaard kan doen blijven. 

H e t a t e l t e l N o n l o r . 

De betonwerken volgens Monler, beginnen steeds meer de aandacht van de bouw
meesters te trekken. Men kan met weinig middelen dan ook zeer groote reHulttóen ver
krijgen. Blijkt uit achterstaande annonce dat de firma Mljnssen & Co., ingenieurs, alle 
werken volgens dit stelsel vervaardigd, kunnen leveren, ook bewijst de oprichting eener 
fabriek te Amsterdam, dat dit materiaal meer en meer zich noodzakelijk weet te maken. 
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Het is dan ook opmerkelijk welke kracht dit op draadwerk verbonden materiaal bezit. 

Te Weencn wordt thans een landbouwkundige tentoonstelHtig gehouden, waarop velerlei 

bouwmaterialen eveneens aanwezig zijn. Daaronder is een brug van 10 meter spanning, 

belast met een gewicht van 2000 KG. per Ma, en slechts op het midden 0.08 M. dik, geeft 

het gewelf, volgens het stelsel Monier vervaardigd, niet het minste gebrek. Daarbij zijn 

de kosten zeer gering, in vergelijk van steen, hout en ijzer. Als vlak .materiaal voor 

bevloering of dergelijke gebezigd, heeft het eveneens een groote draagkracht. Stukken 

1 Vs M. breed en 0.05 dik, die ongeveer 100 KG. gewicht hebben, zijn in staat 2000 KG. 

per M' te dragen. Ook voor reservoirs is het zeer doelmatig. Een groot vat, waarin 59 Ma 

inhoud opgeborgen was, en van gelijke dikte, vertoonde niet het minste gebrek, terwijl toch 

de voorradige massa een zeer belangrijke druk uitoefent. Wij kunnen nog wijzen op de in

richting eener wijnkelder te Coblenz. De wijnhandelaar Deinhardt & Co. moest zijne uitgebreide 

kelderinrichting herstellen. Daarvoor werden vakken gevormd tot het opbergen der flesschen, 

deze vakken zijn breed 0.96 en diep 1.50 M. De staande wanden 3 M. hoogte, werden uit 

beton, volgens Monier vervaardigd en waren 0.06 dik. De voorkant was door een X rJzer 

voor het beschadigen der kanten gedekt. De bodems voor de verschillende vakken waren 

0.04 dik en droegen allen per M' 1500 KG. Het draadwerk in de beton opgesloten,, was 

8 en s mM. dik, de maaswijdte 60 mM. in het vierkant. Men berekende de kosten voor 

wand- en bodemvlakte dooreen op ongeveer zes gulden per M'. Tegen alle vochtigheid 

is het materiaal bestand. Neemt men deze proeven in aanmerking, dan zal het stelsel 

Monier, dat tegelijk alle eigenschappen, tot bet vormen van brandvrije inrichtingen in zich 

vereenigt, spoedig tot een onzer dankbaarste materialen gerekend worden en groote 

wijziging in vele construction brengen. 

Elect rUche verlljctatluf der ipoorwuifffODs. 

Zooals het zich liet aanzien heeft de electrische verlichting zich ook uitgebreid tot 
het spoorwegmaterieel. In de werkplaats te Marktgrafendamm in fierlijn zijn. twee 
personenwaggons, I»te en Il,lc klasse, voor electrische verlichting geheel en al ingericht. 
Elke waggon heeft vijf lampen, ieder van zes normaalkaarsen lichtkracht. De accumulatoren 
bevinden zich onder de waggons, en kan de batterij eene verlichting voor ongeveer 34 uur 
verschaffen. Nu de eerste proeven zijn genomen zullen spoedig meerdere volgen, en zal 
de duisternis waarin wij voorheen onze reis per spoor moesten ondernemen, in een volko
mene helderheid zijn gewijzigd. Het is zeker een.van de geriefeUjkste verbeteringen die 
aan de reizenden kan ten deel vallen. 

ft 
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Voorzeker het. hooirste hals der wereld. 

Wie denkt niet onwillekeurig aan Babels torenbouvv bij de kennisname van den vol

genden belangrijken bouw in de staat Minnesota aangevangen. Daar is men bezig een huis 

te maken in den vorm van een vierkante toren, een naargeestige massa volgens de schetsen 

die wij daarvan zagen en waarin niet minder dan 720 woningen. De geheele hoogte 

bedraagt 106 M. de vierkante vorm 24.32 M. Het ontwerp is van den engelschen ingenieur 

Bussingson. Twaalf liften geven toegang naar de bovenverdiepingen terwijl twee ijzeren 

trappen in het, middendeel voornamelijk dienen tot het omhoog brengen van goederen 

van groote afmetingen. Al de omliggende huizen die 10 a 12 verdiepingen hoog, zijn al 

reeds in vergelijk met onze huizen een belangrijke hoogte, zinken er bij in het niet Het 

moet geen aangenaam denkbeeld zijn voor de hoogste bewoners die van alle verkeer op 

den openbaren weg slechts eene miniatuur voorstelling verkrijgen, dan is het wonen' in 

een kelderverdieping, al is deze niet zoo van versche lucht omgeven, toch nog verkieslijker., 

Waren de feiten niet zoo juist aangegeven, men zou het voor een verdichtsel houden, 

maar de Amerikaansche toestanden zijn anders dan de onze, daarbij laat de va^te bodem 

oprichting van zulke reusachtige gevaarte toe zonder vrees van zetting. Het is wel een 

middel om de straatbelasting zoo weinig drukkend mogelijk te maken. De gedachte van 

mogelijk ongeval bij brand of iets van, dien aard, is ontzettend wanneer men nagaat hoe, 

de bewoners met hun aantal een bevolking vertegenwoordigt, genoeg om een onzer platte-

landssteden mede te vullen. 

: Do bo 1 a 11 nff v a n hc 1 1 woH. 

Het loon wordt bij ons gewoonlijk den werklfeïlen'uitbetaald na eèn tijdsverloop van 

acht dagen. Het is in den laatsten tijd in enkele steden buitenslands Meermalen voorge

komen dat men zich afvroeg, of die termijn wel ten voordeele van den werkman was. 

Daarom is het wellicht niet onbelangrijk het 'oordeel te vernemen van'den Heer Max 

Rosier, directeur der Wkchtersbacher steengoed fabriek, die bij' zijne werklieden hoog staat 

aangeschreven. Hij zegt; Wij geven alle veertien dagen het loon. Toen ik hierover met 

de werklieden sprak, luidden deze de overtuiging, dat eene betaling om de vier weken 

voor hen voordeeliger was. Was slechts de eerste vier weken verstreken, dan was het 

kwaadste geleden. Zij vermeenden dat de ontvangst van grooter bedrag, hun in de gele-' 

genheid zou stellen, hunne inkoopen grooter en alzoo voordeeliger te kunnen doen. Ook 

zou die langere termijn velen .tot meer overleg en spaarzaamheid aanzetten. Juist het 

dikwerf ontvangen van vele en kleine bedragen deed dit aan velerlei uitgaven vervliegen. 
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omdat men er tegen opzag hiervan wat achteraf te houden. Dat was mogelijk, wanneer 

de ontvangst grooter verhouding had. Voor de .orgelooren 2ou het middel evenmin baat 

geven als elke andere regeling, maar voor den goeden zorgvollen werkman zouden *j het 

niet van belang ontbloot achten. Zoo ziet men dat ook in dit opzicht de zienswijzen 

hemelsbreed verschillen. In Parijs wordt op vele fabrieken per maand afgerekend en ook 

daar bevind men zich zeer goed bij dien maatregel. 

De MaatBchappU tot bevorderlnp: der BoowkunM. 

Het Bouwkundig Weekblad van 9 Augustus geeft de agenda aan voor de 6 2 > 

Algemeene vergadering. Ingevolge het voorstel ter vorige vergadering gedaan, wordt deze 

bijeenkomst op nieuw te Amsterdam gehouden, in verband met de Tentoonstelling tot 

bevordering van veiligheid en gezondheid in fabrieken enz., welke Tentoonstelling dan 

gemeenschappelijk zal worden bezocht. De voordracht van den heer A. J. van Eijndhoven, over 

de laatste toepassingen van gas voor verlichting, verwarming en ventilatie, wordt den avond 

te voren op 3 September gehouden. Een in zeker opzicht belangrijk feit op deze verga-

dering, is de benoeming van een bestuurslid te Amsterdam woonachtig, in de plaats van 

heer J. Kluit (overleden). Wij hebben tegen de laatste vergadering kennis genomen van 

een ons anonym toegezonden verzoek, om de keuze voor een bestuurslid te vestigen op de 

heeren Cuijpers en Van Delden. Daar voor Amsterdam geene keus moest gedaan worden, 

was dat verzoek waar het Dr. P. J. H. Cuijpers betrof, zeer ontijdig. De om«tandighcdcn 

zijn nu echter gewijzigd en moet thans eene beslissing in dien zin genomen worden. 

Wij vertlgen daarom gaarne de aandacht van all* leden er op ditmaal eenigc waarde aan 

de keuze bij te zetten en de opengevallen plaats den oud-bestuurder Dr. P. J. H. Cuijpe» 

weder te doen innemen. Daar zijn dikwerf in kunstrichting zeer verschillende gezichts

punten en bleek dat ook bij de behandeling der akademie-geschiedenis te Utrecht, «naar 

is juist dat verschil een reden, om den werkkring der Maatschappij, die vpor alle eenzijdige 

kunstrichting moet waken, zelf niet in dit euvel te doen vervallen wat bij gemis aan ver-

schiUend inzicht mogelijk is. Daarbij komt Dr. Cuijpers als deskundige, de eer voor 

dergelijke benoeming toe en heeft zijne samenwerking met het Bestuur veel bdangrijka 

zaken tot stand doen brengen, terwijl men hem immer gereed vond. Dat de leden dit 

waardeeren vertrouwen wij, dat uit de benoeming opnieuw te zullen blijken. 
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•»* 18. V I J F D E J A A R G A N G . 28 Augustus 1890. 

B O U W K U N S T . 

O n t w e r p e e n e r v i l l a . 

door W. J. BRANDTS. 

(Bij de plaat.) 

e pltat geeft alle mogelijke opheldering, gevel, plannen en gedeeltelijke doorsnede. 
D É indeelitig is in de plannen bijgeschreven. 

De tram met onderffrondsche kabel te Parijs. 

Parijs zal op het gebied der vervoermiddelen er spoedig een bezitten, dat opmerking 

verdient.. Aanvankelijk is men begonnen met de lijn i van het plein der Republiek naar 

de voorstad Belleville, en wordt er ernstig over gedacht van af Montmartre een tweede 

lijn aan te leggen die in het midden der stad eindigt. Zooals op de figuur te zien is 

worden de wagens door een ondergrondschen kabel in beweging gebracht. De stads

ingenieur F. Bienvenue en de eonstructeur M. Seyrig namen de geheele uitvoering op zich. 

Daar de straat Belleville slechts 7 Meter breedte heeft, leverde de aanleg tal van moeijelijk-
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"heden en moest de constructie zoo min mogelijk ruimte innemen. Waar de kabel gewoon' 

lijk ter wederzijde der rails loopt, werden beiden hier op hét midden vereenigt en gaf 

luist die vereenvoudiging waarvoor minder ruimte in den weg noodig was, veel; zorg e 

overleg. De totale lengte 

der lijn is 2.020 M. In 

een dei' huizen te Belle

ville zijn de machines 

opgesteld, die den kabel 

in beweging brengen en 

wordt daar tevens het 

materieel bewaard. De 

kabel is geheel omsloten 

door een betonvulling 

waarin de ijzeren verbin

dingen zijn opgesloten die-

gekoppeld aan de rails 

op die wijze een vast 

geheel vormen. Dergelijke 

constructie is vooral op 

den vasten bodem die 

Parijs aanbiedt, van veel 

waarde. De rails zijn van, 

staal 45 Kilogr. p. M. 

De verbindingen zijn op 

1 M. afstand van elkander 

geplaatst en hebben een 

Vvorm, de beide buitenste 

rails zijn er aan verbonden, 

op het midden aan de 

Uvorm zijn de dragers der 

binnenste rails en is dit zamenstel onder en boven verbonden. De bovenste verbindingen 

vormen tegelijk de leggers waarop de bevloering is bevestigd. De bestrating wordt op̂  

die bevloering aangelegd eu is tor wederzijden tusschen de rails opgesloten. De kabel is 

van staal, zesdraads, de diameter is 0.03, de lengte 4.200 M. en het gewicht 13.000 KG. 

Wanneer deze tramwegen, bevredigend resultaat opleveren zullen zij, nu ook hunne intrede 

in Europa gedaan is ongetwijfeld spoedig ook hun weg vinden naar de andere steden, 

daar al is de aanleg ook kostbaar, het onderhoud, aanmerkelijk verschilt bij de gewoner 

vervoermiddelen thans in gebruik. 



il et V i c t o r i a - H o t e l to A m s t e r d a m . 

Dezer dagen werd Arhirterdam een gebouw rijker dat onder de goede uitvoeringen 

van den laatstten tijd mag gerekend worden. Kan het als een toonbeeld der volharding 

gelden, waarmede de bouwmeester T. Henkcnhaff jaren achtereen zijn plan volhield en 

«indelijk tot uitvoering Wist te brengen, niettegenstaande tal van bijna onoverkomelijke 

bezwaren, ook uit een oogpunt onzer kunst beschouwd, heeft het gebouw vele verdiensten. 

Toonen ons de details wat zwaar omdat wij aan het kleine zoo gewoon zijn, dat vervalt 

wanneer wij onzen weg verder uitstrekken en het gebouw op een afstand beoordeelen, 

zooals het dan ook het beste gezien kan worden. Jammer dat de zucht om te veel te 

willen hebben, twee akelige huisjes' mfdden in een der gevels deed blijven. De bouw

meester heeft zich door die moeielijkheid echter op verdienstelijke wijze weten heen te 

alaan, waardoor het gebouw toch als het ware een geheel blijft vormen. 

Zeer fraaie smeedwerken zijn aan de gevel aangebracht, die met de massa tufsteen, 

waaruit deze is gebeiteld, eene gewenschte breking vormen. De man die het koepeltje 

siert, heeft zijn Hercules-beroep aanvaardt en een zeer groote bol te dragen gekregen 

waaruit het licht des avonds zeer eigenaardig op de omgeving straalt. Voor dit doel is 

de bol dan ook volkomen geëigend. Voor heji die echter de werkkracht niet kennen, 

levert het een zonderlinge aanblik, ik t heeft iets.'van een luchtballon die men ieder 

©ogenblik in beweging denkt te zien gaan met den dragenden man als medereiziger. Zoo 

is het eigenaardige dikwerf met de waarheid in strijd. Die kleinigheid kan echter de 

massa niet schalden en wij erkennen gaarne, dat de verschijning van het Victoria.Hotel 

op Amstel's Da(nrak door ons en velen wordt toegejuicht. Op dergelijke breede weg als 

thans het Dampak vormt, komen de groote gebouwen meer tot hun recht, dan de vele 

smalle woningen!, hoe typisch ook. Het typische is daar echter zeldzaam, waarom wijziging 

in dien geest niet als wandalisme zal beschouwd worden. 

De VerceulitlnK vnn Ned. Steenfabrlkaoten. 

Den 22steri Augustus hield de Vereonlging eene buitengewone vergadering te Arnhem. 

Daarbij werd de toestand der steennjljverheid in het breede behandeld. Algemeen was het 

oordeel dat de lage prijzen oorzaak zijn dat vele fabrieken sloten, en anderen niet dan 

met groote opofferingen hun bestaan verlengden. Om een eind aan dergelijke onbestaan-

baren toestand te maken, moest eendrachtige samenwerking naar middelen doen uitzien 

tot wijziging. Daar de brandstoffen liooger in prijs waren geworden, het weder zeer slecht 

voor de productie was geweest, moest onverwijld die wijziging worden ter hand genomen. 

Men besloot met algemeene stemmen daarom de prijs der Waalvormsteenen met ƒ 1.50 

a ƒ 2.00 per duizend naar gelang der soorten te \4rlibngeii en verbond zich niet onder 

dien prijs te gaan. Eene in de dagbladen opgenomen annonce maakt dit algemeen bekend. 

Tegen die handeling zal weinig ingebracht worden. Dat de brandstoffen eene aanmerkelijke 

file:///4rlibngeii
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prijsvermeerdcring hebben ondergaan, is in alle industriecle inrichtingen op te merken 

en geeft reeds dit aanleiding de verhooging te billijken. Maar bovendien zijn de winsten,, 

in de laatste jaren door de meeste fabrieken behaald, zoo luttel, dat de werkkring weinig 

aanmoedigend is, waarin het gehalte van het materiaal natuurlijk moet deelen. Toch' 

was dit zoo niet en kunnen wij van verbetering in materiaal gewagen bij een tiental jaren' 

terug, wat voor de fabrikanten pleit, waarom de verhooging, die velen reeds in het 

verschiet zagen, niet onverwacht komt. 

Wij koesteren de wensch, dat het moge strekken om de verkregen voordeden ook 

blijvend aan die verbetering ten goede te doen komen. Op die wijze wordt zulks mogelijk. 

De K e g e l b a n e n 

Gewoonlijk worden 

de kegelbanen voorzien 

van eene bevloering 

bestaande uit leem, 

cement, asphalt, dik

werf ook marmer, om

dat al deze materialen 

door hunne goede aan

eensluiting als ook door 
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gladde oppervlakte, weinig tegenstand aan den weg

geworpen bal bieden. De Amerikanen maken tegen

woordig veel werk van dergelijke banen met houten 

bevloering. De houtstrooken op smalle afmetingen, 

worden met schroeven op de leggers verbonden en 

geven de geringste oneffenheden door het vastdraaien 

der schroef gelegenheid dit te verhelpen. Een groot 

voordeel van deze banen is, dat zij zeer gemakkelijk 

verstelbaar zijn en overal kunnen opgericht worden. 

Vooral bij badplaatsen kunnen zij zeer veel verpozing 

aanbieden. De constructie ia op de nevensgaande figuren 

vrijwel te onderscheiden. 
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C e n i e n t w e r k e n T o l f t e n » Mo n i e r . 

In verband met de medeelingen in vorige afleveringen gedaan is het opmerkelijk 

welke zekerheid die werken tegen brandgevaar aanbieden. Dn December van 1889 brak 

een groote brand uit in de apiritusfabriek der firma G. A. Wayaz te Berlijn. Bcod het 

artikel, alles aan om de brand geweldig te voeden, toch gaf het aanwezig zijn der cement-

werken volgens Monter aanleiding dat de brand in een deel der fabriek gestuit werd. 

De brand sloeg daar op de kap over, de bovenste bevlbering was gewelfd met Cement 

tusschen de ijzeren leggers. De dikte bedroeg slechts 4^ cm. en was deze in staat dte 

geheele hitte van het vuur af te sluiten en te beperken. In hét andtre deel der fabriek 

waar de lift gelegenheid bood voor de vlammen om zich op alle verdiepingen met snel

heid te verspreiden, hielden de vloeren op dezelfde wijze geconstrueerd, het langen tijd 

uit^ doch begaven zich toen de balken gloeiend geworden hunne dienst weigerden. Daarom 

wordt in overweging gegeven de balken te bekleeden met een op dezelfde wijze gevormd 

materiaal, dat sluit de hitte af en doet het gloeiend worden der ijzeren balken beperken. 

Men meldt evenzoo van een genomen proef met gipsdeelen van dit stelsel. Niettegenstaande 

de vuurproef 40 minuten achtereen sterk aanhield, bleek er geene merkbare verandering in 

het materiaal te zijn. Om al deze redenen verdient de toepassing meer en meer overweging. 

De teDtoonvtelllngr' van BonwknnHt In Italië» 

Wij hebben reeds op het belangrijke dezer Tentoonstelling gewezen, die in September 

te Turin zal worden gepend. De deelname daaraan is zoo groot dat de plaatsruimte 

onvoldoende is en men is overgegaan tot het maken van verschillende bijgebouwen. 

Belangrijke inzendingen kwamen van de gemeentebesturen der grootste Italiaansche steden 

in, ook de verschillende uitbreidingen en rioleeringen der steden heeft een algemeene deel

name verworven, waardoor ook dat doel een zeer belangrijke afdeeling vormt, weinig 

te voren zoo bijeengebracht. 

II«( Benkenhont moer bruikbaar gomaakta 

Beukenhout wordt voor den bouw niet bizonder veel gebezigd. De bouwmeester C. 

Amendt te Worms heeft een middel bedacht om dit zoo vaste hout meer algemeene toe

passing te geven. Al de aanwezige vochtdeelen worden er uitgestoomd, waarna het host 

doortrokken wordt van eene hartsoplossing. Op een temperatuur van 135—140° C. wordt 

het hout geruimen tijd in dergelijke oplossing gekookt. — Daardoor sluiten zich de poriën 

die met harts gevuld worden. Vocht, of wat ook, heeft er nu niets geen invloed meer op, 

daarbij is alle werking als het ware verdwenen, en heeft het hout een hardheid verkregen 

die het eikenhout evenaart. De kleur gaat evenzoo naar die van eikenhout over. Voor 

blanke bevloerfngen vormt het daardoor een zeer gewild materiaal. Met water en zeep 

kan het hout zonder schade worden afgenomen, daar de oppervlakte van dien aard is, dat 

zelfs bijtende vochten niet door de hartslaag kunnen heendringen. Deze inderdaad een

voudige methode kan aanleiding geven, dat hst tot heden weinig gebruikte beukenhout 

veel meer algemeene toepassing zal verkrijgen.. 



102 

U f l t « I» Y II z o I o ll T U B w o il I il (f " il-

Hebben wij in vroegere jaren eenige vermaardheid gehad waar bet betrof de verdie
pingen onzer woningen omhoog te vijzelen, dat schijnt meer en meer zich te wijzigen. — 
De gedurige aanbouw van huizen maakt het omhoog trekken van oude woningen welligt 
overbodig, ten minste in de oude stad ziet men het weinig meer, of wel de grootere zorg 
voor degelijke constructie keurt het daardoor dikwerf verkregen lapwerk af en vertrouwt 
liever op nieuwe muren so betere steunpunten. 

In Boston heeft men echter in den laatsten tijd die kunst met zeer goed gevolg toe
gepast. In de BoylstoD-straat stond een aaueengekoppelde rijtbulzen, 17 in getal. Die hui zou 
moesten wegens de straatverandering aan het esne eind 0.90 M., aan het andere 1.80 M.om> 
hoog gebragt worden. De afmeting en indeeling van de huizen was volkomen gelijk, ieder was 
breed 6.7 M. en diep 13.7 M. De hoogte bedroeg aan de, straat drie, aan de achterzijde 
vijf verdiepingen. — Daar de omhoogbrenging verschillende afmeting vereischte, ging men 
er toe over de huizen van elkander te scheiden in 3 blokken en wel vlak bij de schei
dingsmuur. In die scheidingsmuren werden sleuven gehakt, opdat de balken omhoog kon
den geraken. Van voor- tot achtergevel werden kettingen door de raamopeningen gespan-
ncn, die de beide gevels aaneen hielden. Inwendig werd alles geschoord en gestut. 

Elk blok huizen werd nu gevangen op onderslagen 0.30 x 0.30, die weder op dwars-
Icggcrs van gelijke zwaarte rustten, waaronder de vijzels up blokken werden opgesteld. 
De omhoogbrenging gelukte met den besten uitslag. Honderd vijzels door 24 werklieden 
bediend, vormden de werkkracht. Het gewicht van een huis bedroeg 400 ton, de kosten 
voor het omhoogbrengen 1500 gulden. Om zes huizen geheel hersteld op te leveren, was 
ongeveer een maand tijd noodig. 

P R IJ S V R A G K N. 

KerkgebouTr Toor do Nodi Horva fiemoonto te Apeldoorn. 

Wij ntfmen hierbij op het programma zooals dit in enkele dagbladen voorkomt. De 
prijsvraag heeft een besloten karakter. Dit ia vooral waar het kerkbestuur zoo Hink de 
premiën stelt, te betreuren. De tien gelukkige medewerkers, waarvan er welligt zooals 
gewoonlijk gaat, een of meer afvallen, hebben een schoone kans. Zou die keus niet wat 
ruimer genomen kunnen worden ? Daar zijn onder onze Prbtestantsche bouwmeesters toch 
nog wel meer verdienstelijke krachten aan te wijzen in staat om Apeldoorn een goed kerk
gebouw te leveren. Het is daarom welligt zaak dat de aandacht op dit punt gevestigd 
blijft. Dat Amsterdam maar met vier en Rotterdam met twee bouwmeesters, vele plaatsen 
in hst geheel niet worden waardig gekeurd dit onderwerp te beantwoorden, is toch wel 
de zaak in zeer enge grenzen gehouden, vooral waar het een gsmeente betreft waarbij elk 
die rigting toegedaan, daarop .-even veel recht' heeft tot mededinging te worden toegelaten.' 
Bevoorrechting of uitsluiting toont een weinig..christelijk karaktciv Kr zal altijd oppositie 
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zijn hoe groot de kring ook genomen wordt, maar toch vermindert bij breeders opvatting 
de waarde daarvan. Het zou daarom, en wij hopen dat dit nfet mag uitblijven, Maak zijn 
dat van wege de bouwkundige vereenigingen in ons land protest hiertegen werd aange-
teekend en wijziging verzocht. De tijd geeft ruimschoots gelegenheid daartoe. 

P r o g r a m m a . 

De kerkvoogden der Ned. Herv. Gemeente te Apeldoorn hebbep een besloten prijs
vraag uitgeschreven voor het ontwerpen van een nieuW kerkgebouw met toren. 

Het terrein, waarop de kerk moet komen, is hetzelfde, waar de afgebrande kerk heeft 
gestaan, Men kan desnoods van de nog bestaande muren gebruik maken. 

De bouwstijl is geheel vrij, doch tegenover den preekstoel moeten ontworpen worden 
de banken voor het Koninklijk Huis, zijnde een sierlijke bank of loge waarin ruimte voor 
4 a s leuningstoelen, en ter weerszijden van deze bank 2 gesloten banken voor het gevolg 
bevattende 20 h. 24 zitplaatsen. In de nabijheid daarvan een gesloten bank voor 8 k o 
zitplaatsen, voor de hoofdambtenaren van het Paleis, en nog een voor de autoriteiten der 
gemeente Apeldoorn. Voorts zes gesloten banken, tezamen bevattende 30 k 36 zitplaatsen 
voor de beambten der Hofhouding, en een gesloten bank voor 8 ft 9 zitplaatsen voor het 
dienstpersoneel der hoofdambtenareo» 

In het geheel moet het gebouw bovendien ruimte aanbieden voor minstens 1500 zit
plaatsen, waaraan bij cventucele behoefte nog uitbreiding kan gegeven worden. Het kerk
gebouw moet, behalve de afzonderlijke uitgangen voor het Koninklijke Huis, 4 ruime 
uitgangen hebben, de deuren, naar buiten opendraaiend. 

Het ontwerp mag de som van/" 170.000 niet te boven gaan. 

Voor deze prijsvraag iijn uftgeloofd vier premiön, elk van / 500. Op voordracht van 
de jury bestaande uit de heeren C. Muijsken, te Amsterdam, F. J. Nieuwenhuis, te 

Utrecht, en C. B. Posthumus Meljjes, te Amsterdam - - zijn de navolgende heeren tot deel
neming uitgenoodigd: H. P. Berlage Nzn., te Amsterdam; B. Brouwer, te Nijmegen; i l. 
Evers, te Rotterdam; II. J. Jesse, te Leiden; J. F. Klinkhamer, te Amsterdam; J. J. van 
Nieuwkerken, te 's Gravenhage; A. Salm, G.Bz., te Amsterdam; Th. G. Schill, te Amster
dam; J. Verheul Dz., te Rotterdam. 

De plannen moeten vóór 15 November ingediend zijn, 

W a r e n . A a r d e u b a r g , 

De volgende vraag is van kleinere premien vergezeld. De medewerking is voor geen 
besloten kring. Die lust heeft kan een schets inleveren en omdat het onderwerp een 
praktischen aard heeft zullen de antwoorden wel oiet uitblijven. Jammer dat het 
gemeentebestuur van Aardenburg, bij de vraag niet opgeeft of er een jury over ia gesteld 
of dat zulks door Heeren Raadsleden in Raadkamer zal worden uitgemaakt. In die kamers 
gaat het in onze kleine gemeenten zooals de verslagen dikwerf melden soms zoo zonderling 
toe, dat dan de beoordeeling daaraan wel eens geUJk kan zijn. Het vragen om inlichting 
is daarom zeker geraden, de tijd is kort 15 September e. k. 
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P r o g r a t n n i a . 

Woedt gevraagd : Tee kening en Duidelijke Omschrijving van een w a g e n , geschikt 

om Brandspuit (zuig- en perspomp). en bijbehoorende Materialen op gemakkelijke wijze te 

laden en te lossen, tevens bruikbaar voor het vervoer in Aarde- en Kleiwegen. Inlichtingen 

worden verstrekt ter Gemeente-Secretarie te Aardenburg. Het ingeleverde beat gekeurde 

ontwerp wordt bekroond m e t / 15,- het daaropvolgende met ƒ 10. Teekening en ontwerp 

bekroond wordende blijven eigendom der gemeente. Inlevering vóór 15 September e. k. 

Parlements- rn Senaatstcebouw ie Uocbarest. 

Het Bouwkundig Weekblad doet mededeeling der voorwaarden dezer internationale 
prijsvragen, waarop wij gaarne de aandacht vestigen. De programmas met situatieplannen 
liggen ter inzage in het maatschappelijk gebouw. 

De regeering verlangt yoorlooplge plannen, I. voor een Oebonw voor de Kamer van afgevaardigden te ituclia-
voöt, en 11, voor een G-ebonw voor den Senaat te Baoharest. 

De Jury zal bestaan, voor I, uit den Voorzitter der Kamer van afgevaardigden, den Vooraltter van den Minis
terraad, een der leden van de Commissie voor de samenstelling van het programma, twee Rumeensobo arobltekten 
en twee bekende architekten van andere nationaliteit. 

De Jury voor II, wordt op dezolfde w.|]ze samengesteld, slechts wordt de Voorzitter'der Kamer vervangen 
door dien van den Senaat. 

Aan de beste plannen voor elk der belde gebouwen kunnen drie pryzen worden toegekend, van 16.000 fra,, 
7000 irs. en 8000 Irs. De eerste pr|in zal worden toi^ugtaan, welke ook hot aantal at de waarde der ingozonden 
plannen zal zijn, zonder dat de Jury het recht heelt te bepalen dat dio prtfi nlot zal worden verleend. 

Na de toekenning der pr|)zen worden de naambrlefj«s terstond geopend, het rapport der Jury In bet offlolëele 
Uegeoringsblad bekend gemaakt, en de prezen uitgekeerd. 

De bekroonde ontwerpen worden het eigendom van den Staat, die er vrty over kan boslissen. De andere 
kunnen gedurende 6 maanden na de uitspraak worden terug gevraagd; na dien Ujd Is de Regeering er niet meer 
verantwoordelijk voor. 

Acht dagen voor, en acht dagen na de uitspraak der Jury worden alle plannen ten toon gesteld. 
Do Regeering behoudt zich volkomen vryheld van handelen voor, zoowel bt) h&t opstellen der voorwaarden 

voor het definitieve plan, alt voor de uitvoering dor werken. 
De mededingers moeden zich ttrlkt houden aan de voorwaarden van hot programma, en voor elk gebouw de 

volgende teekeningen Inleveren. 
De beschikbare sommen ss|)u voor 1, 1.600.000 fra. en voor il, 2.600.000 fro. Bene begrooting per M8 moot 

worden Ingeleverd, nemende daarby voor hoogte van de gebouwen, den aAtand tQSschen de bovenzUde der fon-
deerlng tot aan de hoogste kroonlUst (zonder daken). De M8. kan gerekend worden 26 fra. te kosten. 

De ontwerpen moeten z||ii Ingeleverd vóór 16 November 1890 's middags 4 uur; die uit het buitenland behoeven 
niet zooals de blnnenlandsohe op houten borden, maar behoorlek verpakt te worden Ingeleverd. 

Alle teekeningen van een zelfde ontwerp moeten van een motto voorzien /-ijn, dat tevens op een enveloppe 
voor moot komen, waarin naam en adres van den ontwerper, 

Uit de byzondore bepalingen van deze prysvragen biykt nog, dat het bouwterrein tot 1.60 M. diepte ont
graven moet worden, dat voor den bouw gebruik kan worden gemaakt van natuuriyken steen; baksteen en faluuco,' 
hout en yzer, en zink voor de daken.: GUazon dakon moeten zoovoel mogoiyk worden vermeden. Voor de hoofd
gevels moet uisluitend van natuuriyken steen gebruik worden gemaakt, voor de overige gevels kan ook baksteen 
en pleisterwerk worden gebruikt, lm de zittingszalen moeten nissen worden gespaard, voor hot plaatsen van 
busteh van groote persooniykheden, en paneelen worden gemaakt, voor de voorstelUng van merkwaardige daden 
alt de nationale geschiedenis. 

Het overige .gedeelte van de programma's bevat een uttvoerlge beschryvlng met maten en andore gegevens 
van de verelschto lokalen enz., op de verdiepingen verpllchtOnd gesteld. 

a. eene situatie op 1/400; /1. do plattegronlen van alle verdiepingen op 1/200; c. een plan op 1/100 van de 
vestibule, do groote trap, en de vergaderzaal met opgaaf van de gereserveerde zltplmitHen voor mlnlstora, voor den 
voorzitter, voor de tribune der sprekers en die voor het publiek, de zitplaatsen voor senatoren (of afgevaardigden) 
stenografen, ehz.; </. de hoofügbvel en do achtergevel op 1/100; c. een lengte - - en een breedte doorsnede op 
1/200; / . eon beschryvlng 1» de . ,Humeensohe of Fransohe taal. De teekeningen In zwart te bewerken en do 
gevels In kleuren. 
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« 19. V I J P D E J A A R G A N G . 11 September 1890. 

B O U W K U N S T . 

O n t w e r p « e n e r V i l l a , 

Dooit H. J. WALLS Jr. , A r o b l t e o t . 

(Bij de plaat.) 

te op bijgaande plaat voorgestelde villa, is zoo als duidelijk valt op te mer

ken, bestemd om te worden opgetrokken van kleurige metselsteen, met ruime toepas

sing van hard- en zandsteen. De sokkel wordt op de verschillende hoeken, welke door 

de voor- en achteruit geplaatste deelen van het gebouwtje ontstaan zijn, beschermd 

door hardsteencn stoot- of hoekstukken, terwijl die onder den uitbouw salon geheel 

van dit materiaal is samengesteld, eveneens de voor de entree' gelegen stoep met 

hare treden. Een geprofileerde sokkellij st van hardsteen dekt den sokkel rond het gebouw. 

Alle hoeken van het opgaande werk zijn versterkt en versierd met geprofileerde kussen-

blokken, terwijl de gesloten warande en salon-uitbouw, de cordon- en kroonlijsten 

benevens balustraden, raam» en deuromlijstingen, afdekkingen en versieringen van de top

gevels, geheel uit zandsteen bestaan. Het fries van de hoofd lijst bevat een tegelversiering 

(arabesken), terwijl de lijst uit hout samengesteld, met lood bekleed en als goot dienst 

doet. De daken godekt met leien, voorzien van loodon hoeken, killen en nokken, worden 

doorbroken met gekroonde dakvensters, en dragen als eindbekroning een gefigureerd 

gesmeed ijzeren nokversiering met dito finalen op makelaars en spits. De topgevels zijn '• 

voorzien van dito windvanen. 
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UueXavCmndi entiee. 

Aan het "inwendige zal, door het aanbrengen van betitnineringen voor de kamers, 
marmer voor vestibule, gangen en trappen, benevens stuc- en schilderwerk voor wanden 
en plafonds, harmonie verkregen worden met het uitwendig aanzien, I 

Noch gevel, noch 
platte gronden kunnen 
aanspraak maken sy-
mtitrisch te zijn .samen
gesteld en ofschoon het 
uil een aesthetisch oog
punt beschouwd niet 
Valt te ontkennen, dat 
bij strenge toepassing 
van symetrische begin
selen overliet algemeen 
een bevredigende en 
duidelijke Indruk van' 
nist, en van een zekere 
deftigheid of voornaam
heid verkregen wordt, 
zoo kan daardoor toch 
ook .somtijds eene in
druk van stijfheid, een-
toonigheid en gemaakt
heid geboren worden, 
welke zeker verre van 
gewenscht i». 

Aan villa's, lander 
lijke gebouwen enz. zou 
de toepassing van 

strenge symetrie steeds 
een scherp en sprekend 
contrast te weeg bren
gen, met'het rijke af
wisselende spel der on-

-J ggi ' .um-iU-ülLi 

gebonden vormen en der vrij* lijnen van de omringende natuur, toodat de beschouwer 
een gevoel van bevreemding en tegenzin niet zou kunnen onderdrukken, tengevolge van 
al te groote disharmonie. Bij het ontwerpen van villa's, is derhalve het verwaarloozen 
van absolute symetrie in de ordonnantie niet alleen geoorloofd, maar zelfs uit een aesthe* 
tisch oogpunt gerechtvaardigd en door bet streven naar waarheid en Juistheid van karakter-
teekening zelfs vercischt en geboden. 

Wat de indeeling betreft bevinden zich de huishoudelijke dienstvci trekken «w privé: 



w 
voor dienstboden, in het sousterrein, terwijl de onderste hoofdverdieping door de woon-

• en ontvangkamers wordt ingenomen, de iste étage of tweede hoofdverdieping bevat de 
•taapkamers, kinder- of logeerkamers, benepens de badkamer met afzonderlijk kabinetje 
(privé), ook op elke verdieping afzonderlijk bevindt zich een privé. Op de zolders zijn 
de dienstbodenkamera enz. 

De vertrekken lijn allé zoo gegroepeerd, dat deze van eene in het midden gelegen 
vestibule of portaal rechtstreeks toegankelijk zijn en hebben bovendien onderling gemeenschap. 

De vertrekken welke het meest bewoond worden, zullen de richting naar het zuiden^ 
naar het auldoosteft' en het oosten gegeven worden, voor de andere vertrekken en de' 
onderdeelen der woning Is van de noord- en westzijde bij voorkeur gebruik gemaakt. 

Door schuine hoeken en uitbouwen en tevens door behoorlijke verdeeling der deur
en ' vènsteropeningen, is zorg gedragen, dat men in de hoofdvertrekken naar alle zijden 
van een vrij uitlicht In de natuur kan genieten, bovendien geven serre, veranda en ter-
rassen eene ruime gemeenschap met de omgeving. 

Met het oog op de verwarming gedurende den winter, als ook tot wering van de 
lastige en schadelijke zomerwarmte, is voor eene behoorlijke afsluiting van woonvertrekken 
«n zolderruimten gezorgd. Ook Is uit een oogpunt van zindelijkheid en niet minder in 
het belang van het onderhoud, aan gestukadoorde plafonds boven balkenzolderingen de 
voorkeur gegeven. Een detail der hoofdingang geeft cea duidelijker overzicht van de 
van de gevelverdeeling, profilering enz. 

U r a u d v r U e d e u r e n . 

Tot bescherming tegen brandgevaar en afsluiting daarvoor, bezigt men veelal ijzeren 
deuren. Velerlei ervaringen hebben echter geleerd, dat dergelijke construction weinig aan-
beveling verdienen. Bij brand blijkt toch dat de hitte oorzaak is, dat ijzeren deuren in de 
opening zoodanig vastraken, dat niet dan met de grootste krachtsinspanning het mogelijk is, 
de ruimte te ontsluiten. Daarom wordt de aandacht gevestigd op de toepassing van 
houten deuren, beslagen met verzinkt ijzer. Het spreekt van zelf dat bij de vervaardiging 
de meest mogelijke zorg moet ia acht genomen worden, opdat geene openingen over-
blijven, waardoor de' warme lucht de vernieling van het hout kan bewerken. De constructie 
der deuren moet uit smalle houtstrooken bestaan, die in dubbele dikte kruisselings over 
«Ikander gelegd, aaneen gespijkerd of geschroefd worden en waarbij de aansluitingen met 
messing en groef zijn voorzien. Op die wijze wordt het werken van het hout beperkt. 
Vooral bij het afhangen moet zorg gedragen worden dat de hengsels of knieren niet met 
het hout in verband komen, maar vooral op de ijzeren omkleeding blijven berusten. Daarom 
zijn schuifdeuren altijd meer raadzaam, omdat op den ijzeren onclerregel de rollen gemak-
keli|ke verbinding vinden. Dergelijke deuren zijn in Amerika met liet beste gevolg in 
gebruik genomen. Men heeft daar groote magazijnen waarbij alle deuren op rolschijven 
loopen, die met kettingen zijn verbonden aan een geleider boven de deuren aangebracht. 
Komt er brand, dan verspreidt de hitte zich spoedig, de kettingjes hebben dan de eigen
schap op een zekere hlttegraad los te geraken van den geleider en de ietwat hellend 
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gestelde deuren sluiten van zelf He openingen af; een.middel waardoor voortzetting van 
brand in groote mate wordt tegengegaan. Het komt ons voor dat deze mededeeling 
die veel vertrouwen aanbiedt, kan brengen tot vereenvoudiging vnn vemwhillende koatbare 
construction. 

TOO 

'TTiriTimr' 

Wwm* 

S t r n a t - s p u o r v e i r e n . ; 

Wij hebben vele stelsels uit den lateren tijd reeds omschreven. De Ingenieur 
T. C. Clarke te New-York heeft een nieuw denkbeeld dat wij meer om het «onderlinge, 
dan om het aanbevelenswaardige daarvan mededcelen. Men is toch tot de ervaring 
gekomen, dat in groote steden waar het personenvervoer zeer belangrijk is, het doen 
rijden van een grooter aantal wagens, niet voorziet ia de leemte, daarbij dikwerf oorzaak 
wordt tot groote opeenhooping. Üm dat te voorkomen denkt de ontwerper zich een 
nieuwen weg boven de reeds beslaande. Waar het op die wij/.e heen moet met de archi-
tectuur der gebouwen, is een vrang die wel overweging verdient. Wanneer de geheele 
openbare weg wordt geofferd aan het vervoer alleen en wel zoo dat al.de fraaie over
zichten achter spoor-
weglijnen verloren gaan, 
waardoor de lust om 
iets goeds te maken 
zeer gering blijft, dan 
zullen die straten ver
anderen in een naargees
tige massa huizen, die 
er alleen staan omdat 
55ij noodig zijn, zonder 
meer. Wij hebben in 
Amsterdam en Rotter
dam reeds een voor
proef er van wat het 
zegt, de stad met spoor
banen te doorkruisen, 
wat waarlijk geen voor
deel bracht, zoowel aan 
de waarde der stad als 
aan de omliggende ge
bouwen, waarom ver
meerdering van die 
wegen volstrekt niet 
gewenscht is. Beschou
wen wij nu het project, 
dan is het plan van den ontwerper ijzeren zuilen op te richten, 0.46 M, diameter en die 

r 
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op afstanden van 2 5 M. van elkander te plaataeni Daarop wordt van yerachillend ijzer profiel 
als het ware een scheepsromp gebouwd, waarop zich twee wegen bevinden. Doordien het 
ijzerwerk groote tuuchenru^mtq heeft, wordt; het licht weinig benomen. Dat de constüuctie 
een bovendien groote sterkte moet hebben, toont reeds de vorm aan, waar dc wajjeus 
geheel buiten het standpunt zich moeten bewegen. Daarbij zal de cene helft bereden, de 
andere onbelast zijn, waardoor de, .dcukking der zwaarte zich geheel aan eene zijde plautst. 
Hoe in zulk geval de loodrechte .stand der pijlers kan stand houdeni is ons niet recht 
begrijpelijk. Toch schynt de uitvinder die bezwaren niet te deelen, alhoewel wij dezelve 
van dien aard achten, dat de uitvoering zich nog wel eenigen tijd zal doen wachten. 

De Ca*'o Hyemeene vervaderlnv van de MaatschappJI tot beTorderlnv der bonwkanit. 

In de eerste dagen van September had de nujaarsvergadering plaats. De veiligheids-
tentoonstelling was oorzaak, dal: deze vergadering op nieuw te Amsterdam werd gehouden, 
gewoonlijk is dit niet het geval. De op vorige vergadering Verdaagde bijdrage van den 
heer A. ). van Eyndhoven, over de laatste toepassingen van gas voor verlichting, verwar
ming en ventilatie, werd met zeer veel belangstelling, en toegelicht met talrijke werktuigen 
voor dc gasindustrie noodig, gevolgd. De daarop volgende dag was geheel aan het 

belang van den werkman gewijd. Vtilightid en vtrkorttn tuirhtijd, • De Heer 
J. C. Spakier jr. leidde het eerste punt m en gaf daarbij een aantal middelen aan de 
hand, die bij wettelijke regeling vele ongevallen zouden verhinderen. Die regeling moest 
dan geschieden, op straffe hij verzuim door den aannemer ecne belangrijke boete op 
te leggen, — Voor het echter tot naleving dier bepalingen komt, zullen deze welligt eene 
heel andere vorm aannemen, de meeste ongevallen toch komen daar voor waar geen 
toezicht is en waren juist dergelijke daaronder weinig opgenomen. Het ia echter noodig 
dat men eerst een begin vormt, en als zoodanig'hadden de wenschen hunne waarde. 
De Heer van Malsen, nam naar aanleiding van het door ons medegedeelde verzoek der 
timmerlieden tot korteren werktijd, dit punt in bescherming. Zonder eenig bepaald voorstel 
te doen, bracht hij het ter kennis van dc vergadering en vroeg voor het beglntel toejui
ching. — De voorsteller, een degelijk vriend van den werkman en die zijne belangen be
pleit, zooals geen beter verdediger dit kan doen, vond' bijval en de vergadering sprak zich 
in dien zin uit, dat kortcreu tuërktijd wtusehtlijk is. Hoewel dat besluit een zeer onschul
digen aard had, kan het van invloed zijn eh de vraag helpen mogelijk maken, Op de 
reeds door ons ontwikkelde gegevens is dit te wenschen. Na de behandeling van die punten 
werd de veiligheids-tentoonstelling bezocht en was daarmede No. 62 der vergaderingen 
voorbijgegaan. - • Het verdient voor de Maatschappij wel eenige overweging, dat aan baar 
naam meer de hand werd gehouden. Het belang van den werkman is zeker nauw verbon
den aan dat der bouwkundigen. De Maatschappij, die zich ten doel stelt htt bivordtvtn dtr 
bouwkutistf mag echter niet te veel overgaan in eene inrichting, die een meer philantropisch 
karakter kenmerkt. Daar zijn genoeg inrigtingen van dien aard en bovendien is de werkman 
lang zoo onmondig niet als velen wel willen doen gclooven, om voor lijn eigen toestand wat 
nuttig i> tot stand te brengen.' Nu ging dc gehrele dag der vergadering daarn ede heen, 
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terwlfl ook reeds e^vorijfe bijeenkomst de verzekering met gelijke strekking een groot 
deel evensoo innam. 

Op ruik eene wijzc blijft er voor de behartiging der koart rtw weinig ttld over 
De ApeldoornacW'priJmaag, de «oo 3kmmerlljk verongelukte Zutphensohe, die eétt' beter 
lot venüead had, tij hadden da«r behandeld moeten worden en het vertrouwen In kunst, 
regelingen aon ttch daardoor veel gesterkt gevonden hebben. Wanneer men let op de bff. 
eenkomsten ia het buitenland gehouden, dan hebben de* een meer theoretisch en praktisch 
nut dan de onte, omdat daar van het hoofddoel niet aoo geheel wordt afgeweken. De 
Maatschappij kan rich moeielijk buiten alles houden, daarom blljve eenc enkele behandc 
Hag gewenscht, maar niet «ooveel dat al het andere daaronder vergeten raakt, en men «ou 
gelooven op cen vcillgheids-congres of op een sociale bijeenkomst aanwerig te rijn. 

H r o e f i t a t U n voor Hou wmater la l en . 
Het was op^de vergadering der Maatschappij tot bevordering der bouwkunst «hft.,^„ 

Xt^rr.j-= P i '7 S L—""" -" 
• J .. ... » ., k BiaerH ««̂ '"ouden, gewoonlijk aanwisen, daarbil stond een K».«-I, 

de Veiligheldstentoonstelling op het Drotrramma ,««Wn* - J J e w e k a a n 

gaf. dat van de welwillend TUK I b X ^ ' u •, ^ "" a n d e r we,nIB vertrouwen 
Toch waren er nog velen ^ e he^ ï f b l f ^ e , d ̂  g e b r u i k , 0 U w o r d M **™^ 
geefs was gedaan Waw .ooveel Z hcl , in« R c h t t M ' « 0 0 ^ de uitnoodiging niet te ver-
held op bouwwerkerd a T ^ ^ ^ T betreft d-eil,g 
allfc artikelen, die de veiligheid Leten ^ ^ * * "" ^ ^ ' ^ «nder 

Slechte bouwmaterialen .̂ M/.... ,. U ut* 
daardoor kraehtclo^r 2 f t «fnlrW ^ t ^ " ^ ^ Wat m e n ' t e r k waanf, i, 

•' Kcc'i geouerlel wiuirborff van sol dlteit Al .,;:.. ,1 . . ' 
hecht, en de specie houdt de steenen ds «„Ti. , ! ! T J e 8te ,ger8 ao« M 0 

de ongelukken even goed Ja a o V ^ k e Iktr v J n m;iMH:i 0 p e l ,<andw' 'l'"' bunnen 
een vereischte is bif on i b ^ w ^ r t " ^ e ^ ^ ^ 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
regeling zou behoeven. Daarom 1* ̂  l .uu*, B aI h e t *ndere e e n wettelijke 
kome zaak. De gelegenheid T e r w e TlTLlTonl^8^ ^ ^ "" ^ 
diea nog worden aangevat, toch neemt d T niet t J / ? 1 0 P .8T00ter 8chaa l b o v e n-
andere êrgeiyke inri/hting^ r e d e n o T b i r k u ^ n ^ ^ 1 ^ 1 : ^ 1 , ^ 
«ou wegens de wel'ge da^rTevtïï T' ^ ^ Wcr,lon ^^geschreven, het 
«kerheS geven. Gefeurd"^: T e ^ t e . ^n ̂  n T ^ f * ^ T * ** ^ 
proefstations te onderzoeken. Het proefstation v.n d,. w. rr , T ' clc MaVf(i^ 
lokalen van het AdministraticRebouw de H n S M i T" ^ " ^ & Bie i l fa i t ,n v , c r 

Wij zagen daar velerlei w e r S e T uit L w . *JI J' 0 P flinke * ,n*er,cht-
proeven verrichten, die inderdZ m ë nfuL T " ^ ^ o n d e r w e k i n 8 " der druk. 
tuigen alleen werden uitgeoefend «n ̂  d e werk-
aangewezen werd en bü rafdeV^^^^ 
hulp de proefneming aoLi f had e eonJ? "•dckri,d,t' w n d e r d a t e?"feP persoonlijke 
heid en kunnen wH l * ^ tTlT^'u " ^ *"** ̂  m e t voIkoi"ene «'«r-
iorichting büzonderVn^evel" üok de b e ^ T T ' ^ * m e c h ^ ^ e deel dezer 

aanoeveien. Uok de bevriezing der materialen werd op flinke schaal 
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in praktijk gebracht, zoodat, ook cHt punt bij ome metselitoen, eoo dikwerf in twijfel 
getrokken, door onderzoek kan aangewezen worden. Het onderzoek in verdeeld in twee 
categorlen A. en B. die wij hierbij opnemen, de verspreiding er van kan de toepassing 
wellicht bevorderen. 

, „ Outogorl* A, Bindmlddolan. 
IwpnIIng vim ; 

Hoortol|)l( sn Voinimi gewlohl ' 
(lloi'lvorlloit , y i ^ s » >i.)»i>iéi a ' . u i ' . • . . , 

> Tsmporatuunverhooalng en BlndtUd Naaldprost. . ,' ,' .' .' ' j , ' 
liDObt-, water-, gloei-, droog- en Kookprooven. . . i ^ , . , '. , . •*' 
Trek- on Drukproeven f S proeven n» 7 dagen i 
i'lliiiioid van niniiiiif., . , , .Mi , . . j , « i l . . , , ^ ' , ^ 

Soorlntend vnnrogen (water}. , .^7 , ' , ', , , 
Verandering van het Volnne. .'"." « ' i 1 ' . I . . 
Vollodlg ondenwek van een bindmiddel, (cement, traheni.), boitnniKle att'allè mor-

Doven goiperitloeerdo proeren .'.: S . , , , , , , , , „ , , so.— 86 
üopaUng van: 

Oplkibaarlield In aontannr • . ' , >.'>»•^•''! i * ^ ^ ! ago 
Klniclimir oplpibnnr In natron nauftohotding itoor inntannr. ! &! < > <*il' * 

Oattgorle A, B indmidde len . 
Vii'u i. mri' ON cii(H/<iKl>, 

I" 1'o !• I I il n (I - (1 ii in r il I, iinc,. 

Druk en trekvattbeld na 7 dagen benovenk iijnhold vnti maling t . . , , , . , to.— io 
9°. T r a i. 

Bepaling van; 
rynheld van maling, gloolverUen, oploitbaarheld In aoutauur ons. • V 7,— i 

Oatajorle B. Natuurlljka an Kunitmatiga fiouwstaanan. Aantal In te 
ra H M Am ' T ^ V " " ^ »i.„ ''''IIH- sendnn Hiukn, 
Oewloht dor swenen In looft. gftw. .iu irj«ii«>J. ,<»t)i«»«ov / i,5o e 
w„^U l» ,Sf.P , ir*W,0npoMll,h8W''''' ': „ 9.60 9 
wateropname , , , , .> |,0 ., 
Woeritand togon drukking . . . • I L - V J i , .: v . . I.. . J v l '.;{ '. "B 1 9 , - w 
Weeritnna tegen ouvrioison 'l') , .J-Ï-AIIVK^V , , • , , , 1 4 * . 1» 
Volledig oncioraook vim kwii^natlgo of imlmii'l||ko atoen, beituanüs uit slis Ülöiv 

boven geipeetfloeerde proeven. • • . . ' . . , 97,60 80 — 
'") "" bjpaUng «OH dm mmlaml ligm bmiiosm kan nitt uiMiulvnljli, riteh moei'allbd ie mmmi mvl de imünii van 

den u'Mrilana legut druk wofdm uUgciioird. Ds itukkon natuurlpe steen annvool moget|)k In kubnivonn van 6 oentlmetnr alldo to lovtiron bmlèv- en iinvimviiiii Kiiiii afgewerkt. 
Advleasn botrod îule hst gebruik van bouwmatorlalon mondeling of sobrlftelllk / 9.—' 
yoor het raoniternemen van trni, oomont, ena., door oni aefven on ds IlKplnati wordt/O60 por uur, otiis 

i'olii' en voi,lil||ilUiml.oii, lioroUnnd. 
Do moiiniom iiiooion vrsohtvry. aan bet proolktatlon worden goloverdi 
Do oon nvt eind der, formuljersni vormolrtp „rnHn/iLv/n" wordt voor aoovsr tras, osmenten on bouwiteenen 

bstrsft, alleen gegeven in het geval een volledig ondersook wordt verlangd. 
Prijsopgaven voor ondsrassklngon VHII strasn dnn borsngnnoemde msterlalsn, alsook olbonneraenten voor een 

iiopnald aantal beproevingen por Jaar, wonlmi volgens vaat te atsUon overeonkomiton doer ons sanucgnan. 
Reeds de dag volgende op die der toetending der materialen wordt het voorloop!^ 

onderzoek medegedeeld terwijl volgens de daarvan bestaande formulieren de littslag van 
alle onderzoekingen wordt vastgesteld. 

V ol e r l e l> 
Talrijk zijn de verschillende brochures ent. die In de laatste dagen aan de vakgenooten 

werden toegezonden, of op aanvrage verkr^gbaar, wij willen daarom aan enkelen herinneren 
omdat zij niet onbelangrijk zijn. 

De firma JAN HAMER & Co», Amsttrdatu IVlarnixstraat ,/(>2, gaf cene catalogus of 
prijslijst die aan een boekdeel gelijk, met bizonclerc sorg is uitgevoerd. Voornamelijk 
ten behoeve van het landbouwbedrijf heeft deze waarde. Die een goed Ingerichte land* 
bouwhoeve moet bouwen, raden wij aan, de catalogus eens te raadplegen waarin alle 
werktuigen voor de zuivering, vervoer en bewaring van melk zeer voltallig by elkander 
zijn opgenomen evenzoo voor de boter en kaasbereiding. Gasmotoren, weegtocHtelien, 
liften, ventilators enz. vormen het slot, eene verzumeling die werkelijk voor onte provinciale 
bouwmeesterfl veel gerief aanbiedt om kennii mede te maken. 
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De Heer J. KROON, RZ. ta Buiksloot bericht > per circulaire met enkele illustratien 
toegelicht, dat rietplanken in zijne fabriek worden vervaardigd. Die planken bestaan uit 
eene zamenstellihe van riet, gips en haar. 

Zij hebben de eigenschap weinig zwaarte te hebben, sluiten geluid en warmte af, zijn 
bovendien zuiver, wat bij anderen als vulling gebruikte materialen niet altijd gezegd kan 
worden. Voor lichte binnenmuren worden zij ter dikte van 0.07, 0.08, o.io k 0.12 M. 
aangewend. ledere plank is dan ongeveer o 30 M. hoog en is de dikte inwendig van 
holle ruimten vooraien. Hij dikke muren wordt de plank op de breedte gelegd, zoodat de 
verhouding dan omgekeerd is. Voor isoleering worden de planken tusschen vloer en 
plafond aan de balken opgehangen. Vooral bij kappen met zinkbedekking waar 
de warmte meestal onverdragelijk is — vormen zij een gewenschte 'afkoeling. Daartoe 
worden zij tusschen de kapspanten bevestigd. De • planken laten zich als hout be
werken, kunnen aangeschroefd of gespijkerd en zijn niet onderhevig aan trekken of 
krimpen. Ook in andere afmetingen dan de hier genoemde kunnen zij geleverd worden. 

De Heren JACOBI & SCIIÜTZ, Amsterdam, Reguliersgracht 65 en fabriek te Zeist, heb* 
ben zich gevormd tot eene Nederlahdsche fabriek voor ventilator-af koeling en verwarming, 
systeem Jacobi — Victoria. 

Dit systeem stelt zich ten doel, door toevoer van versche, gezuiverde, verwarmde, 
vochtige lucht, die met een persing van 5 m.m. wator kolomdruk in een fabrieks-
lokaal geperst wordt, de aanwezige bedorven lucht te verdringen en de zuivere luoht aan 
te voeren. Wij weten dat frissche lucht in onse fabrieken en werkplaatsen nog grooten
deels ontbreekt. Volgens het systeem Jacobi Victoria kan de hoeveelheid aan te voeren 
lucht vooruit vastgesteld worden en werkt de toevoer daarvan met groote nauwkeurigheid. 
Des zomers kan dezelfde inrichting tot afkoeling dienst doen. Kerkgebouwen en andere 
groote lokalen van deze inrichtingen voorzien, kunnen in zeer kotten'tijd zelfa bij sterk 
vriezend weder voldoende verwarmd worden en gezuiverd door toevoer van versche, niet 
drooge, verwarmde lucht. j ^ 

Juist dit laatste heeft een belangrijk voordeel. Verwarming brengt veelal opdrooging 
der lucht met zich, wat hier voorkomen is door het aanwezig zijn der vochtdeelen. 

_ . . j , - , ^ - . . . cement 
De Amsteraamscne fabrtek van ..— werken, systeem MONIER, Groote Witten-

yzer 
burgerstraat 108, 

Wat wij In de laatste afleveringen dikwerf behandelden, de cementwerken volgens 
Monier, worden thans ook hier te lande vervaardigt. Eene uitvoerige, met tal van illustra
tien toegelichte omschrijving, is tot dat doel door de fabrikanten verkrijgbaar gesteld. 
Daarin wordt vooraf de wijze van constructie besproken, en de vele proeven die voor de 
deugdzaamheid pleitten. Onder de verschillende werkstukken vinden wij ook de regen
bakken vertegenwoordigd. Juist voor onze zanderigfc lustoorden;, waar de regenbakken 
gewoonlijk ingekuild worden, vormt deze constructie een uiterst soliede vaste buitenwand. 
Gewoonlijk toch worden deze bakken door druk van water pf grond uiteengezet, wat 
bij deze constructie niet mogelijk is. Als voorbeeld wordt daarbij gewezen op een reservoir 
dat in weer en wind en bij vorst steeds vrij in de open lucht gestaan had met eene 
vulling van 1780 kilogram water. De wanden waren slechts drie centimeter dik en 
geenealei gebrek was op te merken. 

Doordien de constructie een groote druk kan weerstaan, is zij voor riolen zeer aan 
te bevelen, de lengten kunnen op 2 Meter geleverd worden, wat daarbij den aanleg veel 
gemakkelijker en billijker maakt. 

Daken, vloeren en gewelven, ook ondersteuningen van trappen worden er van ge
construeerd ; dit geeft in vele gevallen besparing van ruimten, en hebben de proefnemingen 
bewezen dat de draagkracht bijzonder sterk Js en er groote belasting kan worden opge
bracht. Het spreekt van zelf dat voor viijstaande artikelen, als bakken voor planten, 
kiosken, paardenkribben, parkbruggen, enz., de vervaardiging volgens dit stelsel groote 
duurzaamheid aanbiedt, en worden daarvan talrijke voorbeelden in de catalogus vermeld. 
Neemt men hierbij in aanmerking het brandvrije door deze constructie verkregen, dan 
gelooven wij, dat de fabriek-inrichting eene toekomst tegemoet gaat, waarin zij dikwerf 
door velen zal worden te hulp geroepen. 
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B O U W K U N S T . 

O n t w e r p W l n k e l h u U . 

soon F. J. M. CA It ON. Amsterdam. 

(Bij tie plaat.) 

Kinder de wegen, die hardnekkig volhouden in den bestaanden toestand behoort 
de Haarlemmerdijk te Amsterdam. Alleen een gedeelte van dien weg werd «onder reden 
deftig herdoopt in HaarlemraersJwtf, m w dijk en straat bloven overigens homogeen en 
wat was bleef. Gebeurt er dan eene wijziging, zoo wordt dit natuurlijk veel meer opge
merkt. Dat is ook het geval met de verbouwing waarvan wij hierbij den gevel en gedeelte
lijke platten grondfgeven, daarbij komt, dat de eigenaardige in en verdeeling, de goedgekozen 
materialen, maken dat het ontwerp aandacht verdient, daar het gunstig afsteekt bij de 
bouwkunat van voor een halve eeuw geleden, uit welken tijd de meest aangrenzenden, 
dagteekenen. 

De ontwerper deelt ons het volgende mede: 

De vraag werd mij gesteld om op het tamdijfc smalle maar diepe (3,50 x 25 M.) 
strookje grond een plan te maken, geschikt tot winkelhuis met al>,onderlijken opgang naar 
het bovenhuis en tevens met winkelkast zoo breed mogelijk. Daarom moest ik wel mijn 
toevlucht nemen tot de aanwending van een portiek. Door dit portiek de vorm van een 
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vijfhoek te geven bleef de uitstalkast zoo groot mogelijk als ware er maar één ingang en 

werd het anders lastige ongerief vermeden, dat men van af de straat de winkeldeur niet 

ziet. De gevel is opgetrokken van donkerroode friesche machinaal gebakken steen ver-

sicrd met banden, consoles, sluitsteenen, tympan, pinakel enz. van kunst-cementsteen. Het 

plint en raamdorpel zijn van escozijnschen steen. De rechtstandige zijden van het dak zijn 

gedekt met fransche leien, het platte gedeelte met hout cement." 

H e t b e w a r e n r a n c e m e n t . 

Ten onrechte worden dikwerf materialen achteruitgesteld bij anderen, die anders 

inderdaad den voorrang verdienen en dat alleen omdat de wijze van bewaring daarop van 

mvloed 1S. Vooral bij cement is dit zeer groot, waarom het zaak is, daarvoor zeer drcoge 

opslagplaatsen te nemen. Professor Meidinger deelt als gevolg van zijn onderzoek mede, 

dat dezelfde soort cement op drooge en op ten deele vochtige plaats voor de eerste soort 

een trekkracht gaf van I7.8 KG. en een drukkracht van 20i KG. voor de laatste f, c 

KG. en 143 KG Inderdaad een groot verschil, wat wel in overweging dient genome* te 

worden by hen. die veel cement moeten opslaan hetzij tot verkoop of gebruik. 

— 

Een Boormachine om steen te bewerken. 

Er is door den uitvinder Olaf Terp. een Deen. een boormachine uitgevonden, in staat 
om de hardste steenen. waaronder het graniet behoort, uit te booren. _ Deze bewerking 
spaart ontzaggelijk veel tijd- en steenverliee, daar de verkregen vlakken van uitgeboorde 
kolommen zoo zijn bewerkt, dat er niet veel meer overbewerking voor noodig is. Daarbij 
houdt het de laag der steenen meer ineen, die bij het gekloof zich onwillekeurig verwijdt 
Voor de vervaardiging van ligte stukken heeft dergelijke machine veel waarde, daar de 
steen zyne volkomene vastheid behoudt en lang niet zooveel stopsel behoeft als wij gewoon 
zijn, uit noodzaak te moeten gebruiken. 

O n t w e r p v o o r e e n g r a f m o B o m en t. 

D.t grafmonument is een der antwoorden op een prijsvraag, daarvoor uitgeschreven 
en wel dat met den eersten prijs daarbij bekroond. De ontwerper is de architect Sauerborn 
m Nienburg a W. Wij geven dit ontwerp om de hoogst praktische samenvoeging der 
deelen. Het kruis, de hoofdgedachte gaat onder den vorm daarmede geheel verschillend, 
met verloren en is de architectuur zuiver en eigenaardig bijeengebracht. Het zijn velerlei 
motieyen in een klein bestek die in de natuur geplaatst, bij eenige wisseling in kleur der 
materialen een bizonder goed effect moeten teweeg brengen, bovendien is het geheel nieuw 
gedacht, vergeleken bij de zich zoo volkomen gelijkende vormen die meestal worden 
toegepast. 



jniö.riïfji 

"^«^K; 

Ontwerp voor een öraftnonument. 



176 

V o o r k o m i n jr v a n o n 7 e 111 k k e n. 

Allerwegen wordt getracht ongelukkea tot eea zoo klein mogelijk aantal te verminde

ren. — Het kan daarom zijn nut hebben af en toe te wijzen op constructien, die als het 

ware gevormd zijn om ongelukken te maken. Wij willen daarbij op een dezer wijzen. — 

In de afgeloopen week waren wij getuigen hoe bij het omhoog halen van een zwaren jast, 

de vracht bleef haken tegen het zolderluik, dit uit de hengsels Hgtte, deed vallen op een 

dergenen die den last omhoog werkten, en daardoor twaar gekneusd werd. — Dat zulks 

niet meer gebeurt, is onverklaarbaar. Aan meest alle pakhuisinrichtingen hangen de vejelal 

zwane zolderluiken enkel op duimen. Staan zij open, dan is de wind of het vasthaken 

van een omhoog te brengen last dikwerf voldoende om de luiken o. 10 M. van hunne 

plaats te heffen, en vallen is onvermijdelijk. Het is zulk een gering onderdeel onzer con

structie en daardoor veelal vergeten. Waarom zijn die duimen niet wat langer en weerhoud 

een opgeschroefde kop het van de plaats gaan. Wil men het luik ligten, dan is het af-

schroeven der koppen een geringe bezigheid. — Wij geven dit in overweging niet alleen 

voor zolderluiken maar ook voor deuren, vooral bij stallingen zoo in steden als aan boenen-

plaatsen, die meestal enkel aan duimen worden afgehangen en bij de minstejaanrijding 

kunnen overvallen. 

Fabriekschoorsteenen van roet te bevrijden. 

Daar het schoonmaken van hooge fabriekschoorsteenen weinig gelegenheid hiervoor aan-

biedt, doordien de oven veelal werkzaam blijft, zoo past men daarop een middel toe dat al het 

aanwezige roet in voldoende mate verdrijft. Op een papier wordt buskruid aangebragt en 

dit midden onder de schoorsteen gelegd. De oven wordt korten tijd afgesloten, het papier 

aangestoken en de ontploffing verdeelt al het roet dat zich langs de wand heeft gevestigd. 

Het komt er echter op aan om de hoeveelheid zoo te nemen, dat de ontploffing niet te 

sterk is waardoor het metselwerk kan uiteenzetten. Daartoe wordt een hoeveelheid van 

50 Gi. aangeraden. - • Tot gunstige uitwerking wordt een bol in de schoorsteen gehangen, 

die door het kruid omhoog geperst de geheele rookgeleiding zuivert. Levert de ontploffing 

geen gevaar voor het metselwerk, waarvoor wij altijd eenige vrees zouden hebben, dania 

dit middel zeker het meest spoedige om de rookzuivering te doen plaats vinden, vooral 

bij die rookgeleidingen waarin de opening gelijke afmeting behoudt. 

Ren a n d e r m o n n m e n t . 

Een der belangrijkste feiten op het gebied onzer kunst is zonder twijfel de stichting 

van de Vosmaerbron. Wie die slechts, al ware het ook nog zoo weinig, aan kunst heeft 

gedaan, weet niet dat er een Vosmaer is geweest, de man die veel, zeer veel deed 

voor die kunst, die nimmer in gebreke bleef een weldadige critiek te voeren waardoor 
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menige afdwaling op kunstgebied werd hersteld, menigeen geleerd hoe Mf moest hande-
len, om dat groote geheim te leeren kennen, dat kunst wordt genoemd eh alles adelt wat 
er mede in betrekking staat. 

Vosmaer heeft niet voor hiet geleefd, en daarom was een hulde aan hem, een blijde 

voldoening voor velen. Die hulde zou in den vorm van een Vosmaer-bron in de Scneve-

ningsche boschjes verrijzen, 't Is dezer dagen geschiedt. Een groot man, de alom geëerde 

Alma-Tadema, hij die zoo schoon op doek en paneel weet te tooveren, dat scheiden er 

van niet dan noode wordt gedaan, hij nam de taak op zich, den grootcn kunstvereerder 

een waardig monument te denken en het daar verrezen' werk, is zijn ontwerp. 

't Was een misgreep. Ieder van Rembrandts schetsen tot zelfs den geringsten toe, al 

spelend saamgebracht, kenmerkt den onvergelijkelijken kunstenaar. Op zfjh terrein blijft 

Mf' overal den meester. 

Maar bouwmeester was hij niet. Datzelfde kan men *eggen bij de beoordeeling van 

Alma-Tadema's bron-ontwerp. Al zullen velen het als heiligschennis beschouwen, dat dit 

wordt geuit, omdat zij door de glans verblind het minder goede niet kunnen beschouwen, 

maar wat voor Vosmaer werd gesticht, is een samenvoeging van vormen allen even schraal, 

allen even weinig bij elkander passend, dat men meer aan een gril dan aan ernst zou 

gelooven. Die Dorische kolom, ter halver hoogte afgezaagd, daarop gereed om ieder 

oogenblik door een ander te kunnen worden verwisseld, het borstbeeld van Vosmaer. — 

Voor de zuil een klaauwstuk of console die aan de Neo Grec doet denken en waaruit de 

magere waterstraal valt in een vaas, waarvan de vorm wel zoo karig mogelijk gekozen 

is, het een met het ander op drie blokstukken gesteld, maakt een echt armzalige voorstelling. 

Wij maken er den grooten Tadema geen verwijt van, het is zijn werkkring niet. De 

praktijk maakte de vormen die hij zich zelf wellicht zoo idealistisch mogelijk heeft voor. 

gesteld, zoo nuchter, dat het jammer is Vosmaer dien scherpen ziener door zulk eene 

opeenstapeling te vereeren. Wat zou hij zelf gezegd hebben over zooveel karigheid. Wij 

zien de spectatorplaat door zijn aanwijzing als spottend gevuld. Toch heeft bouwkundige 

leiding bij de uitvoering niet ontbroken. Is die voor Tadema's roem gezwicht, dan is het 

te bejammeren, dat geen moediger tot dit feit was geroepen. Ontwerper en stichting had 

het ten voordeele gestrekt. Nu is het wel zoo middelmatig mogelijk en dat in een tijd. 

waarin onze jonge krachten blijk geven van zooveel geest, en liefde voor het schoon. 

Waarlijk Vosmaer heeft beter verdiend van hen, wien hij steeds beter wist te geven 

Middelen om kleedingstnkken en pakpapier voor water ondoordringbaar te maken. 

Door II. J. WALLE. 

Om kleedingstukken voor water ondoordringbaar te maken, kan men met succes van 

het volgende mengsel gebruik maken, namelijk: lost men in 32 liter regen- of grachtwater 

(gezuiverd) 1 kilo aluin op; in een zelfde hoeveelheid water lost men 1 kilo azijnzuur-lood 

op ; welke beide oplossingen men daarna door elkander mengd, waarop een neerslag ont-
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staan aal, bestaande uit zwavelzuurloodoxyde. De aldus gemengde vochten worden in den 
loop van den dag verscheidene malen omgeroerd en daarna laat men het stil, ter bezin-
king, staan. 

Den volgenden morgen tapt men het bovenstaande heldere vocht ai, hetwelk eene 
oplossing is van wijazure aluinaarde. In deze oplossing behoeft men de stoffen, die men 
ondoordringbaar maken wil, slechts te wecken. Gewoonlijk moeten deze er één uur lang 
in blijven liggen, alvorens er geheel mede doortrokken te zijn; natuurlijk moeten ze van 
tijd tot tijd gekeerd en verlegd worden. Vervolgens legt men de stoffen in ruim regen-
water, maar ^ mogen niet uitgewrongen worden; daarna hangt men ze in de schaduw 
op om te droo^ren waarna ze tot gebruik gereed ^ijn. 

Om pakpapier ondoordringbaar te maken voor water, neemt men volgens Prof. 

Muschamp 680,4 gr. aluin en 113,4 gr. witte zeep, welke men in ongeveer één liter water 

oplost; in een zelfde hoeveelheid water lost men 56,7 gr. Arabische gom en 170, gr. lijm 

op; beide oplossingen worden goed dooréén gemengd en verwarmd. In dit vochtmengsel 

wordt het papier geweekt, waarna men het tusschen twee pletrollen laat doorgaan en ver 

volgens laat drogen. 

Wanneer men zoodanige pletrollen niet bezit, of in de gelegenheid is er gebruik van 
te maken, kan men door het eenvoudig ophangen van het papier, om het te doen afdrup-
pelen en van zelf te droogen, het beoogde doel bereiken. 

Deze eenvoudige wijze van bewerking kan in vele gevallen nuttig zijn waar niet altijd 
de middelen voor de hand liggen of wel te kostbaar zijn die tot dekking en bescherming 
tegen vocht vareischt worden. 

De spoorwegr'Tladnot te Amsterdam. 

Een nieuw middel ter voorkoming van ongelukken, 20 September 1890 van Rijkswege toegepast. 

Voor namaak gewaarborgd. 

Kalk en steen 

Een hoop dooreen, 

Gedragen op palen 

Tot molm gemalen, 

Geen bodem er onder 

't Is waarlijk een wonder, 

Hoe wordt gevraagd 

Dat het nog draagt? 

Och wilt ge 't weten 

Waar de kracht is gezeten ; 

Haast niet te gelooven — 

Die zit van boven, — 

Rijdt maar weer lustig 

De puinhoop is rustig 

Men lijmde 't is waar 

De boel aan elkaar — 

In de geschiedenis leest men later 
»Mtt kram-cemeni en met wat water 
Werd twintig September van ons 

(heden 
De viaduct versterkt en (bleef 

(bereden". 
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P R I J S V R A G E N. 

Het zoo gunstig bekende genootschap Mathesis Scientiarium Genitrix te Leiden heeft 

eene prijsvraag uitgeschreven. Dat geschiedt alle vijf jaren uit de rente van een fonds

gesticht bij het honderd jarig bestaan van het genootschap. Die stichting had 17 September 

1885 plaats, zoodat het nu de eerste maal is dat daaraan gevolg kan worden gegeven. 

De medewerking is zooals uit de hieronder volgende bepalingen blijkt beperkt tot de 
leerlingen van het genootschap. 

HST MAICJtN VAN ÏBN OKTWIBF TOO» KHM EOISL MIT IIKSTAUHAÏIE IN BBK PBOVINOHSTJLD. 

Artikel 1. Er wordt vflrontlersteU dat het gebouw sal geplaatst worden aan een plein, op den boek ran eene 
ruime Btraat. 

Omtrent de te gebruiken oppervlakte wordt men vrijgelaten. 
Artikel 9. Het moet bevatten ; 

o. Sousterraln, waarin de noodlge keukens, wUn-, bier- en provlglekelders, bergplaatsen voor brandstoffen, 
vertrekken voor dienstpersoneel, ens. 

b. Begane grond, eenigszins boven de straat, waarin oonversatleaaal groot 160 MS, restauratiezaal groot 10O 
M8, blUartzaal voor S blljiu-ts, garderobe, riïlme buffetten, dessertkamer, portlersioge, spreekkamerlje, enz. 

c. Eerste verdieping, waarin oonversatiezaai, eetzaal voor 40 personen, dessertkamer enz. 

Voorts op deze en desverklezende voor een deel op eene tweede verdieping in het geheel 20 logeerkamers van 
venchlllende grootte, waarvan 4 met aangrenzende zitkamer. 

d. Zolder, waarop vertrekken voor dhnstperaoneel, bergplaatsen enz. 

Bad-, strijk- en mangeikamers, bergplaatsen enz. en op iedere verdieping ruline portalen, gaagen, trappen en 
privaten, benevens daar, waar men dit het gesohlkst acht, eene woning voor den hotelhouder met aftonderlöken 
toegang. 

Artikel 8. Verlangd worden : 

«. De plattegronden van al de verdiepingen met Ingeschreven bestemming der lokalen. 
b. De gevels aan do openbare straat. 

f. Zooveel doorsneden als voor eene goede beoordeeling nöodlg z|)n. 
Alles op eene schaal van 1 & 100. 

d. Een travee van den bnitenopstand. 

«. Een gedeelte binnen-ordonnantie van een of meer der voornaamste lokalen. 
(2 en o op eeno schaal van l & 20. 

De w|)zo van bewerking der teekeningen wordt vrQgelaten. 
Artikel 4. Er worden twee prijzen uitgeloofd. 

Voor het beste Ingekomen antwoord eene som van f 800 en een grooto zilveren medaille. 
Voor het daarop volgend antwoord een groote zUveren medaille. 

Indien naar hot oordeel der Jury de Ingekomen antwoorden voor de uitgeloofde pr||cen niet In aanmerking 
komen, of geen uitspraak kan gedaan worden omtrent den voorrang van een of meer antwoorden, wordt het recht 
voorbehouden, tot gedeeltelijke toekenning of tot verdeeling der uitgeloofde geldsom. 

De ten volle bekroonde antwoorden worden het eigendom van het Genootschap. 

Gedeeltelijk bekroonde antwoorden alleen dan. wanneer de toegekende belooning wordt aanvaard. 
Artikel 6. De antwoorden worden ingewacht vódr of op den laten Maart 1861 b|J den le-Seuretarls van het 

Genootschap, gemerkt met eene motto en vergezeld van een met «en verzegelden naamtrlef, waarop van bulten 
hetzelfde motto voorkomt en tevens een correspondentie-adres. 

De mededinging Is alleen opengesteld voor ond-leerllngen van de school van het Genootschap, die na 17 Sep-
tomber 1885 het ondervr|Js hebben gevolgd. 

Artikel 6. De Jurl lal bestaan nlt de heeren W, Kok en D. E. C. Knuttel als bestuurders, en de heeren W. 
C Mulder, J. van Sluis en M. 4e Jongh als oud-leeringen van het Genootschap. 
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All «rondilAff voor do booordeelinf dor pfetoon iOa da rolgundo pnnlón vnaff e'sleïd i 
voor plattegronden - -bMgiteni 10 punten 

n ««vele , 8 „ 
» lloOI-MIII'lloil Q 

n Unaenordonnantle „ S o 
t, teekenwerk , H 

De punten, aan leder der ondordeelan toosokend. «nllon voor olk antwoord lamensoiteld de rannorde bepalen. 
Pe Oonunluto branst eelirlftolljk een mat redonen oinkl.Ud oordeel over iedar tnaakomta antwoord «lt. waar-

van anohrl(t aan eiken mededinger wordt ujtgeretkt. 
De ontwerpen aullen In bot openbaar worden tentoongeitold. 

NaniciiH bOt vci-iMininil HugtllDr. 
17 September 18P0. •> r «„ .„„ , 0 

1 ••|,'';i'- t- _
 p' J- Qnomr, lo-Simrit^li 

r r u H v r mi if Kerk Apeldoorn. 
ledere kerk heeft zijn martelaren. Uit.de pnthujlingen die over de prijsvraag voor 

een kerk te Apeldoorn al aan het licht komen, blijkt, dat de ApeUoornsphe kerk deze ook 
heeft en wel onder de bouwkundigen. De handelingen tegenover een tweetal bouwkun-
digen zijn verre van billijk, maar ook die tegen alle bouwkundigen in het algemeen is 
even onredelijk. Waartoe uitsluiting, waartoe, liet de Maatschappij tot bevordering. Ier Bouw 
kunst zulk een omvangrijk rapport stellen, wat l.ij prijsvragen moest betracht worden? en 
waarom wordt daar zoo dikwerf b̂J het stellen van een prijsvraag zoo geheel vanafgewe-
ken door dt pnjsuitschrijvers f Men houdt beoordeelingen met toewijzing van punten alsof 
het een examen betreft, wellicht wordt het later als 1», de renbaea (het verschil 1. een 
neuslengte), men groepeert zijn vrienden om zich heen of het .«en. onderlinge buitverdee-
ling geld het zijn nieuwe aanwassen aan de plant prijsvragen tot heden gelukkig noe 
onbekend, maar die gevaarlijker /.ij., dan de oude Op die wijze keeren wij terug op een 
vergeten weg onder nog moeijdijker omstandigheden. Het is te wenschen dat de winter-
campagne m elke vereeniging dat onderwerp eens ter hand doet nemen, want anders 
dreigt het gevaar te vergrooten en behooren de prijsvragen geschrapt uit fa* dagelijksch 
leven, en tot de onder onsjes. Wellicht treden wij dan nog eens op het terrein van den 
aannemer om den bult maar onderling to, verhaspelen voor de toewt|zlng. 

Een enkel woord over elfen werkkring. 

MiHiSu.Plaat bai!Ca 0 n f geWOae U i t g a v c toe8«egd, wordt met de volgende aflevering 
ST\ T , ^ ^ WiJie Van V C r : 5 C n d i n e n o K a l omslachtig is, doordien de 
pUat in kartonnen rol moet besloten worden, kan het gebeuren dat de aflevering aan 
enkelen wat later dan gewoóntljk komt. Wij wijzen hierop vooraf. De plaat stelt voor 
btadsgezicht te Veere naar een schilderij van Springer, berustende op het Rijks-Musewn. 
Aangenaam zal het ons ẑ n, wanneer dit aanleiding mocht geven, dat de uitgave zich 
meer en meer verspreidt Wij zijn reeds talrijk, maar vier gulden is wlnig en wij trachten 
IZr1 e ^^ Wanneer ^ leder in Zijn ^ noS «ns wilde uitzien, dan kan S 
Z i T ' " V ^ Ve;gr00t

v.en wiJ 2 0 u d e vo*tgaan steeds meer te kunnen lieren omda 
ZTJ™ 00*deJ*l*eenlciM 0Pe« «taat. Ons land is klein, daarom elke onderneming 
d e«„ri • . ^ 8POedlg beperkt' 0ntbreken er dan fl08 *« ^t aantal b o v S 
diegene, die wij daaronder gaarne opgenomen zagen, dan is de grens nog spoediger bereikt. 

„ft, ïï i, T " , ^ ^ 0 m d a t Cr n o g z o o v c l e Plaat8en Ĵ", waar wij de uitgave nog niet hebben kunnen aanbieden. w w » 

^ a n / Z J i l - C0'K!-ti!;n ^ . W wij' ^ w i c v i c r iatflekenaren aanbrengt, de 3de jaargang decoratie-motieven ten geschenke ontvangt. 
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M 21. VI . IFDK J A A R G A N G . 8 October 1890. 

B O U W K U N S T . 

O n t w e r p e e n e r v i l l a , 

door w. J. BRANDTS. 

(Bij dt plaat.) 

ke villa op onze plaat voorgesteld, heeft een «eer eenvoudige grondvorm. De 
hoofdverdieping bevat salon - - woonkamer — eetkamer - - serre — trapportaal en vesti
bule ens. Op de eerste étage bebinden sich de slaap- en logeerkamers, in het sousterrein 
•de keuken en bergplaatsen. De gevel heeft met de verschillende verdeelingen en uitbouw, 
een reer afwisselend karakter en geeft het landelijke goed terug zonder dat daarbij 
toevlucht is genomen tot velerlei versieringen. De vcreeniging van natuurlijke en gebakken 
«teen, benevens de overstekende kapgedeelten, maken een gunstig geheel. 

Een hoogNt l i e l a u g r U k b o u w w e r k . 

Amsterdam telt onder zijn huizenrij er thans een dat nu de laatste omheining is weg
genomen terecht aller aandacht trekt. Het voor bijna twee jaren geleden nagenoeg vol
tooide fercoel, op de Heerengracht bij de LeidschBgfffdht, Wfl ieder Amsterdammer bekend 
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om den zoo flink van verhouding zijnde gevel, was inwendig geheel naar den eisch van-
ons heden ingericht, toen alles een prooi der vlammen werd. De gevel had zooveel 
geleden dat bij herbouw, deze moest vervangen worden, velen zagen hem noode gaan. 
Het was zulk een goed deel van de zoo lang bijeen gebleven omgeving. De verdienstelijken-
en nog jeugdigen bouwmeester A. SALM Gbz. had de leiding over dat werk. Ging omtrent 
het vernietigde een algemeene roep, wat betreft de tkunstvolle wijze waarop alles was 
gedacht en uitgevoerd, toen de geheele ruimte op nieuw moest verrijzen, was de aandacht 
van ieder, hetzij vakgenoot, of kunstbeoefenaar, natuurlijk daardoor op die plek gevestigd. 
Het werk is voltooid en hoe verschillend ook de beoordeelingen mogen zijn, daarin stemmen, 
«ij allen overeen, dat een talentvollen arbeid is geleverd. Van waar verschil waar zooveek 
la te waarderen. De bouwmeester die de fransche school heeft doorloopen. die in de 
geschiedenis dier kunst veel leerde kennen dat inderdaad groote kunstwaarde heeft koos-
«jn bouwstijl uit die tijden en bracht de herinnering, daarvan over in eene omgeving zoo-
geheel in tegenstelling daarmede. 

Alles wat aan de dagen der Fransche rennaiasance herinnert, bewaard in zoo menig 
kasteel, dat op Frankrijks bodem gespaard bleef in een tijd. toen het ontzag voor de kunst 
met alle andere ontzag gevloden was. die vormen koos de bouwmeester tot de zijne en 
zoo kwam een vreemdeling te staan daar waar voor eigen kunst uit vroeger dagen en zoo 
ak,m gewaardeerd, de rechte plaats had geweest. Het la het eenige dat on. bevreemdde 
Maar rekenen wy dat bezwaar niet. De bouwmeester die vrij in zijne keuze was, kan juiat 
door de overbrenging van die vormen, getracht hebben onze wel wat alaafache „avolgine van 
het verledene te verbreken en nieuwe denkbeelden te planten op een terrein dat anderr 
kana heeft vrij eentonig te worden. Ook in vroeger eeuwen waa dat het geval 

Hoe zijn de motieven der bouwkunat in Denemarken niet gewiaaeld met de onze e* 
ia daann eene groote gelijkvormigheid te herkennen. Bij zulk eene opvatting valt er veel 
voor te zeggen en wijat het ons den weg om ook het goede door anderen gedacht te 
raadplegen, waaruit zich nieuwe vormen kunnen ontwikkelen. 

Het bouwwerk, een huia voor een rijk burger, geeft de beteekeni. daarvan volkomen
terug Het geheel j . njk. Zoo door vorm. verslering, en het met kwistige hand aange-
brachte goud, dat de hooge kap tegen het luchtruim afaluit en van daar ala vloeiend 
langs de regenafvoerkanalen benedenwaarta daalt. 

Het ia een gevel vol van geest en leven, in zijn aoort meeaterlijk. Wel hebben de 
verachdlende beeldhouwwerken dat ragfijne wat eerder aan de atmoafeer van een boudoir' 
doet denken, dan aan den guren wind, die van de overzijde af. juiat die plek ala mikpunt 
k.eat en waar een flinken hak en een houw meer voldaan zou hebben, daar een goede' 
beachouwing alleen op afatand moselilk ia en d,. i,;,..- „-k- t . . 
T. ,. ' P JK ls e n d e h l e r gebezigde veraieringen in de 
italiaansche renaissance doen wee vallen, om -dl*...., ,i,. IWAMIS- ! 

«.5 vouon, om aueen de hoofdlijnen te doen zien, die 
weder niet tevreden zijn, gezien te worden zonder hun rijken tooi. 

De fransche woonhuizen eigen, waarvan te Parijs zoovelen ona lang, de Boulevard, 
bekend z^n, Waar een groote hoofdtoegang gelegenheid biedt met rijtuig de woning binnen 
te trekken, .a ook h.er het ge^aL Eene dergelijke hoofdingang sluit den weg af. waarover 
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per rijtuig het achterdeel der woning wordt bereikt, alwaar de stalling, even breed behan
delt, aanwezig is. De toegang tot het woonhuis, ter iijde in dien doorrid aangebracht, 
wordt daardoor wel wat aan het oog onttrokken. 

Hoe de binnenverdeeling moet zijn, zij is ons onbekend; maar naar het uitwendige 
te oordeelen, wel in staat, om te maken, dat onder de bouwmeesters die in lateren tijd 
genoemd zullen' worden, wanneer andere geslachten regeeren, de naam van den bouw-
meester A. SALM Gbz. zal voortleven. Zijn werk heeft er aanspraak op, omdat het getuigd 

van ernstige studie en edele kunst-opvatting. 

Kopet-amalf fama « is l o l d e e n 

Dit amalgama, »Koper-amalgama van Gersheim" genaamd, heeft de eigenschap, om 
In warmen toestand, week en kneedbaar als was te zijn, en wordt afgekoeld binnen een 
paar uren seer hard. 

Het is uitmuntend bruikbaar bevonden tot het soldeeren van metalen voorwerpen, 
welke men niet aan het vuur kan of mag blootstellen, zooals bijouterilin, kunstvoor
werpen enz. 

Dit soldeer kan men tusschen de vingers week maken en allerlei vormen geven; aan 
glas en porcelein, zoowel als aan metalen, hecht het zich sterk en kan derhalve ook ge 
brulkt worden om gebroken voorwerpen weder aan elkander te vereenigen, tot welk doel 
het de beste mastiek overtreft. 

Om dit soldeer te bereiden, neemt men ao tot 36 deelen zuiver koper, hetwelk men als 
poeder verkregen heeft door het met zink uit zuiver kopervitriool neer te slaan; op dit 
koper-poeder giet men vervolgens geconcentreerd zwavelzuur tot dat men eene deegachtige 
massa heeft, voegd er daarna 70 deelen kwik aantoe en mengt alles goed dooreen. Zoodra 
de vereeniging is bewerkstelligd, wascht men het product met kookend water uit en laat 
het dan tien k twaalf uren staan. De bereiding kan geschieden in een ijzeren of porce-
leinen schaal. 

Het wordt zelfs zoo hard, dat het even als filver en geel koper politoer aanneemt. 
Het is in zwakke zuren, alcohol, ether of kokend water onoplosbaar. Om het te gebruiken 
moet men het verwarmen op 375° C. of nagenoeg de viervoudige hitte van kookend water. 
Om er mede te soldeeren is het voldoende het zoo week als was te maken; de aan elkan
der te vereenigen vlakken moeten goed schoon en vrij van oxyde of aanslag zijn. Men 
laat na de bewerking de voorwerpen een halve dag staan, dan is de verbindig onverbreefc» 
baar tot .stand gekomen. 

H. J. W. Jr. 
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H y d r a u l i s c h ) ' K r a a n . 

In Bremen is dit jaar eene belangrijke tentoonstelling gehouden, waarop zeer vele 

inzendingen aanwezig waren, daaronder is ook de Hydraulische Kraan op nevensgaande 

figuur afgebeeld. Deze kraan heeft een draagvermogen van 1500 K.G. De last kan daar

mede 15 Meter omhoog en 10 M. benedenwaarts gelaten. Wat het voornaamste hierbij is, 

vergeleken bij dergelijke in

richtingen, is, dat de kraan-

rust op'» een ijzeren onder

stel, waarvan de steunpun

ten zoover van elkander zijn 

geplaatst, dat locomotief en 

waggons hier tusschen zich 

kunnen bewegen. De wag

gons rijden na gelost te zijn, 

voort en zoo is het moge

lijk een geheele treinlading 

op zeer gemakkelijke wijze 

te ledigen. Bovendien be

spaart dergelijke inrichting 

ontzachelijk veel tencia ea 

is op smalle havenhoofden-

het gebruik zeer doelma

tig. De last wordt hij deze 

kraan niet door een ket

ting uitgeheschen maar door 

een staaldraad, wat bijna 

geen geruisch veroorzaakt, 

hetgeen bij kettingen al

tijd het geval is. De kraan 

wordt door 50 athm water

druk in werking gebracht. 

Terwijl de last omhoog gaat,, 

draait de werkman deze gelijktijdig naar de losplaats. "^Het geheele bovendeel is beweeg

baar, terwijl hei huisje van gegolfd plaatijzer saamgesteld, zoo is gesteld, dat de machinist 

overal een goed overzicht op heeft. De kraan is gemakkelijk vervoerbaar, daar onder het 

benedepstpl wielen zijn, welke bij het uithijschen aan^de rails worden vastgeklemd. 
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B o u w e n m e t s p o e d . 

Ons geheele leven kenmerkt zich tegenwoordig door een zenuwachtige haast alsof wij be

vreesd zijn dat de taak ons opgelegd, onvoltooid moet overblijven. Nauwelijks is de schutting 

voor een werk geplaatst of er wordt reeds gesproken over de feestelijkheden, die bij de ophanden 

pijnde voltooiing zullen plaats hebben. - - Waar moet het heen ? De jaren, vroeger noodig, 

wo;den in maanden veranderd, gaat het zoo voort, het zullen spoedig uren zjjn, en het 

slot van de rekening is, dat de bouw er de dupe van wordt. Kalk en steen hebben geen 

tijd om behoorlijk aan elkander te groeien, all̂ É i r een nattfe, drijvende massa, die vaa 

buiten dicht gezet, van binnen betimmerd, eindigt met buigen of bersten, en de krom

getrokken paneelen, de Uiteengeschoven verstekken, de breuken en sdheurtfn die zich overal 

vertoonen ; zij 'vormen allen zoovele verwijten aan het adres van den bouwmeester, dat 

deze wanneer hij niet zonder gevoel is, kan zeggen dat het' met zijn zielsmst gedaan is. 

Het werk waarvan Hij zich zooveel roem heeft gedroomd, is een gescheurde adreskaart, 

waarvoor hij beeft om dezelve onder de oogen te krijgen. U Zoo is het nieuwe kortstondig 

van aard, en gaat vroeger in' handen van dttï élboper ovei1, dan zoo menig oude, die 

nog ongeschonden op zijn grondvesten staat. Het is zeker te bejammeren. Voor onze bouw-

meesters is het een moeielijk geval. De patroon wil het eenmaal zoo, de vraag wordt 

gesteld: * kunt gij fut niet, welnu éen ander kan het wel", en dien" ander reeds lang op den 

uitkijk staande, heeft al een quasi-ontwerp gereed, met de volkomen juiste berekening 

wanneer of alles op het uur af voltooid kan zijn. Die wetenschap doet het hoofd voor den 

zwaren eisch buigen eh de zoo zondige weg wordt ingeslagen. Toch is lel in het belang 

van alles wanneer daarmede gebroken wordt. Boiiwen is meer dan een middel om in den 

kortst mogelijken tijd materialen te verwerken, het is een studie'om die mateHalen zoo 

met elkander te verbinden, dat het een het ander nfet tot schade is. Die bemerking werd 

door ons gemaakt bij de beschouwing van een pas voltooid werk. De schütting/die slechts 

enkele maanden het bouwwerk aan het oog onttrokken had, viel weg en van den een op 

den ander ging de lof over de uitvoering, dat dat alles in zulk een korten tijd' was ver

kregen. Breede stukken hardsteen gaven een sólted aanzien, maar de breedte en het uiterlijk 

waren niet voldoende om de gebreken te ^erbergen> die' overhaaste arbeid met zich brengt. 

De reeds zware stukken waren zoowel door eigen gewicht, als door de spoedige belasting 

zoo opeen genepen, dat al de aaneensluitingen de angstige sporen verrieden waarin de 

massa zich bevond. Het zijn van die gebreken, die aan lateren van grooteren omvang vrij 

spel laten. Bij meer tijd had daarvan minder sprake geweest. Doch niet alleen dit, wanneer 

de bouwmeesters dergelijke toestanden bevorderen, wat zullen dan wel de onverstandigen 

doen, zooals onder de eigenbouwers helaas zulk een legio wordt aangetroffen. Want min

der goede gewoonten vinden de gewilligste navolgers. Het is dan ook niet om den gele-

verden arbeid in discrediet te brengen, dat wij hierop tfijzen, maar alleen om een voorbeeld 

te stellen door die gejaagdheid in het leven geroepen, en wel waardig om door onze bouw-

meestere in overweging te worden genomen. Wij mogeh toch aannemen, dat de bouw

meester meer liefde voor zijn werk koesterst en het langduriger bestaan toewenscht, 
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dan zijn eigen loopbaan. Is er dan verdiensten in zijn werk, dan zal het nageslacht 

daarover recht spreken, even als wij hetrdoen over de vele monumenten, ons door onze 

voorgangers nagelaten. Dat is ook de roeping on«er kunst. Door de aard der materialen 

wordt zij het onvergankelijkst; waar zoovele andere kunsten dat missen, trachten wij er 

dan ook na door verkeerde toepassing er die deugd niet aan te ontnemen, tenzij dat wij er 

ons over moeten verheugen, dat het beter is dat onze nakomelingschap maar niet ziet 

/toe wij de kunst io praktijk brachten. 

De WereldtrnlooDsleUinsr te Chicago. 

Al meer en meer verkrijgen de plannen een yprm tot verwezenlijking. Men zal 

daarvoor een terrein nemen groot 90 Acres. Bovendiqj is voor de landbouwtentoonstelling 

een aangrenzepd park beséhikbaar, 500 Acres groot. Het ligt alles bij het Michiganmeer, 

in de onmiddelijke nabijheid der stad. Het reeds vroeger door ons' besproken plan, dat 

men had, om al de gebouwen te vereenigen in een geheel rond gedeelte, waarvan het 

midden door een toren zou ingenomen zijn, waaraan de ^ap voor de omliggende gebouwen 

als het ware zou zijn opgehangen, schijnt nog niet ge^pl verworpen. Die middenpilaar 

of toren zou dan 1492 voet hoog worden, op den beganen grond 66 voet in doorsnede 

zijn en op een hoogte van 1000 voet geminderd tot 40 voet. Op de van dien toren uit

gespannen draden rusten de daken voor de tentoonstellitig-gebouwen, welke draden worden 

verbonden aan een muur op 1500 voet van den toren geplaatst. Allerlei too verachtige 

plannen worden hieraan vastgeknoopt: zoo wil de ontwerper binnen de muren een kanaal 

aanleggen van 100 voet breed, waarop allerlei vaartuigen kunnen vereenigd worden. Om 

den toren zou een platform komen, dat in draaiende beweging 50.000 menschen in de 

gelegenheid stelt een rondgang door de expositie te mal^n. 

De geheele bouw zou van spoorstaven geschieden, die later weder bruikbaar zouden 
kunnen zijn, en voor den bouw slechts een jaar noodig wezen. Al die voornemens vereischen 
echter nadere bevestiging. Het kan wel een weinig humbug zijn. Zooveel is zeker dat 
met ernst aan de volvoering der expositie wordt gedacht, wat alleen reeds een merkwaardig 
feit is, wanneer men rekening houdt met het vele i^euwe dat in Amerika in de laatste 
jaren het licht zag. 

Vernis voor kaarteu en teekenln^en. 

Een vernis voor kaarten en teekeningen, door boekbinders veelal met het meeste 

succes gebruikt bestaat volgens Eisner uit de bereiding van 50 gram Schellak, 25 gram 

Mastix, 25 gram Benzoë en 25 gram Sandarak; de aldus gemengde poeders van deze 

harsen lost men in 1 pond absolute alcohol op ; eerst als de oplossing volkomen en helder 

is, voegt men er 25 gram Venetlaansche terpentijn bij. Kaarten, teekeningen enz. eenmaal 

met dit lak bestreken droogen spoedig en de gedroogde oppervlakte is scfaoonglanzend 

en elastisch. , H. J. W. Irw<„ 
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H e t v e r g l a z e n v a n IJzer . 

Om ijzer te emailleeren of te verglazen, volgt men het onderstaande voorschrift. 

De ijzeren voorwerpen welke men wil emailleeren, worden eerst met zout en verdund 

zwavelzuur blank geschuurd, daarna afgewasschen en gedroogd. Men bestrijkt vervolgens 

de oppervlakte met behulp van een borstel, met eene oplossing van arabische gom; door 

middel van eene fijne zeef strooit men hierop het email-poeder of glazuur, tot dat de 

oppervlakte er zoo dik mede bedekt is, als men de email-laag wenscht te maken. De voor

werpen worden vervolgens gedroogd in een oven, welke tot 1000 C. verwarmd is. Zijn 

zij voldoende gedroogd dan plaatst men deze in een fornuis, dat rood-gloeiend gemaakt 

is, 'ten gevolge waarvan het email-poeder tot eene gelijkvormige huid smelt. Daarna worden 

de voorwerpen, om langzaam te kunnen afkoelen, in eene warme kamer geplaatst Afge

koeld zijnde, worden deze voor de tweede maal heet gemaakt en op nieuw evenzoo 

afgekoeld. 

De samenstelling van het email-poeder of glazuur bestaat uit 130 deelen poeder van 
flint-glas, 20 deelen koolzuure soda en 12 deelen borax. Deze voorwerpen worden in een 
kroes tezamen gesmolten, en dan tot poeder gewreven. 

Dit glazuur is vrij van eenige voor de gezondheid schadelijke zelfstandigheid. 

H. J. W. Jr. 

Iets over het voedhonden der gereedschappen. 

Menig houten gedeelte onzer gereedschappen, als de heften der beitels, de greep der 
zaag en het houtwerk der schaven, wordt dikwijls door onze knappe werklieden in de was 
gewreven. Meer echter worden deze in de lijnolie gelegd en daarmede doortrokken. Op 
die wijze behoudt de houtsoort de eigenaardige kleur en geeft tevens groote duurzaam
heid. Voor de ijzerdeelen geeft men het volgende aan de hand. 

1. Caoutchouolie heeft een zeer groote macht om roesten te voorkomen, daarom wordt 
bij het Duitsche leger dit ook reeds lang toegepast. Die olie moet dun zijn en met een 
lapje flanel worden ingestreken. Wanheer het oppervlak wat vuil wordt, gaat men tot 
eene nieuwe bestrijking over en iaat dit 12—24 uur intrekken alvorens dit te droogen. 

2. Ook eene oplossing van Gummi (India Rubber in Benzine), is reeds sints jaren 
gebleken zeer goed te zijn om metalen voor oxyderen te vrijwaren. Met een kwast moet 
het voorwerp bestreken worden. 

Alle staalartikels kunnen volkomen tegen roest gevrijwaard, wanneer men die in stuk 

goed gebrande kalk steekt. De kalk neemt de aanwezige vochtige deelen in zich op. 

P R TJ S Y R A G E N. 

De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst heeft de navolgende prijsvraag uit
geschreven voor een kalender. De deelname is enkel voor de leden. De voorwaarden zijn: 

I. De inzenders zijn geheel vrö wat de compositie betreft. De wüze van nitvoering der teekening moet zoodanig 
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«On, dat Mna phofo-llthogrnphliehe roproduotle fnoBolUk in. Dene 'lliflt hot, f^ebrulk ranken ran twoe kleuren van 
Inkt, nlet ult. Weneoht de ontwerper van twee kleuren gebruik te maken, dan raooten deae In de teekontng wor
den aangegeven. 

Het ontwerp moet van dien aard Bün, dat de daarin voorkomende alIegorlRohe vooretolllngén en emblemen 
toepauel||k •/.[]» op de bouwkunat, of op deze en aanverwante kuniten> 

De naam der MaatochappO en het Jaartal 1801 moeten In het oog loopend on duidelijk atfn. 
II. Ten behoeve der reproductie ayn de volgende voorwaarden verbindend: 
De ontwerpen moeten geteokend R|)n op een blad glad en wit papier, ter grootte van 60 bU 4fi oM. 
De daarop voorkomeude taekenlng mag geen grooter oppervlak bealaan dan hetwelk beiloten Is In een reoht-

hoek, wbarvan de oene z|)de 49, de andern 80 oM. lang U. 
lH het ontwerp moet rnlmto worden geipaard voor de opgave der daggdrdeae binnen rechte l|)non te begren. 

sen rulroto moet S5 cM. hoog en 17 cM. broed zl)n. 
lil. De ontwerpen moeten worden Ingeionden ulterl|fk 15 November a-i. aan het bureau der HaatBohappl) 

Mamlzstraat 408 te Amaterdara. 
Zö moeten van een spreuk of motto a|]n voorzien en begeleid door een verzegeld couvert, bevattende naam en 

woonplaats van' den ontwerper. 
Bulten op het couvert moet het zelfd» motto geplaatst zfln, üniovons een corroapondontle-adrei. 
IV. Voor het beste ontwerp, waardig gekeurd om to worden gereproduceerd als plaat In het eerste nummer 

van het tiMuekurnHg Wtoliblad 1891, wordt een prt)» uitgeloofd van / 60.— 
V. Als Jury van beoordeeling treden op de leden van de Bedactie van bet Rtuwknndlg Wnkblad. 
VI. Alle Ingekomen ontwerpen zullen no de versoh(|nlng van den Kalender, In Junnarl 1801, gedurende 14 

dagen worden tentoongesteld. 
Het bekroonde ontworp blQft het eigendom der Maatschappij. 
Na het sluiten der tentoonstelling zullen ds niet bekroonde ontwerpen aan de oorrepondentlcadressen worden 

teruggezonden! 

Hol Boiluur dir MaaliebtppU i 
O. MUYMKKiV, VoonHler. 
O. T. J. LOUIS BIEBBB, Stlintarlt, 

Volgens rapport door de Jury uitgebracht over de 26 ontwerpen, ingekomen als ant-
woorden op de prijivraag voor een kleine villa, uitgeschreven door de Vereenlglng Archl-
fectura te 's Gravenhage, is bekroond met 

den isten prijs het ontwerp motto: G. D. H., van den Meer J a n V o r m e r te 
Schiedam; 

den aden prijs het ontwerp motto: On Sea Shore, van den Heer P a u l d c j o n g h 
te Amsterdam. 

BIJ de Premiop iaa t . 

Een oud hoekje van ons land gaf der zoo gewaardeerden kunstschilder Springer 
tterug, toen hij het raadhuis te Veere met omgeving stoffeerde, zooals het er werkelijk 
moet geweest zijn. Die typische woonhuizen, dat raadhuis met toren, het een met het 
ander is een van di? pieces, die jaarlijks wel in aantal verminderen, doch waaraan de 
herinnering toch altijd welkom is. Het raadhuis acht men algemeen in het jaar 1470 
met dfen bouw te zijn aangevangen. De bouwmeester was Anthonis Keldermans uit 
Mechelen, die ook vele andere gebouwen in dien tijd te Zeeland in uitvoering had. De 
stijl is laat Gothisch. De toren, in een geheel andere opvatting, werd eerst in de jaren 
1591—1595 daaraan bijgebouwd. De gevel heeft verschillende beelden, allen toepasselijk 
op Adolf van Bourgondië en personen zijner regeering uit de jaren 1519 tot 1539. 



Vademecum der Bouwvakken 1890. 
5? Jaaryang. 

AFI21. Plaat 23. 



M 22. V I J F D E JAARGAJMG. 28 Ootober 1880. 
r 

B O U W K U N S T . 

Ontwerp van een dorpiicliool met ondervrUzerewonlnsr. 
door O F. ORONKUT. 

(Bij de piaat,) 

^PM^eermalen is ons de vraag gesteld of het niet mogelijk was ook eens een ont-

werp te geven van een schoolgebouw ten platte lande. Daar echter de keuze hiervoor nog 

Doorsnede over de lengte Sohoolgebouw. 
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al moeielijk is, moesten wij hiermede eenigen tijd geduld nemen. Thans geven wij een

goed ontwerp; wat is bewezen doordien de afdeeling Leeuwarden van de Maatschappij tot 

bevordering der bouwkunst er den eersten prijs aan toekende toen het als antwoord was-

iillilÉ 

Doorsnede over de breedte Schoolgebouw, 

ingezonden op eene door die afdeeling uitgeschrevene prijsvraag. Het programma bepaalde 

echter dat de mededingenden allen in de provincie Friesland moesten woonachtig zijn. om. 

welke reden de bekroning niet kon worden uitgereikt, daar de ontwerper te Utrecht woon-

achtig is. De school en woning wordt verondersteld te zijn gebouwd in een boschrijke 

streek; de materialen zijn allen van dien aard, dat deze in onmiddelijk bereik liggen. Het 

geheel is compact ineengezet en heeft tevens een degelijk aanzien. De plaat geeft den 

hoofdgevel en platte grond. De doorsneden over het schoolgebouw nemen wij als tekst figu-

ren op omdat zij voor het constructieve gedeelte niet onbelangrijk zijn. 

GedeeltelUke bestemming van de omblüfselen der Parlfsohe wereldtentoomitellloir. 

Zooals de verschillende dagbladen meedeelen, is het driehonderd meter hooge ijzeren 

gevaarte tot allerlei doeleinden thans bestemd. - - Zoo is het onder de rijken te Parijs 

nieuw hunne feesten te geven in de groote restauratiezaal, die thans als in een tulp her

schapen, honderd meter boven de aarde troont. Ook het machinegebouw van zulkengroo-

ten omvang, heeft eene andere bestemming gekregen. Het zal ten dienste der oefeningen 

van de cavallerie worden ingericht. Deze zullen lederen morgen tot tien uur worden gehou-

Van af dien tijd wordt de ruimte spoedig op regel gebragt, en op verschillende 

punten zitplaatsen neergezet. Dan wordt de galerij de verzamelplaats van de vele ruiters-

en amazonen, in Parijs zoo talrijk, en die door het slechte weder uit het Bois de Boulogne 

verdrongen, daar een welbeschutte plek zullen vinden. Een gedeelte der ruimte zal met 
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hindernissen enz. worden voorzien om aan het rijden de noodige natuurgetrouwe levendig
heid bij te zetten. Daarbij zullen op bepaalde tijden er wedrennen worden georganiseerd, 
vooral des avonds, waarbij dan de hulp van het electrische licht aan het geheel een ver
rassend en tevens vreemden aanblik zal geven. Men stelt zich voor reeds in November 
met al de daartoe noodige werkzaamheden gereed te komen, en heeft de hervorming van 
dit zoo algemeen om de constructie geroemde deel der tentoonstelling dan dat voor, dat 
het nieuw en tot heden ongeëvenaard is. Met den geest de Parijzenaars eigen, is gunstige 
uitslag de onderneming wachtende. 

Tentoomtelllnt te Bordemx. 

Geen jaar of de tentoonstellingen volgen elkander met meer en meer versnelden pas 
op. Nu is de stad Bordeaux aan de beurt. Met het oog op het vrij belangrijk bezoek 
dat daar verwacht kan worden, alsook wat betreft de groote handelsbelangen, die tusschen 
Bordeaux en ons land bestaan, is het wellicht goed, tijdig de aandacht op dit tentoon-
stellingsfeit te vestigen, vooral ook omdat aan de bouwkunst daar een belangrijke plaats 
is verleend. De tentoonstelling is internationaal. De opening geschiedt i Mei 1801. De 
duur |is zes maanden. De verdeeling is in vijf groepen, iste: onderwijs, vrije kunsten, 
meubelen, tapijten, kleederen, enz.; deze groep is opnieuw ingedeeld in 13 klassen waarbij 
alle mogelijke hierop betrekking hebbende onderdeden zijn opgenomen; 2de groep, ver
schillende nijverheid, in 15 klassen; 3de groep, voeding enz., in en uitvoerhandel scheep
vaart, reddingsmiddelen, vischvangst en vischteelt, in 10 klassen; 4de groep, land en 
tuinbouw, veeteelt enz., in 7 klassen; sde groep, schoone kunsten, in 3 klassen. 

De vrij uitvoerige omschrijving van iedere klasse, doet vermoeden dat de inzendingen 
velen zullen zijn. Het zou voor onze achitectuur , waar in den laatsten tijd terecht op 
zooveel verdienstelijk uitgevoerde werken kan gewezen worden, wenschelijk zijn dat onze 
bouwmeesters zich laten vertegenwoordigen. De meer uitvoerige omschrijving kan aan
gevraagd worden aan het bureau de l'exposition de Bordeaux a M. l'administrateur-
directeur Henri Garcin, Allées de Tourny 7. 

Een nlenwe wtyzK om bij nacht iremakkelUk de nameu der struteit 
te oiideracheideiK 

Te St. Louis, in de Vereenigde Staten, kwam een agent bij zijne gewone nachtronden 
op het denkbeeld om langs gemakkelijke wijze de namen der straten te herkennen, waar 
het electrisch licht is toegepast. Die namen worden dan geschilderd op de bol die het 
licht omsluit en daar die dan hoog geplaatst is zijn de letters onleesbaar. Daar tegen 
valt de schaduw dier letters op den straat en is daar ter grootte van l k 1,50 M. leesbaar. 
Op die wijze is het mogelijk op 15 Meter afstand de naam op het plaveisel te kunnen 
lezen. Zeker een eenvoudig en practisch middel. 
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M e t i e l k a l k . 

door J. F. B O E R M A. 

Daar het zoo onmisbare verbindfngsmateriaal de kalk, in den laatsten tijd weder aaw 
de orde is, en daarenboven dezer dagen bij het nazien van een mijner boeken de 
aandacht viel op het onderwerp »metselen en metselkalk", vond ik het niet ondienstig 
dit het Vadtmteum aan te bieden, te meer omdat de omschrijving mij allenszins duidelijk 
voorkwam. 

Wat is kalk f 

Een delfstof, een anorganisch lichaam dat in zeer groote hoeveelheid en in menigte 
van vormen en toestanden in de natuur voorkomt. Kalk noemt men het oxyde van het 
calcium. Dit verkrijgt men met behulp van de zuil van Volta. 

Het is een geelachtig bronskleurig metaal, dat in de lucht zuurstof opneemt, en dus 
gelijk het kalium en het natrium bewaard moet worden op eene wijze dat het niet met 
zuurstof in aanraking kan komen, bijv. onder petroleum. Daar het calciummetaal zeer schaars, 
maar koolzure kalk zooveel ruimer te verkrijgen is, neemt men zijn toevlucht tot de 
laatste, en om er kalk van te maken, gaat men als volgt te werk. 

Men neemt een porseleinen schaal, gloeit daarin een stuk marmer, dat ia koolzure 
kalk. Daardoor verkrijgt men watervrije kalk of botende kalk, ook wel levende kalk ge-
heeten. Dit is een witte stof, warm en bijtend van smaak, gelijk alle alcaltën en alcaliache 
aarden. Doet men een weinig water op die levende kalk, dan wordt deze tot zoogenoemde 
gebluschte kalk, valt daarbij tot poeder en ontwikkelt eene hevige hitte; het water gaat 
gedeeltelijk tot' damp over, en de stof wordt zoo warm dat zij zelfs in staat is om buskruit 
te doen ontbranden. 

De verbinding van kalk en water biedt geen weerstand aan warmte: door haar rood 
gloeiend te maken gaat het water er weder uit, en de kalk wordt wcór levende kalk. Aan 
de lucht blootgestelt, slorpt de levende kalk water uit den dampkring en koolzuur op. De 
opslorping van koolzuur maakt de kalk tot koolzure kalk, die kristalliseert. 

De kleine kristallen, die als 't ware in elkander grijpen en vatten, maken de massa 
zeer vast en hard. Zij wordt echter nog veel harder als men vooraf kleine vaste lichaampjes, 
zooals zandkorreltjes, met kalk vermengd heeft. Die zandkorreltjes worden dan onderling 
zeer vast met elkander verbonden door de kristallen, en de geheele massa wordt zoo hard 
als de hardste steen. Dit is het, waarop het hard worden van de metselkalk berust. 

Hoe maakt men nu metselkalk ? Van koolzure kalk, doch niet overal van dezelfde 
grondstof: dit verschilt namelijk zeer veel naar de landen waarin het gebeurt. In verreweg 
de meeste landen doet men dit van onderscheidene soorten van kalkgesteenten, doch In 
ons land, waar wij zulke gesteenten niet in den bodem bezitten, wordt veel kalk gemaakt 
van schelpen. • Het is bekend dat er op onze stranden, vooral op sommige plaatsen, 
zooals aan het Bildt in Friesland, groote hoeveelheden schelpen van zeeweekdieren voo> 
komen. Die schelpen worden verzameld en in b«zonder daartoe ingerichte ovens gebrand! 



108 

de koolzure kalk, waaruit zij bestaan, wordt zoodoende, levende kalk. In andere landen 
gebruikt men om kalk te branden, zulke soorten van kalksteen die niet geschikt zijn om 
Voor bouwsteen te dienen. Men doet dit in bizonder daartoe ingerichte ovens. De op die 
wijze verkregen kalk verschilt zeer naar den aard en de samenstelling van den kalksteen 
die er voor gebezigd is. Zuivere koolzure kalkgesteenten, of die ten minste slechts sporen 
van koolzure magnesia of van ijzer bevatten, geven een kalk die veel hitte ontwikkeld 
als er water bij gedaan wonli, en tevens zwelt, dat is, in volume toeneemt als tij ge* 
bluscht wordt. 

Zulke kalk noemt men vette kalk: zij vormt met water een zeer taai en effen deeg,, 
dat uitmuntend geschikt is om als metselkalk voor gebouwen enz. in de lucht, dat is, niet 
onder water te dienen. Maar als er eene vrij groote hoeveelheid koolzure magnesia in den 
kalksteen gevonden wordt, bij voorbeeld van 10 tot 30 ten honderd, zwelt de kalk slechts 
weinig op, ontwikkeld ook weinig warmte als er water bij gedaan wordt, en vormt een 
lo.s en grof dce^ dat nooit zoo hard wordt en zoo goed bindt als vette kalk. 

In één woord, zulke magere kalk geeft een slechte metselkalk. 
Reeds met een enkel woord is gezegd welke verandering de kalk in de lucht onder

gaat, en wat de oorzaak is dat zij hard wordt: zij slorpt namelijk langzamerhand het kool
suur uit de lucht op, en de koolzure kalk die zich zoodoende vormt, in kristallijnen staat 
zijnde, geeft een groote vastheid aan de massa, doordat de kristallen in elkander vatten. 
Doch men merke op, dat die omzetting van de kalk in koolzure kalk slechts binnen zekere 
grenzen gebeurt, wat de dikte van de laag kalk betreft; want de koolzure kalk maakt de 
oppervlakte het eerst hard, en sluit daardoor als 't ware de binnenste gedeelten van de 
lucht af, en belet het koolzuur in de middengedeelten te komen. Men vindt in oude ge
bouwen met dikke muren soms nog van binnen de kalk niet eens hard geworden. 

Men gebruikt echter nooit kalk alleen als metselkalk, zij wordt altijd met zand ver
mengd. Reeds met een enkel woord werd dit gezegd. Het zand speelt een groote rol in 
de metselkalk, het verdeelt de massa, maakt het toetreden van de lucht gemakkelijker, en 
vermindert de dikte van de lagen zuivere kalk. Door het bijgemengde zand kan de ver
andering van de kalk in koolzure kalk dus volkomen gebeuren; ten minste als de laag 
kalk niet al te dik is. Bovendien dienen de zandkorreltjes tot kernen of vaste punten, waar 
overheen en omheen de kristalletjes van koolzure kalk zich vormen, zooals men duidelijk 
kan zien als men uit een stuk verharde metselkalk een zandkorreltje neemt. Is het aan 
alle kanten met kleine kristalletjes bedekt, die er zeer stevig aan vast zitten, en doordat 
die kristalletjes in elkander vatten, dan verkrijgt de geheele massa eene groote vastheid. 

In alle wetenschappelijke werken vindt men deze verklaring van het hard worden van 
metselkalk, namelijk doordat er koolzure kalk gevormd wordt in kristallijnen toestand, 
terwijl de kristalletjes in elkander grijpen. 

Doch anders gaat het met kalk die verkregen wordt door het branden van sommige 
kalksteenen, waarin de koolzure kalk verbonden is met eene min of meer groote hoeveel-
heid leem. Deze kalk, hydraulische kalk ook wel watermortel genoemd, wordt onder water 
hard, en des te schielijker hoe meer leem zij bevat. Kalk, bij voorbeeld, die slechts 8 of 
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TO ten honderd leen bev&t, hoeft meer dan een maand noodig om onder water hard to, 
worden, maar bevat zij so tot 25 ten honderd leem, dan is zij in drie of vier dagen onder 
water volkomen hard; en eindelijk kalk die van 30 tot 40 ten honderd leem bevat* wordt 
in minder dan een kwartier hard. 

De theorie van het hard worden van hydraulische kalk is zeer verschillend van die 
der gewone metsclkalki In een leemhoudenden kalksteen vindt men, vóór het branden, 
koolzure kalk. min of meer met koolzure magnesia vermengd! en leem, dat is, kiezelzure 
aluinaarde met water. Doch na het branden zijn die stoffen zeer veranderd) en de hydrau* 
kalk bevat kalk, kiezelzure aluinaarde en kiezelzure kalk: door zuren scheidt men er 
geleiachtig kiezelzuur uit, dat door de ontleding van de kiezelzure kalk ontstaan is, Deze 
werking onder den invloed der warmte begonnen, houdt in het water voL Als eens de 
vrije kalk water opgenomen heeft, wordt zij door het leem opgeslorpt, waarvan men zich 
overtuigen kan door half gebrande leem in kalkwater te doen: de kalk verdwijnt uit de 
oplossing en vereenigt zich innig met het koolzure leem. 

Het hard worden van hydraulische kalk is dus geen gevolg van het vormen van ge* 
kristalliseerde koolzure kalk, zooals bij de gewone metsel kalk, maar van de vorming van 
een dubbele kiezelzure verbinding, namelijk kiezelzure aluinaarde en kiezelzure kalk. 

Als men de bovenstaande verklaring van het omzetten van leemhoudende kalksteenen 
in hydraulische kalk, en van het hard worden dier kalk wel begrepen heeft, zal het niet 
verwonderen dat men op kunstmatige wijze uitmuntende hydraulische kalken vervaardigen 
kan, door bijvoorbeeld krijt innig te vermengen met leem, en het mengsel matig te bran* 
den. Men zal dan ook begrijpen, dat men zeer goede hydraulische kalken kan maken, door 
vette kalken te vermengen met tot poeder gestootene potten, dakpannen, klinkers en andere 
gebakkene leem* of kleisoorteui 

Sommige stoften van leemachtigen aard, maar die door den invloed van het vuur in 
in • vuurspuwende bergen eene natuurlijke branding uf calcinatle ondergaan hebben, zooals 
lava's, het pozzolano, en anderen, tot poeder gemaakt, en dan tras genoemd, met vette 
kalk vermengd, geven om dezelfde reden uitmuntende hydraulische kalk. 

Hydraulische kalk met kleine steentjes of grof zand vermengd, vormt een deegachtigc 
massa, die onder water zeer hard wordti Men gebruikt dit mengsel onder den naam van 
beton voor de fondamenten van bruggen, sluizen, zeeweringen en dergelijke bouwwerken 
onder water. 

Het boDwknniig woordenboek verneerderd. 

Wanneer Viollet Ie Due zijne veel omvattende omschrijving van alles wat op het 
gebied onzer kunst voorkomt nog eens moest aanvangen, kou hij daar een nieuwe term 
aan toevoegen, in de vergaderzaal van onze Hooge Regeering in de afgeloopcn week uit* 
gesproken. ^ Het Kameilid KeucheiiiiiH schiep een serie Onder dr gebouwen tOt heden 

n*g geheel nieuw en telde daarbij het door ons in de vorige allcvering besproken gebouw 
op, staande aan de Heerengracht te Amsterdam, dat voortaan volgens hem zal behooren 
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tot de afdcelin^ tabakspalciatH, — Daar^elftten dtt dezf sterk sprekende uitdrukking voor 
velerlei opvatting geijkt is, 7.00 is het tevens te betreuren, dat werkelijke verdienste door 
zulk een bijna platte tem bij het groote publiek en zoo gewillig vatbaar daarvoor, is in-
eelcidi Er is gewoonlijk zoo weinig gelegenheid over wat goed is iets te /.eggen, had het 
Kamerlid wanneer hij dan toch dat gebouw in zijn speech noodig had, die gelegenheid 
daarvoor te baat genomen, hij had beter gedaan dan dergelijke spottende combinatie te 
vormeui De bouwkundigen zouden het waardeeren^ dat ook hunne kunst eindelijk eens de 
aandacht had getrokken van hen, die er tot heden al bitter onbevattelijk voor schijnen te 
zijn', zooais uit het voorgevallene opnieuw blijkt̂  

Venrarmlnff van febtfile siiuiswijiicn., 

Het gemeenschappelijk verwarmen van een groot aantal gebouwen, allen in 
dezelfde omgeving gelegen, heeft in Amerika eene zeer bevredigende en reeds vrij uitge
breide toepassing gevonden. Steeds is men er op uit om het gebruik er van meer alge
meen te maken, omdat thinkostbaarheid en gerief de beide voordeden zijn, daaraan 
verbonden. Terwijl dit systeem zich voortdurend uitbreid, is men met een ander aange
vangen, en wel om de onzuivere dampen die zich in de hulzen oi .stadsgedeelten opeen-
lioiipcn, te verwijderen. Door ruime kanalen in de straten aangelegd, wil men versche lucht 
toevoeren, en is dan tevens in staat de temperatuur al naar men noodig oordeelt, in 
koude of warme luchtaanvoer van af het punt van uitgang te doen plaats vinden. Dit 
stelsel noemt men het Tinsby-Systeemi 

Van de National-Heating and Ventilating-Company in Washington gaat de onderne» 
ming uit. Het denkbeeld is om aanvankelijk slechts steden met een 501000-tal inwoners 
van het stelsel te voorzien. De moeijslljkheden bij een geregelde luchtaanvoer ondervonden, 
hebben het aanvankelijk denkbeeld in zooverre gewijzigd, dat, om van een punt uit de 
geheele stad te voorzien, niet mogelijk is. De weg wordt te lang, waardoor de naast-
bijliggenden alles, de verafgele^encn weinig profijt van de inrichting hebben> De stad 
wordt daarom in kwartieren verdeeld. Ieder kwartier heeft zijn eigen station, dat ia 
ook beter, wat betreft de Inrichting der stad zelf, daar niet alle deelen dezelfde 
eischen kunnen hebben. De lucht wordt door buisleidingen toegevoerd van af het ma-
chinc^ehouw of station en om nu tijdens de doorstrooming, wanneer de lucht verwarmd 
Is deze niet af te koelen, gaat door de leiding eene andere waardoor heet water circuleert 
dat vanaf het uitgangspunt gaat en weder daarna terugkeert. Door den sterken druk op den 
aanvoer der lucht toegepast, is het niet mogelijk dat gassen in den bodem aanwezig, door de 
buisverbindingen binnentreden. De overal geplaatste meten maken het mogelijk de volume 
lucht bij elk huls ingevoerd, gemakkelijk na te gaan. Evenals bij koud weder de 
leiding verwarmde lucht aanvoerd; vind het tegenovergestelde plaats bij warm wanneer de 
Innerlijke buis met koel water gevuld, daarbij die strooming gedurig verfrischt. 
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R e t l i t s k w e s t l J ï n . 

Verkoop op huur. 

Voor de rechtbank te Zwolle is de volgende zaak behandeld voor bouwkundigen en 

aannemers nog al van belang te vernemen. In Mei 1889 werd door de firma v. B. & Co. 

te Rotterdam het navolgende aan de firma E. & Zn. te Zwolle geschreven: Beleefd ver

zoeken wij u per keerende op te geven den prijs van 238 greenen 10 x 28, a contant 

franco Rotterdam op keur, vierk. bezaagd. Onmiddelijk antwoorden E. & Zn.: Wij 

offreeren 238 greenen 10 X 28 franco stoomboot Zwolle ad / . . per M'. V. B. & Co. 

repliceerde hierop: Levering is gegund, en aan het slot van haar schrijven laat zij volgen: 

zorg dat er niet wordt afgekeurd, dit zoude met het oog op den afstand nogal lastig zijn. 

Bedoeld hout werd in twee partijen afgezonden. Het werd afgekeurd en van deze afkeuring 

werd dadelijk kennis gegeven. De firma E. & Zn. dagvaardde de firma van B. & Co. 

voor de rechtbank te Zwolle tot betaling van het geleverde hout, welke vordering bij von

nis van 3 Januari 11. werd toegewezen. De Zwolsche rechtbank nam aan, dat niets >op 

keur" was verkocht, dat uit het schrijven van E. & Zn. bleek, dat zij te Zwolle van hare 

verbintenis wilde ontheven zijn, omdat zij daar wilde leveren, en dat na de levering een 

keuring voor hare rekening niet meer te pas kwam. 

Van dit vonnis kwam de firma v. B. & Co. in hooger beroep bij het hof te Arnhem. 

Bij zijn arrest van 15 October 11. heeft het Hof het vonnis der rechtbank te Zwolle 

vernietigd. Het Hof nam aan dat uit de hierboven vermelde briefwisseling voortvloeide 

dat wel >op keur" was verkocht en derhalve de verkoop- en koopovereenkomst onder 

opschortende voorwaarde, was aangegaan. Voor het geval de verkooper het beding >op 

keur" niet had willen aannemen, achtte het Hof den verkooper verplicht zich hieromtrent 

uit te laten, zoo noodig nadere inlichtingen te vragen. Het hof besliste voorts, dat franco 

stoomboot Zwolle, onder deze omstandigheden, op de meerdere of mindere aansprakelijkheid 

voor de kosten van vervoer zag, niet op de plaats van levering. Doch al was dit laatste 

het geval, dan nog was hierdoor het beding »op keur" geenszins te niet gedaan en zoude 

in elk geval te Zwolle gelegenheid tot keuring moeten gegeven zijn. Nadat de afkeuring 

was geschied en daarvan was kennis gegeven, was de »opschortende voorwaarde" niet 

vervuld. Aan E. & Zn., de geïntimeerde, werd haar eisch ontzegd en zij veroordeeld in 

de .kosten der beide instantiën. 

De pleidooien werden gevoerd voor de appellante door mr. B. Denekampr advocaat te 
Rotterdam, en voor de geïntimeerde door mr. J. U. de Kempenaer, advocaat te Arnhem, 
Procureurs waren: voor de appellante mr. H. H. van Capelle, en voor geïntimeerde mr. 
v. Gelein Vitringa te Arnhem. 
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M 28. VIJFDE JAARGANG. 6 November 1890. 

B o Ü ̂  u N s t r , ,:,̂  
O n t w e r p I tnad li ii i s t e Z a t p b e n . 

door A. VAN HATTÜM. 

f£tf dl plaat.) 

| % ^ e prijsvraag voor een raadhuis te.Zutphen is aan velen niet onbekend. Het 
w a s e e n onderwerp met groote tact behandeld, getuige de verdienstelijke: en. talrijk inge

zonden ontwerpen. De Heer A. van Hattum -te Utrecht, van wien wij meermalen in de 

gelegenheid waren een ontwerp in ons tijdschrift op te nemen, geeft ons daartoe opnieuw 

het perspectivisch aanzicht der beide gevels, van het door hem op bovengenoemde prijs

vraag indertijd ingezonden ontwerp. Het vormt eene bijzondere eigenaardige voorstelling. 

De benoemtnir van ven Kemeente^boatrmflCsterteAiBBtordanii 

Het is ongetwijfeld voor de hoofdstad een hoogst belangrijk feit, dat wij op het punt 

staan groote wijziging in de afdeeling Publieke Werken te verkrijgen. Dat is meer dan 

noodig. De benoeming -vair één gemeente-bouwmeester i's in het verschiet. Het is echter 

een weinig bemoedigend teeken dat het aantal sollicitanten, het tiental niet te boven gaat. 

Daarvoorisullen vele ooraaken eijn, wellicht het niet te'hboge honorarium/4000 tegenover 

de positie die men verplicht is in te nemen; ook mogelijk zagen vele tegen de groote 
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hrijzigingen op die de bestaande en verouderde toestand vereischt. Wat in de laatste jaren van 

'gemeentewege' is gedaan, geraakt, vergeleken met den arbeid van velen onzer bouwmeesters 

nier ter stede, zeer in de schaduw daarvan. Toch ia juist de gemeente de eerste waarvan 

in dit opzicht een goed voorbeeld kan verwacht worden. Geven niet al de overblijfselen 

Iran vroegeren tijd, door de gemeente-gebouwen den toon aan. Men lette op Haarlem, 

Alkmaar, enz. Zal dit gezegd kunnen worden van het werk in de laatste jaren te Amsterdam 

yerricht. Immers neen. De scholen zijn allen als uit een vorm gekomen, wat daar buiten 

ligt zijn alle wisselingen op een stijl, die voor dertig jaar geleden gelukkig den geest gaf. 

Alles toont een massief karakter, maar zonder eenige aantrekkelijkheid, zonder, eenig stijl-

beginsel aangevangen en bij ieder gebouw voortgezet en verbeterd waardoor alleenIblijvendi 

monumenten gevormd worden. Het Is even boven de gewone timmermans-achitectuun 

Nu een, nieuwe keuze moet gedaan worden, wenschen wij van harte dat Amsterdam 

herleve en zich de enge banden ontwringe waarin het door de begrippen niet meer 

tot onzen tijd behoorende, is opgesloten geweestj Wat heeft de geheel e uitbreiding ons 

bezorgd, een ongelukkig geheel en al is dit'niet het werk van den gemeente-bouwmeester 

geweest, toch zou een man met invloed en smaak niet geduld hebben, dat zoo iets uit 

zijne omgeving kwam, hij zou getracht hebben zijne kennis over te brengen op hen die 

met hem de afdceling der Publieke, Werken vormen, hij zou dat gedaan hebben omdat 

hij liefde voor de kunst had! Nu zulk een man heeft Amsterdam noodlg. Zoo moet het 

ook zijn. Wij verheugen ons daarom in de lotsbeschikking die Amsterdams toekomst, in dit 

opzicht is ten deel gevallen. Maar' nu de keuze uit de tien. Jammer dat die zoo beperkt 

is. Wij willen voor het OOgenblik bet oordeel daarover laten rusten, doch is het waar dat 

uit dezelfde afdeeling zich onder de tien, sollicitanten voor die betrekking bevinden, dan 

zouden wij voorshands waarschuwen dat het beter i's te breken met den toestand en 

geheel nieuwe krachten aan te voeren, dan de aanwezigen tot die betrekking te verhoogen 

die, wen denke Slechts Uan het ongelukkige bourspkin bewijs gaven voor dergelijke roeping 

ten eene iilule'ongeJichikt te zijn. 

Onrwurp CCIUT WlukHpiil. 

door J. J. TOORBKBURatï Aan. 

Wij geven hierbij eene winkelpui in opstand en enkele detail verdeel ingen, die om deu 

cenvoudigen aard, do meeste .bruikbaarheid biedt. Do geheele constructie bestaat hoofdzake

lijk uit houtbetimmering, terwijl een der ingangen voor het winkelmagazijn, de andere voor 

de bovenwoning dient. 

, Jle t «m i o u ii N t c111 ii y: i c C li l ff uc u. 

• \ si i, . , j f ib '• . i - , .-, D' 

,.£ta jift he.tjj^^r,..tS^.i^iChig^fiOjei htxiden teirtoonsteJllug is in zijn geheel vastgest'dd 
"**&, het .daarvoor benoodigdc te^Ain^betj-eift. Dat) terrein van kolossale afmeting vormt' 
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een langwerpig vierkant, aan de voorzijde ingenomen door de Michigan-Avenue, aan de-

achterzijde door het meer van dien naam. De stad geeft ongeveer 5.} millioen gulden voor 

de inrichting daarvan uit. — Dit in aanmerking genomen belooft de tentoonstel-

veel. Op echt Amerikaanscbe wijze zullen de meest vrcemdsoortigste zaken niet ontbreken. 

Zoo heeft een bierbrouwer te Milwaukee het plan een ibierpaleis te bouwen, dat dien naam 

rwerkelijk verdient, omdat de materialen voor den bouw geheel aan het bierbrouwersbedrijf 

zijn ontleend. — De kolossal groote oppervlakte stelt men zich voor te construeeren van 

biervaten', flesschén, kurken, kortom van alles wat noodig is bij de bierfabrikatÜe enz. In 

zulk geval is de naam biergalei» wel geëigend. — Wanneer het voltooid is komen er 

groote restauraties in, waarin tevens muziekuitvoeringen, gegeven zullen worden. — Of de 

muziekinstrumenten ook werktuigen zijn noodig bij de bierfabrikatie, meldt de bericht

gever niet. 

De t i m m e r l i e d e n t e A in s t e r d a m . 

De motie op de laatste vergadering der Maatschappij tot bevordering der bouwkunst 

uitgesproken, heeft haar waarde doen gevoelen op de vergadering der timmerlieden Zon-

Idag 1.1. gehouden. — Met waardeering werd erkend, dat de Maatschappij dank verdiende 

fvoor het stellen dier motie, eene eerste stap in de gewenschte richting al was zij ook 200 

gesteld dat niets daarmede bepaald is. <H- De vergadering der timmerlieden wenschte verder 

jte gaan, eq 'als gevolg daaraan stelde zij eveneens een motie van meer bepaalden vorm 

voor. Deze luidt: 

»De vergadering kennis genomen hebbende van de motie, aangenomen op 4 September 

in de vergadering van de 1: Maatschappij tot bevordering der bouwkunst, 

»overwegende dat déze, wat betreft het beginsel daarin nedergelegd, onze sympathie 

jen waardeering wegdraagt, hoewel zij niet voldoet aan ons vroeger verzoek, 

»ï0- daar zij niet rechtstreeks doet uitkomen tot hoe kort zij den arbeidstijd wil 
beperken, I;! 

»20. daar er hoegenaamd geen werkloon in genoemd wordt, 

»30. daar zij niet vermeldt of de normale arbeidsdag al d,an niet in de bestekken zal 
worden opgenomen, 

•is daarom van oordcel u! nogmaals doch dringend te moeten verzoeken, in de bestek-

leen den werkdag op 10 uur en het loon op 25 cents per uur te bepalen." 

Toen die motie besproken werd, liet zich een stem hooren, om de regeling niet aan 

de bouwmeesters over te laten, • maar om deze zelf vaat te stellen. De bezadigde geest die 

de vergadering kenmerkte, deed echter zulk voornemen tot de toekomst verdagen. 

Zooals te verwachten was, is geschiedt, door de bespreking in de Maatschappij tot 

bevordering der bouwkunst, vonden de voorstanders van den normalen arbeidsdag zich 

gesteund en komen daardoor des te sterker vooi hunne vraag opT"' 

Onder die omstandigheden ware het wenschelijk, dat de afdeelingen der Maatschappi} 

tot bevordering der Bouwkunst, die zich de loonsverhooging en andere desbetreffende zaken 
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te zijner tijd hebben aangetrokken ook deze vraag eens behandelden. Wat is tie geschikte 

tijd voor een normalen arbeidsdag bij de boutwakkeni* Wij weten het allen, dat weer 'en 

wind dikwerf groote faktoren zijn die beslissen. Nadert het gure jaargetijde de spoed om 

onder dak te komen is groot, wordt dan hetzelfde doel verkregen 'met meer arbeidskracü-

ten in minder tijd, als bij meer.itijd met minder arbeidskrachten. Dat verschil werkt 

natuurlijk terug op de ambitie om wat te ondernemen en waarlijk die ambitie mag wel 

eens ïiangewakkcrd worden. Men kan grond koopen, verhypotheken, bebouwen, dikwerf ook 

niet betalen, maar die dat niet kunnen doen, en hunne verplichtingen eerlijk willen nakomen — 

hoe staan die dikwerf tot hunne rente verhoud i ngen. A1, zeer ongelukkig. Daaraan mag 

ook wel eens gedacht, want wat bakt minder werktijd als het werk er niet is. Het zöii 

daarom.cene gewenschtc zaak zijn dat het onderwerp dat door velen, wordt toegejuicht, 

van alle kanten eens werd bekeken en besproken. Onze werklieden /Allien het dankbaar 

erkennen, want, al moge het niet de inwilliging van al hunne eischen bevorderen, zij zufL 

ook zoo, dat het billijke' door hen wordt erkend. 

I»c solumwlmrii: te Ainstmiiim. 

Wij hebben met teekening en toelichting indertijd breedvoerig opgenomen het plan 

vaja den .architect II. J. Wigman, ons de schouwburg te Amsterdam niet'te'bouwen op dé 

oude' plaats maar daartegenover. — Wij nemen clan ook gaarne het ons toegezondene 

daarop betrekking hebbende, als vervolg op, omdat ,yfü de overtuiging hebben dat door 

dat plan aan den schouwburg grooter oppervlak en een meer monumentaal aanzien kan' 

gegeven worden. Alle gevels kunnen tot hun recht konien. In één opzicht verschillen;;wij 

hemelsbreed met den geachte» ontwerper, *»-'.De uitbouw aan den schouwburg pleinzijde, 

die wij Amsterdammers in den volksterm betitelen, in navolging van de uitbouwen aan de 

beursspelönk, met den naam van putst; die puist dan is bij den ontwerper een moeielijk te 

vergeten bezwaar. Juist dat is bij ons geheel anders. Die eeuwigheidsstraten zij zijn ons 

een doorn in het oog en die puist aan wijleii den schouwburg was een zeer bevallig rust

punt, dat de Leidschestrnat inderdaad «enige esthetische waarde gaft Hét ware tèwenschen, 

dat met het voorgestelde plan Wigman dit op hieuw te bereiken was, door de geprojecteerde 

magazijnen met torens en sprongen flink voor de Lcidsehestraat in gedeelten zich te doen 

herkennen. Het gaat daarmede als met alles, de huizen waren voorjaren geleden recht overall 

recht bij de straat, recht aan de kap en het waren gruwelen. De tegenwoordige architek-

tuur verbreekt de lijn er komen sprongen in de lijnen en voor-en achtcrwa&rts springende 

gedeelten verbreken het eentonige der massa. Zelfs de minst gevoellooze vindt daarin iets 

schilderachtige. Dat wenschen wij te behouden. Wij' kunnen volstrekt niet beamen dat een 

vergezicht van Koningsplein af op de standplaats voor een gebouwtje dienende tot toe

vlucht voor behoeftigen, of wilt ge liever cabinet'd'aisance; geplaatst in het brocn va'iVhet 

voormalige Leidschebosch, zulk een verrassend en aanblik zal leveren, dan kwamen de 

beeldgroepen van den schouwburg wat beter naar voren' en schalte werkelijk een punt dal 

ieder bouwkundige bevredigde. — Waar wij met het plan Wigmiau zijn ingenomen 
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betreft het dus geheel andere beweegredenen, dan om het bewijs te leveren dat de rechte 

lijn, hij mag ons spoedig naar den schouwburg brengen, de sierlijkste voor onze stads

kwartieren is. Mogt het plan slagen, dat wij hopen, dan zou indien daarmede rekening 

kan gehouden worden, de waarde naar ons inzien niet verminderen. 
ADUKH AAN DEN GEMEENTERAAD VAN AMHPKKDAM. 

„Oeeft met varHchuldigilon ourblnd to komion H. J. Wlgman, irtohltoct to dezer iMde. 
dat K|in BOlioiiwhurspliiu, oiitwlkkold by adret vnu iiweo Uund d.d. JQ Juli J.l. on Hodert honmUmd in handen 

ran Bdrgemeeiter en Wetboaden, aan waarde won i" door den onverdeeldon steun van de vakbladen, S* door do 
InMemtnlng vnn dio- mnnnoii, die Rnaoht kuniion wordon, werkelijk oog te luilibun voor de sohoonhetd onzer stad; 
3° door, do viiHtHtollinK vim cllloru, welke in (enoemd adres npy slecltts waren Kormuud; 4" door de geopperde, 
maar weinig ernstige of zaakknndigé bedenkingen. 

„Alleen met de twee1'laatste gegevens bolioorl, voer do praotikbhe boli'andoliiiK dor /.aalt, rnlciMihig te worden 
gehouden. téwd 

„Mogen de c|)fers het eerste spreken. 
ftfn' genoemd ndroa wordt het iiitxioht gnopond, dat' do llnnti nirHch & Co. on de oigonaar van hét Hotel en 

Oafó MollanilaiH liiio goliouwon on (orroiuon Koudon willon oodcwro» ; '1 ton luidde do raming, /lUkerliuid dtuirom-
trent was echter noodtg. En nu ln'oi'i. het tUdsverloop sedert 16 Juli J.l. bólanghftbbondo juist zódveel bedenktUd 
gfelaten' om do waanlo van hnn pandoh' niet' te oncfersohatten. Adressant aoht'e net wel raailHanni •/.|juoi"/.||iln niui 
•de vorsohillende overwegingen van die zttde een grens te steUoo, door edn biudondo kracht. l)o oaderteekonde 
verklaringen van bedoelde olgonaron, dat z|] hnn gebouwen en terreinen afutnan voor ƒ471,000, Bt)n In banden van 
iwen goaehten Wethouder voor Publieke Werken.' 

„Hoort de partioulter, met het roulit xoodivuigon prils voor /.[in eigendom to bedingen als Ml bet waard aoht 
adressants raming verhoogd, ook Publieke Werken stelden, tegen adressants verwachting, voor de te bouwen soho-
len en de te dempen en overkluizen L|)nbaangracht een booger «lli'or dan waarvoor de vakman het werk uitvoer
baar achtte. Hior eon vorMc.hil van: /• 10.000 voor du scholen,/) 18,000 voor hot bostntoii, wolk laatsto olll'or wol 
opwokt, de bestratlngskosten van den Dam daaibl) te vergelUken. 

„Adreisattt iiBoital echter dé c||fers als zoodanig aan en vindt dus />|f» raming ad Z1610,000 opgedreven tot 
f 640,000 

„Het terrein van den voormatigen schouwburg laat, gel|)k in het oorspronkoltlk adroa en 
de plannen werd aangete'ond,''heharve de ontworpen straat én het onbolomnuirdo uitzluht van ' 
de LolduclioHlraat naar gone /.||do, plni. 2'.)00 M2 bouwterrein vut). 

„Hiervan aanvaardt de (Irma Hlrsoh & Co., blUkenstuure ichrlttpIUke verklaring plm, 1700 M2 afl f afio.ooo 
1 dtotol HolliuidiiiH 800 M 2 ad . . . . . . I ' ^ , . " é „ 88.000 ' 

Best 876 M2, wolko men nog tussoben Leidschestrnnt en den voormallgonstadsHchouwburg 
soa kunnen bebouwen •,«%»• • . ^ j . . . . . >. ^ » . . . « . A ..»«-».. . . . . , , . 70.000 

A.notlo vnn bovongonoomde porcoolon . .'*l'^'T".'™'. „ 20.000 
— /• 428,000 

„De g<)ldol||ku uitgave zou dus ton slotte /.|)u. . /812,000 
•Een hoog cl)for inderdaad, indien bet een uitgaaf gold voor bot oogenhUk,,of oon gebouw, waarmoo do naam 

vaÉ NüorlandH hoofdstad nlot Hiaat noch valt. 
„Kot. geldt; hlor echter onzon stadsso^iouwburg. Nederland, gahseh Anmlordnin IN hot l){|/,midor, wil liom op 

de oude plaats terug. Maar onbetwlptbaar is, dat lodor In hol nu geslechte gebouw steeds ipte HtulUmlH vond • in 
deVvoorsprong mimolljk, dié, vón de Leldsctestraten uit, hit vrljo uitzicht op hetliehaaglllk Voudelkwartter'benam. 

„Men —-oen denkbonldige van wlon do kranton Hprnkon, inaiir hut TtaiutHvorHlng gulukklg nog niul; — xon den 
voorsprong, willen behoudun, vooi-uiteotton /.oil's, verlengen bovendien lor wuorH/,||ilou. Bestendigen zou mun dus 
«ed 'donkefén aontergrbnd van l e t vondelkwartler aan de eene, de Leldsobestraat aan de andere'zjjde. De aan-
Btaando. niouwu groolo topgnngswég «Ot de liool'dHtad — wnarll)k nlnt dotikbonldlgl - zöl( Btnltcn op oon dood 
pujjt en van de wuhilgo ploinon ouzor stad KOU het Huiiooimt gologono en voor du kuimt bestemde, worduu ingn-
krompetf én verhoekstuRt, met een waterpartij als de Ljjnbaangracht als parodie op een klaterende fontein. 

De »ioIlVorloo(ilumlng zon to kras z|)n, indlon rtinnnon, dlo luit mlSHolilon indordmul Wel niooauii met ome stad 
alle BühoonlioldHgovool j - ^ a t a p ArastolB «chouwlmrg do stempel laat voor jaren, voor eeuwen wciliulit, — /.ondim 
•Baren, ter bezuiniging van 8 ton. 

SDögiHi de konzo van do plnats,. door ndroHHiint aangewezen, hooft aloh htemand yorjiot. 
„De iiuUoloozu, Biiiiikoloozo, allpon nlot reiikloozo LUiibaiiiigriiulit to dumpen, Is een weldaad aan o u e stad. 
„Den Bfthoiiwburg te helpen tilt het gedrang van suikerfabriek en kroegjes; den nlouwon stadsschouwburg 

' '* *D B'ö^'of'Metn'Ü^ViJ'litrawéi rondom vrDBtnand, toot rnlme verkoortwegen, zonder gevWr voor anduron of 
vo.or zlolijiolf, is oon wüldaiid aan hol. publlok, oon waarborg dlo imimlonds, zoodrn liut goliouw moot worduu vor-
aekerd, by de brandwaarborg-maatschappü het tegenwicht torugvlmlt In zoovool lager prumlu dan op de oude plaats 
zo» moeten wordon betaald. 
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Het .toïw.hoploiii worflt een vrll, HyiimiotriHcli iroluml, oon linnnonlou/o, onbfllmmuordo ovar(j;niig nnitr Wotorln -̂
•Kqlians on Vondeikwprtier, een terrein vim 60 b|) 170 M. groot, uun „lioiilovnrd" Bloohta In des mond van hen die 
kot gtthiiol willen bonlevorHoereo* 

„Behalve de genoemde levert adreseants plan nog die voordoolon op. 
dat hét terrein achter den gepröjeotéerden loboawburg de meest goweaeohte rnlmte aanbiedt: « voor do door 

den Staat te boawen kantongeroohten: l> voor de te verplmttHon lehool, wolko op de oudo plant» tuwchen oeUnlalrt 
gevangenis en kantongereoht In aou /.IJ" veroordeeld en hier daarentegen kim worden vergroot van 18' tot 15 
Uassen, immers OfiO M., met ruime toegangswegen aan alle zijden» 

„bat 40 tramiyu Plantage—Leldsohepleln al spoedig aou worden verlengd met die naar bet Haarlemmerplein, 
is wel riietr het grootstOt maar tooh het publiek hoogst welkom belang, waarmee 4e llmul aal golluven1 rekening 
te houden. 

«Ofkoboon ten diepste overtuigd dat /.||II plan in alle deelen de versohillende vraagstukken soodanlg opUmt, 
dat voor eene gemeente, die meer en meer wereldstad wil huoton, een ultgnat' van 2 ton KOU !C.|)II goruuhtvaardlgd, 
stelt adressant dat de (Jceren dwang der gemeentekas aou nopen tot verlooohentng van elk ander begrip, dat tneia 
het plein zou moéten versmallen ter wille van den nieuw te bouwen Schouwburg, m. a> w., dat muii doqrging 
op de idee den yoorsprong van den vroegerea Hobouwburg als rooilijn te behouden, aelfs vooruit te zetten. Wolim, 
dan belet' die omstandigheid tooh niet, om evengoed den Schouwburg te bouwen op de door adressant nnngo-
Wezen plaatst 
xlondom vxüstaande op p. m. 46 X 64 M s 2180 M2 
Kitlmfe voor kantongereobten 42 x 17 » = 714 • 
Ruimte voor (Kïholon .'*y . . ,re'<;' . . . . 86 X IS „ i= yöO n 

en wordt alsdan hol plein 60 M. bruud (tégenover 00 In ndroHtmnlu oornpmukolljku plmO-
„Do oude- Hühüuwburg flonder voorsprong, opent dan — vgl. de tor VIHIO ttelegdo teekening — oon torroin 

irri\ni 9 1 AA lUTQ 

TuMohoiiKOlOKOn trrroh. tot do hoidHolumlnmi: . . . ; ^ A i laaJ?S a a f r a W ^ . ^ l ^ 

9800 M2. A /• 160 /• 't30,000 
Opbrengst ninotio gebouwen Hirsoh, Hollandals en HOIIOIOH -..V if ,',-i, . iTjj. . . . . . . , . _ 90,000 
„Qlertegenovnr staat de betaling i 

aan .HIVHIJI» ft Oo. . . . . . . ' '. . ' , . . . . . . . , '. '. . /• .'100,000 
„ Jiotol Hollaédnls. :'i^^i

1tLl!!\.'• • . . . .'fL tf^jtLi'j, j j ' ^ L l 1 ^ 86,(100 
„ scholenbouw .,lyk ^^ ttioth w < "v tsodii" • do 00,000, 
„ d(mpiog>eairtoleering Lijnbaangntolit . . . . „ «IK.OOO 
„ hOHtratlnif, ons! . • . . ; • . . . i * ^ . ^ ? ' . . i"'lnufb loo», wfftp 

r, y^^ooo 
Do gemeente nu, dus lioiilxm li[| to hotnlon. . . /• lo.s.doo 

. „Door'bovenstaandn vertrouwt ndrcfmnnt uwen RHsd1 dé'volste'overtuiging to hoblioti K<v'ovon : " 
1°. dat zUn plan, onaangetast gpla.tpn, een fllnken, mui alle /.||doii viilHtuaiulan Holiouwburg .•limbkult, bosobermd 

en vrijwarend tegen brand,; met ruliuo vorkoorMwogo», HUIIOIOH O» IciuilouKorouUt onb l̂ominoi'd, nou fnuil ovourodiK 
plein van 00 M. brood, mot vr|| ultelolit: van allo iDdBnv'tegen oen saldO'bQdrage van /• 213;000. 

2". dat tt\h hét gewijzigde plan, Indion men slechts den Y(fortprong limt varen, in do bestaandA omstiudig-
heden do z/mk oplqst en do moor liobouwdo plok <lo ŝ tao-bljdrage uit. do gonuionloknH /.on liorlnldon tot / 108,000. 

, „Zal te iiij.'UTiiiH'nio /,||n, indion do Knnd, lioozocr ook van hét'4Sthetlsoh tohoon onzeriitad doordrongen, nlot 
tot'"eerêtgonöemde uitgaaf durft lioHlnitoit, met dé tweede ZMl'tbn minste nog hot doel en tevens net begftp van 
«ItorHto liOKuinlglng ztjti borolkt." 

P R IJ S V R A G K N. 
Gaarne verwijzen wij op het hieronder slaand programma, en wel omdat #l}i$„g^t|iigt 

goed tivcrtlaclit te zijn, wat de medcwürkinp vergemaikkélijkt. Programma en situatic-
teékeningen zijn verkrijgbaar bij den Koster der Doopsgezinde Gemeente te Deventer, de 
Heer IL W. LIÏNDKKINK. 

PROGRAMMA. Kerkgebouw Doopsgezinde Gemeente te Deventer. 
Hol boHlimr der DoopHgOKindo ttmnoonto lo Dovontor noödlgt do bonwkundigon In Nndorlmid woonaolitl^ uil. 

tot hot niivkoii van oon ontweirp mot bogrootlng voor oon nionw to Htlcliton korltgobouvv mot tooboliooron op het 
terrein der gemeente aan dra Fenninksnoek en wel in overeenstemming met de hier volgondo bopulIngoVi ott 
voorwaarden. 

Art. 1. r«rrtin tn /«Hiioiin'i'/fdH .AHTVUH dm priisiirninj. Op situatie (teekening. n^i'J) Is doar.de(flguur ingesloten 
door de letter- A, l i . . . . lot 'l' aungoduid het terrein bestemd voor don imuw dor hork .on gohool toobehoorondo 
nnn de i>oopngoy.liido (lomoonto. Ann 'do z|jde van den Penninkshnek bevindt zich thans een gebouw, waarvan de 
gevel voorgesteld Is op teekening n". 2, Deze gevel aal gorchtaureerd worden in den oorspronkotyken bouwstjjl 
en de ruimte daarachter Is bestemd voor den bouw vau oou beituurskamer en kosterswoning. Dit gebouw Is op-
de teekoning met dubbele arooerlng nnngogovon. 
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^Ice^^nRk'TarttJ «t̂ uia"*™46 P 0 0 r t ' ^ ^ ^ ^ ' * a * W , m ^ ^ ml **W**rW * 
Hut poorlj» mm do' SpHltofhoomlon^ moot hohomUm hlttvou alu aiilitoi'iiltgaiiB voordo Icork, oatÖöhlÉnrtohamerenrf 

„^nJf™ h6* r e o , l t ^an "«tislpht der ramen van de aanirrenaende peroeelen b» ï 'en. . W; TOoKen daar tosonover 
geen muren worden opgericht op een aiHtand korter dun 2 JVIctor. ««•"•« ' >,<iriov«i 
,. AP; 'f- '^•'f/"/'»"'"-. npt .'foj'lMol^^iipet Inweruijg PHnvoüdlg worden ingPrlóht. torwlll ulVwenrtlir woonn» 

•<lo InfcüHloton liKKliiK allo vovHlol-Infv iirtROnoojr ovorl)odl(r wordt ^aolit. ™^ ^ wogon» 
• Dn korlc moot van nil/lo voorpooi't door onnoovnrdoUto-ruimto to horoikon zlJn. 
J-Z:' ^ ^ Wnvwlg 6ün i U Kim vHbWmlo UIVHUH K:irdorol»ij. opporvlukio pi.; m.,(6Q,Ml».,.ft. De kerk Er moet 

De gangpaifen moeten een breedte heoben van 1 l\l. 
« e .vl"?I..ln°e* f?f!?. .^.41 ̂  ,"1 "l"<'<•• »<"i BPipblthMtengowilüe beloop hebben van 2 oM. o» 1 Motor ' 

• ()amiil(«rl)i>ti niojron liohalvc ton dloiiHto vmi hol. or^ol niot wordon a«%oUr'ft'dliT 

^«n i " ^ w S S ' X < ! 0 " 2Sf3 ! f 'S fo ' n ! i ! ! 0 ' ' Ï 5 ! 0 WW9i'',ff • "* N",m,; ,"1 B",'ü<,kp"i'iitH ""•««» 
• vl ! s E ^ S ^ ! l ! u ? i ? SPiSLfïï. ^rhopgd' g^(;«,l'!v,a»"VNvJslg'?nn''^ngérlev!j3fiV^ M 
• Ben doopliok, alHiocdo oen plaata voor uon voor/.angor wordon ulól verlangd ^ " ' ^ ' 'l*hVüo'( ^ 1 0 A 

•lfeLrf«fmJ!t^"IB,*'OTh0la "II" ,^1 plmitalMK van «on Ixmtaand orgol, voorffOHtold op toekenlng n». 1. waartek de 
afzofldorlUkfl.,loiWn«, en ^en.riOwte mt.m.MmU^is it4«M..Ml,uM.,.bwpd1iV0 M..),J)uiten de elie.ililkö kerk 
%lSaT* I."1 . " T " ? m,,<'1 ^ iTlohtlng de „elegonTTold goven f f i e ^ orgel f e p Z «on m e e r X 
«rf S i 1» M 8 f ? 0 ü 0 C L k . ' r k ' ^ / ' ^ T00r , ,ml ,,",,,:,,fml "••warmlngMoe.teln.et b r a n d i t ö f f S n b e r g p 4 ^ 0 

; *?'• ?!,u ^i ^ n W ' e , .,in,.??n ""«^''"nlmf <« Plaat»».!)/ 4» Wachtkamer voor detf'urtdlkartVt^gatig gévwd? 
«oÓt nl m K i M n«nn1 ,^ I U^ • , l t t ' , U h e l d W »P 'wMw V (»or i l e D vim.ew, v a a t * . ^ . 6;, b .wech.Hat lSr! 
^ ' I f t f'iïniïl' ^ w J t a 5 . T 0 0 u T ' - t k - f t m e r "".«atechwitlekamor één on deaeimerulfftegeuoum wor^S 
.-i,T r 1 ! • ^ ^ ^ t e . 0 1 4 t e vooron bouwworkon «uien mé l.iboKrl jr nioi.l.ulon (Hloolo 

banken) en het vorwannlniwiooHlol bot! bodrntr van /' 80;000 .iiiit; moffon ovorHchr||don isipoien en 
1 \ 1 no t ^ f * 0 ^ ^ - ' S 1 ! ' 1 , r , i , ?* n ' * ' l tekening Hi-.haal l A. joo va., don plattoKrond. l teokóalid sbhaal 
L L » '"", ",< l ,!,'n,

1" ,-i-J tekeningen.schaal 1 4.1Ö0 lang.- on dwarsdooransdepT aTokenlngenThMl 1 i ï o o 
SMken) ^ ^ \ t 60 l" ;n l , ,K 8 d " m l } ^ 8Ó een •delayer kerk van%^n^atrTvTe { e ^ S a i ^ r 
«; ' -«l r tH««ite^ ,£ , i ! ! , t f l*' ," ' ' ( ' . / ' ' ''?•"'•""'ƒ""• ^ het plan moeten worden gevoegd een memorie van toelichting 
" Tla ftffid.U«n S r ' i " ^ . ^ ^ ^ 4 ^ , lü I ' ^ ' W I ^ n ^ e l n d W e r . t O w i n e n «pntroloeren ' 

oütera, <x,," ,) ,flH|)rl | / '"1 V 0 M d ü "aferlaleh on het voHverk.m daarvan moeten aangenomen worden de navolgende 
, j o ! ^ M f m ^ r i w ^ w A n ^ f ^ 1 !?- 0 , ; t ö ' ' ^.l 1 M? metaalwerk van g.l), hardgaauw In slap bastenltraa 
L . V . r l r t " ^ iTfl^Llfü Utoto" i,,

1.»'(",|t,! t "» / • 19; 1 M« metielwerk van kleurig lumigrauw in slap imHtord-
J I r / i T i i 1 P ha^«e«nwerk /• 160; 1 M8 wndstoanV 80; 1 M2 bodekktag^t RÏünsVo K T a 5 • 

f ' ;'m',«""/M.1
v,"'"",10,"t v"<,r ^Iklagen, ôbrooten o,,/,, f 4() 1 M8 vurenhout voorrirrwKoinhout' 

?'^Sat
BL*nV«J^8 »re,'enh°nt ™r schot»erkr koaUnhout, Iflsthout f W\tM. ^nnhoüt'rZv^Jw^rW-

J O M " UM ,0,|l; (V,,,r ",,,"-',"-i1'
ülH PM) /efij l p berleten, berapeu en In glpaipeole afwertonarplatondi 

f&fj \ M2 »'«»"' ""'"work Wapen, onder de r|) alVapon en In glpispeole arplolatoro.. f 0,86 • l k C ^ n k ot 
ï 0 l « f i V " 5 . . 1 lcl0M1??i m 0 B?.klGOi' f "•;,,,i ! kil'> «etrokkon balkyzer / 0,18; 1 kilo Cneod l zer / 0 aa 

k'l? Wgote» ü^inolusd^modokosteil. / . . «n^VaW haJ»' wit Fransoh glas/•?; M8 t w ^ J a l mSnl8n AO IB^ 
1 M2 gronden, ^ppen, tweemaal, 9v«)i«w.den ƒ 0,40(ui-M» gronden, s t o p ^ u U u r e n , plamTeaöu tweemaal 
overgron^en / 0,60.;, 1 M2 aivorvo.. In standolljsverf 0,18, ' P1 B m u r e" l 'n tweemaui 

Dn koHti'n voor hot voi'warmïngal'ó'otllól knniioii 'go'soliiit wordon óp r'ütoè.'14 

JOr kan gol'indoord worden op Htnal op t Motor bonodo» do» boKannn "tfroiid ' 
„„ ^ r Vf" ^,0i!.0• „;D?;oa*u» ,d!' , ontVWpeni-nMf now..» pp do Htukkon voork'omo... De memorie van toollohilnte 
• V t ^ l J 9 ^ 9 ^ " ^ ^ JWHto?'PnjlttP„4.9flKvfiWB andere hand. dan dlo dow ontworpers. Allo «tukko. ooten 
1%™% lt.?in

uW
 m o r ; . . k J

T e , ü " V n o « ^ leSer plan een voriSgeM obuvwt gmegd ïHn. evSnoeMvrra ea 
! « h ' ^ r 1 ^ 'S-"0* W t óIÖ , > '<(:"""lW W i^ <r«iWm^oWflspot.dUiflo 'kUtM. W W X v e r t móet aaSwoX « 

^Oe.metdearnaam 4e» ontwerper», Hot « c d t alleen «eopdnd in^wa l van toehranmg ^ n S of premie 
^ ,'- '• ^'T^Jt'^L P* !!l>mmm WO'^n frewrdeeld door 001. jury, bestaande uit de hoorou, ( Mnvsl on 

vóoriiltter van de Jtaatsohappfl tot bevordering der Bouwkunst te Amsterdam, 1^ /NlouwenCs directer dei 
gemeentewerken te Utrecht en J. A. Mulock Houwer, gemeentebouwmeester te DeVoBter M ' ! ^ 
volle b ^ k r o n l ^ Z l i n u r t J ^ L u t t ^ ^ ^ . "1 V ö M 0 0 ^ " ! 0 l n i P * ^an ^860,' li|| ulot toekenning der voio bekroning behouden de prüsultWhrOten r«W» voor, om op voomloi van don lury de ultaeloofde Bolden ou 
S S M ^ Z^AJn?ïXJi0 J"}? P t a , ">%# verdealen.. Door de, aanvaardlng.van de a)« nrU. SfTremle toegekSndS gelden, worden do botrclïo.ido p'a.ino» oittondom der pr||Hiill.H(;lir||vorH i** v ' 0 ' w e « 0 K e n u e 

wor^r^v^n' hTmTdnneni1
luB,i;i^L'de. :bed0<.el,n* V

A
M : ^ ' ^ ^ * « Uoopsgeïlndo gemeente, om aan den ont-

r i ^ L J J , J l -it t^1.EStJ )?kB?PJ1^o n . t w üfl? d e Uitvoering, van do» bouw op to dranon oo do voorwuirden 
ï ^ t t n Muats6baWü Wt bëvWderlltf dèr BoüVktdV'WtalJ Amrtegon ovorwegënSo bëz^arenTéot-' 

. . « VJii.0 '^ViÜÜl'* '''"','"?• , ? * Plannen moeten B|)n; Ingeaonden yódr of op s r December e. k. aan het adres 
inun.^?» n J f » D D O p ï? e l 5 , n < i e

1
 k ? * - -?ü'«»>"«' 1» I'"'. oponiKur worden tentóngestolfl in een nado op te BOV™ 

%tnri?w ttr^VA^^'S^r/'T Maa^appU tot bevordering der Bouwkunst"rAMtordam' 
S S n adr̂ en8 ^ ^ "" ^ to^nlpg W m/.o...li..« W «ü 'Woo t w u g V f o n C T o X n aan de opgegeven adressen 

Hti JJasliiur dor Doopsgoz, Stmunli, ji,, j u r v 

1'. STOIBBIL, P ^ n i r - o. MtrïiKmf.' 
Mr. H. VAK D M * T O PSB., SccHtarui'; p. j . tfbtrwBifnvu. 

X_A. Mtrtöoï'HoüWBE. 
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ONTWERP VOOR EEN RAADHUIS TE ZUTPHEN 
API.23 Plaat 26 



^2 24. VIJFDE JAARGANG. 21 November 1890 

B O U W K U N S T . 

H o e f d i B f t D f e o w o o B h u l z e a V v i t d e l a t m a t A m i t e r d a n i i 
door Dr. P. J. H. OUIJPKB8. 

(liif de plaat J 

ij danken aan den Heer A. Hofman te Amsterdam de verdienstelijke opmeting 
van deze be'dc hoofdingangen. Al is er reeds eenigen tijd verloopen toen deze ingangen 
zijn gebouwd» zij blijven altijd eigenaardig te midden van het vele revolutiewerk in de 
nieuwe stad gesticht, en waaraan dikwerf alles ontbreekt, behalve de natuur daaraan eigen 
en als leelijk aangeteekend. 

Dr. F. J. H. Cuijpers kan in enkele details van zijne werken veel te zien geven, dat 
vinden wij in de woonhuizen terug waarvan dit de ingangen zijn, dat ook treft men in de 
grootere stichtingen aan, als Museum, Centraalstation enz. Dikwerf is het jammer dat die 
details zich zoo onder de massa verliezen en alleen worden herkend door den deskundigen, 
die de verdiensten in die onderdeelen vervat weet op te sporen en te waardeeren. 

E M Proteitantach Ktfrkfebtuw te Frankfort, i /n. 

In welken stijl moet een kerkgebouw ten dienste van den Protsstantschen eeredleost 
worden gebouwd ? Die vraag kwam menig bouwmeester voor den geest toen hij' geroepen 
werd om de plannen voor een dergelijke stichting te ontwerpen. 

w 
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Daar is geenerlei leidende gedachte, geen enkel beginsel dat als het eigendom voor 

dergelijken kerkbouw kan worden beschouwd» zoodat ieder ontwerp iets anders, allen een 

geheel verschillend karakter vertoonen. 

Daar zijn bij ons te lande onder de kerkgebouwen van dien aard in de laatste jaren-

gebouwd, die allerlei motieven in zich vereenigen. 

Hoofdingangen, die 

aan gestichten doen 

denken, torens die aan. 

forten herinneren, ra

men en deuren die zich 

aanmelden alsof zij be

wust zijn, dat zij de 

plaats innemen maar 

gevoelen er niet te huis 

te behooren. Elk ont-

werp levert iets anders, 

hetzij in renaissance, 

gothiek of wat ge maar 

Wilt, maar zelden zui

ver in den stijl. Toch 

doen kerken, als de 

Westerkerk te Amster

dam zien, dat de Oud-

Hollandsche architec

tuur machtig genoeg is 

om een goed antwoord 

op de vraag te geven. 

Ook onze naburen schij

nen aan dat euvel mank1 

te gaan. Wij geven hierbij het ontwerp, -bekroond met den eersten prijs bij een concours 

voor een kerkgebouw te stichten te Frankfort A/M. 

De bouwmeesters Grigebach en Dinklage te Berlijn waren de prijswinners. Wat ons

bij dit ontwerp opviel en waarom wij het ter kennisname geven, is het bijzonder eigen-
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aardige van het plan, waarbij eene groote onregelmatigheid, pracdsch is ten nutte gemaakt, 

<MI medewerkt om aan het uiterlijk een zeer afwisselend aanzien te geven. Het plan bestaat 

eigenlijk uit twee deelen, het midden- en zijschip. De preekstoel is aan de gevelzijde 

geplaatst en hoewel daardoor zeer verre van de toehoorders verwijdert, vooral van die 

onder de gaanderijruimte gezeten, wordt het gezicht door niets belemmerd. 

De zijruimte verkrijgt door de gaanderij eene zeer goede bestemming. De gevel toont 

zeer veel afwisseling, waartoe de planverdeeling aanleiding geeft. De bouwstijl komt ons 

voor velerlei te zijn. Gothiek, renaissance, zelfs geeft de koepelbouw op het trappenruim 

iets moorsch te zien, waardoor het eigenaardige wel w.it in waarde vermindert. Toch blijft 

de opvatting zoo, dat de bouw een gunstigen indruk moet maken. De toren die wij 

gewoonlijk aan den hoofdingang plaatsen, staat geheel in afwijking daarvan aan het achter

einde, alsof de ontwerper met de traditie had willen breken. Juist dit alles vormt iets 

dat nieuw is en buiten den gewonen gang. Het trok daarom onze aandacht, zooals wij 

gelooven, dat het bij velen met ons zal doen. 

Bep («bouw voor lIJkTerbrandiax te Haniburif. 

Te Hamburg is men er in geslaagd, voor de lijkverbranding een goede schreJevoor-

waarts te kunnen doen. In de nabijheid van het Ohladorfer kerkhof wordt een crematorium 

gesticht waarvoor de niet onbelangrijke som van 36.000 gulden is bijeengebracht. De 

vorm van het gebouw heeft veel overeenkomst met die der kerkgebouwen een midden

schip met twee zijbeuken van mindere lengten. De hoofdingang is voor de lengte van het 

middenschip geplaatst, en heeft door het verhoogde liggen van den beganen grond een flinke 

monumencale bordesruimte met treden. Een koepel dekt het middenschip. De beide zijbeuken 

ztjn in •vakken ingedeeld, waarin de urnen geplaatst zullen worden. Het licht valt door den 

koepelbouw naar binnen. De plaats der verbranding is ongeveer in het midden der ruimte. 

Twee kamers voor het bewaren der lijken en een tot onderzoek liggen tegenover 

den hoofdingang. Een schoorsteen 34l/i meter hoog staat aan de achterzijde en ver

breekt de harmonie, die in het ontwerp overigens zeer goed is volgehouden. Jammer dat 

die leiding niet tot den koepelbouw is opgevoerd en daar in eene topversiering ver

borgen, dan was het karakter geheel in overeenstemming gebleven, en het denkbeeld 

dat voor velen nog ijzingwekkend is, was niet zoo onmiddelijk te herkennen geweest. De 

oveninrichting is onder den beganen grond aangebracht, terwijl de gassen, bij de verbran

ding ontstaan, in een daarvoor aanwezige ruimte worden opgenomen om zich te verspreiden. 

Een orgel bevindt zich boven den hoofdingang. In het benedenruim is bovendien 

een vertrek tot ontvangst voor den predikant die bij den lijkdienst het woord zal voeren. 

Het geheel is in den romaanschen stijl. Veelkleurige mozaiktegels brengen eene aangename 

afwisseling, zoodat het gebouw met waardecring wordt beoordeeld. De grootste afmetingen 

zijn breed 15.16 M. en diep 23 M. Al meer en meer komt deze wijze van bewaren, 

door ons vroeger uitvoerig behandeld, bij onze naburen in gebruik, ook te Heidelberg 



J08 

zal, men er nu een stichten, daar de bezwaren tegen den thans bestaanden toestand aller

wegen worden erkend. 

Iets over bet Mettelnars werkloon In 1071, te Haarlem. 
door J. F. BOKaMA. 

Voor de kennis van den toestand des maatschappelijken levens in >den ouden tijd" 

is het zeker niet onbelangrijk de dagloonen te weten, die door den ambachtsman'in ver

schillende tijdperken worden verdiend. 

Als eene bijdrage daartoe kunnen eenige posten dienen uit rekeningen van het jaar 

1671, die aan het archief der stad Haarlem zijn ontleend. 

Er werd in dat jaar in eene der Vermaanhuizen of kerken der Doopsgezinde Gemeente 

een scheidsmuur opgetrokken, die het gebouw in twee deelen splitste, om op deze wijze 

aan de Gemeente, die wegens verschil van denkwijze zich in twee deelen had gescheiden,, 

gelegenheid te geven, om, zonder elkander te hinderen, de godsdienstige bijeenkomsten 

te houden. 

In eene van deze rekeningen, ingeleverd door Pyeter van Varel, vinden wij de vol
gende posten : 

27 Aug. 113500 stynnen verwerkt, het 

dUysent 2 gl f 227.— 

An delven 12 dyeken tonnen . . 37.16 

Yan 4 dage myn [min een] scoft 

daechs 17 3.3.12 

Op zyn eige byer daechs 3 . . 11.4 

3000 styn gekro[je]n belopt . . . 15.— 

4 Sept. Kalck gekroyen belopt 1.14 

Yan ses dage en half scoft daechs 17 5.4.2 

En opperman 5 dage anderhalf scoft 

daechs 17 . . 4.11.17 

Pyeter van Varel Va dag daechs 27 13.8 

Sander Va dagh daechs 25 . . . 12.8 

Mant ''t dagh daechs 35 . . . . 

Wyllem Vi dagh daechs 25 . . . 

Tünnes Vg dagh daechs 25 . 

Engel '/] dagh daechs 25 ; . . . 

Govert en dagh daechs 21 . . . 

en opperman Vi dagh daechs 17 . 

i dito Vi dagh daechs 17 . 

Freryk Vi dagh daechs 19 . . . 

1T Sept. Een knecht 2 dage, 

daechs 21 . . . . 

En knecht en dagh daechs 25 enz. 

Op haer eige byer daechs 3 st. . 

12.8 

12.8 

I2.I 

12:8 

1. I.— 

8.8 

8.8 

9.8 

2.2 

1.5 
4.t 

Het 1)1 ij kt hieruit, dat de loonen der metselaars, in verhouding tot de toenmalige 

waarde van het geld, zeker hooger waren dan tegenwoordig. 

Er schijnt ook een verschil van loon bestaan te hebben, waarschijnlijk naar gelang 

van de meerdere bekwaamheid of vaardigheid; een enkele knecht verdient 17, een ander 

19, een derde 21, de meesten verdienen 25 stuivers daags, Pyeter van Varel zelf 27 stuivers.. 

Daarbij komt voor ieder drie stuivers biergeld, dat den patroon in rekening wordt gebracht. 

Tot in onzen leeftijd (voor ruim vijftig jaren) was het nog te Haarlem het gebruik, 

dat de opperman des namiddags eene zekere hoeveelheid bier van deo winkel haalde, die 

voor lederen knecht was vastgesteld. 
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Omstreeks dien tijd ia men er toe overgegaan, om in plaats van het bier iederen knecht 

daarvoor een dubbeltje toe te kennen. 

Uit de overige rekeningen, die op hetzelfde werk betrekking hebben, zijn misschien 

de volgende opgaven, ter vergelijking met de tegenwoordige prijzen, niet onbelangrijk. 

De muur werd opgetrokken van »l$tse" steenen, waarvan de duizend berekend werden 

tegen 4 gulden tien stuivers. 

Er werd betaald »voor voere" van steen tien stuivers per duizend stuks, voor »ecn 
schuit sant'' 38 stuivers, voor het maken van zes »ankers, ieder met 2 schootels wegen 

78 'U? tot 2Vt stuyver '«? . . . 9.15 
en nog gemaakt 9 ankers wegen 134 ft' > 2Va » '"•' komt 15.10 

25.05, 
Nog kunnen wij daarbij hst volgende vermelden : 
Sara Honnore, weduwe van Barent Feyt, leverde eene rekening in van dezen inhoud: 

>Uyt last van Isaeck Janse in den block een glaes vcrloet [verlood] groet 8 voet, 2 stuyv. 

de voet . . ,. j J .» .^ n * " . '«i IwMfaC ' ' '^ 
2.15.12 

E e n e w e r e l d t e u t o o n s t e l l i n g t e B e r l i n . 

Het denkbeeld dat ook Berlijn zich zal aansluiten bij de steden die aan kunst en nij

verheid gelegenheid geven, een vredelievenden en eer vollen strijd te voeren, wint meer en 

meer veld, Het groote kwaad echter, dat de eene tentoonstelling als een droppel water op 

de andere gelijkt, wanneer ten minste geen machtige Eiffeltoren den gewonen gang verbreekt, 

is een groot bezwaar,, wel in staat om de tentoonstellingsmanie een goede rust te verze

keren. Nu de drie honderd Meter hooge toren zijn invloed heeft doen gelden, is het nog 

moeielijker iets te vinden dat dezen overvleugelt en zelfs kan doen vergeten. De Berlijnsche 

tentoonstelling schijnt, wanneer deze tot uitvoering mogt komen, dat middel echter gevon

den te hebben. Een Zuid-Duitsch bouwmeester gaf een plan aan, dat zoowel om de nieuw

heid als om het werkelijk fraai gedachte geheel opmerking verdient. Reeds de grondvorm 

heeft iets behagelijks, daar zit in alles een eigenaardigen gang met de rijkste afwisselingen. 

Het tentoonstellingsruim wordt gedacht gelegen binnen een cirkel van ongeveer 1000 Meter 

middellijn. De tentoonstellingsgebouwen begrenzen den buitenrand van dezen cirkelomtrek. 

Terwijl een gebouw den buitenrand afsluit, gaat.op honderd vijftig Meter afstand binnen-

waarts een dergelijk gebouw evenwijdig aan het andere het cirkelruim rond. Die twee 

rondloopende tentoonstellingsruimten zijn onderjing weder als stralen naar het middelpunt 

uitloopende verbonden, door talrijke andere tentoonstellingszalen, en is tusschen elk twee

tal dezer zalen eene groote opene ruimte voor Uphtaanvoer xepz., doch tegelijk geschikt 

voor voorwerpen die in de open lucht kunnen verblijven; ook kunnen deze ruimten, bij 

gebrek aan plaats, worden overdekt. 

Die indeeling heeft op zichzelf reeds iets dat aantrekt en groote afwisseling biedt. 
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Maar nu het kardinale punt. De kern van het cirkelruim wordt ingenomen door een berg 

uit natuurlijken steen vervaardigd en die men daar wil opwerpen. De hoogte zou den KHfel-

toren moeten evenaren. 

Dat kan teen hoogst aantrekkelijk punt vormen. Terwijl die berg een gedeelte van 

den cirkelrand doorbreekt, waar dus het gebouw niet kan worden vervolgd) klimt deze op 

het midden van het terrein omhoog. Aan den voet van dien bergrug wordt een groot meer 

gegraven. Terwijl watervallen sich van boven af nederstorten, zijn talrijke wegen langs 

den bergrug aangelegd die men per spoor of te voet kan overtrekken. Het binnenruim 

van den berg is zoo daargesteldi dat daarin gelegenheid is tot het tentoonstellen van 

velerlei voorwerpen, ook vooral wat het mijnwezen betreft. Daarbij gaat het machine

gebouw onder den bergrug door, en het ichoorsteenkanaal dat de rook der vele werktuigen 

moet afvoeren, gaat door den berg omhoog. De berg verkrijgt daardoor het aanzien van 

een vuurspuwenden berg, dat bij de talrijk uit te voeren verlichting door de pyrotechniek 

zou gebezigd kunnen worden, om den kunstmatigen krater ook zijne vuuruitspuwingen te 

kunnen doen volbrengen. Aah den voet Van den berg wordt een stad uit de middeneeuwen 

aangelegd met de eigenaardige smalle rondloopende wegen en de daarbij behoorende vele 

pittoreske gezichtspunten. Om den cirkel, dus buiten het tentoonstellingsgebouw, is een 

park waarin alles wat tot den nieuweren bouw behoort kan vereenigd worden, als villa's, 

landbouwerswoningen, stalinrichtingen enz. Daarbij wordt het tentoonstellingsgebouw dan 

voor een gedeelte verborgen door kunstmatig opgeworpen wallen en vesting bouw, met 

daartusschen zich bevindende plantsoenen, wandelwegen, oude poorten enz. welk een en 

ander maakt, met de vele nog bizonder daarvoor gedachte inrichtingen dat die tentoon

stelling dat voor sich heeft, vernuftig gedacht te zijn en veelbelovende. Daar ia hier meer 

een esthetisch dan wel constructief karakter, wat gewoonlijk de tentoonstellingen te zien 

geven, op den voorgrond gesteld, wat voor het welslagen een groote zekerheid biedt. 

Beo paar mededeelinfen alt dit TraniTaal. 

door E. J. wAi.r.K Jan. 

NliUliUIjAN D.SCH—ZlJ11)-A KRI 1< AA Ns( "11K SPOORWEGMAATSCHAPPIJ. 

Volgens een bericht van 11 October jl. uit Johannesburg—Transvaal, maakte boven

genoemde maatschappij bekend, dat Maandag a.s. (13 October) de lijn Êoksburg—Springs 

voor goederenvervoer zou worden geopend. De lijn van Johannesburg naar Boksburg is al 

sedert 6 of 8 maanden opengesteld. De lijn Bloemfontein wordt in Januari of Februari 

geopend. De Delagoa-lijn verkeerd in erbarmelij ken toestand, tengevolge van de onbekwaam

heid der aannemers. Binnen de twaalf eerstvolgende maanden zullen daar geen treinen 

loopen. De ingenieurs zijn zoo ontstemd, dat zij besloten hebben het werk neer te leggen, 

indien aan dit systeem van werken wordt vastgehouden. Terwijl de Kamer van Koophandel 

eene petitie heeft aangenomen, waarin bij het gouvernement op de noodzakelijkheid wordt 

aiuigedrongen om het aanleggen van spoorwegen te verhaasten door den aanleg van dat 



gedeelte der lijn aan te besteden, dat tusbchen Johannesburg en Vaal-rivier llgf, heeft de 
secretaris hetselfde aan den uitvoerenden Raad verzocht: hem werd door den President 
zelven de verzekering gegeven, dat men geheel medeging met den inhoud van het adres 
en dat inschrijvingen zouden worden geopend, zoodra de opmetingen verricht waren. 

D B W A T E R O N T D B K K E R . 

De «Occasional Correspondent" van de South^Africa schrijft, d.d. 3 October jl., het 
volgende over Pretoria enz.: En indien alles waar is, wat hij hierin omtrent den «water-' 
ontdekker en omtrent de verborgen stroomen mededeelt, dan zou een groote hinderpaal 
en voor de mijnontginning èn voor den landbouw zijn opgeheven en zou dit een prikkel' 
kunnen zijn voor duizenden in Nederland, die thans den strijd om het bestaan al zeer moei
lijk voeren, om naar Transaal te emigreeren. 

Een van Pretoria's heerlijkste zaken is de groote overvloed van goed water. Men vindt 
namelijk in de heuvels achter de stad, ter hoogte van omstreeks 6000 voeten boven 
de zee, een prachtige artesische bron, welks w&ter vier of vijf voeten boven den bodem 
omhoog springt, een stroom vormt van twaalf voet breedte en drie voet diepte. Van af 
dezen stroom loopen zijtakken naar gemetselde geleidingen, welke langs een der zijden 
van elke straat zijn aangebracht en waaruit men voor den tuin van ieder huis een overvloed 
van water kan bekomen ter besproeiing. Moge zulk eene groote overvloed van water ook 
dikwijls minder geschikt zijn om de gezondheid In eene stad te bevorderen, aangezien een 
snelle plantengroei het ontstaan van koortsen met zich kan brengen; zoo is het bovendien 
ook waar, dat, daar waar men niet op een liter water behoeft te zien in het, gebruik, de 
reinheid en zindelijkheid hand over hand toe nemen en met dezen ook He gezondheid 
wordt bevorderd. 

In Pretoria wordt bovendien zoo druk gebouwd, dat de tijd niet ver meer af is, of de 
tuinen hebben plaats gemankt voor de vele nieuwe woningen. Er bestaat bovendien een 
plan om een ondergronds-bulzennet van ijzeren pijpen met een diameter van plus minus 
0.40 M. door de straten te leggen, waarin op afstanden kraanverbindingen zijn aangebracht, 
ten einde daardoor de wegen gemakkelijker te kunnen besproeien. Op heden wordt slechts 
een klein gedeelte van de straatwegen der stad door de sproeiwagens bezocht, namelijk 
de we;.; die leidt van de woning van den President over het groote plein naar het gou* 
vernementshuis. 

Het gouvernementshuis is het type van het kleine begin, waaruit de staat is voort
gekomen, zooals het nieuwe gouvernementsgebouw eenmaal zal aantoonen welk een groot
heid hij eenmaal zal bereiken. Het eerste bestaat uit een smalle en lage cottage met twee 
kamers, waar men binnentreed over een smalle stoep, door een deur niet wijder dan 0.90 M. 
Aan de: linkerzijde bevindt zich het bureau, eene kamer ongeveer 3 M. in het vierkant, 
De rechterzijde bevat de raadkamer, een vertrek kleiner dan het voorgaande. 

In Engeland, het is algemeen bekend, geloofd men dat men slechts zijn kans behoeft 
af te wachten, om Transvaal weder onder Brltsch protectoraat te zien komen. De Engel-
tchen in Pretoria deelen die meening geenzins. Deze zien, dat de Engelsche bevolking 
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bestaat óf uit kooplieden öf uit handwerkslieden, wier bestaan ten nauwste samenhangt 
met- het welslagen der mijnindustrie, en dat terwijl Johannesburg, het centrum van het 
Engelsche element in Afrika, reeds begint te kwijnen, ieder schip, dat deze kusten bereikt, 
voortdurend uit Europa zijn contingent van Hollandsche landverhuizers (mennen, die op
voeding hebben genoten) aanbrengt, terwijl de Engelsche met elke stoomboot naar huis 
terugkeeren en de Hollanders er voor het grootste gedeelte blijven. Het moet ook de groote 
droom van Oom Paul zijn, om op de uitgestrekte vlakten van het Gouvernementsland, welke 
hij voor dat doel heeft bewaard, een volk van handwerkslieden en van landbouwers te plaatsen 
uit den N. W. hoek van Europa, hoofdzakelijk uit Hollanders gerecruteerd, maar ook uit 
de noordelijke Duitschers, Belgen, Denen ea Zweden — in waarheid uit de landgenooten 
van dat Protestantsche ras, dat oorspronkelijk zich aan de Kaap vestigde — om met dezen 
den hatelijken invloed der Britsche mijnwerkers te keeren. 

Om den droom van Paul Krüger te verwe'zenl ijken, kan bijzonder medewerken een 
eenvoudige uitvinding onlangs hier door een Engelschman ingevoerd. Zij is de »Herbiggan'3 
patent water-aanwijzer", een instrument, dat de bewerking van den grond mogelijk zal 
maken in alle streken, die oppervlakkig slecht van water zijn voorzien. Het is een elec-
trische machine, eenigzins berustende op het beginsel van de phonograph, welke nauw
keurig en met zekerheid de plaats aanwijst, yaar zich onder den grond water bevindt. 
Zij geeft de afmetingen aan, van onder den bodem verborgen waterloopen en den afstand 
van de oppervlakte tot op een diepte van 1500 voet. 

De onlangs uit Californiï terug gekeerde Dr. Sketchley, heeft het patent voor Zuid-
Afrika gekocht, is zeer gelukkig geweest in aijn onderhandelingen met het Transvaalsche 
gouvernement, en heeft de belofte gekregen van den meest mogelijken steun. 

Paul Krüger is slim genoeg om de politieke waarde van zulk een uitvinding te begrij-
pea, daar het hem in staat stelt het land te koloniseeren, juist met die lieden, die hij 
wétoscht in de Transvaal te zien. (Wordt vervolgd.) 

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

P r o v l u c 1 »i» I N • s r 11 m tr » I) u u w. 

De vereeniging tot bevordering der bouwkunst te Groningen heeft besloten tot het 
uitschrijven eener prijsvraag voor een provinciaal museumgebouw. De inzendingen worden 
ingewacht vóór 1 Maart, a. s. Alle bouwkundigen in Nederland kunnen aan dezen wed
strijd, waarbij keuze van stijl en materiaal vrijgelaten is, deelnemen. Het door de Juri 
best gekeurde ontwerp zal ontvangen / 1 0 0 met diploma der vereeniging, het daarop vol» 
gande / 4 0 met diploma, en als derde prijs het diploma. 

Het Rookrniagitak neer en meer opgelost. 

Een nieuwe poging om een middel tegen stadsrook te vinden is door den heer EUiot 
te Londen beproefd. Hij doet dit door den rook door water te leiden. Een luchtzuigtoe-
•Ul trekt den rook uit den schoorsteen door een grooten bak met water, hetwelk voort
durend in beweging wordt gebracht en zich dientengevolge met den rook vermengt. De 
damp, die door de verhitting van het water gewekt wordt, kan ontsnappen, maar de vaste 
stoffen blijven in het water achter en kunnen later verkocht worden. De uitvinding is 
reads op een stoomboot en in eene fabriek te Londen toegepast. 
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B O U W K U N S T . 

Oitwerp Tii een WoonhniBrereli 

door W. J. BRANDTS. 

(Bif ie piaat.) 

x^J*e woonhuisgevel wordt veronderstelt aan eene zijde door hulzen te zijn aange
sloten. De materialen zijn in hoofdzaak metsel* en natuurlijken steen. Met zeer weinig 
middelen heeft de gevel iets aangenaams, daarbij geeft de uitbouw, boven den ingang 
aangebracht, eene goede wisseling in het muurvlak. 

Ook de uitvoering der teekening is breed opgevat. 

• , • f 

De BfyptUche Pyramtden tn gevaar. 

In een tijd die aanspraak maakt op grooten vooruitgang in kunst en wetenschappen, 
waarin tevens de achting van het oude weder aanmerkelijk is vergroot, zal men het zien 
gebeuren, dat de belangrijke gedenkteekenen door de Egyptenaren opgericht, langzamer* 
hand verdwijnen. — Waar barbaarsche volksstammen, met ontzag voor de geniale schep* 
pers, in waarde lieten wat bijeen tttoet ilijvtn, daar gaat in onzen tijd de moker in, om 
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brokstukken naar Musea's te doen verhuizen en verloren is het eigenaardigejder eens zoo 

machtige geschiedenis. De nBosphort Egyptien" van i October bericht, dat drie ploegen 

werklieden, onder aanvoering hunner scheiks, bezig zijn de ateenbrokkendiedelpyramiden 

van Giseh vormen, van elkander te. nemen en door middel van talrijke kameelen te ver

voeren. — Dit is het gevolg er van, dat de regeering toestaat om verspreide steenblokken 

te mogen weghalen, — Nu de voorraad daarvan uitgeput raakt, gaat het breekijzer in hetgeen 

bij elkander behoort) en dat is ten doodc opgeschreven. Waarlijk het is treurig met onzen 

tijd gesteld. En is dat alles slechts een gevolg er van, dat de beschaafde volkeren voor

gingen en ieder voor zich roofde, om zijn rariteiten-kamer te vullen. Zelfs de lijken der 

oude koningen werden niet gespaard. Geheele obelisken werden over den oceaan gebracht, 

om in het nieuwe vaderland tusschen de nevelen te vergaan. — Wij hebben indertijd de 

talrijke portretten gezien ontnomen aan de graven der oude volkeren, alleen om aan de 

winzucht van avontuurlijke lieden te voldoen, maar wat een schennis was van een' gehei-

ligden en sinds eeuwen geeërbiedigden toestand. Tot zelfs de laatste overblijfselen van 

eenmaal hoog vereerde katten werden naar Engeland overgebragt en bij gemis aan koopers 

aan de mestvaalt toegevoegd. Kan men het onder die omstandigheden afkeuren, dat de 

Barbaren heen gaan en zelf hunne monumenten opruimen voor dat zij door anderen 

worden verscheept en verdeeld. - - Daarin sta.-m wij ten achteren bij hen die ons uoor-

gingen. 

E e n b a n k g e b o u w iu Ri i f re lundt 

Het op bijgaande Aguur in plan en gevel voorgestelde bankgebouw voor de South-

Wales Union Bank limited, is eene zeer eigenaardige proeve der bouwkunst, zooals deze 

door onze Engelsche overburen wordt begrepen. Het terrein gelegen in de Stepney-straat 

Llanelly Carmarthenshire, heeft aan den weg een' ronden vorm, wat de bouwmeesters 

J. Buckley Wilson en Glendenning Moxham zeer goed hebben weten te verdeelen, door 

den gevel in drie afdeelingen te vormen. Al hebben de groote muurvlakten voor ons 

die licht en lucht verkiezen niet dat aantrekkelijke, zoo zijn er toch tal van motieven la 

vercenigd, die aan het geheel iets behagelijks en eigenaardigs verleenen, Daarbij zondert 

het winkelgebouw op de aanvankelijk overige ruimte ingericht, zich goed van het geheel 

af, zonder bij latere toevoeging daarmede eenigen misstand te zullen vormen. De smeed-

en beeldhouwcrken geven aan alles • een kunatvol karakter, daarbij is het middendeel van 

den gevel boven de kantoren, ter wederzijden van den uitbouw bezet met tegels en is het 

overige deel daarvan evenals de torenbouw in andere roode steensoort opgetrokken dan 

het overige muurwerk. 

Dit alles met elkander geeft veel afwisseling en verdiensten aan het geheel. 
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Een paar mededeellnffen Qit de Transvaal. 

door E. J. WALLB Jzn. 

(Vervolg en slot). 

Dr. Sketchley zelfiseene afzonderlijke vermelding als man van algemeene ondervinding 
en van practische wetenschappelijke kennis waardig. HJj was in .1876 agent van Lady 
Strangfond, in haar liefdadige pogingen ten behoeve van de Bulgaren van Batak en de-
naburige dorpen. Hij maakte op de plaats zelve die nauwkeurige statistiek op, die lord 
Derby in staat stelde om Gladstone's sprookje over de Bulgaarsche wreedheden op zijn 
juiste waarde te doen schatten. Vervolgens diende hij bij het beleg van Plewna als een 
van de gcneesheeren van het Steftbrd House Comité. Toen de Turkschen oorlog ge
ëindigd was, ging hij met andere geneesheeren van de Engelache ambulances in Turkije' 
naar /uid-Afrika «n onderscheidde zich aldaar bij de heldhaftige verdediging van Pot-
chefstroom. Tijdens dit beleg, overleed zijne vrouw >eene Transvaalsche dame", tengevolge 
van de ondergane ontberingen, het geheele garnizoen kreeg toen slechts een handvol 
meel per man en per dag. Door dit overlijden werd hij zoo zeer getroffen, dat hij afleiding 
zocht in het opspuren en najagen van nieuwe avonturen in Californié. De eerste struis
vogels voerde hij in Amerika in en richtte eene hoeve op voor het kweeken van die 
vogels met zulk een volkomen succes, dat deze kweekerij thans nog eene voordeelige 
industrie in Californié is, terwijl in Transvaal of liever in Zuid-Afrika »dc bakermat der 
struisvogels," deze voordeelen thans vrij onzeker kunnen genoemd worden. 

Dr. Sketchley heeft geheel Zuid-Afrika, zelfs het meer N. Ganu, Bechuanaland en 
Matabeleland bereisd, en hij deelde mede, dat in dit land milUoenen acres land zijn, in 
den zomer bedekt met prachtig gras, hetwelk natuurlijk en zeer voedzaam hooi In den 
winter wordt, maar dat nu geheel nutteloos verloren gaat, omdat er geen drinkbaar water 
aan de oppervlakte van den bodem gevonden wordt, niettegenstaande talrijke en over
vloedige bronnen beneden de oppervlakte stroomen. In Bechuanaland kan men duidelijk 
het ruischen van dit water beneden de dunne aardkorst waarnemen. Men heeft enkele 
artesische putten tot op ongeveer 30 voet diepte gegraven, en de kracht van het water 
was zoo groot, dat de instrumenten uit de putten werden geslingerd. Sommige van deze 
onderaardsche stroomen trof men reeds op 9 voet diepte» terwijl de breedte er van 
onbekend bleef. 

Het springt dus dadelijk in het oog, van welk eena onschatbare waarde, het door 
Herbiggan uitgevonden instrument is; door middel toch van deze uitvinding is het ieder 
mogelijk, de onderaardsche rivieren op te sporen en honderden mijlen dwars door het 
land te volgen en is het bij eenig doorzicht, eene geringe moeite, elke hoeve overvloed 
van water te bezorgen. 

Dr. Sketchley houdt positief vol, dat, wanneer deze onderaardsche stroomen, waarvan 
men weet dat ze over geheel Zuid-Afrika bestaan, geëxploiteerd konden worden, dit land, 
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wat 'zijn voortbrengtogsvermogen betreft, zoti blijken een tweede Californië te kunnen 

worden, welks verbazende vruchtbaarheid vaak door het graven van artesische putten is 

te voorschijn geroepen. 

D E M I N E R A A L - O N T D E K K E R O F DE T O O V E R B A E . -

In de |» Weekly Examiner" van October j.l. komt eene merkwaardig* mededeeling 
voor, welke, indien de daarin vermelde uitvinding, aan de verwachting blijft beantwoorden, 
waarvoor alle kans schijnt te bestaan, van groot'nut en voordeel voor de maatschappijen 
in het bijiónder voor de mijn-industrie zal zijn: 

De heer A. W. Chellis, zoo wordt vermeld, zou een' electrischen-mineraalbal hebben 
uitgevonden, welke evenals de reeds voorschrevene waterontdekkers met de meeste zekerheid 
aantoont waar onder den grond de goud- en zilverertslagen aangetroffen worden. Z.Ed. 
heeft de velen door hen genomen proeven, allen met den besten uitslag bekroond gezien. 
Twee proefnemingen werden door den heer Chéllis gedaan; Waarvan meer dan honderd 
inwoners getuigen waren, en die evenzoo den gewenschten uitslag hadden. De proeven 
werden als volgt genomen: de uitvinder werd geblinddoekt, terwijl eene groote hoeveelheid 
geld verborgen werd in de nabijheid van de woning van een der toeschouwers. De heer 
Chellis smaakte het genoegen, door middel van zijn vernuftig toestel, den verborgen schat 
binnen den Hjd Van tien minuten te vinden tot groote verbazing van allen. De proeven 
werden herhaald en telkens was het succes volkomen. 

Zijne uitvinding bestaat uit een' eivormigen bal, die aan magneten en een gecompliceerd 
electrisch apparaat hangt en is geplaatst op een tafeltje (zoogenaamde driestal). Bij de 
meer dan honderd in het openbaar gedane proefnemingen, heeft de bal geen enkele maal 
gefaald nauwkeurig de plaats aan te wijzen, waar goud of zilver was. 

De zamenstelling van dezen bal berust op strikt wetenschappelijke gegevens, namelijk 
magnetisme, electriciteit en de natuurlijke aantrekkingskrachten, welke zekere chemische 
stoffen op goud en zilvét uitoefenen. 

Eene som van meer dan 500 dollars, waar ook onder den grond, binnen den omtrek 
van eene halve mijl begraven, wordt door middel van dit toestel gevonden. Gewoonlijk 
zijn twee proeven met het toestel, op geringen afstand van elkander genomen, voldoende 
om nauwkeurig de plaats aan te wijzen waar de schat begraven is. 

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

In onze vorige aflevering gaven wij kort vermelding der prijsvraag, uitgeschreven door 
•de Vereeniging tot bevordering dor Bouwkunst te Groningen. Het program werd ons juist 
na het afdrukken toegezonden, waarom wij gaarne het nu in zijn geheel opnemen. 

«. Br wordt rorlangd een ontwerp wm Wn Provtaolial mnieum vnn oudheden, itaande op een vr|) terrein. 
b. Het gebouw moet bëvattom 1». Tulme vesttbnle met •hoofdtrap; 2». garderobe en vertrek voor den portlen 

>•. lokaal voor voorwerpen op 't gebied van Nüverheid en Kunst, groot plm. 100 MS; 4». lokaal roor-Bohllderüei» 
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en TeekenlngeDi groot plm. 100 US; f)0, lokaal Tpor, Qoodeo en siWemi voorwerpen, groot plm. 80 M2; fi0. loknal 
of 'overdekte ruimte voor fragmenten van Bouwwerken ena., groot mlnstena 100 M8; 7*. eone woning voor den 
bewaarder, bevattende mlmtoni 9 kamers en keuken. 

r. De keuze van styi en materialen wordt vrtygelaten. 
d. Het ontwerp moet boxtnan uit de noodlge platte gronden op eono Behaal van 1 & 200. De gevel- en door* 

snede teekenlngen op nonn sclinnl van 1 A 100. 
«. De behandeling der teekenlngnn wordt vrQgelaten. 

f. Er wordt uitgeloofd een pri)H van 100 gulden met diploma en oen preoile van 40 gulden mot diploma, voor 
die ontwerpen, welke volgens bet oordeel der jury hiervoor in aanmerking konen. 

';• De met pr|)s en premie bekroonde ontwerpen worden bet eigendom der vereenlRiag. 

'1. De namen der Jury-leden anllen worden bekend gconakt ééno maand vtMr bet tydstlp dat de ontwerpen 
moeten aUn ingezonden. 

i. Alle ontwerpen zullen worden tentoongesteld voor de leden en belangstellenden der plaatsel|)ke vereeni-
gingen te Groningen, Amsterdam, Rotterdam en 's Gravenhage. 

/(. Elk ontwerp moet gemerkt z(|n met eone sprenk of teeken en voorzien van een naambrleQe, waarop dat 
teeken van briten Is herhaald met een oorrespondentle-adres, en moet vergezeld zt|n van een memorie van toellohting. 

/. De niet bekroonde stukken zullen worden terugbezorgd. 

m De ontwerpen worden vraohtvrj) Ingewacht voor of op 1 Maart 1800 één en negentig, aan het kantoor 
van den Ie Secretaris der Vereenlging, Carolloweg E 02', Groningen. 

Aan dezen prtyRvraag kunnen deelnemen allo Bouwkundigen In Nederland. 

Nutnens hel Hrtliiur, 

L. M. HOLENAAB, VtionUter, 

.1. P. HAZEU, Ie SecrUarlt. 

De Heer E. Brandsma te Amsterdam heeft eene prijsvraag uitgeschreven die nog al een 

omvangrijken aard heeft, ten minste te oordeclen naar de serie verdienstelijke mannen, d̂ e 

zoo hier als elders tot vorming der jury zich hebben aaneengesloten. Zoo'n koopman in 

thee geeft aan vele vereenigingen een lesje, die altijd onder een beperkt getal, gewoonlijk 

dezelfde luidjea, hunne keuze doen, en daardoor alle nieuwheid ontnemen aan het werk der 

inzenders die al reeds zoo bij hun bekend zijn, dat een enkelen oogopslag genoeg it om te 

kunnen zeggen wie het vaderschap toekomt. Inderdaad de Heer E. Brandsma (het moge 

tegelijkertijd eene nobele reclame voor hem zijn) deed eene goede keuze. Dat de uitslag 

daaraan gelijk zij. 

1. Door dezen wedstryd wenioht do ondorgeteekonde In het bezit te komen van een ontwerp voor oen 

B E O L A M E K A A B T , 

die hooiil'/iikfllljk noot dienen om In winkels te worden opgehangen. 

2. De ontwerpen moeten zUn oorspronkelijke teoltonlngsn en de afmetlngao, daaraan te geven, mogen niet 
minder dan 46 b|) 8fi oM. en niet mimlor dim 85 bt) 85 icH,'bedragen. • 

8. In elke teekenlng moet op zeer duldelUke wl)ze zUn uitgedrukt, dat het handelsartikel, waarop door desa 
wlnkelkaart de aandacht aal worden gevestigd, Is de 

T H El Iffl 
Dit moet in lettert dtiidolUk xyn aangegeven en de kaatt moot tevens op dnldélöke wl)z9 vonnelion den naam 

en de woonplaats van hem, die dezen wedstifld ultiohvöft. (TUBE — E. BBANDSMA'J- AMSTERDAM^. Do 
teekenlng behoeft verder geen andere opschrlltaa te bevatten. Hot haqOslimerk (Èlad van den Theeitrnlk met 
hot ondorsohrmi „JVarf» Hork") kan al of niet la de teekenlng worden opgenomen. Dit wordt aan den kunstenaar 
overgelaten! 
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Do teekenlngen moeten vooralen xt)n van eene «prenk of motto en yergcxiM goan van een' Resloten en verze
gelden brlefomilHg. waarop van bulten dezelfde ipreuk of datzelfde mottomoot /lln herhaald en waarin de naam 
en de woonplaats van den vervaardiger van dat ontwerp /.'Ju opgegeven. Op dien omilag moet tevens z\jn ge
plaatst een oorrespondentie-adros, om brlefwlssollng met don Inaender, 200 die mooht noodlg blQkeo, mogelijk te 
maken zonder de anonymltelt op te heffen. 

6. Bl| leder ontwerp moet — aan den achterkant der teekeniag of bQateonderiyk, n i e t g e s l o t e n , brlefle 
- ' duldeiyk worden aiuiKRgeven, aan welke wQze van uitvoering In druk, m eventueele reproductie, de vervaitrdlger 
heeft gedacht en met de mogelijkheid om van die soort reproductie gebruik te makon. dient hl) tij) de vervaardiging 
van /.il" ontwerp rekening te houden^ 

6. Verder worden de Inzenders verzocht op den goHloten briefomslag een geheim teeken te plaatsen, dat kan 
dienen om wanneer aan de Inzenders der n 1 e t - be k r o o n d e of n l e t - a a n g e k o o h t e teekonlsgen (§ 9, 
16 17) door middel van hot correspondentle*adres, zal worden bericht, dat hunne Inzending ter hunner beschikking 
jg ii|| hot afhalen daarvan als herkennlngsteeken van den eigenaar te dienen. 

7. De ontwerpen moeten M) den ondergeteekenden franco zQn Ingekomen vddr 16 F e b u a r l 1 8 9 1 . 
8. Zoodra de termijn van Inzending zal zjjn gesloten, werdt den Inzenders door middel van bun correspon

dentie-adres de ontvangst van hun ontwerp berlchU 
9. Twee prijzen worden uitgeloofd: Ie pr|js ƒ B00, 8e prils / 800. 
10. De beoordeeling der Ingezondene ontwerpen zal plaats hebben te Amsterdam door eene Jury van acht 

leden n,l. do heeren: Aug. Allebé Hoogleoraar-DIreotbnr der B|jks-Academle van Beeldende Kunsten te Aiiiitordam, 
Dr. i'. J. H. Ouypers, Architekt' der Rijksmuseum-gebouwen te Amsterdam, Jozef Israels, Kunstschilder te 's Gra-
venbage, A. J. der Kinderen, Kunstschilder te 's Hertogenbosch, J. R. de Kruyff, Dlrekteur der Btyksscbool VOOT 
Kunstnijverheid' te Amsterdam, Koni. Leenhoff, Hoeglocraar aan de Rijks Acadomio vau Beeldende Kunsten te 
Amsterdam W. B. (l. Molkenboer, Dlrektetar der- Rijks Kormaalsohool voor Teekenonderwtjzers te Amsterdam, 
Jan Veth, Kunstschilder te Bumum, 

11. De dnry heeft'het'recht om die werken, die /.II" ihgezondenondermotto's, die aan advertentlen berinneren, 
van de bcoordeellng uit te sluiten, en ook, in zake het tentoonstellen der ingekomen werken (zie § 14), beeft zQ 
het' rookt on die teekeningen, die in kunstwaards al te ver staan beneden hetgeen hier met billijkheid kan worden 
verwacht, van die tentoonstelling uit te sluiten. 

19. De Jury zal b|j hare'beoordoeilng In de eerste plaats acht geven op de kunstwaarde der ontwerpen, maar 
•U sluit van de bekroning uit alle teekeningen, die voor nelomikaart ongeschikt z|jn. 

18. In ieder geval worden uit de ontwerpen, die na bovengenoemde schifting — zoo die noodlg mocht z(|n 
geweest — overblijven, aan de twee teekeningen, die relatief de beste worden gekeurd, resp. den tenim en den timdh 

prill toogokond. 

14. Na de uitspraak der Jury zullen alle Ingekomen ontwerpen — behoudens hetgeen daaromtrent In f 11 

is vermeld — te Amsterdam openbaar worden tentoongesteld. Op de bekroonde ontwerpen tal altdan den naam 

van den vervaardiger •/•[)» geplaattt. 
15. Do ondergeteekende weatoht ook op de n l e t - b e k r o o n d o ontwerpen de namen te vermelden der 

kuniteimitrs die dete Inzonden; daarom worden die inzenden verzoobt op den achterkant der ontwerpen duidelijk 
te vermelden, of z|j bezwaar maken tegen ophefllng der anonymltelt, na de ulttproak der Jury. Z|| die niet toe-
ttemmen in de opening van den b|] hun werk behoorenden brief, ontvangen dien brief ongeopend terug aan het 
door hen opgegeven corretpondentle-adres, 

16. Na de nltspraak der Jury doet de ondergeteekende voor zich eene keute uit alle ingekomen werken. 11II tal 
daarbU in de eerste plaats letten op do bruikbaarheid als reciamakaart, maar tevens de werken van mindere kunst
waarde ter zijde leggen. Aan den vervaardiger van hot naar fetjne mecning best geslaagde werk wordt toegekend 
een prijs van / 800, zoodat aan een zelfde ontwerp twee prlizou van / 600 ieder of een van f 800 en con van 
ƒ 600 kunnen ten deel vallen. 

17. Alle Inzendingen, bekroond volgens § ö of 16, bl|]ven het eigendom van den ondergeteekenden. Wanneer 
ondergeteekende, behalve de bekroonde teekeningen, ook nog andere der ingekomen ontwerpen voor zich /.al wen-
tchen te behouden, zal h|| over den mmkoop daarvan onderhandelen met de Inzenden van die ontwerpen. 
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18. De ondurgeteekendo in n.i de toekenning der vornchillondo prijzen, geheel vry In de keuze, welke der be-
kroonde ontwerpen by In drak cal doen Termenlgvuldigen. De teekentng, bekroond volgens § 16, u i daarvoor het 
eent in aaninerking komen» 

19. By die uitvoering in drak cal den bekroonden ontwerper worden verzocht de drukproeven van lyn werk 
na te zien en eene zorgvuldige en goede bewerking dier reproductie te .bevorderen. Daarvoor wordt geen afcon-
derlyke vergoeding toegekend. 

80. De beoprdeellng (in § 10 genoemd) der Ingezonden ontwerpen, zal plaats hebben ulteriyk 14 dagen na 
den lorniljii van sluiting van dezen wedstryd, en de uitspraak volgens g 16, zal geschieden vóör of ulteriyk op den 
Isten April 1891. De uitslag van beide booordeelingen zal ornnlddeiyk nadat de beillislng gevallen is, den be
kroonden schrifteiyk worden medegedeeld, en zy zal bekend gumnakt worden in de voornaamste nieuwsbladen in 
Nederland, België en Frankryk. r <, y 

SI. Afgescheiden van bovenstaanden wedstryd wordt er voor dit zelfde doel ook eene prysvraag uitgeschreven 
in Duitscbland. Dawoor worden tot 1 Maart 1891 Inzeudingen franco Ingewacht ta Xaulen In de flllual van het 
huls BKANDSMA, Hohestraase 92. 

22. Ook daar worden pryzen uitgeloofd van / 600 en / 800v (880 Mark on 600 Mark). 

28, De beoordeeling zal plaats hebben te Beriyn doer eene Jury, bestaande uit do heeren t Woldemar Kriodrich, 
Hoogleeraar aau de Konlnkl. Hoogeschool voor Beeldende Kqniten te Beriyn, Prof. Friedrloh Qeselsohap, Lid van 
den Senaat der Konkl. Academie van Beeldende Kunsten te Beriyn, Hans Herrmann, Kunstschilder te Beriyn, Dr. 
Julius Lossing, Hoogleer-Directeur van het Koninkiyk Kunstnyvorhelds-Muieum te Beriyn, Max Liebermann, Kunit-
scbildor te Beriyn, vv. B. O. Molkenboer, Direkteur der ByksNormaalschool voor teakenenderwyzers te Amsterdam, 
J. C. Basohdorff, Hoogleeraar aan de Teohnitohe Hoogetohool) Geheim Begeeriogsraad te Horiyn, Frans Skarblna, 
Hoogleeraar aaa de Keninkiyke Hoogenohool voor Beeldende Kunsten te Beriyn. 

21. Aan de tenteonsteliing te Amsterdam, bedoeld by g 14, Ballen ook de teekenlngen deelnemen, die te 
Beriyn 'zyn beoordeeld, en omgekeerd zullen — zoo mogeiyk — de ontwerpen te Amsterdam ingezonden, ook ta 
Beriyn worden tentoongesteld. 

26. De keuze door den ondergeteekenden te doen on by g 16 en 17 vermeld, sal geschieden ilt alle te Am
sterdam en te Keulen ingezonden ontwerpen. 

26. Kunstenaars van ledere nationaliteit kunnen aan deze wedstryden deelnemen. 
97. Deelneming aan beide wedstryden door denzolfden kunstenaar is geoorloofd» 

K. B B A M D S M A , 
Jmtlerdam, Kalvorntrimt ii". 116, Amsterdam. 

19 November 1890. 

Kerkfeboun voor de HerTormde Gemeente te Enge b\i Zurich 

Het program dier prijsvraag '19 op aanvrage bij de gemeenteraads-kanselarij verkrijg
baar. De kerk moet bevatten 1200 zitplaatsen en mag ongeveer 172.000 gulden kosten. 
Wel een belangrijk cijfer. De jury bestaat uit de bouwmeesters Prof. Stadier te Zurich, 
Kelterborn en Reber te Bazel en Gull te Enge. Ongeveer 3000 gulden zijn voor prijzen 
uitgeloofd. De ontwerpen moeten worden ingeleverd 15 Februari 1891. 

De Vriendenkring voor deze prijsvraag is vrij wat uitgebreider genomen dan die te 
Apeldoorn. — Wellicht geeft het onze Nederlandache bouwmeesters moed dat door mede
werking te waardeeren. 
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.%: 26. V I J F D E J A A R G A N G . 18 December 1890. 

B O U W K U N S T . 

K a a d h a i s t e A n d e r l e c h t (BeliciS). 

BouwmoeBter M. VAN IJ8ENDIJ0K. 

fBif de float.) 

*t bouwmeester M. van IJsendijck heeft menig bouwkundige verplicht, door zijne 

overbekende en steeds waarde houdende uitgave Documents classes. Daarin zijn de voor

naamste overblijfselen der Vlaamsche en Oud-Hollandsche architektuür vereenigd op eene 

hoogst verdienstelijke wijze, waaruit men kan zien dat de zamensteller met kennis van zaken 

toegerust zijne keuze deed. Dat de. bewerking dier uitgave invloed had op des bouwmeesters 

smaak, getuigen de vele karaktervolle bouwwerken door hem daargesleld. Daaronder 

neemt het raadhuis te Anderlecht eene voorhamè plaats'in. Het is uitnemend in stijl' 

volgehouden en vereenigt in zich volkomen het monumentale onze oude raadhuizen eigen. 

De planverdeeling is zeer regelmatig en als volgt ingericht: 

Eerste verdieping. Tweede verdieping. 
a. Hoofdingang. a. Uitbouw. 
b. Vestibule. ^ Raadzaal. 
e. Burgerlijke stan e. Burgemeesterskamer. 
d. Bevolking. d. Raadskamer. 
e* Pohtie. t. Armenzorg. 
/ . Ontvanger. ƒ, Secretaris. 
g. Kantongerecht. g. Rekenkamer. 
h. Publieke werken. h. Secretariaat, 
k. Trap vestibule. 
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Twee mededeellnireii over konstmailjp bont. 
door II. J. WALLB Jen. 

BESCHOT- EN BEKLEEDINGSPLATEN. 

Welke bezoeker van het «Britsch Museum" slaat niet met verrukking zijne oogen in 

het rond, wanneer hij de boekerij en leeszaal binnentreedt 1 en wie wordt niet getroffen.-

wanneer hij alles, wat de plaatsing eener boekerij van zooveel duizenden deelen betreft en 

de gemakkelijkheid voor honderden lezers kan overzien, en bovendien een' blik naar den 

reusachtigen koepel opslaan, een koepel, welke dien van St. Pauls cathedraal, waarop-

Be wereldstad zoo trotsch is, verre overtreft, ja zelfs dien van St. Pieter in het hoovaar-

dige Rome, hoe weinig dan ook te boven gaat, en slechts ééne arm lengte van die, van-

het Pantheon in de eeuwige stad verschilt. 

De koepel in het Britsch Museum is 140 vt. = 52, M. in middellijn; die van St.Paul 

112 vt.; van St. Pieter 139 vt.; en van het Pautheon te Rome 142 vt. Wanneer men bij

een zoodanig bezoek nog iets .anders beoogt, als alleen zijne nieuwsgierigheid te voldoen 

of reis-indrukken mede naar huis te nemen, dan berust men er niet in om oppervlakkig 

gade te slaan, en te zeggen: Ja met achttien tonnen gouds, bij al de hulpmiddelen^welke 

Groot-Brittanje's hoofdstad aanbiedt, laat zich nog al wat keurigs tot stand brengen 1 

Ik zal hier geene-bouwkundige omschrijving, maar slechts een paar cijfers geven van-

dien koepel: hij heeft, zooals reeds gezegd is eene middellijn van 52 M.; de middellijn 

van den lantaarn is 12 M.; zijne geheele hoogte bijna 32 M. (160 vt.) 

Het koepelgewelf is in twintig vakken verdeeld; daar tusschen «torten de acht meters 

hooge toogramen eene zee van licht naar binnen, en boven deze ziet ge de hemels

blauwe paneelen, als of ze gezet waren op den mat witten achtergrond der wolken; terwijl 

des kunstenaars hand door den glans van het goud en het smaakvolle der versiering de 

zware ijzeren kapschinkels er tusschen verborg. Op de vraag: waarmede het gewelf 

beschoten is, zal men u antwoorden : met»patent fibrous slab" van Bielefeld; die paneelen 

zijn 6.60 M. lang en 3.45 M. breed; men heeft ze op den beganen grond gereedgemaakt 

en in één stuk op hunne plaats geheschen. Dit gebouw, ontworpen door Panizzi, werd, 

uitgevoerd door den architect Sidney Smirke. 

De beroemde Londensche bouwmeester Charles Barry vond gelegenheid bij den her* 

bouw van het schoone »New Operahouse" (de Italiaansche Opera) van «Covent gardeni' 

waarvoor negen ton gouds beschikbaar waren gesteld, de hoofdstad van het Vereenigd 

Koningrijk met een' schouwburg te sieren, welke van binnen, bekoorlijk door rijkdom en 

eenvoudigheid, naar zijne grootte, slechts door een' enkelen in Europa overtroffen werd, 

namelijk de San-Carlo, te Napels. Vraag nu weer — om maar alleen bij het technische te 

blijven waar van zijn die hemelsblauwe paneelen van het gewelf, rijk gesierd door 

gouden ornamenten op witten grond, gemaakt; — en het antwoord is »fibrous slab" va» 
Bielefeld. 

Het gebruik van dit materiaal is allengs zeer toegenomen; men vindt het in het 



223 

Adelphi theater te Londen voor het holle ea ojiefvormige front der «boxes"; in het ge

bouw der Loudon- en We^ttntnsterbank (Si. James square) enz. 

De naam Bielefeld "iè sedert 1845 bekend als cene specialiteit voor het maken van 

kunst massa's, voniibaar evenals papicr-maché of kunsthout. Wij hebben reeds gezien, 

welke partij de bouwkundige daarvan getrokken heeft, maar ook bij den scheepsbouw, 

natuurlijk voor het binnenwerk der ijzeren schepen is daarvan gebruik gemaakt, onder de 

voornaamste behooren de »Royal Charter"; bij de jachten voor de pacha van Egypte, de 

»Fard Rebana" en de «Clopatra" (gebouwd door Scot Russell), bij de stoomschepen der 

Milford haven en Waterfordmaatschappij enz. 

Gaan wij nu het fabrikaat in zijne eigenaardigheden na, welke hoofdzakelijk daaruit 

voortvloeien, dat de beschotplaten (Fibrous slab) geleverd kunnen worden in afmetingen 

van 4,20 M. bij 1.80 M. en in dikten van 9 tot 25 mM. — bij gevolg vervaneen ze het 

,hout, dat op die breedte niet anders kan gehecht worden, dan door het zamenlijmen, 

waarbij men niet verzekerd is tegen scheuren, krimpen, trekken enz. 

De zelfstandigheden van het mengsel zijn zoo ge kozen j dat het -beschot geen vlam 

kan vatten, een slechte geleider der warmte is, en niet door ongedierte wordt aangetast. 

De dichtheid staat gelijk met die der hardste houtsoorten, niettemin laat het zich zeer goed 

bewerken, en in allerlei bochten buigen, zoo als dit dikwerf bij meubelmakerij kan voor

komen, en het is dientengevolge geschikt voor «opgelegd" werk.' ' 

Het is echter bijzonder op zijne plaats bij den zoogenaamden ijzerenbouw, zoowel bij 

gebouwen als bij' schepen,, voor het beschieten der vakken tusschen leggers en balken, 

dus voor plafonds, tusschenmuren, middelschotten of afscheidingen en paneelen. Men heeft 

het verder aimbevolen voor middelschotten in spoorweg-rijtuigen, tot overdekking van 

stoomketels, stoompijpen, stoomcilinders enz. enz. 

De bevestiging geschiedt op latten, door middel van nagels of schroeven: 

bij 1 cM. dikte, de latten 25 cM, uitéénj de nagels of schroeven 15 cM. 

» l / « » * * » $0 * » » » » » 3 0 » 

» 2 » » » » 35 * » » » » » 2 5 » 
en meer. 

Indien de platen voor «buitenwerk" moeten dienen, en dus aan den jinvloed 
van weer en wind bloot staan, worden ze vóór het leggen bestreken met asphalt, dat bij 
«ene matige warmte in steenkool-naphtha opgelost wordt; men laat ze (n een verwarmd 
vertrek droogen. Voor deze oplossing neemt men de verhouding van: 

10 kilo asphalt op 5 Liter naphthaa 

Onder den naam van «Slab Paneling" of B qualiteit wordt eene andere stof van ge

lijke strekking verkocht; deze massa is uitgerold tusschen canevas of behangsel-linnen en 

wordt geleverd in afmetingen van 420 M. lengte bij 0,75 ii 0,80 M. breedte en in dikte 

van af 0,003 M. tot 0,0 ro IVf. Deze stof wordt ook aanbevolen voor bedekkingen van 

rijtuigen, goederen-wagens enz. Zij verschilt van het voorgaande, doordien zij, hoe kort> 

stondig ook, in vuur vlam vat, wat bij de eerstgenoemden niet plaats vindt. 
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SiMii.iiiois (KUNSTHOUT). 

Kunsthout, hetwelk WJvoorkeur bestemd is voor het copieerea van beeldhouwwerk eo 
Yan bouwornamenten uit hout vervaardigd; werd het eerst door Gerard Ie Rouvler in toe
passing gebracht en onder den naam van Slmillbqis. de bouwkundige wwdd ingeleldt. 

Het Similibuis bestaat voor: 

Va uit houtzaagsel. 
Vi » beenderenmeel (gebrand.) 
'/» » harsachtige en lijmaohtige zelfstandigheden. 

Dit mengsel goed door één gtfwerkt «ijnde, komt hoogstens op 0,50 Gld. por kilo. 
Door middel van een kwast of penseel spreidt men het mengsel in dunne lagen over het 
beeldhouwwerk dat men copieeren wil uit; de dikte van twee dergelijke lagen /ijn reeds 
voldoende, om een goed cliché te leveren. Men laat het aldus behandelde onderwerp eenlgen 
tijd staan, en bevindt dat het na verloop van één uur, droog genoeg i., voldoende 
buigzaamheid en veerkracht behoud, om onbeschadigd losgemaakt te kunnen worden, deze 
qoatra mallen of holle vormen dienen vervolgens op hunne beurt voor het maken der 
copieön uit dezelfde macua. 

Een oneindig aantal dergelijke copieën, naar beeldhouwwerken in hout, zijn door ge
noemden uitvinder vervaardigd; onder anderen hebben zij zelfs eens binnen den tijd va» 
een maand al het beeldhouwwerk in hout gecopJeerd, van het koor in de Ndtre-dame, te-
Parijs, welk beeldhouwwerk eene oppervlakte van 162 vierk. meters beslaat. 

Volgens Zadry maakt men tonsUiitnAout, dat zwaarder en dichter is "dan natuurlijk 
ebbenhout, en dat zich evengoed, zoo niet beter, laat politoeren. 

Men gebruikt hiervoor eea mengsel van fijn houtzaagsel, bloed en harsachtige bestand-
deelen, hetwelk tot een deeg verwerkt, door middel van een hydraullsche-pers wordt ia 
een gedreven tot planken en platen van elke verlangde dikte. Ook kan men het deeg 
dadelijk In de vormen persen, om er ornamenten van te vervaardigen. Men heeft er veel 
gebruik van gemaakt, bij het maken van borstelwerk; de haren worden dan dac 
het weeke deeg ingezet, waardoor men een uiterst zamenhangend geheel verkrijgt 

Verbindlnir van steen en ijzer. 

Er wordt wel eens geklaagd dat het aangieten met zwavel van dooken en verbin-
dingankers in de gaten daarvoor in den steen gehouwen, niet altijd langdurig van aard 

- De zwavel wordt door de aanwezige vochtdeelen wel eens aangetast enjpoeder-
achtig van aard waardoor het verband breekt, oofc wil wel bij het omzetten der stukken, 
wat d.kwerl op de verbindingijzers neerkomt, de zwavel los springen. Nu geeft een d u i t ^ 
vakblad de raad, gesmolten hars te nemen. • - Tijdens het .meiten moet daaraan toege-
voegd worden fijn gemalen of tot poeder geslagen steenpuin. Nadat alles tot eène vloei-
bare massa is gevormd, moeten de ijzers aangegoten en is het dan zaak in de opening" 
ao? eenige zeer harde stukjes steenpuin bij te voegen, waardoor de vloeistof beter geheel 
^ordt. - - Die gesmoltene harsmassa moet zich zeer goed verbinden met ijser en steen. 

lelijk ui 
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Ontwerp TMF ern taiihnis, 
door J. J. TOOUKNUUKQII Ar.n 

Het tuinhuls-ontwerp heeft met de verschillende houtconatructiën, het geschilderd 
glas, den kleurigen metselsteen, iets dat bij den gekozen Torm, een niet onaardig geheel 
geeft. Terwijl thans de winter spookt, blijven de ramen gesloten die des zomers geopend, 
alsdan het karakter meer landelijk stemmen, en meer het geheel in overeenkomst brengt* 
met het doel waarvoor het gedacht is. 
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S l a k k e ncemeHt. 

Het gebruik der cementsoorten is in de laatste jaren ontzaggelijk toegenomen, dat is 

het best op te maken uit de vergrooting van het aantal fabrieken, die zoowel in omzet,' 

als getalsterkte zeer vermeerderden. Volgens de vereeniging van Duitsche portlandcement-

fabrikanten i.waren in 1887 in Ouitschland 5° fabrieken met een -jaarlijkschen omzet van 

5,5 millioen tonnen. In 1890 was dat geklommen tot 70 met eene productie van ver over 

de 10 millioen tonnen. Uit een en ander blijkt duidelijk dat de industrie zich uitbreidt 

en bovendien een gewichtige tak van bestaan vormt. 

Onder de hydraulische kalk- ol cementsoorten verstaat men gewoonlijk die welke de 

eigenschappen bezitten onder water te verharden. Daartoe behooren de Puzzolan, de Romaan 

en Portlandcement, benevens hydraulische kalk, die allen om de daarin aanwezige 

kiezelzuure aarde, tot dit doel geëigend zijn. 

Bij de groote toepassing, die de hydraulische kalksoorten verkregen, is het niet te 

verwonderen dat men naar materialen omzag, geëigend tot fabricatie daarvan. 

Daartoe was bijzonder geschikt de bij de ijzerindustrie uit de hoogovens gewonnen 

slakken, waaromtrent deze omschrijving handelt. 

Die slakken ontstaan uit de toegevoegde aarde bij de vervaardiging van het ijzererts 

noodig en uit de vereeniging daarvan met de brandstof. Het zijn nu die deelen der aanwezige 

aarde welke in de temperatuur der hoogovens nagenoeg niet verteerbaar zijn en waarvan 

veel voorraad het ovenruim onverwrikbaar vult en in werkkring belemmert. Om dat te 

voorkomen worden veelal andere toevoegingen gebezigd. De slakken moeten gedurig uit 

den oven verwijderd, en hadden tot voor weinige jaren geleden geenerlei waarde. Eerst 

in den laatsten tijd trokken zij de aandacht en wist men door op de gloeiende massa een 

kouden waterstraal aan te brengen, de slakken de vorm te geven van grofkorrelig zand, 

slakkenzand genoemd. Brengt men in plaats van dien waterstraal stoom daarop, dan 

ontstaat hierdoor de welbekende sjakkenwol, zoo dienstig tot bekleeding, gcluidafsluiting 

enz. Al naar gelang der deugdzaamheid van het erts, de brandstof, de besproeingswijze 

en smelting verhoudt zich ook de wording der slakken, en het gehalte daarvan. Daarom 

worden zij in drie soorten verdeeld, waarin veel en geen zuur aanwezig is, terwijl de 

daartusschen liggende neutraal genoemd worden. 

De bestemming is velerlei; in Westphalen worden zij voorzien van eene glasachtige 

bedekking, en in den vorm waarin zij voorkomen voor bouwwerken gebruikt. In Blanken

burg en Harzburg maakt men er steenen van ook bij ons wel bekend. Het slakkenzand 

dient verder tot bedekking van wegen evenals de sintels. De grootste waarde heeft er 

echter de daarstelling van cement aan gegeven. Die cement als slakkencement bekend word 

ook veelal Puzzolancement genoemd en bestaat uit de zeer fijn gemalen slakken met een 

poederachtige verbinding van kalkhydraat. Men kan daaraan nog andere verbindingen 

toevoegen, echter zijn niet alle slakken geschikt voor de cementfabricatie. 

Gebrande kalk wordt door besproeing met water in kalkhydraat omgezet, daarbij wordt 
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opgelet dat de toevoeging van het water altijd zoo is, dat het mengsel eene fijn korrelige 

massa vormt. Dit laat men minstens twee maanden aan de lucht blootgesteld om een totale 

oplossing te verkrijgen. Die poederachtige massa wordt dan gezift, waarbij alle te groote 

deelen achterwege blijven, ook datgene wat niet onder de bestanddeelen behoort. Die 

zifting geschiedt in cilinders met fijn gaas bespannen die in voortdurende beweging wor

den gebracht. 

Het slakkenzand wordt door stoomhitte gedroogd en dan in kogelmolens tot slakkenmeel 

gemalen. Door machines worden dan de beide hoofdbestanddeelen in de verhouding van 

2 deel slakken en i deel kalkhydraat-doorccngetnengd; al naar de deugdzaamheid dezer 

beide geschiedt de toevoeging met water in verhouding van 5 a 10 pCt. 

Het is opmerkelijk hoe verschillend de zamenstelling is vergeleken met Portland cement^ 

waarbij de beide bestanddeelen kalk en aarde na hunne vereeniging gehard en dan gemalen 

worden. Daar de grootste fabricatie daar mogelijk is waar het ijzer wordt verkregen, 

worden ook de meeste fabrieken in de omgeving der hoogovens opgericht. In Duitsch* 

land, Bohemen, Frankrijk en Denemarken wordt de fabricatie ondernomen. 

De Hydraulische kalksoorten hebben ons in de gelegenheid gesteld de kolossale water

werken uit den laatsten tijd spoedig aaneen te verbinden, liet langzaam besterven onzer 

gewone mortel zou dat geheel uitsluiten, of wel het eerste, die deugdzaamheid op den duur 

heeft, is te betwijfelen, maar laat onzen tijd ons voor het laatste geen gelegenheid. 

Daarom verdient het gebruik van kalk of cementsoorten de voorkeur, waarbij men met 

de aanwending niet te angstig behoeft te zijn, terwijl wanneer het noodig is, groote hoe

veelheden te verwerken het niet alleen onmogelijk is allerlei voorschriften op te volgen,, 

maar ook voor goede aanwending veel te veel toezicht zou vereischen. Het slakkeucement 

heeft hiervoor betere eigenschappen, het bindt langzaam voor het tot verharden overgaat,, 

en heeft een gering gewicht. Eerst na 15 uur treedt de verbinding in. De langzame verbin

ding is echter niet zonder invloed bij vriezend weder, wat dan zeer ten nadeele werkt, zooals 

bij enkele bouwwerken is gebleken^ en ook bij proeven genomen van stukken in koude en 

warme lucht gevormd. Latere proeven bewezen dat stukken 24 uur in de lucht tegen ver

damping gevrijwaard alzoo 9 uur na voleiridiging van het verbindingsproces, daarna 20 

uur blootgesteld aan eene koude van 12—15 graden celsius de proeven glansrijk door

stonden. Daarmedejs echter voor de praktijk nog niets bewezen. Bij het bouwen in den 

winter is het de vraag of de specie bestand is tegen vorst, ook gedurende den tijd der 

verbinding. Te dien opzichte is dus voorzichtigheid nog aan te raden. Voor de aaneen-

koppeling van steenblokken blijkt het allezints, geëigend. Bij den bouw der Moltkebrug 

heeft men er al den rooden zandsteen mede aaneengegoten en zich daarbij zeer goed be

vonden. Bij de gieting werd 1 deel fijn zand op 1 deel cement gevoegd. 

Wil men slakkencement bij het metselen gebruiken, zoo is het zaak de mortel stijf 

aan te maken, en zorgvuldig te mengen. De metselsteenen moeten doornat zijn, opdat 

zij aan de mortel het daarin aanwezige water niet ontnemen. Tijdens het besterven 

moet men het muurwerk in rust laten; is dat geschied, dan is het noodig dit nog 

eenigen tijd water te geven opdat alles beter verhard. Zoolang het water nog in cement 
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aanwezig is, is de kleur blauw groen, daarna wordt zij geelachtig. Uit een en ander blijkt 

dat daargelaten de goedkoope prijs van het materiaal, die reeds eene aanbeveling is, bij 

de toepassing echter nog eenige oplettendheid noodig is. Komt men er toe het een-

heidsgewicht te verhoogen en den tijd der verbinding te verkorten, dan zal het materiaal 

ongetwijfeld veel winnen. In den korten tijd van het zevenjarig bestaan heeft slakken-

cement vele deugden doen kennen, maar ook de bezwaren, dat de langzame bindkracht 

het gebruik niet in alle jaargetijden mogelijk maakt. 

De p r IJ s v r a H jr t e A p e l d o o r n . 

Wij hebben het reeds uitvoerig besproken, dat de prijsuitschrijving voor een Protes-

tantsch kerkgebouw te Apeldoorn een karakter had, dat wij volstrekt niet toejuichen. 

Het vormen van een beperkten kring, waaronder een goede buit verdeeld kan worden, 

hoort in onzen tijd niet meer tehuis. In dagen waarin de strijd otn het bestaan zoo hoogst 

moeielijk is, mag den een den ander geen ongerechte sta in den weg vormen. Dat 

geschiedde bij die prijsvraag; men sloot uit die recht hadden om zich even, goed te doen 

gelden als de uitverkorenen. Maar onder de heiligen is ook niet alles heilig. Het slot 

van de geschiedenis is eene ware apotheose op deze naar wij hopen eenige wijze om 

programma's te vormen en het gebied onzer kunst zoo nauw mogelijk te beperken. 

Wanneer zich dus strijd verheft naar aanleiding Van het feit dat de eerst bekroonde voor 

de uitvoering door een der volgend bekroonden werd verrast, en deze voor zich dien bouw 

wist in te palmen, dan onderschrijven wij gaarne dat het ons voorkomt, dat zeker de bestraffing 

die op kerkelijk gebied zoo dikwerf ons wordt voor oogen gehouden, wanneer de hande

lingen niet loyaal zijn, hierop rust. Waarom heeft de jury, die in alles de grenspalen zoo 

nauwkeurig teekende, niet voorkomen dat de kerkeraad een besluit kon nemen zoo geheel 

tegen de conclusie in. In zulk een' toestand is eene jury onnoodig en geeft het weinig ver

trouwen voor de toekomst. Zoo huist al te groote zorg voor zijn' vriendenkring naast 

al te groote vergetelheid. 

Wij hebben vertrouwen dat een overleg tusschen de beide bekroonden oorzaak zal 

zijn dat de uitvoering béiden ten deel valt. Dat zou van den bouwmeester Verheul een 

ridderlijke daad zijn die veel vergoedde wat anders altijd eene verwijtende herinnering op 

zqn kunstblazoen zal vormen. De Apeldoornsche kerkeraad zou er bij winnen en daar 

•ten nu toch eenmaal begonnen is er een onder onsje van te maken bleef het beter in 

den vorm tot het einde toe. 
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