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B O U W K U N S T . 

Sebetsei van ket ibadoir In de stada-RietlandM te Amsterdam, 
DOOK J. P. BOEHMA. 

(Bij ét plaat.) 

ijgaande schetsen zijn genomen van af den St. Anthonicdijk, vanwaar men een 

vrij uitzicht heeft op de 

verschillende gebouwen 

die aan een abattoir 

annex zijn. 

Het aspect, dat hut-

abattoir van die zijde 

ons te aanschouwen 

geeft is aangenaam en 

afwisselend, waartoe de 

verschillende bestem

ming der gebouwen het 

hare heeft bijgedragen 

en waardoor hier en daar 

aardige silhouetten ver

kregen zijn. 

De ongeveer yjd' M. 

^ 

f top i lÉ^ 

^ I f e r 
Algemeen'oversioht Veemarkt Amsterdam. 



lengte en 140 M. breedte, dat het abtttoirterreJn inneemt en verdeeld is in veemarkt en 

slachtplaats, heeft de stads-Rietlanden niet weinig 

van het eentooHlg karakter ontnomen. 

De type der bebouwing zou men landelijk kunnen 

noemen, ten minste daar waar het de woningen 

betreft, bijgaande schets stelt een groepje voor 

op de veemarkt, waarvan het mjddelste gebouw 

restauratie en afrekeningslokaal is, begrensd door 

twee gelijkvormige gebouwtjes, die men bestemd 

heeft voor brandweer en politie, vervolgens geeft 

het inkijkje nog iets te zien van' de woning van 

den marktmeester en van de overkappingen, be

staande uit gegoten ijzeren kolommen, waarop eene 

overdekking van gegolfd plaatijzer is aangebracht, 

waardoor het groot vee voor de felle zomerhitte 

bescherming vindt, en waartoe de beplanting met 

jonge boompjes over eenige jaren evenzeer zal 

bijdragen. 

Evenzoo is de varkensmarkt overkapt en in af
zonderlijke hokken verdeeld, verder zijn er nog 
stallen voor rundvee en de stal voor varkens en 
die voor paarden, als ook de quarantaine stal, waar
mede in hoofdzaak het zeer bezienswaardige der 
veemarkt omschreven kan geacht worden.' ' 

Van af de veemarkt komt men voor de admini 
atratiegebouwen en woningen, die de geheele breedte van het terrein beslaan en eene flinke 
fagade vormen, waarvan het afsluithek dat 
deze in twee groepen splitst, toegang geeft 
tot het eigentlijke abattoirterrein, waarop zich 
tevens stallen voor rundvee, alsook voor var
kens bevinden, welke stallen naar de jongste 
eischen des tijds zijn ingericht. 

Nemen wij een kijkje in een der slacht-
kamers, dan zien wij hoe door middel van 
een windwerk met kettingen een wagentje 
langs boven aangebrachte rails wordt voor-
en achterwaarts gereden en tevens het te 

• «lachten dier op en ncör bewogen, om na ge
slacht en schoongemaakt te zijn, naar de 

'Icoelkamcrs achter die slachtkamers aanwezig. 
Ceroid te worden. 

fz-M-n 
Topgevel RoBtauratioKobouw. 

Topgevel Woonhuis. 
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Vooral het slachthuis voor varkens is belangwekkend om te zien, de ligging ia 

tegenover den varkensstal en, door de verschillende deuren kunnen de varkens in de door 

hekken afgesloten ruimten gedreven worden, alwaar men ze doodt. Door middel van een 

kraantje hijscht men ze daarna op en dompelt ze in eene kuip met warm water, dat door 

de stoom uit het ketelhuis, waarin twee ketels geplaatst zijn, op de gewilde temperatuur 

kan gebracht worden en die ook de darmenwasserij en de vetsmelterij voorziet, allen 

in de onmiddelijke nabijheid van dat ketelhuis gelegen. 

Dan is er nog de paardenslachterij en stal, alsook die voor verdacht [vee, die echter 
zooveel mogelijk is afgezonderd en gelegen bij de mestbergplaats langs de Nieuwe Vaart, 
met de huidcnzouterij, privaten, remises enz. en/.. 

Krrksti( iifiiir t«r nairfdaciiifniN aau Keizer Wilhelm te UerlUu—Cliaiiotienbanr. 

Onze tweede plaat geeft het bekroonde ontwerp van den bouwmeester F. Schwechten, 

dat bij het concours van voormeld Protestantsch kerkgebouw mededong en waarvan de 

teekeningen dezer dagen te Berlijn voor het publiek waren ter bezichtiging gesteld. Het 

programma bepaalde dat de kerk i sco zitplaatsen, benevens eene koninklijke, in afzonder

lijke ruimte geplaatst, moest bevatten. Overigens 2 sacristijen enz. De bouwkosten mochten 

ongeveer 4 ton bedragen. Een inderdaad groot bouwcijfer, vergeleken met wat hiertoe bij ons 

wordt besteimd. Het betrof hier dan ook tegelijkertijd de oprichting van een monument. 

De vorm van het latijnsche kruis is bij het grondplan gevolgd en was door het meeren-

deel der mededingenden gekozen. Die vorm schijnt daartoe dan ook bijzonder geschikt, 

zooals bij velen onzer kerkgebouwen is op te merken en geeft ook hier weder een zeer 

aangenaam en goed aaneengesloten geheel. De toegangen tot de gaanderijen zijn in het 

portaal van den hoofdingang, welk portaal over de volle kerkbreedte loopt. De boven

bouw is in den romaanschen stijl, en levert met de versehillende torens, uitbouwen enz. 

een inderdaad treffenden aanblik. Wanneer het ontwerp tot uitvoering komt, telt Berlijn 

weder een bouwwerk meer, dat bij de vele monumenten op dit gebied in Duitschland 

aanwezig, eene welverdiende plaats zal innemen. 

Een r e u s a c l i t i j r o J r i| f r 1 n m. 

De firma Schioren & Co. te New-York heeft voor hare elektrotechnische fabriek in 
Louisiana een drijfriem laten vervaardigen, waarvan de afmetingen nooit te voren in zulk 
een' omvang zijn toegepast. De lengte is 49, de breedte 1.80 Meter. Twintig werklieden 
werken twee maanden om de huiden van 175 dieren hiervoor te bezigen. De prijs is 
ongeveer vier en twintig duizend gulden. Het rad waarom de riem moet loopen, heeft 
8.6 M. diameter bij 1.8 M. breedte. 
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L i c h t z o n d e r l u c i f e r s . 

Het kan dikwerf tot groote ongelukken aanleiding geven, wanneer bij het aanwezie 
*Jn van brandbare stoffen eene lucifer wordt aangestreken en de vlam zich in de lucht 
verdeeld. Er bestaat echter een zeer eenvoudig middel om zich daarvoor te waarborgen 
wat wel overweging verdient, hij inrichtingen waar brandgevaar burger is 

Men neemt daartoe een flesch van wit glas en werpt daarin een stukje phosphoru. 
ter grootte van eene erwt. Hierop giet men tot kooken toe verhitte olijfolie en vult de 
flesch daarmede tot V, van de hoogte, waarna deze goed gekurkt wordt. Wil men nu 
licht hebbeu, zoo neemt men den kurk er af. laat de ledige ruimte van de flesch zich met 
Versche lucht vullen en bevestigd defl. kurk, er,daarna weder goed op. De ruimte 
vertoot nu oen helder licht dat zich voldoende verspreidt. Dooft het. dan neemt men 
op nieuw den kurk er af en de werkkracht is her.teld. Bij koud weder is het noodie d 
flesch met r1-

tellen, kan men in den zak mede dragen, daar de flesch niet zulte'groóTe'af-
Ie hand te verwarmen, opdat de olie vloeiend blijft. Dit licht gemakkelijk 
len, kan men 

metingen behoeft te hebben. 

Een n l ( u »T b ) e k w e r k . 

De 'e heer F. Lz. Berghuis, directeur der ambachtschool te Arnhem, gaf dezer dagen 
W de uitgevers Stenfert Kroese en van der Zande 2 deeltjes met gelijkvormige atlassen 
^ het licht ouder den titel Schrijvende Meetkunde. De prijs is / r , s o . Het onderwerp 
IS 0 n! n i e t Vreemd- WiJ h e b b e n d — ^ s dikwerf sinds het eerste oogenblik dat door 
Ops den tred op den weg tot het bouwvak is gedaan vrij wat vernomen. Toch blijft het 
altijd nieuw. Ontbrak ons dikwerf de gelegenheid tot degelijke zelf-studie omdat alles wat 
daar over loopt te uitvoerig is, de schrijver heeft die klip weten te vermijden en deelt 
alle. zoo beknopt en praktisch mogelijk mede. dat men het onwillekeurig ter hand neemt. 

b W l o ? " " V ^ D a a r b i j ^^ ta,riJkC " " ^ ^ *e8teld' ^ e door hum,: b.jgevoegde oplossingen, den weg als vanzelf wijzen. Heeft de uitgave voor het school-
onderwtjs verdienste vooral ook voor hen dfc zich dit onderwerp willen eigen maken, zonder 
eemge cursus te volgen kunnen wij de aanschaffing~aanraden. 

WIIze N i e u w j n u r s g r o e i . 

Wanneer de twaalf slagen van '90 hun plicht hebben gedaan, treedt No, r van '01 

reLri dl" T"?! ^^ " n,et8 &e9Chiedt i9- Toch *"* ^ t feit aL 
vee? dl 1 " f!". Wij ^ ' ^ — • ' " - ' — «a. dan missen wij daaronder 
velen, die met moed het jaar aangevangen, door de ziekte zoo kinderachtig beschouwd 
maar zoo streng in handel, werden overvallen D*nr l. ̂  , L * Dcscnouwd' 

d"en-- - D a a r ,s weder veel te betreuren, veel wat 



verdienstelijke krachten waren. Onze uitgave h door de groote verspreiding die wij met 

moeite mochten bereiken, dikwerf de barometer waarop het gunstig, veranderlijk en storm, 

weer In het maatschappelijk leven is te herkennen. De prijs is gering, zoodat het d*or 

velen als het laatste wordt over boord gezet. Te oordeelen naar dien barometeratand is 

op finantleel gebied lang niet alles rooskleurig geweest. Het getal is groot van hen die 

van beroepskeuze wisselden of een ander vaderland kozen. Ook dat is jammer, want wat 

al zorgen bracht bij ieder hunner dat besluit, waar het recht hun even goed toekwam als 

die anderen, die bleven en werk vonden, dikwerf met minder bekwaamheden toegerust. 

Zoo is het leven onbegrijpelijk en dat zal zich wel nimmer wyzigen. Dat 1891 hoe «trat 

hare regeering ook is aanvangen, met ongekende barre koude, voor u allen echter een 

Jaar moge zijn bij uitzondering, dat de plannen zoo hier en daar op touw gezet, mogen 

verwezenlijkt worden, waardoor nieuwe welvaar^ ook weder nieuw vertrouwen wederkeert, 

is onzen wensch. Er kan nog zooveel gedaan worden, want in vergelijk van andere 

landen zijn onze hoofdsteden lang zoo niet in welvaart toegenomen als bij hun. Ons 

«lelental groeit, onze stadsmuren vallen weg, de omtrek wordt uitgebreider maar stadig 

aan en hoe dan nog, het is alsof het burgerkapitaal alleen aan het woord is. ZietWeenen, 

Berlijn, Keulen, Brussel, Parijs, daar toont men tenminste dat bij vergrooting zich smaak 

en liefde voor de kunst weet te paren en heeft iedere stad zfa eigenaardig schoon in de 

nieuwe bebouwing weggelegd. Rilt ge niet bij de gedachte hoe het bij ons is, en dankt 

ge aan het ontstaan der trams en omnibussen den zegen niet om binnen de glazen wanden 

er van tenminste andere beschouwingen te kunnen maken, dan die welke tusschen die enge 

en naargeestige muurvlakken ons opgedrongen worden. Moge 'gt het kapitaal dat zoo 

gemakkelijk in de papieren wereld van iets tot niets vergaat een andere wending geven es 

doen strekken tot veredeling onzer omgeving, tot aanmoediging onzer kunst, want daartoe 

is het tot heden toe dood. Om eene stad fraai te doen worden is ermeernoodig dan het 

egoïsme van hypotheekinrichtingen en daarmede zijn wij overstelpt. Daartoe zijn ruim* 

beurzen noodig die tot heden toe gesloten zijn gebleven. Als er geld is tijn er krachten 

gemoeg om iets goeds er voor te maken. De bouwwerken van '90 waar eene enkele maal 

vrijgevigheid bij is betracht, zijn voorbeelden dat onze kunst niet sluimert. 

Mogen wij voor een oogenblik eens zelfzuchtig zijn en voor ons zelf de aandacht 

vragen. Dat dit jaar ons uwen gewaardeerden steun moge bijblijven, maar vooral niet alleen 

de steun, maar ook uwe medewerking. Hebt ge een goed ontwerp, zend het ons tot 

opname onder de platen, een goed onderwerp evenzoo voor de tekst, en de band tusschen 

ons wordt des te sterker. Wij hebben in het afgeloopen jaar wel eens moeten weigeren 

wat aangeboden werd, omdat het werk nog te z^ak was voor reproductie, en gaf dat wel 

niet altijd vrienden, maar was die daad noodig 'voor het belang van beide partijen. Ook 

dit jaar wenschen wij daarmede rekening te houden, te meer daar elke teekening of 

bijdrage behoorlijke vergoeding erlangt. Ook de verkooplijst bevelen wij in de herinnering 

aan, niet alleen voor opname van materialen, maar ook tevens voor het bericht dat de 

verkoop plaats heeft gevonden, al ware het slechts daartoe dat wij niet meer aanbieden 

wat reeds afgeleverd is. Dat schijnt voor vele moeielijk verstaanbaar te'iijn. Daarom te 
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meer waardeeren wij de nauwgezette opgaven van anderen die ons het bewijs gaven, dat 
menig werktuig overging, door dien we daartoe de behulpzame hand mochten bieden. 
De boekenlijst bewijst aan velen haar gerief. 

Minder tevreden zijn wij over de bctrckkinglijst, Slechts negen plaatsingen verkregen 

wij dit jaar. Het is toch gemakkelijk voor aanvrager en aanbieder zoo kosteloos met 

elkander in relatie te kunnen komen. Wij bevelen daarom dit punt allen nog eens in 

bizonder aandenken. Wanneer wij hiermede onzen wensch hebben uitgesproken, ontvangt 

dan de verzekering dat wij op den ingeslagen weg zullen voortgaan, steeds trachtende 

naar verbetering. Die ons van de geboorte af ken, en dat zijn velen, zullen immer voor

uitgang hebben bespeurd, dat zal ook in '91 het geval zijn. 

De prQsvrnafgeBohledonls t« Apeldoorn. 

Onze laatste aflevering sprak onverholen de meening uit, hoe wij dachten over de 

mededeelingen betreffende de kerkprijsvraag te Apeldoorn, in enkele onzer weekbladen 

medegedeeld. Vooral het sterk geteekend schrijven in het Bouwkundig Weekblad van 

13 December 11. gaf ons daar aanleiding toe, waarbij gezegd wordt: * De houding van den heer 

Verheul verdient in elk opzicht door een ieder ten strengste te worden afgekeurd, die houding 

toch is zeer weinig collegiaal tegenover den eersten prijswinner, en ook niet gepast tegen-

over de jury." Dergelijk schrijven uitgaande van de Maatschappij tot bevordering der 

bouwkunst, zou een ieder veronderstellen en zoo ook was onze meening, dat vóór de 

plaatsing ter kennisse was gebracht van|den medebestuurder, de heer J. Verheul. Het is toch 

moeielijk aan te nemen dat, waar de Maatschappij wijst op een niet-collegiale daad, die 

tegelijkertijd door haar wordt in praktijk gebracht. Wij vertrouwden dus den toestand vol. 

komen erkend door beide partijen en dan aarzelen wij niet om, in het belang der kunst, onze 

afkeuring uit te spreken over het feit. Niet dat de heer Verheul opkwam tegen verkeerde 

juryinzichten, over de begrootingskosten; wij gelooven hem daarin beterziend dan de jury 

in de gelegenheid was in den tijd van het onderzoek te kunnen bewerkstelligen, maar wel 

in het zich opdringen ten koste van zijn kunstbroeder. Al trokken wij dit feit gedeelte-

lijk in twijfel, door de onderstelling van samenwerken uit te spreken, het blijkt echter 

volgens een brief opgenomen in No. 51, 20 December 11. van het Bouwkundig Weekblad, 

Jat de heer J. Verheul verre er van was, een dergelijke daad te doen. Dat wijzigt onze 

opinie volkomen en verheugen wij er ons over, omdat wij het tegenovergestelde van een 

•ozer meest gevierde vakgenooten zouden betreuren. Wij nemen de brief hierbij over opdat 

ieder over de juistheid verder kan oordeelen. 

Wenschelijk echter is het dat waar de naam van anderen zoo schade kan lijden, de 
Maatschappij wat omzichtiger zij in het uitspreken van een vonnis, vooral wanneer de 
bron om inlichting te vragen aan de eigen groene tafel is vervat 
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Aan ie Commissie van Kerkvoogden der Ned. Bert. Gemeente te Apeldoorn, 

WelEd. G. Hesren. 

U zult zeker, evenals Ik, kennis genomen hebben van het artikel In het Bouwkundig Weekblad van 18 Deo. 1.1, 
waarin men m|J beschuldigt van door mOn protest invloed uitgeoefend te hebben op het besluit Ower Vergadering 
en dat mtJne houding tegenover den eersten prüswlnner, den heer du Eleu, weinig collegiaal en tegenover de Jruy 
Biet gepast Is geweest. 

Daar ik m|) niet bewust gevoel van eenlgen schuld en Ik ml) zelve in deze niet beter kan verdedigen dan 
ioor feiten, zoo meen Ik, om allen sohön van mil af te werpen, te moeten bedanken voi r Uwe beleefde uitnoo-
diglng van 12 Deo. 1.1., waarbl) U mg verzoekt, evenals aan den heer du Rien, mjjne begrooting na te zien of 
4eze, zonder te voel schade te doen aan myn ontwerp, ingekrompen kan worden tot f 160.000. 

Hoogachtend heb ik de eer te z])n: 

Uw WelEd. G. dw. dienaar, 
Rotterdam, 16 Deo. 1890. j VERHEUL Den. 

T e r b 11 n d 81 oen en van arlai 

Sedert ongeveer een jaar tijds. vervaardigd de glasfabriek voorheen van Ferd. Siemens 

te Dresden, :verblindsteenen met eene bedekking van glas. De steenen zijn op verschil

lende afmetingen ook voor hoeken ingericht. Het glasachtige deel bestaat uit vormen die 

in doorsnede aan de L overeenkomen. De aan de uiteinden zich bevindende déelen om

vatten de specie waarmede zij een vast geheel vormen. Hebben dergelijke steenen het 

voordeel op plaatsen waar de aanwezige stoffen zeer aanhangen deze te weren, ook voor 

versiering zijn zij doelmatig, daar de daarbij toegepaste kleuren groote helderheid b ^ 

houden. De oppervlakte kanjnaar verkiezing mat, glanzend of geribd geleverd worden. 

|Een Uzeren afsluiting Tan fnorme aftoeting. 

De firma Ed. Puls te Berlijn, algemeen bekend om de fraaie smeedwerken die in 
hare fabrieksinrichting worden vervaardigd, heeft een gesmeed ijzeren hekafsluiting gereed, 
bestemd voor het [hoofdportaal van het koninklijk slot te Berlijn. Het gewicht is 200 
ton. De breedte van het hek is 9, de hoogte 10 M. Het loopt niet op rollen, doch is 
enkel op de duimen in het muurwerk bevestigd afgehangen. Het wordt als een meesteN 
•tuk van arbeid geroemd. 
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P R I J S V R A G E N . 

A.PDEKL.I/VÖ AMSTERDAM VAX DE MJUTgCRAPPUi TOT BBVORDKKINO DER BOUWKUNST. 

All lite prOimng wordt ultgeiohreyen • 

Etn ontwerp voor eene landeiyke herberg niet OTerdekte kegolbaan. 

De herberg moet beratten eene gelagkamer (groot 6 b») 8 M.) net buffet, benevem twee kamori en «olderrulmte 
ter bewoning van den herbergier, de noodlge privaten ma. 

De lengte der kegelbaan bedraagt 18 M. 
Men verlangt geteekend i 
Een plattegrond. Schaal 1 : 100. 
Twee aanzichten en iSón doonnede. Schaal 1 : BO; 
Een pefipeotlvliche icheti. 
Het kegelhati^ alimede een gedoolte der kegelbaan. Schaal 1 : 10. 

Ali prijs wordt uitgeloofd het getulgichrKL^er-AJaaaJlog., en aeitig gulden ( / 80) voor het ter bekroning 
waardig gekeurde ontwerp. 

All 2de pryivrauK wordt ultgetohroven; 
Ben ontwerp voor een nieuw diploma der Afdeeliog. 

Voor het diploma li de vorm van een rechthoek gekoson ter hoogte von 16 cM. ter breedte van «6 oM. 
Het diploma moet den volgenden tekit bevatten; 

Maatichapptj tot Bevorderlnf der Bouwkonit. 
Afdealing AoiHterdnm. 

ISO . BEWIJS. VAN LIDMAATSCHAP 

Tftw don. Heer üjjtmgen <lo Spm van. , | ^ ^ ^ . voor Contributie Pejwlngmoeater. 

De toekenint moet In lynen norden uitgevoerd, van een tweetal kleuren voor loitiaien, of lettetiobrlft kun 
worden gubraik gemaakt. 

Ali pri)a wordt ottgeiooW'het getuigioHrlft der AMeellng en dertig gulden (/80) voor hef ter Uekroning waardig 
gokenrde «ntwotijt. 

Alg.emeeo.e BopnMuyon. 

Art. 1. De medewerking aan deie pryirraag la opengeiteld voor de leden van alle >meellDgen van de 
HnaUohapptl tot Bevordering der Bouwkunst 

Art. ï . Alle ontwerpen tot mededinging moeten vddr of op 81 Maart 1891 mohtvrü worden ingeionden aai> 
het Bureau der MaaiichappQ (Marnlzitr. 40t). 

Art. 8. Het gewone ichrift op de teekeoingen en van de daarby te voegen toollobtende beaohryvingen mag 
niet door den ontwerpor geichreven iyn. 

Art. 4. Alle itukken moeten met eene iprenk of motto geteekend iyn en vergeield gaan van eea brief, bevat
tende den naam en de woonplaati van den ontwater. 

Buiten op den bjlolj moet hetzelfde motto on een kenbaar teeken tot terugvotdering geiteld cyn. 

Art. ft. De ingezonden ontwerpen worden In handon goBteld van eene Commliilo. beitaande ii|t de heerea 
Jei. Th. J: CUfpen, 01 T. J. Louli Bieber en 11. P. Berlage Kan. 

i»t. 6. Het ventag aal vddr tie olgemeene Mekverg^erlög worden: dpgemaakt en daar ter keaniinemloK 
werden gelegd» 

Art. 7. De nlet-bekroonde ontwerpen moeten vddr of op den liten Juli 1891 worden teruggehaald. De be
kroonde ontwerpen worden eigendom der Afdeellng, welke deze aan de Maatiohappy ter uitgave aanbieden kan. 

Volgena boiluit van do vergedurlag van 28 Novombor 1890. 

Axir. A. M, Bxvvma, Scuretarii. 
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Z E S D E J A A R G A N G . 15 Januari 1891. 

B O U W K U N S T . 

C o n c e r t z a a l t e K a m p e ri, 
Koos Chr. H. HOLGBN". 

1 

fJBl) ét plaat.) 

^ j j e t gebouw dat sedert jarea den naam van Concertzaal droeg is niet alleen inge

richt tot het geven van concerten maar ook voor tooneelvoorstellingen. De benedenver-

•dieping is geheel voor de exploitatie ingericht, terwijl ïich op de verdieping van het 

middengedeelte de woning voor den paditer bevindt. Op de verschillende rangen is 

ruimte voor ongeveer 6oo personen. Het inwendige is, woveel mogelijk de beschik

bare gelden dit toelieten in overeenstemming met de bedoeling van het gebouw gebracht. 

Het uitwendige is opgetrokken van kleurigen gevelsteen met banden, lijsten, versieringen 
c n /" v a n kunstzandsteen, terwijl voor enkele versleringen in het frontispies, pilasters enz. 

Pierre-Ornée is toegepast. De geheele bouw, met uitzondering van het afschilderen, werd 

aangenomen voor een bedrag v a n / 32540, terwijl het gereed moet zijn op 15 Aug. 1891. 

De iwiiiiijr-ioBs Weriibnig; op d« TentoottitelliBir te i'iiiij.s. 
door ii. J. W A L L K jr . 

De heer P. Guillaumiri, uit Voiion Isère, zond op de Parijsche tentoonstelling een . 
twintig-tons weegbrug in, voorzien van een toestel waarmede zij kan beproefd worden to t ' 
haar volle vermogen, zonder het gebruik van doode gewichten. 



ie 
Van dete weegbragr greeft nevensjfaande figuur eene afbeelding. Zij heeft 3 paar hel' 

boomen L 1, C c, F f (fig. 5); de verhoudingen t , ' 
en _ zijn gewoonlijk ieder gelijk 10,. 

inaar. hoedanig zij ook mogen zijn. het product van deze 3 verhoudingen is altijd 1000 
<in Frankrijk). J 

Daaruit volgt dat. door op de schaal B (fig. 2) een gewicht te plaatsen van r Kilo 
(3.2 hbets) dat gewicht zal balaaceeren door icoo Kilo te plaatsen op de tafel'F van 
de brug. - " 

Het is nfet noodzakelijk dat de verhoudingen van de hefboomen L 1 en C c'ieder 
10 moeten zijn. wanneer men slechts zorgt dat hun product 100 is. 

, <VMBMM '̂.rr 

Hn • » i" 
r — • sfc) <* • il ' s 

- L u 11 BW I _ , ..• 3 

Or n een spoed.g onderzoek van de brug te verkrijgen, heeft de uitvinder de onderste 
unster voorzien van een arm f. (fig. 2 en 5) gelijk aan den arm f 

Door middel van een haak. bevestigd aan het uiteinde vanfx. kan evenwicht gemaakt 
worden, door een gewicht te hangen aan een' haak aan het uiteinde van f. dat zal corres-
pondeeren met een ico maal zwaarder gewicht, geplaatst op de tafel van de brug 

Het ,s van groot belang bij eene weegbrug, dat de graadrerde'eling van de uns 
in de natuurlijke volgorde is voor het aflezen van de cijfers 

Om deze volgorde te verkrijgen, heeft de heer Guil 
zooals men ziet in fig. 4. 

De twee graadverdeelingen aangebracht op den ondersten hef 

tera 

lutnin de verdeeling gemaakt 

>oom wijzen (1) door 
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•middel van den glijder q, de eenheden en tientallen van kilogrammen en (2) door middel 
van den glijder Q de honderdtallen vah'kllög^mmen aan tot 1000. De bovenste hef boom, 
bevestigd aan den eersten, is voortien van eeue schaal, waarop men door midd 
glijder Q' de eenheden van kilogrammen kan aflezen tot het maximi 
•der brug dat 20.000 K.G. is. 

ei van den 
im Oraa^vermogca 

D e mogelijkheid is dus verkregen om de eenheden van kilogrammen aan te wijzen 
op de unsters, niettegenstaande de groote uitgebreidheid op die wijze aan het toestel 
gegeven. 

De hoofd-factor voor het gelijkstellen van de brug is de hefboom f'. Deze hefboom 
draagt een tarra-gewicht M met een tafel Ai, bestemd om de gewichten op te zetten. 
Verder is de stang S, die de hefboomen van de brug met de onderste unster verbindt,, 
óf gebogen in den vorm van een haak, óf voorzien van een tafel, waarop gewichten 
kunnen geplaatst worden. De Contróle-schaal B (fig. 2 en 4) is opgehangen aan het 
andere uiteinde van de hefboom F, en de gewichten dienende voor het gelijkstellen zijn 
geplaatst in eene gegoten ijzeren kast, in den standaard onder de unsters aangebracht 
(flg. 4.) Zij' /ijn evenredig met de lengte van de balans. 

Het is gemakkelijk na te gaan hoe de gelijkstelling wordt verkregen. Voor eea 
maximum van 10.000 Kilo's is er voor de persoon die de proef doet eene reeks gewichten 
beschikbaar van 10 Kilo. 

In de eerste plaats moet de vrijfe beweging van de balans beproefd worden en onder-
rocht of de tarra-gewichten juist zijn. Daartoe wordt op de tafelf Ai Welke in verband 
ataat met het uiteinde van den contrdle-hefboom f, een gewicht van 1 Kilo geplaatst en 
de juiste gelijkheid der twee armen f en f' onderzocht, hetzij door de methode van dub-
belweging of door een standaard-gewicht. Op dezelfde wijze overtuigt men zich van de 
nauwkeurigheid van ar de onderzoekingsgewichten. 

Daarna wordt een gewicht van 10 Kilo geplaatst in M en van 1 Kilo op de schaal B, 
waardoor men zal vinden dat ijü 10, ondentellende f =: fi te zijö.' 

Bovendien is het bekend, dat c * ^ = 100 is. Dit wordt onderzocht door de 10 Kilo's, 
di^ bij de vorige bewerking gediend hebben op de schaal B te plaatsen en het gelijk te 
maken door een gewicht te plaatsen in M. Dit gewicht overgebracht zijnde, uaar de tafel 
van de brug, moet balanceeren met 1 Kilo, geplaatst in A, na het onderzoekingsgewicht 
In B weggenomen te hebben, inderdaajd is het gewicht in M geplaatst 100 kilo. De 
gelijking — x y = 100 zal dus juist zijn. 

Vervolgens is het dus duidelijk dat — x — 
1 c 

wicht van 1 Kilo, geplaatst intB,J,nauwkeurig dezelfde uitwerking zal hebben op de bovenste 
unster, als een gewicht van tooo Kilo's op de tnfel van de brug geplaatst. 

Om het evenwicht te herstellen, wordt de glijder Q' bewogen over de schaal F' van 
den bovensten hefboom, en wordt gesteld bij -Ie streep overeenkomende met het aantal 
Kilogrammen geplaatst op de schaal B, 

it ver--

Vervolgens is het dus duidelijk dat - x -^ x j - : : 1000 is, wat bewijst dat een ge-
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Op deze wijze wordt eveneens de nauwkeurigheid beproefd van de glijders ten opzichte
van de in graden verdeelde schaal. 

Dezelfde bewerking wordt voortgezet voor de geheele verdeeling, en de strepen van. 

den bovensten hefboom worden onderzocht, door op de schaal B achtereenvolgens al'de 

gewichten van de serie voor het onderzoeken te plaatsen en door den glijder telkens te 

brengen op de strepen, welks cijfers overeenkomen met deze gewichten. 

Om de onderste unster te onderzoeken worden de glijders Q en q op het nulpunt van 
de schaal gebracht, vervolgens wordt de glijder Q' op 1000 gezet, en i kilo gewicht i a ' 
B geplaatst om tarra te maken. Evenwicht zal worden verkregen, wanneer de glijder 
Q' op het nulpunt staat en de glijder Q op de laatste streep (overeenkomende met 1000 Kilo's) 
geplaatst is. Dat evenwicht zal eveneens worden verkregen door de glijder Q naar punt 
900 terug te trekken en glijder q te zetten op ioo van zijn schaal. Daardoor zal onder-
zocht zijn of de graadverdeeling van o tot ipoo zuiver is. 

Wij zien hieruit dat voor het onderzoek do volgende bewerkingen moeten geschieden 

ie. De gelijkheid te onderzoeken van de 2 armen der hefboom f en f', as! De juistheid 

van de evenredigheid j = 10. 3< of X = J L is, waarin X = het gewicht in B en 

Z, i h<-i te wegen gewicht is. 4. het evenwicht te beproeven van de glijders op alle 
punten van de unsters. 

De figuren 5 tot 8 geven de verschillende standen van de hefboomen te zien, welke 

kunnen aangenomen worden. Fig. 5 toont het originele type, waarbij | ! = 10 jis. 

In fig. 6 heeft de bovenste unster gelijke armen en de hefboomsarm kan elke lengte 

hebben, wanneer slechts hare verhouding tot den arm van den hefboom F alsjioootot 1 
en de verhoudine — = is. 

f 

In fig. 7 kan de verhouding _ onverschillig zijn, mits slechts de eischen van fig. 6 

vervuld worden. In figr 8 heeft de bovenst? unster geljjke armen en de armen van den 

hefboom f kunnen van elke lengte aijn, wanneer slechts de arm van hefboom F de-

verhouding van 1000 volkomen maakt en eveneens dat _ = io is. 

Wij voegen er bij Jat deze ingenieuse methode van onderzoek geen fouten deed ont
dekken, veroorzaakt door 't verzkkken der fündeering of het in 't ongereede geraken van 
de geheele brug.' 

De overblijvende figuren op de plaat geven de wijzen aan, toegepast door den heer 
Guillaumin om de weegbrug te verbinden met de unsters, wanneer het niet mogelijk la 
om ze dicht bij elkaar te plaatsen. 

Ia de figuren 1.1 en 12 worden twee voorbeelden gegeven, in beiden wordt de brug 

rechthoekig doorsneden door een rijweg en een tramweg; in het eerste geval wordt de-

directe toegang tot het „wéegkantoor bovendien versperd door een onderaardsche tunnel. 

Een ander voorbeeld hebben wij in fig. 13; In dit geval is de weegbrug in het midde» 
van de binnenplaats van het terrein geplaatst en gescheiden van het kantoor door cen 
door water bewogen scheprad. 
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De hefbpomen zijn rondom de bemetseling van het scheprad aangebracht, zooals met 

stippellijnen 'is aaupe-

toond. De figuren $• 

en io bevatten de de

tails van de het boomen, 

waarvan e de schacht 

is -en waaraan de hef-

boomen I. a en L b 

bevestigd zijn; a b c 

«n d zijn scherpe messen, f is een steunsel waarop de hefboom L a rust, g dient als 
tegenstand voor de hefboom'L b. H is de werkstang. 

Eeu «Be«tel ter TereeilToadirinr Tan beeldhvuwers-arbeid. 

Onder de vele middelen in praktijk gebracht om den arbeid te vergemakkelijken, 

vestigen wij de aandacht op de toestel in nevensgaande figuur afgebeeld. Ditmaal komt 

het den beeldhouwers ten goede, of wel hen die bij geen gegronde ervaring daarin een 

krachtigen steun vinden. De toestel is in Duitschland gepatenteerd en de vinding van 

Christiaan Sack te Berlijn. Het is mogelijk naar verschillende op gelijke schaal van een 

voorwerp, geaomen photographiën of vervaardigde teekeningen met den toestel te kunnen 

werken. Al de hoogte- en diepte-maten kan men er mede overnemen,, zoodat het niet 

noodig is Vooraf een model te maken. 

Tot nadere toelichting di^nt: op een vlak A bevindt zich eene ronde schijf B, waar

door men in staat is het te bewerken voorwerp te draaien en daardoor lederen kant afzon

derlijk te ovwmen — zonder dat de toeitet behoeft verplaatst te worden. Twee stangen 

C en D bevatten de hulsen O en D« die op en neder geschoven kunnen worden (aie 

fig. i tot s). Die hulsen, voorzien van een maatopnemer kunnen worden vastgezet door 

de schroeven c en d. Door de stang E zijn beide hulsen sterk onderling verbonden, 

waardoor zij gelijkmatig bewegen. De stang E heeft een' driehoekigen vorm. Het gladde 

bovenvlak is gemakkelijk voor het verschuiven van den looper f". In dien looper F bevindt 

xich weder een huls of koker H waarin de stang G komt, die aan het uiteinde een stift 

heeft s. en aan het andere einde een potlood b. Stift en potlood kunnen dus tegelijkertijd 

door den huls H verschoven worden. 

Hieruit volgt dat men de stift s. in verschillende richtingen kan bewegen over bet 
figuur op A opgesteld. Dezelfde beweging maakt het potlood en teekent dit af op het 
papier daaronder aanwezig. Aan de 'hulsen O en D« zijn armen verbonden I en K, 
waartusschen een geleider, waarover het papier loopt, dienende tot opname der afmetingen, 
en welk papier door de raderen wordt voortbewogen. 

Wil men nu eene buste naar een bestaand model vervaardigen, zoo plaatst men dit 

model op het draaiende vlak B, zie fig. i en 3, en teekent de verschillende afmetingen 

door middel van 3 en b op het papier. Men denke zich daartoe eene doorsnede lijn, hier 
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in Fig. 3 als i : 2 aangaven. Die lijn verdeelt het voorwerp ï* twee deeten M 1 fi 
men de stift langs het voorwerp gaan, vindt daardoor dezelfden vormop he " > 
* den toestel i„ ge,ljke verhouding geplaatst voor het t e ^ ^ 
dien op het papier terugjreeeven vorm A* m . bewerken materiaal, geeft door 

r r i-crugtcgeven vorm de maat aan voor de bewerkincr M-* 

te verschuiven lantro ^- i;„„ i r , ^^aamen, wordt alvorens 

draaien. Bij het modelleren gaat mén juist omgekeerd te werk. 

/v» 
fVy fr 

Dan wordt de kleisoecie of li*.f- «•» „»- i 

boor zijn om de diepte te verkriicren F.,, uu tegelijk een 

» voorde,. m „ de m e M . / „ a u w k e t l J ' " r f " ra08elijk Pe^SOM,• 
juiste indrukken, die met het ooe ni„ ,„ , , VOr"' 0 v e r t e »""«"• Alle 
^ «etaati, te,us en ^ ^ M ^ ^ ^ ® ? * ™ ^ 
gdlSkeni, berderen. In ieder E 3 1 ft f " •" " ' ' • ^ H »•»«»-t«*„de 

geval geeft h« san,...,el dat aeer eenvoudig i, en door 
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eenervaren werkman gemakktHjfc Uaa geconstrueerd worden, een werkelijk goed hulpmiddel 
aan de hand. 

Hel metselwerk bij iê ouie (rbMwem. 

Wanneer wij de overblijfselen van den middeneeuwschen bouwkunst beschouwen, zij», 

wij gewoonlijk vol bewondering, wat betreft de duurzaamheid van het materiaal. Onver

gankelijk staan nog die steen blokken daar als getuigen en geen moker is bestand tegen 

de kracht waarmede de materialen zijn aaneengeklonken. Gebeurt het, zoo breekt dikwerf 

nog eerder de steen dan de specie van elkander, wel een bewijs dat voor de bereiding 

van die specie de noodige zorg is genomen. Dat is dan óok wel het geval geweest. 

In die oude tijden, toen het vervoer tot de onmogelijkheden behoorde, omdat overal 

ongebaande wegen het pad moesten vormen, behielp men zich op geheel andere wijze. 

Elk werk van eenig aanbelang had zijn eigen steen- en kalkovens. Het eerst wat mea 

deed was het saamstellen van die ovens, dan werd in de naaste omgeving de leem opge

zocht, of wel datgene wat voor de vorming der steenen geschikt was. Bij de bereiding 

daarvan ging men echter met de meeste zorg te werk. Alle onreinheden werden verwij

derd, de leem goed dooreengewerkt, en was het voornamelijk door hout dat de verbranding 

verkregen werd. Ook droeg de kloeke vorm der steenen er wellicht toe bij dat bij het 

bakken meer hitte moest gevormd worden, waardoor grootere hardheid ontstond. De 

meest bij het vuur geplaatsten en daardoor dikwerf als verglaasd uitziende steenen werden 

voor de buitensten of gevelwerk gekozen. Hakken gebeurde aan de steenen niet, daar 

men oordeelde dat het verhakken der steen het harde bovenvlak verbrak en daardoor het 

opnemen der vochtdeelen bevorderde; men maakte de steenen daarom op verschillende 

afmetingen. De kalk werd op het bouwterrein gebrand en gebluscht, en met scherp zand 

vermengd.. Gebrande kalk van elders aanvoeren was hun vreemd en gaat ook juist daar

door een groot deel van de kracht verloren. De ruwe ongebrande kalksteenen werden 

van elders aangebracht, en geheel op het terrein bruikbaar gemaakt. 

Dadelijk na het branden werd de kalk gebluscht en daardoor alle nadeelige invloed 

van de lucht eraan ontnomen. De verwerking volgde dikwerf even spoedig, soms voor dat 

het blusschen geheel was afgeloopen, van daar dat men in de oude muurwerken onder de 

specie menigmaal witte vlekken aantreft, die niet anders zijn dan gedeelte ongebluschte kalk 

en die nog tot heden hunne korrelige aard behouden hebben. Ook werd aan de specie 

niet zoo veel water toegevoegd, de massa geleek meer op deeg dan op kalkwater, zooals 

in den hedendaagschen bouw wel eens word gebruikt. Vooral de toevoeging van scherp 

zand of zelfs zeer fijngemalen grint, droeg hunne zorg weg, daar dit eene goede verbin

ding gaf. — De voegen werden met dezelfde specie gelijk dicht gezet, en vormden daar

mede een geheel. Het toch latere voegen heeft meermalen bewezen, dat de specie inwendig' 

zich niet meer verbind met de voegspecie en deze weinig kracht uit zich zelf bezft-

Daarom liet men dikwerf gewelven, waarbij de formeelen verhinderden, de voegen gelijk, 

vol zetten, die voegen open omdat men aan het later vol zetten geen waarde toekende. 
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Uit een en ander kan dus worden aangenomen dat de meerdere vastheid dier bouw
werken zijn oorsprong vindt in de grootere zorg voor de zaamstelling van het materiaal, 
betere warmtegraad bij het vervaardigen, het weinig beschadigen bij het vervoer enz., en 
voor de specie de spoedige omzetting-, waardoor het geheel-zich meer toteea zette, tot een 
deugdzame verhouding. 

A n t o m a t l B o h e d « n r o p o n ^ r s . 

Onze tijd kenmerkt zich door grooten vooruitgang op automatisch gebied. Het ziet 

er zelfs angstwekkend voor de toekomst uit. — Alles dreigtin automatische kracht te 

veranderen, en dan gaat het eigenaardige verloren. In Dresden heeft de fabrikant Zschernig, 

Louisenstrasse, een automatische deur opener gedacht en daargesteld. Men werpt een geld

stuk in de gleuf waardoor een regel omhoog gaat, trekt men dan aan een knop, zoo gaat 

de deur open. Het gewicht van het geldstuk is voldoende om het tegenwicht dat den regel 

doet sluiten, van dezen te ontlasten, waardoor de regel omhoog gaat. Het trekken aan de 

knop brengt een tweede hefboom in werking en tegelijk zakt het geldstuk in den bewaar

der. Door het dicht werpen is de deur gesloten, die aan de binnenkant weder kan ge

opend worden. Dit stelsel is vooral gemakkelijk voor stations, koffiehuizen enz., waarbij 

dan het lastige vragen om de sleutel der retirades kan vervallen, tevens is de waarborg 

der ontvangsten zekerder. Het is echter altijd met moeielijkheden gepaard, daar iedere 

automatische inrichting zoo dikwerf gebreken vertoond, door het inwerpen van ongelijk

matig geld of anderzina. Nog dezer dagen las men in de dagbladen de mededeeling, hoe 

iemand bij proces een belangrijke schade was toegekend, die zijn kracht had willen meten 

op een dergelijke krachtmeter, en na het inwerpen van het geldstuk zich de hand geheel 

verdraaid sloeg, doordien de toestel 'weigerde. • Schrikbarend zou iets dergelijks zijn 

wanneer de deur weigerde bij het van binnen open maken, doch hiervoor zal de uitvinder 

wel behoorlijk voorzorgen genomen hebben. 

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

Parlement en Suaaattgrebonir te Bnohareit. 

Aflevering 18, 1890 bevat het program voor dergelijke prijsvraag. De uitslag werd 

dezer dagen bekend en waren de inzendingen uit alle landen van Europa talrijk, ookzélft-

utt Amerika, de Franschen gingen met het leeuwendeel strijken. De architect Alexander 

Marcel verkreeg de eerste prijs, 15.000 francs, Albert Ballu de tweede, 7000 francs, en' 

M. Socolesco, rumeensch architect, de derde, 3000 francs. Het is voor de fransche bouw

meesters inderdaad ecne eervolle onderscheiding dergelijken uitslag te hebben verkregen. 
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B O U W K U N S T . 

\v i u li «• I ir« b • ii w V I J t e l H t r a a t , l i n a t H r d a in. 

door O. w. VIXBEBOXSB, Aroblteot. 

(Bij de plaat.) 

nder de geveltjes die zich in Amstel's straten onderscheiden kan ook dat gerekend 

worden wat onze plaat te zien geeft. De materialen, de verschillende kleurschakeeringen, 

zoo door metsel- als schilderwerk verkregen, het met zorg afgewerkte timmerwerk maken 

dat het veler aandacht trekt, al zijn reeds enkele jaren sinds den bouw voorbij gegaan. 

De Heer W. J. Brandts maakte van het geheel met de belendende perceelen eene vrij 

nauwkeurige schets, waardoor een met onaardig hoekje uit Amsterdam's herbouw is weer-

gegeven. 

M i k r o k e n iu b o n w m a t e r l a l e n i 

Overal en in alles wat ons omgeeft, ziet men tegenwoordig gevaar voor de gezond

heid. — De mikroben dringen overal in en planten op die wijze de ziekten van den een 

op den ander over, maken de omgeving ondoelmatig voor ons bestaan. Nu is wel het ge» 

volg dier ontdekking, die zeer heilzaam is, ook oorzaak dat men tot het overdrevene geraakt. 

m 
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maar in alles is toch eenige waarheid die tot nadenken stemt. Het spreekt, van zelf dat de 

bouwmaterialen niet vrij loopen. Reeds het sanitair behangselpapier is een voorlooper en 

vele anderen zullen volgen. De »Annale.s de micrographie" wijzen hierop reeds in een onder

werp daarin behandeld door Victor Bovet. De gips moet het daar ontgelden. De toevoe

ging van het water brengt de mikroben daarin over, die niet geheel versterven onder de 

verharding die het materiaal ondergaat. Bovendien heeft de gipsmassa altijd eene poreus» 

oppervlakte die vele cellen vormt, waarin de mikroben zich uitmuntend weten te herber

gen. Onderzoekingen bij aangelengde gips gaven het bewijs van het aanwezig zijn vaa 

mikroben, die door het verwerken niet verdwenen. Ook de zandsteen heeft door de gemak

kelijke wateropname en groote poreusheid de eigenschap tot mikrobenvorming geschikt te 

zijn. Hout heeft dat minder, tenzij het erg los is, overigens is goed hout steeds zeer gesloten 

van nerf, daarbij is pittig hout door de aanwezige hars meer een werend dan een vor

mend, materiaal. Toch vindt men tot op i k 2 mm. diepte in vele houtsoorten de mikro

ben doorgedrongen. Nu kwam Bovet tot de ontdekking, dat in plaats water bij de gipste 

verwerken, hiervoor een oplossing van zink-saliciaat een goed bestrijder vormde. De hiermede 

aangelengde gips met eene oplossing van s ten honderd houdt zich goed, wordt hard en 

droogt gemakkelijk, de kleur wordt wel is waar iets rose-achtig, maar de lucht trekt dit 

mettertijd geheel uit. Een deel van het aan de oplossing toegevoegde zout gaat in kalk-

saliciaat over, zoodat eigenlijk twee percent van het zink-saliciaat overblijft. Ook hetover-

strijken van houtwerk en het bevochtigen van tapijten met eene oplossing van 4 ten hon

derd wordt als mikroben werend aanbevolen. Bij aanwending van dit middel bij de bouw

werken rekent de ontdekker op eene kosten verhooging van 2 pCt. — Alhoewel wij er nog1 

verre van af zijn om onze materialen zoo te zuiveren, heeft voor den bouw der zieken

huizen, waar de omgeving allerlei opneemt, dergelijke voorzorg wel zijn waarde. Ontegen

zeggelijk brengen wij in den bouw vele onreinheden over. De metselsteen langs den walle-

kant opgestapeld, wordt dikwerf nat gehouden met het water der grachten waarin allerlei! 

gespuis leeft en vele ziektekiemen rond drijven; zij komen op deze wijze in de poriën der 

steenen terecht, en menige nieuwe woning zag reeds dien vijand deze betrekken voor de 

bewoner er aan dacht. Het verdient daarom wel overweging, dat bij het gebruik van 

het zoo menigvuldige water aangegeven worde van welke hoedanigheid dat moet zijn, en 

de zorg daarvoor zal vele antiseptische middelen onnoodig maken. 

Toch zal de tijd meer stemmen doen opgaan, om aan dit onderwerp de vereischte 
zorg te besteden, en lezen wij in de toekomst reeds in het bestek hoe de bouwmeester bij 
ieder materiaal optreed als een ware mikroben-bevechter, waardoor zijn reeds moeitevolle 
arbeid nog groover wordt. 

K u n s t z i n In onze n o n l n r e n . 

Als een staaltje van wat de kunst vermag, geven wij op nevfcnstaande figuur een vesti
bule tevens geschikt om tot wachtkamer te dienen. Eigenaardig zijn al de deelen en met-
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Wjaondere zorg gekozen. Het ijzeren hekwerk met lichtdrager aan de trap geplaatst, de ba
lustrade met draperie, sjuiton zich bij de voorvestibule smaaWol aan, en is het gedeelte 
waarin de schoorsteen, 'rustbanken enz. verborgen zijn, als hét ware'verscholen onder het 
daarovergebouwde fries, waardoor dit als één geheel blijft en eene werkelijke verrassing 
vormt, wanneer men na den trap te zijn afgegaan daarop eerst het gezicht'kHjgt. Het is 
een gezellig hoekje, dat op verdienstelijke wijze gekroond is door dat rondgaande fries, 
waarop zoo vele dartele knapen een geheele wereld te aanschouwen geven. — Is het ver-
Wijf in eene wachtkamer geen aangenaam werk, dat wij 'bij ervaring kennen, wanneer bij 
notaris, procureur of andere, ge voor een half uur, dikwerf een uur in een muf vertrek 

wordt gelaten, met ongeduld het oogenblik afwachtende dat de klerk uw naam oproept en 
ge met werkelijke verademing den gang betreedt, (want zoo is het bij de meesten van die 
Heeren gesteld), een toeven echter in een wachtplaats als deze is een genot. Dat hebben wij 
aan de edele kunst te danken, die aan de geheele omgeving tint en leven gaf, in ieder voor
werp eene beteekenis lag, die onze aandacht vraagt. — De heeren Geo. Dobie & Son te 
Edinburgh, gaven met de samenstelling van dit een en ander eene proeve hunner artistieke 
opvatting en werkzaamheid: daar alles bij hun vervaardigd werd om als eene tentoonstel» 
llngsproeve te dienen. — Dat het veler belangstelling wekt, is zonder twijfel en wij wijzcu 
er op, om te doen zien wat er gedaan kan worden, om onze woningen gemoedelijk en 
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gewild te maken. Onun tijd •treeft meestal naar vierkante ruimte^' een huis zonder suite-
't is alsof het In veler oogen een miygeboorte Is. Is Mtr gttn suit* f neen dan past kif 
ons nitt, is het stopwoord en ongelukkige huiseigenaar die.aan de mode ook iaonrekunst 
niet geofferd heeft. Toch is dat uilen maor een «otternij, wanneer wij onse kamers liggen,, 
elkew verschillend, maar zoo dat ieder zijn. lief heeft: dat iedere kamer zelfs den vakman 
een oogenblik tot beschouwing vordert, dan kunt gij er zeker van zijn dat het publiek 
na geene suite meer vraagt, waar dikwerf looala meestal het geval is, de eene kamer niet 
dan over de andere te bereiken is. Men zal dan van het huis zeggen, wat vernuftig g©. 
dacht, het bood overal iets nieuws, de verhuring zal zekerder en langduriger ziju dan dat 
ge ter wille van een paar vertrekken uwe geheele huisinrichting onmogelijk hebt gemaakt, 
omdat er niets anders overblijven dan hokjes, voldoende om in te staan, te klein om in 
te liggen. Toch vormen de slaapkamers bij de meeste gezinnen een hoofddeel voor de be-
woning. Daardoor worden enge ruimten tot bedompte slaapinrlchtingen gevormd en wor-
den de personen de slachtoffers van de kwaal, die het huis deed veroordeelen omdat er 
geen vertrekken bij waren, die bij tijd en wijle tot één vereenlgd konden worden, 

Ja maar zeggen zoovelen die wel kunnen timmeren, maar niet begrijpen dat timmeren 
even goed met smaak kan geschieden als de meubelmaker tegenwoordig zijn vak betracht. 
Waren de vroegere vierkante smaaklooze meubelen rooreel goedkooper dan onze tegenwoor^ 
dlge in stijl bewerkt? immers neen. De geoefende werkman behandeld ze even vlug maar 
voor eenige jaren geleden had zijn hoofd geen gelegenheid dergel«ke vormen weer te geven. 
Hij had geen studie, hij wist niet wat kunst was. Dat geeft onsen tijd wel en dikwerf 
kosteloos ie loeren, want alle magazijnen wedijveren op dit punt om den voorrang en het 
alen daarvan oefent. Zoo ook moet de bouwer zijn werk begrepen. Een goede vorm 
is dikwerf billijker dan een slechte te vervaardigen, en behoudt op den duur haar waarde. 
Keere daarom de kunstzin in onse woningen terug, waartoe onze bouwmeesters zoo 
verdienstelijk voorgaan wanneer zij daartoe geroepen zijn, maar ook vooral binnen de 
woningen van hen die als eigenbouwers optreden en waarvan het aantal het grootate 
deel inneemt. Zij zullen ongetwijfeld een dankbaar publiek vinden, en betere waardeering 
dan die van de reeda loerende mokers en breekijzera die immer in oproer tegen hunne 
scheppingen zijn, sonder ooit tot het goede te geraken. 

stookon on Tentllfloron van arbeldorswonlnrau. 

Naar gelang der grootte van de verschillende landen neemt ook de macht toe om de 
middelen te beramen tot verbetering der maatschappelijke toestanden. Daarom kan Duitsch-
land veel doen in vergelijk rtVlt on«. Niet onbelangrijk' is de thans geopende wedstrijd tot 
verbetering van het stooken en ventileeren in arbeiderswoningen. De zoo gevreesde rook 
is ook bij oBB een vijand, die menige woning ongeschikt maakt, voegt men daarbij dat 
«nge Htraten of volgebouwde wijkeu veische lucht buitensluiten, de woning bovendien soo 
is Ingericht dat wel tocht maar geen fHssehe lucht kan worden aangevoerd, waardoor de 
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bewoners liever nlles gesloten dan geopend houden, dan voorzeker lijn de middelen wel' 
kom, die in dergelijke toestanden verbetering brengen. De Duitsche vereeniging tot bevor
dering der openbare gezondheid en de vereeniging Concordia tot bevordering van het 
welzijn der werklieden) schreven tot dit doel een wedstrijd uit. Ongeveer f 600 is de prijs, 
die de beste kookoven te gebruiken in de huiskamer verkrijgt. De oven moet zoo inge
richt zijn dat in arbeiderswoningen) het eten in de huiskamer kan gekookt worden, zonder 
dat waterdamp, rook of verwarmingsgaa in de kamer zich verspreidt en de temperatuur 
voor de gezondheid nadeelig maakt. De oven ter inzending gevraagd, moet tot verwarming 
met steenkolen, en voor een kamerinhoud van 50 M3 geschikt zijn. De noodige teekenin-
gen en omschrijvingen tot verduidelijking moeten de inzending vergezellen. 

De tweede prijs ongeveer / 300 is voor de beste wijze tot ventileering van arbeiders
woningen. Hiervoor wordt gevorderd teekeningen, omschrijvingen, begrooting en zoo 
mogeiyk de berekeningen van de te verwachten resultaten, terwijl zal gelet worden op 
eenvoudige en billijke constructie, zoo ook op de b^zondere geschiktheid tot aanleg bij 
arbeiderswoningen. De secretaris van de Duitsche vereeniging tot bevordering der open
bare gezondheid. Dr. Spiess, Frankfurt a/M. Mainzerstrasse 24, geeft op aanvrage, koste
loos alle mogelijke inlichtingen en de desbetreffende programma's. 

Het RookTrautcstnk herinnerd. 

Heeft men In Nederland het rookvniagstuk ter zijde geleed, omdat men het middel 
tot bestrijding nog niet gevonden had, en ook niet wist te vinden in het buitenland geven 
herhaalde onderzoekingen het bewijs, dat men daar niet zoo gemakkelijk in de zaak berustr 
In den Koninklijken Hoiieeiu'.elien Schouwburg te Praag zijn vier ketels geplaatst met eene 
rookvrije verwarming. De commissie deed dezer dagen onderzoek en bevond dat de 
inrichting vanaf het oogenblik der in werking treding tot zelfs dan wanneer deie op het 
sterkst gebruikt werd, geenerlei rook vormde. 

De ijzergieterij en verwarmings-inrlehting fabriek van 1. Kudlici te Balmo komt de eer 
toe naar de uitvinding van den Weener ingenieur Th. Langer de rookvrije verwarmings
inrichting te hebben daargesteld. In weinige oogenbllkken is de inrichting in werking, 
die van dergelijke vinding is dat alle rook zich geheel oplost in de warme lucht, zonder 
daarvan eenig spoor achter te laten. Men gelooft algemeen, dat te Praag de vinding die 
veel bijval heeft ook velen zal aansporen tot toepassing, waardoor het mogelijk kan zijn 
cat Praag onder de rookvrije steden het eerst genoemd kan worden. Zou het voor onze 
ingenieurs en architecten geen zaak zijn, zich met den uitvinder in betrekking te stellen 
opdat ook ons land de weldaden van de vinding kan genieten. De doktoren handelen 
ook wel zoo en zij bevorderen de wetenschap. 
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Nieuwe metselsieeu van zeer fforlnir rewlcht. 

Dr. Erhard v. Seutter te Weenen heeft ecne steensoort uitgevonden, waarvan de grond

stoffen nog niet algemeen bekend zijn, doch waarvan de mededeelingen reeds dit zeggen: 

de steen is V. lichter dan water dus zijn het drijvende steenen. Gedane proefnemingen 

van het K.K. Technologisch Gewerbe museum te Weenen, bewezen dat de steen een druk 

kan weerstaan van i n Kg. per cM«. waartoe vele bouwsteenen niet bestand zijn. De 

geringe gewichtshoeveelheid zal dit materiaal voor gewelven, tuaschenwanden enz. zeer 

aanbevelen. Ook vele bouwwerken die niet veel druk op den bodem mogen uitoefenen, 

«uilen daarvan geconstrueerd kunnen worden. 800 Kg. is het gewicht van een M*. ledere 

steen, het Duitsch formaat, weegt ongeveer 2 Kg. Ook dakpannen kunnen van de specie 

vervaardigt worden maar omdat deze dan nogal poreus zijn, is eene teer-indompeling aan 

te raden die de poriën sluit. Voor isoleringen kan dit materiaal evenzoo zeer nuttig zijn, 

terwijl het voor vloeren aangewend een vloer geeft, die weinig kou voortbrengt en tevens 

brandvrij is. Ook het transport maakt door het geringe gewicht, het materiaal niet kostbaar. 

Het is te wenschen dat de uitvinder spoedig nadere mededeelingen laat volgen daar der

gelijke materialen in den bouw dikwerf zeer gewenschte oplossingen geven, waar de wensch 

om veel te verkrijgen, in strijd is met de beurs die niet veel kan geven, en dan is zulk 

een middelaar op zijne plaats. 

Betonwerken aanletriraii onder water. 

Een zeer eenvoudig middel paste de Fransche ingenieur Heude hierop toe bij het 

aanleggen der fundecringen voor de Loirebrug bij Blois. Wegens de op het bouwterrein 

zeer onregelmatig verdeelde palen, was hét niet mogelijk de gewone verzinkkisten aan te 

wenden. De ingenieur liet nu een houten koker maken, uit vier planken saamgesteld en 

van binnen 0.40 M. wijd. De koker was zoo lang dat na het bereiken van den bodem, 

nog 1.50 M. boven den waterspiegel uitstak. Door middel van een hijschtoestel kon 

hij geligt en verplaatst worden. Die koker was van onderen zoodanig gesloten en van 

boven verbonden, dat hij bij het bereiken van den bodem kon geopend worden. Nu 

ving men met vullen aan en liet in gelijke verhouding den koker zakken. 

Bij het naderen van den bodem ging de sluiting los en de specie verspreidde zich. 
Was op die wijze een' gelijken ondergrond verkregen, dan werd de koker omhoog getrok-
ken én bleef de betonpijler ter dikte van 0.30 x 0.40 M., die inmiddels tot stevigheid 
was geraakt, op zich zelf staan met den ondergrond als tot een geheel verbonden. Op die 
wijze kon zulk een koker 60 Mi beton per dag verwerken. De constructie is inderdaad 
/.eer eenvoudig en weinig kostbaar en bij de verkregen goede resultaten voor toepassing 
wel aan te bevelen. 



23 

K e d e r l a n d i o h e N^Terheld» 

Door den heer J. M. Ledeboer, lid der Arma Gebrs. Ledeboer, Machinefabiikaaten te 
Borne, werden wij in de gelegenheid gesteld aan de Ncclcrlandschc Stoomblcekcrij te 
Nijverdal eene stoommachine te bezichtigen, vervaardigd aan de fabriek van bovenge
noemde firma. 

Daar deze machine de grootste is, die in Twenthe zelf, voor eene Twentsche fabriek 
vervaardigd werd, meenen wij, dat dit feit op zich zelf reeds vermelding verdient. 

De machine is eene liggende compound machine van 450 Ind. P.K. 
De diameter van den cylinder is 56 cm. en 97 cm., de slaglengte 1.33 M. en maakt 

de machine 65 omwentelingen per minuut. 
De constructie der machine is degelijk en sterk, en maakt de sierlijke afwerking van 

alle onderdeelen een' aangenamen indruk» 

De gang kan bepaald exact genoemd worden, daar het af- en aanzetten eener zware 
kalander, die meer dan 100 Ind. P.K. vereischt, nauwelijks £ omwenteling per minuut 
verschil teweegbrengt. 

Over het algemeen verkeeren de Nederlandsche Industrieelen in de meening, dat stoom
machines van groot vermogen overal kunnen vervaardigd worden, behalve in ons eigen 
land, en deed het ons daarom genoegen dat de heer Ledeboer ona in de gelegenheid 
stelde zijn fabrikaat te bezichtigen, een fabrikaat, dat hem zonder twijfel alle eer aandoet. 

Eene andere compound machine met Rider's variable expansie, die ons de heer Lede
boer aan zijne fabriek toonde, was bestemd voor eene fabriek in Duitdchland, en moesten 
w'j b̂ j deze machine eveneens goede vormen en keurige afwerking conatateeren. 

De goede indruk, die wij-, gestaafd door proefnemingen van. de stoommachines der 
firma Gebrs. Ledeboer hebben gekregen, hebben wij gemeend op deze wijze ter verdere 
kennisname te moeten meedeelem 

Aiimtcnliimsclif looNliuiden. 
,1 in in I n u 

De strenge wintervorst sloot het kanaal, en daarmede lag een groot deel van den 
handel te kwijnen. Wat meer voorzorg en men had zulks kunnen voorkomen, 't Was 
gemakkelijker te breken met een vorst die slechts een nacht op den troon gezeten had 
dan met een, die in enkele dagen zooveel zetel-vastheid had verkregen dat op het eerste 
bange gezicht zijn weggaan niet zou volgen. Maar het geval was nu eenmaal zoo, de 
fout bestond. Er moest wat gedaan worden, om zich geen altijddurende grief van het 
verzuim te laten maken. De ingenieur, zijn assistent, bazen, werkvolk, bijlen, stootijzers, 
ijsploegen, dynamiet, alles toog aan het werk en aan de vereende kracht van zulk een 
goed gewapend leger, in den rug gesteund door de reusachtige atoomfchepen moest de 
overwinning ten deel vallen. En gelijk met de dooi viel de vloot Amsterdam binnen, 
t was eene verademing. Die het werk zag kan aan ?.ijn kleinkinderen vertellen, hoe hij 

hemelhoog het water met zijne gestolte laag zag opspringen, 't Was een fraai schouwspel. 
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Toch is een wakend oog geweuHcht om een tweede keer zoo iets te voorkomen. Maar 
loo «ijn wij, eerat moet er wat gebeuren, en dan is er geen houden meer aan. Het gaat 
evenzoo met de Schouwburg en Beurakweitie. Wigman'i pogen, hoe verdiemtelijk ook, 
leed ichipbreuk, en nu men toch was wakker geschud werd de kwestie maar absoluut 
afgemaalct en besloten dat het tooneel sijne oude plaats tal behouden. 

Daar valt veel voor te zeggen, maar dat nu van het plein nog meer genomen moet 
worden al Is het ook door een in de lucht «wevende marquise dat is toch wel wat bar. 
Waren de oude grenspalen niet vergenoeg reeds ultgexct en moest van deLeidache straat 
nn nog alle uiteicht afgesloten worden. Ook daarover «uilen later de meeningen tich wel doen 
gelden en kan het sieraad welligt «oo gemaakt, dat het af- en opgehaakt kan worden om 
alle partijen bij tijd en w l̂e te bevredigen. Ieder krijgt dan zijn deel van 't schouw-
tooneel. Een tweede kwestie betreft de beurs. Waarlijk de beurs' komt. De papieren-lui 
hebben het dingetje goed ingepakt. Het Vereenigings-Spoofc in de Warmoesstraat moet 
dienst doen en de Beurs heeft hard kans op li< i Damrak te komen. Bi en W. hebben 
stoom op. Toch is het jammer dat daardoor een der fraalite stadsgezichten verloren gaat 
het is nu maar te wenschen dat de beurs het midden van het Damrak inneemt, dan heeft 
Damraks kop en staart nog eenige waarde, gaat de straatvorm verloren. Wie zal dat 
werk uitvoeren. De bouwmeesters betrekking is vacant en Juist nu het werk in massa 
komt opietten is er geen kundig stuurman om alles behouden en naar wensch in de 
haven te brengen. Men loopt met het baantje te koop, en iou het wenschelijk iHn dat 
eene nieuwe oproeping met grooter voordeelen geschiedde, om den rechten man op de rechte 
plaats te brengen. Het Bouwkundig weekblad deelt ten minste mede dat de bouwmeester 
Jacob F. Klinkhamer voor de eer der benoeming bedankt en lich torugKetrokken heeft. 
Dergelijke ken;, had toch blsonder veel goeds in zich gehad; want ook door zijn beurs-ontwerp 
had Klinkhamer bewezen die kwestie te begrijpen en tot oplossing in staat te illn. 

Nu hangt er wellicht eene verrassing boven ons hoofd die de vrij verouderde kunst deed 
vaarwel zeegen, maar ons op een gevaarlijk nieuw terrein brengt. Wij hebben dit meer-
malen bijgevvoomi. In Amsterdam gemeentebouwmecster te itfn is een moeielyken werkkring, 
maa moet niet rekenen hoe het ging, want als men met alles tevreden is gaat ook alles goed! 
hetgeen eenmaal den bouwmeester Gosschalk deed verauchten, het gelijkt op elkander als 
koeke^ in een pan gebakken, maar men moet in hot oog houden hoe het moet ?ijn, hoe 
wiJ e e * bouwmeester moeten hebben de toongever la onzen kunst, dat l>ij,alleen kan zijn 
door het groote kapitaal ter omsetting hem toevertrouwd. Zullen wij zoo iemand vjaden, 
als men aan het modderen gaat sooals nu; bestaat er weinig kans voor, toch hadden wij 
het Amsterdam soo gaarne geginui, dat zoovele Jaren druilende maar voorttimraerde, dat 
htt een na het ander schiep, sonder ooit iets, zelfs het geringste daaronder te zie» uit-
mnnte* Nu de overijling «oo in B. en W. ia yetogen, bekruipt ons de angst voor de toe-
komst Geeft 1891 ten minste het uitzichi op .arbeid; dat Is een verblijdend verschijnsel, 
moge het anderen in verhouding zijn. 
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Z E S D E J A A R G A N G . 12 Pobnmrl 1891. 

B O U W K U N S T . 

o n i w n r p v o o r eon W o o n b u i s , 

dOOr A. nu J, A. Cl. VAN DUU STKUH, AroliitOüliin, lliiiiiloin. 

(B\j rit pUuU.) 

ft.., Oil de pl&Ot dO vooii ' .rvrl, d r inlioiid prr l t d r pl.itlr |;ioiidrii Ie zietl, W.liinloor 

wij het sehccl zeer uitvooris kunnen Beven» De gevel onderscheid^ ilch door bouwvorrneni 
venchlllend met onse tilgemeen toegepaste. De velerlei metsel* en dito vlechtwerken lijn 
geschikt om overal ofwlssoling !te weeg te brengent Het pion is teer regelmotig en door-
<U)oi- voor geriefeUike bewoning jgeëigend. Ook oon de tuinsijde biedt de verondoh met 
irap een Kctelligo over^an^ en titploots, wal: wij eene Hoorlemsche woning soo dikwerf 
benijdden) waar bodem en omgeving soo medewerken om von de notuur te kunnen 
genieten, tonder ver von de woning al to moeten gaan. De dmnslgc en meest tochtige 
stuiUtuinen in de groote hoofdsteden leveren doormedc groot verschlli 
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il lu l . i}m fin J ^ ^ " 

Het misbruiken en de tcebreken van het Llernur-stelsel. 
door H. J. WALLB Jzn. 

Onder de vele ongeriefelijkheden, welke deze hardnekkige winter ons bezorgd heeft, 

behooren ook voor een groot deel die, welke ons door het Liernur-stelsel berokkend zijn. 

Hoe goed dit stelsel over het algemeen ook werken moge, zoo is thans duidelijk gebleken, 

dat het groote schade aan woningen en gezondheid, veel arbeid en verdriet bovendien kan 

veroorzaken; voornamelijk: wanneer men een perceel met meerdere gezinnen (zooals dit met 

de meeste woningen in groote steden het geval is), bewoond, en deze bewoners, naar gelang 

zij eene hoogere verdieping betrokken hebben, ook onverschilliger zijn voor het leed van 

hunne benedenburen. Eene onverschilligheid, welke helaas nog maar al te vaak voorkomt, 

vooral daar waar gemakzucht haren zetel heeft opgeslagen. Men ziet er zoo tegenop een 

keer of wat meer de trappen op en af te loopen, ten einde het overtollige water of vuilnis 

op eene plaats te brengen, waar geen der buren er last van kan hebben, 

In dezen, Gode zij dank, bijna gepasseerden winter, met zijne vinnige koude, drong 

de vorst zoo diep in den grond, dat men al zeer spoedig op verschillende plaatsen hoorde 

van het bevroren zijn van duin-, vechtwater-, gas- en Liernur-geleidingen; en welk een 
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ongemak dit heeft gegeven of geeft, behoeft zeker aan niemand te worden duidelijk gemaakt. 

Ware het nu maar gebleven bij de aanvoergeleidingen, dan zou het ongerief niot 

zoo heel erg zijn geweest, hoe onaangenaam overigens; doch de afvoergeleidingen van dp 

gootsteenen weigerden evenzoo spoedig hunnen dienst, doordien het water ook daarin tof 

ijs overgegaan was en zoodoende den doortocht aan eene volgende massa belet werd. Maar 

ccre aan onze huismoeders en dienstboden, dezen zitten niet zoo heel spoedig met de 

handen in het haar; zoo gauw zij bemerkt hebben dat de waterleiding bevroren is, zoeken 

aij hun troost bij hunnen buren, en verzoeken met een allervriendelijkst gezicht om een 

emmertje water (welk emmertje bij sommigen door een oneindig aantal anderen wordt 

opgevolgd; want men wil zich voor den geheelen dag schadeloos stellen.) 

Heeft het ongeluk van bevriezen ook plaats met de gasleiding, welnu de gasfitter 

wordt gehaald en deze brengt de zaak zoo spoedig doenlijk in orde; in beide genoemde 

gevallen is men gered; maar, wil evenwel de gasleiding, trots alle aangewende pogingen, 

niet ontdooien, doordien de kwaal reeds te ver wortel heeft geschoten, daar dan in donker 

zitten toch slecht gaat, neemt men zijn toevlucht tot het ontsteken van kaarsen of van 

lampen. Heeft men gaskachels en gaskomfooren, dan wordt het kwaad hachelijker, maar 

deze kunnen ook in weinig tijd vervangen worden door de gewone kachels en fornuizen 

•en men is zoo goed en zoo kwaad dit gaat van een groote plaag (in de kou zitten) 

bevrijd. Maar wat doet men wanneer de afvoerleidingen van de gootsteenen verstopt 

zijn? hooren wij aan de huismoeders vragen. Wel dat is nog al natuurlijk, dat ligt voor 

de hand; al het gebruikte water, en wat de keukenprincessen daartoe rekenen te behooren, 

wordt doodeenvoudig in het privaat geledigd, weg is de vuile massa, geen haan kraait or 

naar, men is gered. 

Ja maar Mevrouw, in de privaten van het Liernur-stelsel is het volstrekt verboden 

meer water te werpen dan voor de reiniging vereischt wordt. Nu ja, dat is zoo, maar 

waar ter wereld moeten wij er dan mede heen, telkens en telkens weder die trappen op 

«n at te loopen, is toch te veel gevergd van de dienstboden, en dan wie zal het bemerken, 

het controleeren of bij Mevrouw A of B het privaat op die wijze misbruikt wordt? 

Het is zeker zeer moeilijk, dit met juistheid na te gaan; evenwel verraden de reser

voirs in de straten gelegen, maar al.te dikwyls, dat er misbruik van het Liernur-stelsel 

gemaakt wordt. Het overtollige water vult het straatreservqir; aangezien de inhoud er niet 

op berekend is, zulk eene massa op te nemen. Het water met de feacale stoffen vermengd 

stijgt al hooger en hooger en komt vervolgens door de naden van het deksel over 

trottoir en straat heenvloeien, om eindelijk in de straatkolken een goed heenkomen te vin

den, evenwel niet zonder hoogst onaangename geuren en tal van voor de gezondheid nar 

deelige miasmen na te laten en met behulp van den wind.te verspreiden. Ligt het deksel niet 

,al te stevig vast of komt men om het reservoir te ledigen, dan gebeurd het niet zeldzaam 

dat een vuilbruine straal van plus minus een meter, als uit een fontein omhoog springt. 

Hoe men de gevolgen van bovengenoemde misbruiken van het JLiernur-stelsel ook 

bejammeren moge; — over het algemeen trekt men zich de zaak niet. erg aan, want men 

heeft er in huis geen last van. 



D . grooMa erge,™ word. M « v e ^ a a t ó , w a n - r ook de s ^ a t l c d r n g van he 

.eaervoir . o . >n huis onklaar B geraak., en noch feacale stoffen, noeh « a . . r een doortoch 

L he . reservoir kunnen vinden, dan eers. neemt het verdrie. een aanvang en hererk 

hoogste .oppon.. Di . nn heeff de.en winter o P onnoemhaar v.Ie Piaatsen .n d 

wijken waar he . Liernnr-steisel en voornanreüik waar het tijdelijk steUel ,s toegepast, 

P , a a O f S o l tegen een .oo hevigen vors , al , wij nn gehad hehhen. als he . ware geen 

afdoende voorborgen .e nenren zijn ; aoo is .och .hans gebleken, da . he . L - n n r - ^ s e l 

nog groo.e gebreken aankleven, voornamelijk wa. be.ref. de cons.r«ct,. van de hmsle dm-

' w e l k e men „o.a bene nog wel verplich. is naar voorschrif. van hooger hand .e doen 

„ a k e n en wee hem, die he . waag. daarvan af .e wijken, wan. hij wordt getuchtrgd door 

de strenge hand van het recht. , ,• J 

De straatleiding is bevroren, het reservoir kan niet meer op de gewone wijze geledigd 

worden, er schiet niets anders over dan de straat op te breken; doch daar de vorst zoo 

diep in den grond is gedrongen, kan men slechts met veel moeite en kosten dezen arbeid 

verrichten. Nu deze kwaal echter op vele plaatsen te gelijk als het ware is ontstaan en 

het niet mogelijk is allen te gelijk te helpen, zoo is men verplicht dood bedaard af te 

wachten tot de dooi ons verlost, of tot men aan de beurt is om geholpen te worden. 

Aangezien nu in een huis met sousterrein 4 tot S gezinnen gebruik maken van een 

en dezelfde leiding, is het zoo klaar als de dag, dat het privaat in het sousterrein spoed.g 

geheel gevuld en dus voor de bewoners onbruikbaar wordt, zoo men zijn toevlucht niet 

neemt tot uitscheppen ; maar ook de gootsteenen zijn bevroren en allen werpen nu het 

gebruikte water (niettegenstaande het verbod van hooger hand en het beleefd verzoek van 

de benedenbewoners), in de privaten. Het privaat in het sousterrein kan deze massa niet 

bevatten en stort den inhoud over trechter en bril in gang en portaal uit, een ondragelijken 

stank verspreidt zich door de woning, waar al spoedig een stroom van faecale stoffen, 

het ondoenlijk maken te verblijven; ramen en deuren moeten trots de vinnige koude 

worden opengezet, om althans voor een deel verlost te worden van dit ongemak. Het 

schrobben, boenen en dwijlen neemt een aanvang; om, als men weder zoo wat op streek 

is door een ddf gerommel te worden opgeschrikt en tot de ontdekking te komen dat 

eéne nieuwe bezending is gearriveerd. Men vlucht naar de bovenbewoners, nood.gt hen 

alles behalve vriendelijk uit eens te komen zien. in welk een augiusstal z.j uw huis 

omzetten. Zij slaan verbaasd de handen ineen en beloven u bij al wat hun lief is, mets 

meer in het privaat te zullen werpen. Doch niet lang nadat men rustig aan den gewonen 

arbeid is, wordt men weder opgeschrikt; daar deze of gene bewoner bij vergissing, (men 

dacht er niet aan) of omdat het al een of twee dagen geleden was, dacht men nu wel 

weder gebruik van het privaat te kunnen maken; en ondertusschen zit de beneden-

bewoner in de smerige boel. Schelden, razen, tieren, niets kan baten. Het eenige afdoende 

middel bestaat in het afstoppen van de leidingen ; van af het privaat in het sousterrem, 

vervolgens die van bel-étage, (daar deze beide veelal door één gezin bewoond worden, 

Zoo is dat niet moeilijk). Tengevolge van deze afstopping raakt de leiding naar de 
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iste étage gevuld, deze loopt op haar beurt over, en men heeft deze bewoneri de last op 

den hals geschoven welke ons eerst drukte ; doch helaas, slechts met het treurig gevolg 

dat de stoffen zich over den vloer verspreiden en nu door de naden der zoldering een 

uitweg zoeken, waardoor alle plafonds besproeid en derhalve bedorven worden. Wat 

nu te doen, om voor het vervolg dergelijke gevallen onmogelijk te maken? Wel men zoude: 

Eerstens, de privaten van de verschillende verdiepingen, zoodanig aan de hoofdleiding 

kunnen verbinden, dat het niet mogelijk was voor de bewoners, daarin meer dan bijv. 

2 a 3 liters water tegelijk te werpen welke bovendien nog eenigen tijd behoeven alvorens 

doorgeloopen te zijn; 

ten tweede, zouden alle privaten afzonderlijk aangesloten op het reservoir, hetwelk van 

grooteren inhoud moet zijn, als de thans gebruikte, het ongemak voorkomen; 

ten derde, zou er al veel gewonnen worden, als de privaten van sous-terrein en bel

étage één leiding en die van ie, 2e en 3e étage evenzoo één leiding naar het reservoir 

hadden, dat zoo mogelijk voor elk der 2 genoemde leidingen eene afzonderijke afdeeling 

moest bevatten. 

Werden bovendien de afvoerleidingen der gootsteenen, beter geplaatst als thans veelal 

het gebruik is, en nam men daarvoor eene flinke wijde buis, die geheel omwoelt in het 

metselwerk verborgen was en waar natuurlijk de gebruikelijke stankbochten bij de aan

sluitingen niet vergeten mogen worden; terwijl het geheel loosde op een afzonderlijk riool 

dat bijv. in de gracht uitliep, zooals ook thans veelal plaats heeft, dan voorzeker zou er 

heel wat minder misbruik van het Liernur-privaat, tot het inwerpen van gebruikt water 

enz., gemaakt worden, ja geheel zijn opgeheven. 

De heer H. J. Walle Jzn. vestigt de aandacht op een ongerief bij het Liernurstelsel, 

dat vooral dezen winter zich ongemakkelijk heeft doen leeren kennen. Nu het stelsel ook 

in het buitenland meer en meer de aandacht trekt en wordt toegepast, is het niet van 

belang ontbloot op de gebreken te wijzen, anders zou men gelooven, dat het Liernurstel

sel de volmaakte oplossing voor de faecalienafvoer is, en daar is het nog verre van daan 

al berusten de bouwers in het hun opgelegde lot. Toch heeft het grondbeginsel veel goeds 

in zich. Was de winter vooral zonder genade er voor, alles wat leiding gedoopt is moest 

daarin deelen, dat is een buitengewonen toestand, maar zelfs in den gewonen toestand 

kleven het stelsel die gebreken aan. Wat is de hoofdzaak en de deugd die de leiding 

eigenlijk moet bezitten. Goed te kunnen loozen en stankvrij te zijn. Hebben de velerlei 

krommingen en afsluitingen niet juist het middel gevormd tot slechte loozing en daardoor 

natuurlijk gebrekkige afsluiting van den stank. Hoe spoediger de stoffen naar het station in 

de straat gevoerd zijn, hier het reservoir, hoe minder de hinderlijke lucht daarvan in het 

perceel achterblijft. Het ware daarom te wenschen, dat juist eene goede spoeling de pijpen 

kon schoonhouden, wij zijn dus hierin in verschil met .den geachten schrijver. Daarom achten 

wij de geleidingen voor de dikwerf talrijke aansluitingen eerstens van te geringe afmeting, 

ledere verdieping eene afzonderlijke leiding te geven zou zeker de beste weg, maar ook 

tevens de onmogelijke zijn, want wat zou het buizental eene plaats voor zich vragen. 
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Een rwlmere buUleldlng zal echter niet veel opoffering van het grondvlak eUchen. 
Dan een betere spoeling. Wel is waar wordt door de wateraanvoer de faecalien verdund 

en krachteloos, maar wanneer men nagaat wat de reservoirs thans leveren, dan Is het duidelijk te 
slen dat spoeling nu reeds tot de eerste zorgen der huismoeders' gerekend wordt te 
behooren. Nemen wij nu aan, dat meer wateraanvoer mogelijk is. Dan vult natuurlijk 
spoedig het niet te groote reservoir. De zware stoffen zakken naar den bodem, het water 
blijft bovenop drijven. Wanneer nu op eene zekere hoogte in het reservoir eene opening 
bestaat, waardoor alleen waterafvoer mogelijk is en de verschillende reservoirs loosden op 
eene in de straat aangelegde buis of riool die zich in grootere put of gracht uitstortte, 
welke put, daar de grachten uit de mode raken dan op bepaalde tijden kan geledigd 
worden, dan was al dat gemartel van overloopende straten, en die zijn talrijk, onmogelijk, 
dan wis het ledigingssysteem, meer geschikt om met vaste stoffen weg te trekken, dan 
met nagenoeg waardeloozen zoo als nu gebeurt een ketel enkel met water gevuld, en de 
kosten van exploitatie zoude meer bevredigend en doeltreffend zfln. Want waarlijk dit punt 
mag wel meer zorg ten deel vallen. Gewoonlijk in de donkerste hoeken meestal midden 
in huis onder trappen geplaatst, levert het Llernurstelsel, daar eene opeenhooping van 
onreinheden waarbij onze oude privaatkuilen dikwerf heilig zijn. Bij de minste veronacht-
zaming is de leiding verstopt en door dat de plaats zoo donker gekozen Is, wordt men 
het eerst gewaar als de kruin van de dijk, hier het deksel bereikt Is. Hoe gebeuren 
de meeste verstoppingen, doordien de kameremmer wordt leeggestort in hei privaat, waar 
moeten de menschen er anders mee heen, in den gootsteen Is toch daarvoor in het geheel 
de plaats niet en juist die toevoeging veroorzaakt de meeste dlchtzetting van de bulsleldlng. 
Door ruimere leiding kan veel worden voorkomen, maar vooral door goede spoeling. 

Het moest tot de deugden van het Llernurstelsel behooren, dat de duin waterleiding-
kraan, een deel van de inrichting uitmaakte en dat die naar buiten dreef, wat de bewoners 
niet op prijs stellen langer in huls te houden. Dat Is de grove fout die het stelsel aankleeft. 
Zijn de faecalien dan van minder waarde, het publiek waar om het te doen is heeft het 

gerief er van. 
Al mag de winter bar zijn, wanneer de buizen van grootere afmeting gaan digt zetten 

moet er al heel wat gebeuren, alleen in de straat blijft het gevaar bestaan. Maar d« 
doorspoeling doet ook dat gevaar afnemen, stroomend water zet minder spoedig dicht dan atilr. 
staand en zijn er dan ook gemakkelijk middelen te beramen om die leidingen door het 
invoeren van heet water te doen ontdooien desnoods het reservoir uit te spitten. 

REDACTIE. 

Op vijf en dcrtlK Jurlirnt Irfflljil. 

Op dien leeftijd is men in zijn volste kracht. Dat van de vereeniging Archltectuta 
et Amlcitla dit later met terugblik op het heden niet gezegd zal mogen worden, wenschfln 
wij d* vwealglng van harte toe. 't Is mogelijk dat het niet gebeurt. Zij toch VABA 
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hare krachten onder de jonge kunstgenooten want daarvoor werd zij geboren, en daar de 
kunst steeds nieuwe beoefenaars aanwerft, is het mogelijk dat volle kracht immer aanwezig 
blijft. Augustus van het vorige jaar sloeg het 35-jarig levensklokje. Wat was de ver-
eeniging in dien tijd gewijzigd en hervormd, maar de kiem, eenmaal op het gedempte 
Spui gelegd, was gebleven, kunst en vriendschap zetelen nog als altijd te midden der jongeren. 
Zoo'n leeftijd mocht niet ongemerkt voorbijgaan. Daar werden vrij wat plannen gemaakt, 
maar zij vervlogen als kaf voor den wind en in 1891 kwam de herdenking eerst tot stand. 
Kene tentoonstelling zou getuigen wat de vereeniging is en wil; hoe de kunst van heden 
zich' dankbaar heeft ontwrongen aan de kluisters, waarin gemakzucht en onwetendheid haar 
jaren lang had opgesloten. De houten loods op het Damrak, die een redder in veler 
verlegenheid is, even groot als een doorn in het oog der Damrakkers omdat zij het tijdelijke 
met het eeuwige schijnt verwisselt te hebben, was ook voor Architectura et Amicitia een 
welkom toevluchtsoord. Daar nam van 1 tot en met 15 Februari de vereeniging haar 
intrek. Zij heeft eer van hare daad. De tijd is nog kort, maar kan onze stem iets daartoe 
bijbrengen dan zouden wij met den aiouden kwakzalver en in overeenstemming met den socialen 
geest van onzen tijd willen uitroepen, *burgers gaat dat eifft." Gaat dat zien, dan kunt gij 
u verblijden over de toekomst die wij tegemoet gaan, want zoovele jongeren geven door 
hun werk te kennen, dat die toekomst bij het verleden een dankbaar verschil zal geven. 
De onoogelijke houten loodsingang, is verstopt achter eene decoratie die met het oog op 
de omgeving en ruimte, een brutaler verfje flinker zou gestaan hebben. Het effect is 
middelmatig terwijl de conceptie beter op teekening, dan zoo in natura opgesteld zich 
voordoet. Doch dat is bijzaak, de hoofdschotel is das ïnnere. Daar vinden wij vele 
oude kennissen, want nu de tentoonstellingen als het ware elkander doorloopend opvolgen 
is het moeielijk steeds iets nieuws en ongeziens te leveren. Toch vinden wij er nog veel 
dat weinig bekend is, en die één, twee, ja drie maal eene visite in de houten loods aflegt, 
zal zich zijn tijd niet beklagen. 

Berlage's crematorium neemt in een der zalen de eereplaats in. 't Blijft steeds nog de 
aandacht vragen, al hebben de kleuren zich bij het reizen en trekken ook met het onmetelijke 
vereenigd. Daar naast des ontwerpers ijspaleis, dat de geboorte dezen winter niet mocht 
beleven, jammer het had wat gloed tusschen den vinnigen kou gebracht. Berlage, Evers, 
Krook, laten hunnen Milaneschen Dom aan den wand voortreden, en het doet ons 2oed 
daaruit gewaar te worden hoe ook Nederland nog mannen telt die tegen geen arbeid opzien 
wanneer de kunst de klok tot vergaderen luidt. Ook de raadhuizen van Zutphen, een 
juweeltje onder de beantwoorde prijsvragen, zijn kranig opgekomen. Dat van Evers en 
dat van Kromhout zijn verdienstelijk doordachte ontwerpen. De Beurs te Amsterdam, 
die weder sterk begint op te leven, moest natuurlijk vertegenwoordigd worden. Springer, 
Van Gendt en anderen waren tegen den wand geklopt. 

Gaarne geven wij onpartijdig de eer aan Springer's ontwerp ook door Kromhout 
geteekend, voor de artistieke opvatting; al te veel wordt echter de bovenbouw overladen 
en het is of met de hoogte de beweging toeneemt. Wat minder daarvan en het ontwerp 
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dat zeer verdienstelijk is zal winnen. Allerlei onderwerpen wisselen zich als au af en 
zonderling zijn de indrukken die daarbij de gedachten doorloopen. 

De scherpste critici leverden het zwakste werk, zoowel in teekening als in ontwerp. 
Van der Pek gaf de winkel in de Kalverstraat, die meesterlijk geteekend is en waar

van de omlijsting alleen reeds aandachtige beschouwing vraagt. 
Salm's-mtdiensteUjke schepping, volgens ministeriëele beschikking ^ « ^ « / « j gedoopt, 

Is in velerlei photografiën aanwezig, ook tal van modellen die voor het beeldhouwwerk 
gediend hebben. Een blik op die photographiftn doen zien dat het innerlijke met groote 
studie is gedacht. Daar binnen is de Oud-Hollandsche aard meer in terug te vinden dan 
in den gevelbouw. Jammer dat dergelijk gebouw voor de vakgenooten niet beter kan 
bewonderd worden, wanneer de eigenaar, bijvoorbeeld als de Maatschappij tot bevordering 
der Rouwkunst dit jaar vergaderd, daartoe verlof wilde geven, hij zou met niets te ver
hezen aan velen wat vermaken. Wellicht wil de bouwmeester dit in gedachte nemen — 
en het terrein verkennen. 

Waar nu de kunst zoo eensgezind optreedt, daar mocht de zoo nauw aanverwante 
nijverheid niet dralen aich aan te sluiten, en zoo kwamen velerlei zich aanmelden. 

Mozaiktegels van J. J. Sand, G. van Lent & Co., Brinck & Co., wedijveren om den 
voorrang; daar zijn tegels onder die hiflr en daar in uwe werkkamer opgehangen, deze tot 
een Eden maken. Wat eene gedurige verbetering is in dit artikel op te merken. 

Mendes da Costa en Zijl gaven door vele gipsmodellen een denkbeeld van hunne 
opvatting der beeldhouwkunst, die met die van anderen aanmerkelijk verschilt. Ook nu 
weder zagen wij hun werk gaarne om dat de voorstelling zoo pittig en naief zich doet 
gelden. Prosper Schrijvers, den zoo goed bekenden Brusselschen smid, zond twee paneeltjes 
waarop de bloemen geen ijzer meer gelijken, maar als levend zich los van elkander werken. 
Ook Van Vuuren te Amsterdam, vroeg voor zijn arbeid welverdiende beschouwing. De 
kunst om ankers en stangen alleen te maken, hebben onze smids niet afgeleerd, want-dat 
is moeielijk te vergeten, maar zij hebben eene machtige schrede voorwaarts gedaan. Men 
behoeft niet bevreesd te .«^n zijn potlood op het papier te laten wandelen, omdat de 
mid toch niet bij machte is die wandeling te volgen. Dat is geweest, daar zij.a er velen 
die. het kennen en daarbij herinwrep wij gaarne aan Van Vuuren, die ia Amsterdam 
door het maken van menig uithangbord bewees dat hij liefde voor zijn arbeid heeft en 
die begrijpt. Een nieuwe industrie-beoefenaar is de ingenieur J. L. Schouten te Delft en 
wel in de glasschilderkunst. Wat wij van de eerste proeven zagen, zal zeker even spoedig 
de wereld inloopen als Jan Luiken's figuren op de overgenomene prentafbeeldingen te 
zien geven en zeker even onvergetelijk worden. Want als eene jonge bloem reeds zoo 
ontiuikt, dan kan de tijd er heel wat van maken. Ook het meubelvak meldde zich aan 
maar daarbij is onze aandacht alet sterk gespannen geweest. Onze jongere schilders 
steunden de tentoonstelling door eene zaal met hunne penseeltalenten te vuUen. De zoo 
gewaardeerde schetsen van den kunstschilder C. Springer, die voor ons bouwkundigen 
steeds zooveel aantrekkelijks bieden, vragen voor alles de aandacht en dan ontsluit zich 
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de zaal waar de machtige penseel aan het woord is. Hf t was te weoschen dat wij daarvan 

een goed verslag konden geven, maar, daar is zooveel dat wij niet begrijpen dat het 

moeielijk is zulks te doen. Daar zijn doeken zwart met lijsten wit, die steeds en bij 

herhaling beschouwd niets te zien geven en wij raakten verlegen met onze onwetendheid 

die ons blind maakt, waar zoo vele anderen, de hoogste scheppingen in herkennen. 

Ja eindelijk een kleine roode stip en de naam van Israbls. 't Moet dan toch goed zijn 

en de schuld alleen bij ons gezocht worden. — Vrouwelijke naakt figuren, waarvan ge: 

kippenvel krijgt, beneden met den vorm van een cilinder-bureau, van boven verwrongen en 

vervallen en met een blos op het gelaat die Schiedam eer aandoet, gespreid op een laken,, 

waarvan de plooien aan zwaar weer doen denken, doch genoeg. — Toch is dat alles ern

stige studie, en is het alleen te wijten aan onze weinige kennis en bekrompenheid, dat wi) 

het verhevene daarvan niet vatten. Voor ons heeft Bastert's waterpartij meer dat bevredigt. 

Geen wonder dat wij zoo volkomen vreemd tusschen dat nieuwe leven geplaatst, dat wij 

niet in ons kunnen opnemen, over veel onbevredigd de zaal verlaten, wellicht biedt een 

volgende eKpositie enkel lijsten, en treedt de wand of het muurwerk ons bouwkundigen 

vriendelijker en begrijpelijker tegen. — De bouwkunst opweg tot het verledene, overal vor

men die aan Lieven de Key, Hendrlck de Keizer, Vredeman, Vriese en anderen herinneren, 

de schilderkunst op een weg geheel in tegenovergestelde richting van het oude, waar een 

Rembrandt, Van der Helst en anderen door eeuwige frischheid van kleur iedere figuur tot 

in de kleinste bizonderheid wedergaven. 

Vijfendertig-jarigc vriendenkring, wat geeft ge ons veel te zien en te denken, maar 

voor wij de poort verlaten, onzen dank voordezorg waarmede ge alles hebt bijeen gebracht; 

en daardoor nieuwen moed hebt gegeven aan vele jongeren, die wachten om wanneer hun 

tijd daar is, zich bij u aan te sluiten, dan blijft de jeugd krachtig en waar de jeugd Is, is 

het leven, de moed en het vertrouwen, de kern van uw bestaan. 

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

S O H O U W B V R G . 

Hot Beitunr dor Vereenlglng A r o h l t e o t t i r n te 's Qrayflnhago heeft de eer alle In Nederland wonende 

bonwknnaigen nlt te noodlgen tot medewerking aan oene door haar ultgeiohreven Eere-prUmaag, voor het ontwerp 

-va» een S o h o n w b u r g voor ongereor 800 toeichouwert. 

Het programma ii van den volgomlon Inhoudt 
Art. 1. Hot gebouw wordt gerekend rondom vit) te (taan. 
Art. ï . Alinetlngen en vorm der to bebouwen oppervlakte kunnen door de ontworper» worden aangegeven. 

Art. 8. Het gebouw moet bevatten : 
a, In do tooichouwortFuimto : 

De Bohouwburgzaal; 
Foyer, rookkamer en koffiekamen, met buffetten en bUlukalen; 
Een of meer veatlbulei en do noodlge trappen; 
liumiu'H voor plaaUkmirton en oontrOle; 
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Wachtposten voor politie en brandweer) 
VoHliairoH en retirades. 
/'. In dü loDHi'rlnumlc ; 

Eet tooneei en het orkest; 
AitiHtenl'oyor, Htoinkanior, ropotitiezanl; 

Minstens acht kleine en drie groote kleedkamers; 
Bergplaatsen voor decoraties, costnnies, meubelen en tooneetbenoodigdheden; 
Een verbiyf voor de Directie, bevattende vier kamers, waarvan een voor bibliotheek; 
Men ingang met portiersloge; 
Een atelier voor den decorateur; 
vyr vertrokken voor tooneelbeambten; 
Retirades, 

Art. 4. Het wordt den ontwerpers vrijgelaten het aantal zitplaatsen van de Hohouwbnrgziml ai of nietgedeel» 
tolljk In galerijen op te nomen, of wel de plaatsen voor de toeschouwers amphitheatersgewtjae te ontwerpen. 

By het tooneei moet de voor mauhlnoerlng vereischte ralinte aanwezig zitn. 
Art* o. De wtjze van avondverliohtlng, verwarming en ventilatie behoeft niet te worden aangegeven. 

Art. 6 Voor de mogelijkheid cener gemakkelijke en spoedige ontruiming van het geheele gebouw moet worden 
gezorgd. 

Art. 7. De keuze van bouwstijl wordt geheel vrUgoiulen, 
Art. 8. Van dit ontwerp worden de volgende teokoningen verlangd: 

de noodlge plattegronden en minstens twee doorsneden, op de schaal van 1 & 100; 

anntichten van de verschillende geveli, waarvan de voornaamste als netteekenlng en de overige ais schets 
moeten worden behandeld, allen op de schaal van 1 & ico: 

een travee van den voornaamsten gevel op de schaal van 1 & SO-

Overigens wordt de behandeling der teekenlngen den ontwerpers vrijgelaten. Deaverklezende kan eeneperspec-
ief'teekening toegevoegd worden, welke echter met van invloed zal z|jn b|j de booordeellnga 

Art. 9. Als piiJH wordt uitgeloofd hst eere diploma met het daaraan verbonden eerelldmaatsohap der vereeniging. 
Art, 10. De antwoorden moeten vrachtvrl) worden Ingeleverd tusschen 1 Mei en 16 Juli 1801, ten huize van 

den l'tt Secretaris der Vereeniglng, den heer J. Brouwer, Piet Helnstraat 81, te 's Qravenhage. 
Art, 11. De inlevering behoort te geschieden met stipte inachtneming van art. M van het reglement, luidende i 

r Allo ingezonden ontwerpen moeten z|jn voorzien van een motto of teeken en vorKozold van een verzegelden 
naambrief, vermeldende den naam en de woonplaats der vervaardigers. Buiten op den nasmbrief moet hetzelfde 
motto of teeken /.||n aangegeven, benevens een correspondentie-adres." 

Art. 19. Het Bestuur behoudt zich het recht voor alle ingeaonden ontwerpen publiek tentoon te stellen; iH 
MUven evenwel het eigendom der vervaardigers. De bekroonde ontwerpen moeten, wanneer het Bestuur anlki 
verlangt, ter beschikking van de Vereeniglng worden goHteld. 

Art. 18. De ontwerpen moeten door of vsn wege de inzenders, op een nader te bepalen tydstip. bU den lit* 
Secretaris worden afgehaald, onder opgave van het oorrespondentie-adres, 

's Qravenhage, Januari 1881. 
Het Bestunr. 

N.n. Aan de leden van „Archlteotura" worden tevens In herinnering gebracht de artikelen 48 on 48 van het 
reglement. 



Vademecum der Bouwvakken 1891 
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• U 6. Z E S D E J A A R G A N G . 26 Februari 1891. 

B O Ü W K U N S T. 

Een rasdhatt voor ecae kleine stad. 

(Bij de plaat.) 

nze raadhuizen onderscheiden zich gewoonlijk van alle andere gebouwen* door 

hun eigenaardig karakter. Vooral die in onzen ouden bouwstijl opgetrokken, doen zich 

spoedig herkennen. Wanneer het voor eene stad van eenig aanbelang is, kunnen de geld

middelen veel er toe bijdragen om het monumentaal aanzien in waarde te verhoogen, is 

het echter voor eene kleine stad, dan moet met weinig middelen veel worden gedaan en 

wanneer daarbij het karakter dan niet geheel verloren gaat, is het een bewijs dat de 

bouwmeester het met zorg en studie wist uit te werken. Wanneer wij op de plaat een 

raadhuis voor het Engelsche stadje Oswestry geven, dan doen wij dit met het oog op het 

typische dat de gevel vertoont. Het raadhuis-karakter zit er degelijk in en geeft den toren, 

waarvan de hoogte door de geldmiddelen beperkt werd, juist genoeg voor het doel. Het 

is een monumentaal geheel, dat door de verschillende opvatting groote afwisseling biedt. 

De bouwmeester was H. A. Cheers. Het gebouw bevat behalve het sousterrein, drie ver

diepingen. De verdieping ter beganen grond heeft de vertrekken voor den dagelijkschen 

dienst, daarboven is de vergaderzaal en de kamers voor de leden van het gemeentebestuur. 

In het sousterrein is de woning voor den concierge en lokalen voor de verwarming. — De 

zolderverdieping is voor archief ingericht. 

i 
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De mUbrolken en de gekreken van ket Llernnntelsel. 
Doos II. J. O. VHIJBERGKEN. 

Onder bovenstaand opschrift werd door den Heer H. J. Walle Jzn. méér een huiselijk 
tafereel geschilderd, ten bewijze hoe een zeker voorloopig systeem van faecaal-afvoer, met 
name het tonnenstelsel met valpijpen, dezen winter onvoldoende bleek om eveneens het 
vcrbruikswater af te voeren waar de gootsteenleidingen bevroren waren, dan wel dat hij 
de gebreken van het Liernurstelsel aantoonde. Door de redactie werd daaraan een hartig 
alotartikeltje toegevoegd, waarin blijkbaar onder dezelfde dwaling het Liernurstelsel kwalen 
toegeschreven worden, die niet bestaan. 

Den Heer Walle kan ik geen betere raad geven, en allen die met hem in 't zelfde 
geval deelen, om telkens voor den aanvang van den winter de gootsteenleiding te inspec-
teeren, en deze bij vorst door het dagelijks inwerpen van een ketel heete pekel voor 
bevriezen te vrijwaren. Overigens kan men den dienst van het geregeld leegpompen der 
reservoirs en leidingen tegemoet komen, door te zorgen dat de atraatkast-deksel na eiken 
sneeuwval ontbloot wordt, zoodat daar niet meer naar gezocht behoeft te worden, e» 
tevens dat door het afdekken van de looden zuigbuis met eene stroo-huls het bevriezen 
van de uitmonding wórdt voorkomen. 

Het moest genoeg zijn dat van de zijde der gemeente de stoffen geregeld worden-
opgepompt ; in zulke ongewone tijden, als, dezen winter, is 't niet meer dan plicht dan-
dat de bewoners de gemeente in staat stellen om de faecaliën in ontvangst te nemen. 

Het geheel omwoelen der gootsteenleidingen of wel het maken van meerdere valpijpen 
voor de privaten, daar is geen geld voor beschikbaar. 

Bij onze speculatiebouw is slechts geld aanwezig voor 't zichtbare, niet voor 't on
zichtbare; bij vele perceelen heeft 't reeds aan een paar luttele guldens ontbroken voor 
gietijzeren raamwichten. De bewoners mogen dan hunne ramen op een talhoutje zetten, 
wanneer zij wat versche lucht willen hebben. 

Het is daarom ook gene fout van het LiimursUlsil, dat de privaten dikwijls in de 
donkerste hoeken zijn geplaatst, evenmin als men perceelen in 't algemeen slecht kan 
noemen omdat ze hier worden gemaakt van ternauwernood 4 meter gevelbreedte. 

Het is niets anders dan een kwestie van geld, daar waar een architect over een ruime 
beurs beschikt, zal hij zekerlijk de privaten eene plaats aan eene gevelzijde, ofin een'goed 
verlichten gang geven. Waar dit echter niet 't geval is behelpt hij zich met verloren 
hoekjes onder de trappen. 

Doch daarom levert zoo'n privaat nog geen onreinheid op zoolang men tenminste 
niet buiten den trechter stort. Ten bewijze daarvan diene het volgende verslag door 
Samuel Backhouse, voorzitter van de stedelijke verbeteringscommissic te Sydney over 
dergelijk privaat gegeven. 

»Een bemerkenswaardig voorbeeld vonden wij in de woning van een melkslijter die 
•tijden» ons bezoek juist met zijne familie aan tafel was. 

»Onder deze omstandigheden vonden wij het onnet te zeggen dat wij gekomen ware» 
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»om zijn privaat te bezichtigen, en zouden ons ook teruggetrokken hebben als ons niet 
«dringend verzocht werd onze wenschen kenbaar te maken ; nadat wij den man deze hadden 
«toegefluisterd, amuseerde het ons ten zeerste te bemerken, dat wij hem en zijne familie 
•geen grootere eer konden bewijzen, wijl het privaat het pronkstuk van zijn huis was. 

>Tot onze verwondering vonden wij den toegang daarvan in de eetkamer I Natuurlijk 
«onderdrukten wij onze verbazing, en nadat wij vriendelijk verzocht werden binnen te 
»tred en, deden wij zulks met den mecsten ernst. Wij vonden de lucht volkomen zuiver, 
«ofschoon er geen venster was dat licht of ventilatie kon geven. Bedenkt men dat de 
«privaatdeur in de eetkamer opengaat, en dat zooals ons gezegd werd het privaat door 
«de geheele familie gebruikt werd, dan kan zekerlijk geen beter bewijs voor de reukelooshcid 
«verkregen worden." 

Betere resultaten kunnen met geen ander privaat verwacht worden, en zal ook ieder
een begrijpen als men bedenkt dat bij het Liernurprivaat allen stank die de grondleiding 
en valpijp afgeven door een sijphon zijn afgesloten, en bovendien de weinige stank van 
den trechter langs een afzonderlijken schoorsteen (een 5 cM. wijden zinken buis) boven 
het dak wordt afgevoerd. 

De verstoppingen die in gezegden syphon kunnen voorkomen, zijn niet ten gevolge 
van het leegstorten van den kameremmer, doch steeds van het inwerpen van voorwerpen, 
die daar niet in thuis behooren, als speelgoed, schuiers, kammen, dwijlen, schoenen ens.. 

Het toevoegen van water, ter verkrijging eener grootere stroomsnelheid, gaat op waar 
aan de leidingen een genoegzaam verval kan gegeven worden, bij het vlakke terrein onzer 
gemeente echter zou meerdere pompkracht vereischt worden om dit meerdere water op te 
pompen. Voorts heeft het water geen zuiverend vermogen, maar wordt integendeel door 
de vermenging met faecalien stinkend, bovendien is het in strijd met de grondbeginselen 
eener goede faecaal-afvoer, die de Redactie ook het Liernurstelsel toeschrijft te bezitten, 
welke zijn; 

i». Verzameling der faecalien zonder ze met iets in aanraking te brengen dan een 
onvermijdelijken buis- of reservoirwand, doch d'in nog deze van de geringste afmetingen, 
waarmede volstaan kan worden, geheel afgesloten van de Atmospherische lucht. 

3". Omzetting der faecalien op de snelste wijze in een meststof, waardoor den akker 
terug- gegeven kan worden, wat daarvan aan voedsel voor den mensch is afgenomen. 

Het is nu de vraag slechts of het Liernurstelsel steeds aan die beginselen heeft beant
woord? 

Men kan het weten dat in de constructie van het stelsel sedert hare eerste toepassing 
{1870) een steeds toenemende verbetering plaats had. 

De barometrische weerstand der huisleidingen, aanvankelijk bestaande uit meerdere 
bochten van een gezamenlijke stijghoogte van 3.100 M., is nu gereduceerd tot 25 en 
50 c.M. Waarbij tevens voorzien is om het daar juist bezinkende zand te kunnen opvangen. 

De valpijp-syphon verkreeg een veel betere vorm enz., kortom daar waar een obstructie 
voorkomt kan deze nu ten spoedigste worden weggenomen, wat met de oudere leidingea-
die veelal geheel in 't grondwater liggen, niet doenlijk is. 
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Een en ander heeft ons geleerd dat aan. het beginsel sub i wordt voldaan, doch dat 

in sommige gevallen, door afscheuring van de leidingen of wel door het opzettelijk maken 

van een opening, bodem- of luchtverontreiniging plaats had, doch dat deze gevallen doof 

het toepassen der genoemde verbeteringen, aanmerkelijk verminderen. 

En nu in 't afgeloopen jaar is bewezen dat op economische wijze Liernur-faecalien 

kunnen omgezet worden tot mest-iugredienten, die zelfs in Indic aftrek vinden, kan ook 

aan het beginsel sub 2 worden voldaan. 

Voordat echter deze bereidingswijze op alle met het Liernurstelsel opgezamelde-

faecalien geschiedt, kan men niet zeggen dat het Liernurstelsel te Amsterdam aan zijne

beginselen voldoet. Wijl echter thans door B. en W. eene voordracht aan den Gemeente

raad is gedaan om daartoe over te gaan, gaat het Liernurstelsel zijne voltooiing eene 

groote schrede tegemoet, en wordt de kans geopend dat ook zij eerlang de zegeningen 

van het Liernurstelsel zullen verkrijgen, die thans zich nog met het Tonnenstelsel met 

valpijpen, de z.g. tijdelijke inrichtingen, moeten behelpen. 

Het deed ons genoegen uitgaande van Raadhuiskamer No. 1001 bovenstaand schrijven 

te ontvangen. Van zienswijze heeft het ons echter geenszins verandert. De geachte 

schrijver gaat, zooals ook in Par. 2 is omschreven, uit van het beginsel voor den akkerbouw 

de beste producten te verkrijgen. Dat nevenbelatig staat bij ons niet op den voorgrond. 

De inwoners der gemeente die de onderlinge kosten van alles moeten dragen, want wij 

vormen de schatkist door onze gedurige opbrengst, hebben allereerst recht op degelijke 

hulp. Daarna komt de vraag wat kan er voor den akkerbouw het meest geschikt van omgezet 

worden. Juist dat verschil in opvatting, scheidt onzen weg. Dat gootsteenleidingen met; 

pekel kunnen worden ontdooid, zullen de huismoeders zelf dikwerf genoeg hebben ge

probeerd al kan bij velen niet eens het vleesch onder de pekel gehouden worden veel minder de 

gootsteen, maar om te vorderen dat eene reiniging die aan de gemeente is opgedragen, 

en waarvoor de verzorging dus bij haar te huis behoort, des winters door de bewoners in 

een warme kleeding zou gehuld moeten worden, voor zooverre die leiding buitenshuis staat,, 

is toch wat al te inhalig gedacht. Die de zorg er voor toekomt, vervulle haar naar eisch. 

Doch ook dit begrijpt de gemeente verschillend, terwijl alles is in het werk gesteld om 

de grachten niet meer te verontreinigen, terwijl hij die zijn vuil in de gracht werpt, kans-

loopt gestraft te worden, keerden de gemeente-ambtenaren dezen winter karren met faeca-

liën in de grachten om, alleen omdat anders geen hulpmiddelen genoeg aanwezig waren,. 

om voor het weghalen te kunnen zorgen. Wel een middel om de wet door de burgers 

te leeren eerbiedigen. 

Dat het genoeg moest zijn wanneer de gemeente de stoffen weg haalt in den barren 

winter klinkt al even zonderling voor de toepassing van een verplicht stelsel. Betalen en 

bovendien nog dankbaarheid betoonen komen dus op eene rekening tot kwijting voor. Geluk-

kig dat onzen tijd er anders over denkt. Open ramen op een talhoutje bestaan maar 

zijn zeker zeldzaam. Kan ook het ledige kokergat het antwoord geven, dat Meidag alles met 
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de 'bowoneM deed voltrekken en zou de liernurleidlng, Warillcer deze 'aan ecu koord wks 

opgehangen, dikwerf niet een gelijk lot doelen, 

Ware bij den aanleg van het stelsel donkere hoeken verboden, dan zouden deze daar 

niét terecht komen j daar eit dus de schuld. Die regltmenteéren wil doe het goed. De 

malkslijter met zijn privaat in de huiskamer, is een voorbeeld zooals onze oude woningen 

meestal te zien gaven. Om de woninginrichting bij dien zindelijkcn boer nu als maatstaf 

aan te nemen is sterk. Juist die weg is gelukkig verlaten, en leert de ondervinding dat 

de huizen minder reuk dan de bovenwoningen hebben. Die boer zal ook toch zeker wel 

in een huis gevestigd zijn geweest ? 

Ook is het niet noodig in den kameremmer een gchcelen winkel van huishoudelijke 

artikelen te doen verdwijnen, om het stelsel defect te maken. Slechts wat haar, dat toch 

moeilijk steeds gezift en afzonderlijk gehouden kan worden, eenige dagen in dien emmer 

terecht gekomen, vormt verstopping. Dat water stank zou brengen is aan te nemen wan

neer het stilstaand is. Dat is het nu en willen wij juist het tegendeel. Men denke hierbij 

slechts aan de verhouding van slooten en rivieren. Juist stroomend water houd de leiding 

frisch en is daarvoor niet zooveel verval noodig bij korte trajecten, ook gewenscht voor 

de kolken zooals wij die bespraken, dié anders te groote afmeting zouden moeten hebben. 

Wij blijven daarom bij onze bewering het Liernurstelsel dat sints hare geboorte steeds 

hervormende is, zonder nog eenige volmaaktheid te hebben verkregen, zou Op dèh weg 

gebracht om meer dt bewoners dan de daaruit te putten producten te bevorderen, meer 

voldoen dan nu, en dan zijn de middelen om geregelde en spoedige afvoering te bewerken, 

zeker het meest gewenscht. Dis REDACTIE. 

S t l J l v e r w a r r i D i in o n e e n 11) d. 

Het is wellicht niet onbelangrijk te vernemen, hoe onze naburen daarover oordeelen. 

Wij hebben het oog op Duitschland. — In een der tijdschriften vinden wij het volgende. 

Nationale welvaart in verband met de verbetering der nijverheid, deed de zucht om onze 

woning met de vele fraaie voortbrengselen daarvan te vullen, tot eene werkelijke dwaasheid 

overslaan. Wij bedoelen hiermede niet de woningen van hen, die door studie en goeden 

smaak begrijpen wat noodig is om stijl en toon in de huiselijke omgeving te brengen, 

maar meer die personen, die zich verbeelden dat met het verkrijgen van geld ook de 

kennis van alles hun gegeven is. Dat valt het best op te merken bij de groote begrips

verwarring die in de meeste kamerinrichtingen heerscht, men kan niet zeggen tot welken 

stijl de meubeleering behoort, omdat van allerlei tegenwoordig is. Slechts enkelen tot de 

eersten behoorende, hebben in den stijl hetzij in de Renaissance, Rococo, Lodewijk XVI 

of uit de dagen van het Keizerrijk alles bijeengebracht; daar is eene aangename rust in 

het geheel, terwijl bij de laatsten alles eene bonte mengeling levert zonder de minste een

heid. — Hetzelfde wat zich binnenshuis voordoet, geschiedt met den bouw. De architec

tuur wordt zoowel in- als uitwendig overladen met stuc, hout of stcenversieringen, die 

allen ten koste van eene geriefelijke indeelinp aangebracht, of verweren, of door de stof 
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vergaan, waardoor het aanvankelijk, weelderig* gebouw een toonbeeld der atmoede of ver-

waarloozing wordt. — Dr. Albert lig levert in een feuilleton, voorkomende in de »Frank

furter Ztg.", een staaltje van de tegenwoordige stijlverwarring bij de bouwkunst. — Er 

zal een nieuw gebouw worden gesticht. De bouwheer wordt met vragen bestormd. In 

welken stijl moet gebouwd worden? Zeker toch in de duitsche renaissance. Dat is de na

tionale kunst. Neen, Gothisch. Dat is de dichterlijkste en meest verhevene aller stijlen. -

Doch neen — Gothisch is ultramontaansch, de tegenwoordige tijd wenscht liever Rococo. 

Ook is die uit de dagen van het keizerrijk aristokratisch gezind en daarvoor aan te bevelen. 

Eindelijk besluit de bouwheer te midden van zooveel overvloed. De bouwmeester zal iets 

nieuws in dien geest bouwen en hij ontwerpt de woning, door uit zestien oude paleizen 

de brokstukken bijelkander te voegen en daarop de versierings-vormen van heden toe 

te passen. — Zoo komt het ontwerp eerst op papier en daarna spoedig tot werkelijk

heid. Doch voor hoelang. Toen de bouwmeester zijne keuze bepaalde tot de architectuur 

der Italiaansche paleizen, en daarbij de studiën van Palladio en Scamozzi tot grondslag 

nam, was het hem hinderlijk dat bij zijn ontwerp de verdieping ter beganen grond tot 

winkels en magazijnen moest bestemd worden. Geen enkel dier oude ontwerpen bood daar

voor eene geschikte oplossing. De bogenrij werd dus weer gegeven en nu moesten de 

aanstaande beneden-bewoners maar zien hoe zij zich het best zouden installeeren tusschen 

die boogruimten. Op teekening maakt het geheel toch een goeden indruk. - Toen alles 

gereed was, zou de verhuring aanvangen. De bovenwoningen vonden spoedig liefhebbers. 

Het gewelfde benedenterrein, want het perceel moet toch rentegevend zijn, krijgt ook een 

eigenaar en nu beginnen de verdrietelijkheden. 

De huurder klaagt, want hij begrijpt niet hoe hij tusschen die pijlers eene behoorlijke 

winkeluitstalling kan maken. Hij betuigd, dat de smalle opene ruimte belet om te kunnen 

zien wat in den winkel ten verkoop wordt aangeboden. 

De bouwheer stelt daartegenover, dat de achitectuur de indeeling zoo vereischt. Wat 

heb ik met uw architectuur te maken, is het antwoord, ik moet ruimte voor de étalagekast 

hebben, om mijne artikelen te doen zien, anders koopt niemand van mij, en dat is mijn 

doel. Wat beteekenen die zware pijlers, die licht en ruimte benemen, neem die weg en 

vervang ze door lichteren bouw, of ik trek er niet in. De bouwheer wordt aan het wankelen 

gebracht. De kunst en het voordeel brengen hem in eene moeieiijke positie. De bouwmeester 

verdwijnt van het terrein en de metselaar rukt met moker en breekijzer aan. De pijlers worden 

weggenomen, de boogen verhoogt en het licht treed daarmede de winkelruimte binnen. De 

timmerman plaatst een puibetimmering in de opene ruimte, kwistig met barokke vormen voor

zien, geheel in strijd met den bouwstijl van het overige, het houtwerk wordt donkerbruin geverfd; 

kort daarop volgt in het overige deel een tweede winkelier, handelende in gepolijste ijzerwaren 

en daarboven een firma, handelende in Heeren toilet-benoodigdheden. De nog enkele 

pijlers, die voor de afscheiding tusschen twee perceelen en tevens als welfdragend zijn ge

bleven, worden met kastjes van glas voorzien behangen, waarin allerlei dassen ten verkoop 

zijn uitgestald.— Op dergelijke betimmeringen als op zijde dassen gedragen vertoont zich 

nu de bovenbouw. In het perceel verderop komt een suikerwerker. De man dweept met 
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Gothick, zoo geschikt voor de grillige vormen van zijn suiker-industrie. Met kruisbloemen 

en torentjes opgesierd komt zijn winkelpui zich tusschen de pijlers rangschikken, een 

vreemdsoortig groen wordt over de pui gestreken ; tot buurman komt een spiegelwinkel, en 

nu gelijkt als op suiker en glas de bovenbouw te dragen. Dan volgt eene modiste, daar is alles 

rococo, dan een speelgoedhandelaar, deze kiest den Zwitserschen stijl en al de overige ruimte 

op pijlers en muurwerk wordt ingenomen door groote platen, waarop naam en beroep der 

bovenbewoners staat vermeld. Zoo werd des bouweesters schepping geheel in disharmonie 

gebracht. Zoo gaat het veelal overal, en het werkelijke fraaie waarover de critiek bij de 

geringste misvatting zulk een vinnig oordeel geeft, valt weg waar de praktische eischen 

voor het gebruik optreden en doen wat hun het meest geschikt voorkomt. Doch daarmede 

is het niet uit. De boven-bewoners hebben allen nog verdere eischen. Velen niet tevreden 

met de plaats, hun aan de benedenpijlers aangewezen, betimmeren de dammen met wapens, 

schilden en borden; zoo gaat het al hooger en hooger, steeds in omvang toenemende, tot 

de kap eindelijk achter de reclameborden verdwijnt. — Weg zijn de vormen van het gebouw. 

Waarom niet liever voor zulke bestemmingen vlakke gebouwen opgetrokken, zij hadden 

meer doelmatig en minder kostbaar geweest. 

Onze voorouders hingen een fraai gesmeed ijzeren bord aan de gevel. Het deed aan 

het gebouw geen schade. Ook zochten zij hun heil niet in overladen winkelpuien, waarin 

de mode de een met de andere doet wedijveren en dikwerf de grootste dishar

monie vormen. Wij worden door het streven naar te veel kunstzin achtervolgd, en 

daardoor wordt de bouwkunst langs dien weg evenals de meubeleering onzer woning, 

een verzameling fragmenten die meer aan een museum doen denken dan aan een stijl

volle en passende omgeving. 

Uit deze kort overgenomen trekken, die echter volgens de gewoonte der 

Duftschers, bij herhaling worden teruggegeven, Iaat het zich aanzien dat, tegen de groote 

overlading en onverstandige kunst opeenhooping zich meer en meer stemmen verheffen. 

Wij wijzen er echter op, dat bij ons te lande, dat gevaar minder groot is. Juist de over-

drevene vormen die de rococo aanbiedt welke op vele plaatsen in Duitschland wordt 

toegepast geven die bezwaren. Onze opvattingen zijn eenvoudiger en daarom minder voor 

dat kwaad geëigend wanneer ten minste de ervaren bouwmeester aan het werk is. i De 

gewone gevallen van timmermansvindingen laten wij er buiten. Dat de Italiaansche paleis

bouwvormen juist voor onze groote magazijnen veel hebben, wat aantrekkelijk en bevredigend 

is, valt op te merken in de bouwwerken hier te lande in dergelijken stijl uitgevoerd. Ook 

zijn wij niet zoo reclame scheppend. Onze gevels zijn nog lang geen plakkaten. Een 

goed gesmeed uithangbord dat den gevel eer verbeterd dan veronachtzaamd is ons liever. 

Dat het zoo blijve. 

Daarbij heeft de indeeling van onze woningen veel voor tot betere bewaring. Dat ver

huren van verschillende verdiepingen aan allerlei soort van bewoners en geschikt tot het 

uitoefenen van verschillende beroepen maakt van iedere verdieping wat anders gewenscht 

en de een wil in dat geval boven den ander uitmunten. Daar bij ons de bovenverdie-
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pingen veelal aan" een bewoner behooren, vervalt die strijd en het kwaad. Toch is het 
niet te ontkennenu dat die reclamezuóht zich meer en meer bij ons nestelt. Dergelijk 
waarschuwend woord van elders vernomen, verdient overweging. Ook onzen bouwstijl, 
oaze smalle huizen en dammen in evenredigheid werken dat euvel niet in de hand, waarom 
het zaak is die goede gewoonte niet te veronachtzamen. Het is zeker aan die meer ern
stige en waardeerende opvattingen te danken, dat onze straten hun eigenaardig karakter 
behouden. Anders is het in vele onzer woningen gesteld. Overlading wordt dikwerf 
aangetroffen en is dat veelal te wijten omdat de verkooper meer koopman dan bezitter 
van goeden smaak, op dien weg tracht zijn voordeel te doen, en de ongeoefende kooper 
het gelag moet betalen. Een geschikte keuze bij wien men gaat koopen verdient dus 
aanbeveling. Men mag toch veronderstellen, dat bij een geoefend werkman meer de 
bevrediging van het geheel dan die van zijn beurs alleen op den voorgrond treedt. 

Het GrlllparzeMMnament In WeeneDi 
Nu 's Gr.ivenhage in de hulpbehoevende Vosmaer-bron een bewijs levert, hoe schraal 

onze vereerings-opvattingen zijn, kan als tegenhanger dienen de oprichting van het 
Grillparzer-monument in Weenen. Daar nam alles rulmer vlucht en verdient ten volle na
volging, omdat het monument dien naam vrdlent, en al gaan er ook tijden over heen, 
deze steeds zal blijven behouden. — Geeft het aanzicht reeds eene duidelijke voorstelling, 
eenige inlichting kan niet onwelkom zijn. Het monument ter gedachtenis van den Oosten-
rijkschen dichter Grillparzer gesticht, werd op 15 Januari 1.1., de dag waarop deze voor 
een eeuw geleden geboren werd, onthuld. — In 1878 werd voor het verkrijgen van goede 
ontwerpen cene prijsvraag ] uitgeschreven. Professoren Carl Kundman, Rudolf Weyr en 

Edmond Hellmer 

aan belden opge* 
dragen. Tot eon goede en strenge opvolging der architectuur, nam het tweetal een derde 
in het gelid en wel de bouwmeester Carl Hasenauer. Overeenkomstig hunne denkbeelden 
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kwam het algemeen geprezen monument tot stand. Het monument' heeft een halfronden 
vorm en steunt op een verhoogd gedeelte, drie treden boven den beganen grond 
verheven. De middenbouw, voorzien van vier zuilen en gekroond met frontespies treedt 
rijzig tusschen de belde zijvleugels omhoog. De figuur is daarin uitnemend geplaatst. De 
zijvleugels zijn door pilasters verdeeld en door hoekpenanten Ingesloten. De sokkel, kroonlijst 
en verdere architectonische gedeelten zijn van Sterzinger marmer, des dichters beeld en de 
zes rellefplaten, zuilbasementen, kapiteelen, fries, frontespies en boogvulllng van Laaser
marmer waarin een wit-geele grondtoon zit. 

Uitgezonderd de beeldhouwwerken werd alles in de groeven te Laas en Stersing in 
Tirol vervardigd. De ruwe blokken van het eerste werden naar Weenen verzonden, en 
had dat van het beeld een afmeting van 2.62 M. hoogte, .1.20 M. breedte, t 68 M. dikte, 
alzoo 5.3 M!1 of een gewicht van 15.900 KG. De reliefplaten waren lang 2.25 M., hoog 
1.96 M. en dik 0.50 M., de hoekpijlers 3.30 M. hoog, 0.90 M. breed en 0,80 M. dik. Het 
Laaser marmer moet uitmuntend tegen het weder bestand zijn, en daarbij weinig in tint 
veranderen, zooals de ondervinding van de vele daarvan bestaande monumenten leert, 
daarbij is het in groote afmetingen leverbaar; onder anderen werd het voetstuk voor het 
TegenthofT's monument, eveneens te Weenen, uit een stuk geleverd en had eenen inhoud 
van 7.5 Ms. Het Grillparzer-monument, wordt om de kunstvolle opvatting, waarin een groot 
deel van des dichters werken Is weergegeven, met veel lof in de verschillende vaktijdschriften 
besproken. Moge het een voorbeeld voor ons zijn, bij voorkomende gelegenheid, in plaats 
van de armoedige denkbeelden die vergeten en In de omgeving verloren raken. 

Sienve wy/.o om tookeuiutffn OTor te trekken* 
door il. J. wAi.i.j-: Jan. 

Men legt het papier, waarop men teekeuen wil, op de teekenlng welke men wil over* 
nemen en maakt dit papier, door middel van een met benzine gedrenkt katoenen kussentje 
vochtig. Door het bestrijken van het papier met dit gedrenkte kussentje, dringt de ben
zine In de poriën, waardoor het veel doorschijnender wordt dan geolied of het helderste 
en fijnste calqueerpapier. De fijnste lijnen en trekken van de onderliggende teekenlng 
worden zichtbaar, niets is dus gemakkelijker dan al deze lijnen te volgen. Het papier 
wordt door de aanwending' van dit middel noch geplooid noch gebroken, maar blijft 
geheel vlak. 

Met potlood, chlneeschen inkt of waterverf kan men zeer goed op dit papier werken, 
daar de kleuren niet in elkander loopen. Ook houdt eene teekenlng met potlood, chlnee
schen inkt of waterverf, op dit geprepareerde papier gemaakt, beter stand dan dl» op 
calqueerpapier; zelfs potloodstreepen kunnen slechts zeer moelelijk met gom-elastlek uit
geveegd worden. 

Wanneer men teekeningen vnn eenige afmeting wil nateekenen, maakt men slechts 
dat gedeelte van het papier vochtig, waar men aanvangt met teekenen, en zoo vervolgens 
naar gelang men met het werk vordert. Als de teekenlng gemaakt is, Is de benzine ook 
spoedig vervluchtigt; het papier wordt weder even wit en ondoorschijnend als te voren, 
zonder dat men het geringste spoor van benzine meer bemerkt. 

Ceincitwerken rolfeu tact itelwl Monler. 
Meermalen hebben wij er op gewezen, hoe dergelijke cementwerken zich meer en meer 

coue voorname plaats In het bouwvak toeëlgenen^ Te Potsdam !• nu een Ijskelder van 
dergelijk materiaal vervaardigd. De nevenstaande figuur geeft omtrent de inrichting en 
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constructie eene duidelijke voorstelling. De inhoud is berekend voor 30 M". ijs. De kelder 
is rond met een inwendige diameter van 3.40 
M. en een gemiddelde hoogte van 3.20 M. De 
wand en gewelfde overdekking die uit binnen-
cn buitenbekleeding bestaat, is verkregen door de 
vereeniging van platen, dik 5 cM. De tusschen-
ruimte der wanden groot o. 15 cM. is aangevuld 
met bries. 

Het ontdooide ij 
den bodem aancrelecrdi 

[ittaluwlGlcte 

U&J. -1 !_ J L 

kan door eene leiding in 
wegvloeien. In het gewelf 

is voor luchtaanvoer gezorgd. Het ijs wordt van 
aarvoor aangebrachte 
)or eene portaalruimte 

bovenaf ingeladen, door d( 
opening terwijl de toegang 

— 1 van den kelder is gescheiden. 
Tot bewaring van vleesch en dergelijke dient 

de bij den kelder toegevoegden aanbouw. De 
geheele bouw is door grond omsloten. De buitenwand 
van den kelder is met teer bestreken en kan ook 
van een asphaltlaag voorzien worden. De kosten 
bedroegen ongeveer /1500, en daar deze niet groot 

dat spoedig ook andere inrichtingen van gelijke constructie zullen 
worden aangelegd tot bewaring van visch, vleesch enz. waarvoor een koele en ijshoudende 
ruimte vereischt wordt. 

zijn, vertrouwt men 

P R IJ S V R A G E N. 
Om der curiositeitswille neme men notitie van het volgende: 
»De vereeniging Jonathan te Beetsterzwaag vraagt tot het bouwen van een Chr. school 

met onderwijzerswoning: 
»vóor 1 Maart 1891 bestek en teekening met begrooting van eene eenvoudige, solide 

school voor 120 kinderen en van een onderwijzerswoning met 5 vertrekken. 
Voor het ontwerp dat gevolgd wordt, looft de vereeniging f 2$ uit. 
Nadere inlichtingen verschaft de Secretaris J. H. Jongsma." 
Zou Jonathan kans van slagen hebben met zulk een vraag. Het is mogelijk maar 

het zou te betreuren zijn. Vijf-en-twintig gulden voor het ontwerp dat gevolgd wordt en 
in al zijn deelen pasklaar moet geleverd. Of kan uit de portefeuille elke oude studie te 
voorschijn komen om dienst te doen, want vóór 1 Maart is geen tijd. Per abuis is zeker 
de mededeeling achterwege gebleven, dat ook de uitvoering en toezicht onder die prijs 
opgenomen zijn. Men kan het zachts wagen. Het is dan ook niet tot aanbeveling dat 
wij op de annonce verwijzen, integendeel waeAt u ir voor. Waarom niet liever plannen 
gratis gevraagd, dan is de zaak zuiver philantropisch en heeft eerlijker karakter, dan in 
een billet van vyf-en-twintig gulden gewikkeld, wat eene bespotting tegenover den gevraagde: 
arbeid is. Zoo zijn de dwaasheden toch maar de wereld niet uit. en 

R e c l t H e b l I J e t l l rand ima. 
Niet minder dan 207 ontwerpen gaven een antwoord op de reclame-vraag. De beoor

deeling had 19 Februari 1.1. plaats. De Heer E. Koning, te 's Gravenhage, ontwerp Luctor 
et Emergo, verkreeg den eersten prijs van / 500, de Heer A. T. Gips te Bergen op Zoom 
den tweeden van / 300, voor het ontwerp Kakemono. De prijsuitschrijver kan over het 
uitmuntend succes der prijsvraag tevreden zijn. 
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B O U W K U N S T . 

Ontwerp voor een BorrderU, 

door il. uo/.KMA, Arohiteot te Lopponum. 

(Bij de plaat.) 

ren 8 r o o t gedeelte onzer Inteekenaren op het platte land woonachtig, stellen ons 
wel eens de vraag, eene boerderij in zijn geheelen bouwotnvang te geven onder de platen 
die geregeld het Tijdschrift vergezellen. 

Is het antwoord daarop voor hun gewenscht, ook menig vakgenoot in de stad ge
vestigd, kan het welkom zijn, want gewoonlijk wordt van onze boeren plaatsen niet veel 
in het licht gegeven. Daarbij zijn de construction zoo geheel anders ais wij die In de 
stad gewoon zijn. Vooral de samenstelling der kappen, die het hoofddoel van den bouw 
uitmaken, geven dikwerf eene spanning en ondersteuning aan die wij aarzelend navolgen, 
bevreesd dat de minste sneeuwlaag zulk eene belasting zal teweeg brengen dat despantea 
of buigen of bersten moeten. Toch leert de ondervinding het tegendeel en het meermalen 
toepassen maakt ontwerper en uitvoerder op dit punt hoe langer hoe meer met de 
constructie vertrouwd, om daarin op het laatst niets ongewoons te zien. De gevels geven 
voor-, achter- en zijaanzichten, de doorsneden en plannen duidelijk de geheele inrichting 
aan. Voor de schaalverdeeling raadplege men de ingeschrevene hoofdafmetingen. 
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De iDiibrnlken en do ^ebrekeo TBD het Liernanteliel. 
door H. J. WALLE Jm. 

Geachte Rtdaetit» 

Aan de door U£d. aan mijn ingezonden stukje over het Liernurstelsel toegevoegds 
regelen, bemerkt hebbende, dat door mij een zaak van meerdere belangstelling was aange* 
roerd, deed dit mij besluiten nog wat geduld te oefenen, ten einde de gelegenheid te hebben 
om te zien, of ook van anderen kant daarover ids in het midden zou worden trebracht: 
alvorens met een antwoord voor den dag te komen. Dat mijn besluit goed was 
bewijzen de regelen door den Heer Vrijbergen, specialiteit op het gebied van Liernur» 
leidingen enz., ingezonden. 

Maar wat te antwoorden, daar en redacteur en den Heer Vrijbergen in hoofdzaak vrij 
eenstemmig met mij zijn; Wel gaan beiden verder en behandelen niet alleen dr huisleiding 
maar tevens het geheele stelsel. Een kleine rectificatie ga echter vooraf: 

Volgens den Heer Vrijbergen zou ik mij vergist hebben in de benaming, en Liernur-
sttlstl verwarren met Tomtntitlstl uu-t valpijptn. De Heer Vrijbergen zal toch bij het 
lezen van het door mij ingezondene, zeer goed bemerkt hebben, dat ik in hoofdzaak de 
huisleiding behandeld heb, en het is zeer zeker Z.Ed. beter bekend dan elk ander, dat, 
al wat buizen, trechters en aansluitingen van trechters aan de afvoerbuis betreft, na^cnoes 
allen gelijk zijn aan die van het Liernurstelsel, en bovendien hoofdzakelijk aangebracht 
zijn, om bij eventueele uitbreiding op eenvoudige, betrekkelijk gemakkelijke en goedkoope 
wijze, de aansluiting met het reeds bestaande buizennet en het centraal pompstation te 
kunnen verkrijgen. Dat dt naam hier dus al weinig ter zake doet, zal Z.Ed. mij toch 
wel toegeven, te meer daar door mij tevens van tijdelijk, sttlstl gesproken la. 

Over het geheele stelsel handelende, moet ik mededeelen, dat mij van het Liernur-
systeem te veel goede eigenschappen bekend zijn, dan dat een oogenblik daartegen op te 
komen mijn gedachten zou vervullen; evenwel belet mij dit geenszins bij voorkomende 
gevallen te wijzen op de gebreken die mij onder de oogen kwamen, en dit stelsel nog 
aankleven, ten einde een poging te doen, 100 mogelijk tot verbetering daarvan. 

Ik neem derhalve nogmaals de vrijheid naar het door mij ingezondene in all. 4 en 
de hierbijgaande schetsteekening te verwijzen en de aandacht te vragen speciaal voor de 
huisleidingen. 

Dat het Liernurstelsel nog lang niet volmaakt is, is zeker; maar, het is toch wèl een 
van de beste, zoo niet het beste stelsel. De redactie zegt terecht: »het grondbeginsel heeft 
veel goeds in zich". 

De hoofdzaak en de deugd, >het goed loozen en stankvrij zijn", van een stelsel laat 
te wenschen over, zoo lang wij er zelf last van hebben en de benedenbewoner tengevolge 
daarvan last door den bovenbewoner kan veroorzaakt worden; en ik zoude, daar het voor
zien van elk privaat van eene afzonderlijke leiding naar het reservoir, te kostbaar is en 
te veel plaatsruimte inneemt, toch minstens het 3d« voorbeeld door mij aangegeven willen 
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zien toegepast. De bewoners van ie, ad* en 3» étage kunnen elkander gemakkelijker 
waarschuwen voor eenig ongemak, daar zij als het ware onmiddelijk met elkander in ge
meenschap staan. Even de trap oploopen wordt spoediger gedaan als men binnenshuis 
is, dan wanneer men verplicht is eerst de straat over te gaan en aan te schellen. 

Dat vele bochten nadeelig zijn aan een ^ocde doorspoeling en afvoer is onloochenbaar • 
echter is het aantal bochten, tegenwoordig in de Liernurleiding aangebraehti niet grooter 
dan strikt noodzakelijk, en vereischt zou worden, door elk stelsel dat men zou willen 
toepaHsen. 

Wat den stank betreft, hiertoe is ook bij het Liernurstelsel, zoo niet alles toch zeker 
het meeste tot de opheffing er van gedaan, daar zelfs eiken trechter afzonderlijk van een 
boven het dak uitkomende buis met Wolpersche luchtzuiger voorzien is. De aansluiting 
van deze buis bij d̂ n trechter, laat dikwijls zeer veel te wenschen over, en het is dubbel 
noodzakelijk) daarop de aandacht te vestigen en wel voornamelijk, omdat twee nadeden 
het gevolg van eene slechte aansluiting zijn: 

!•. Kunnen de gassen ontsnappen, en derhalve 
stank in huis gevena 

3«. Kan daardoor, de trechter zoo deze ver
stopt is, overloopen zonder dat de bewoner zelf 
er veel van bemerkt; want het niveau in den 
trechter komt niet hooger dan de opening van de 
aansluiting aan den luchtzuiger; de bewoner komt 
daai' in de meeste gevallen eerst achter, ais zijn 
benedenbuur komt klagen over lekkages; de wa
terige faecale stoffen hebben zich intusschen kunnen 
verspreiden onder de zitting en tusschen het plafond. '̂t 1 < 1 1 1 1 1 » n 

Waa de aan den trechter gegoten buis zoodanig aangebracht, dat de opening bij de 
aansluiting van den luchtzuiger, zich hooger bevond dan den bovenkant van de privkatbril 
dan zou in elk geval van verstopping, de trechter eerder overloopen, dan de aansluiting 
bij den luchtzuiger; tengevolge waarvan het gebrek dus opgemerkt wordt door den 
bewoner zelf, vóór het mogelijk is, dat de benedenbuur er last van krijgt. Beide bewoneri' 
zijn er derhalve mede gebaat,' want, zoowel boven- als benedenbewoners hebben last van 
het tusschen het plafond zich vergaard hebbende faecaal-water. 

De redactie zegt. met mij van meening te verschillen, omtrent het gebruik van water 
tot doorspoeling van de leidingen. 

Het is mij aangenaam haar te kunnen verzekeren, dat er geen het minste verschil 
van meening daarover, tusschen ons bestaat, daar ook ik het doorspoelen van de leiding 
zeer ben toegedaan. De ondervinding heeft mij evenwel geleerd, dat eene hoeveelheid 
van a tot 3 liters water, goed aangebracht, ruimschoots voldoendft is tot het schoonspoelen 
van het privaat, na elk gebruik dat er van gemaakt is, en het is daarom, dat ik in mijn 
voorgaand schrijven, in het eerste voorbeeld : melding maakte, van 'het achtereen inwerpen 
van 3 tot 3 liters water. Wanneer elk privaat dus voorzien was van een als door mij 
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bedoeld >aan de vechtleiding aangesloten" spoeltocstel, dan zou er enkel, daar de trechter 

na elk gebruik schoongespoeld was, zoo goed als zuiver water in den trechterhals staanr 

en kan er van stank, geen sprake meer wezen. Eene grootere hoeveelheid water tot door

spoeling te gebruiken, is niet aantebevelcn, waar gebleken is dat deze hoeveelheid ruim-

schools voldoende is. Doorstroomend water is zeker wel zuiverend; maar waartoe het 

overdadige. 

Meer door het privaat te werpen dan wat 

er strikt genomen in behoort, zal steeds nadeelig 

werken op elke daarvoor bestemde inrichting. 

Dat vele verstoppingen door hoeveelheden in elkan

der gekronkeld haar worden veroorzaakt, is maar 

al te waar, doch dit bezwaar blijft bestaan voor 

elk stelsel; daar de kameremmers en diergelijken 

evenwel eiken dag in het privaat worden gele

digd, zoo zal de betrekkelijk kleine hoeveelheid 

haar, daar in voorkomende, niet schaden. Kamer

emmers, welke in gebruik zijn, langer dan een 

dag te laten staan, doen de huismoeders niet 

zoo heel [spoedig. Een grooter bezwaar en aanleiding tot verstopping, geeft het, in 

sommige trechterhalzen voorkomende ijzeren staafje; hierdoor worden de noodzakelijke 

stukken papier veelal belet door te gaan; daar nu papier niet zoo spoedig verteert, hecht 

het eene stuk zich aan het anderen, en verspert langzaam maar zeker den doortocht. 

Het is evenwel noodzakelijk, der huisvrouwen eene gelegenheid te geven om de groote 

massa gebruikt water spoedig te kunnen verwijderen, en dit nu kan men op de gewenschte 

wijze verkrijgen, door den gootsteen daartoe beter in te richten dan thans meestal het 

geval is en door de afvoerbuis daarvan eene grootere afmeting te geven. 

Wanneer de gootsteen in het midden voorzien werd van een, aan eene zijde draaiende 

roosterplaat van 0,15 x 0,15 M., waarvan het middengedeelte, het gewone roosterplaatje 

met gaatjes uitmaakte en hieronder een eindje buis bevestigd was, hetwelk met zijn ander 

einde steeds in het water hing van het stank afsluitend ontvangbakje, waarboven het ge

plaatst is, welk bakje aan de 0,12 tot 0,15 M. wijden afvoerbuis verbonden is. Werd 

deze buis bovendien binnenshuis, (zie de stippellijn op het schetsje) in plaats van zooal» 

nu buitenshuis aangebracht, met een vrije opening >tot toegang van de lucht" in de goot 

of bij het dak, dan zeker zou er een groot bezwaar zijn opgeheven. De huismoeders-

zouden dan van zelf de gemakkelijke inrichting van hun gootsteen, verre verkiezen 

boven het loopen naar het privaat dat zich in het portaal bevindt; heel veel werd dan 

aan het privaat onthouden, dat men er thans inwerpt, om de eenvoudige reden dat men. 

er geen anderen weg mede weet, en volstrekt niet met het doel van doorspoelen. Bovendien 

zal. het bezwaar van heden, dat thans de faecaliën te veel verdund worden zijn opgeheven,, 

wat toch niet te versmaden voordeden heeft, namelijk: 

Uu eerste: Dat de straatreservoirs niet zoo spoedig overvuld zullen zijn, en derhalve 
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de kans van overloopende straatputten, al wandelende te zien, zeer verminderd wordt; 

ten tweede: Verkrijgt men arbeids- en bijgevolg ook financiëele besparing; daar men 

geen overtollig en meer dan nutteloos water behoeft uit te pompen, waaraan thans zooveel 

tijd (ongeveer '/i) verloren gaat; 

ten derde: Zijn de kansen van het bevriezen aanmerkelijk verminderd; 

ten vierde: Behouden de faecale stoffen meer hunne waarde voor de mestbereidittg 

enz., zijn dus meer productief en geschikt geldelijk voordeel af te werpen; aan de schatkist 

(de inwoners) komt dit derhalve ten goede, en moet vermindering geven van de uitgaven. 

Dit laatste moge nu niet direct op den voorgrond staan; wanneer het echter mogelijk is, 

het huishoudelijk leven te veraangenamen, de huisvrouwen te gerieven, en tegelijk de 

faecaliën productief te maken, dan zal men toch zeker niet langer twijfelen, daarvan gebruik 

te maken. 

Terecht wijst de redactie op de dikwijls onmogelijke plaatsing van de privaten, hetzij 

onder trappen of in andere donkere hoeken ; terwijl men (bij beschouwing van bijgaande 

schetsteekening) kan zien, hoe gemakkelijk het is, om tegelijk het driedubbele voordeel te 

genieten van; het privaat, het portaal en de trap licht en lucht te verschaffen, door het 

aanwenden van een lichtkoker of open plaatsje van i M. breed en 2 M. diep, tegelijk 

dienst doende voor twee perceelen. 

Brengt men dit plaatsje aan den bodem door een riool of buis in gemeenschap met 
de straat-atmospheer, dan zal er een geregelde luchtstrooming plaats vinden ten gevolge 
van de afwisselende buiten- en binnentemperaturen. Hierdoor zal de lucht op het plaatsje 
steeds droog en zuiver worden gehouden. 

Het spreekt van zelf, dat om zoo ruim mogelijk van het licht te kunnen profiteeren, 

de wanden van dit plaatsje helder gewit moeten zijn, alle raampjes hierop uitkomende, aan 

den onderkant en naar binnen draaiend moeten gemaakt worden en op de zijden voorzien 

van driehoekige schermen, ten einde tocht te voorkomen. Als de op het portaal uit

komende ramen met de onderkanten pl.m. twee meters boven de portaalvloer worden 

aangebracht, zal ook gevaar van inkijken, als dit in sommige gevallen zou kunnen bestaan, 

vermeden worden. 

Indien bovengenoemde wenken eenige gunstige resultaten mochten afwerpen, dan 
voorzeker zal het mij eene aangename herinnering zijn eenige uren aan dit onderwerp te 
hebben gewijd. 

Wij beschouwen met deze toelichting het Liernurdebat voor het oogenblik geëindigd. 

De heerWalle geeft in de bijgevoegde schetsjes een behartenswaardige wenk met de 

kleine binnenplaats-inrichting. Dat zijn dikwerf zulke gewenschte geriefelijkheden, want 

zij brengen lucht, en ook een weinig licht in het meest stiefmoederlijk bedeelde hoekje 

onzer woningen. Neemt men het glas gekleurd dan is het inzien tevens vermeden. 

)ok bemerken wij gaarne dat wij, voorstanders van doorspoeling daarmede niet op 

het oog hebben gedurige doorstrooming maar geregelde afspoeling, nadat Liernur zijn 

deel ontvangen heeft. Buitendien mag de aansluiting in de straat wrl wat meer zorg 
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ten deel vallen. Het is dikwerf ondragelijk zoo als bij warme dagen de wandeling over 
straat verstoord wordt door de lang niet aangenamen geur die zich uit de kolkopeningen 
pixtwikkelt. Een betere sluiting zou zeker de voorkeur verdienen want ook dit bezwaar 
is verre van gering en vooral in bevolkte wijken zeer hinderlijk. Vele bezwaren zijn er 
dus nog weg te nemen voor dat het Liernurstelsel de lievelinp is. Zal dat gebeuren dan 
kunnen aanwijzingen in den geest van den heer Walle daar zeker toe bijdragen. 

DE REDACTIE. 

« ezon (I II el d s b r han jrN«lpiip *« r-

Wanneer wij een paar jaren terug rekenen, dan vinden wij in onze afleveringen 
melding gemaakt van een behangselpapier, dat de gezondheid nou bevorderen. 

Het kon toch moeielijk anders dan in een tijd dat zoo algemeen bewezen wordt, dat 
ziektekiemen zich vestigen in alles wat ons omgeeft, ook het behangselpapier niet vrij kan 
loopen. Erkennen wij maar gerust dat het een der grootste bevorderaars van dat kwaad 
is; Wordt de woning verlaten, de nieuwe bewoner trekt er in, gewapend met stoffers en 
dwijlen, vloeren en houtwerk ondergaan een degelijke verschooning, maar het behangsel 
dat er nog vrij goed uitziet, moet gespaard en ten hoogste is alles wat er van de schoon
maak aan te beurt valt, alleen dit, dat het met een doek wat wordt overgestreken of 
afgeklopt. Zoo blijft het kwaad uit de oude omgeving, die met velerlei ziekten te kampen 
had over, en wordt het bij de nieuwe ingelijfd. Om nu zoo iets tegen te gaan, dacht 
men aan het gezondheidsbehangselpapier. De Heer C. B. Schneider te Amsterdam komt 
de eer toe dit Engelsch fabrikaat hier in den handel te hebben gebracht. 

Toen het papier er was, werd er ook- gebruik van gemaakt en sprak zelfs Prof. Forster 
in de vergadering van het genootschap van natuur-, genees- en heelkunde er met zeer 
veel waardeerjng over. Het papier is uitmuntend van teekening, gesloten van oppervlak, 
kan met water afgenomen, dus onder de algcheele schoonmaak opgenomen worden. Alleen 
voor kinderen die gaarne willen weten wat er onder zit, zulk een kindereneigenschap deugt 
het evenmin als elk ander papier, want tegen scheuren is het niet bestand. Zoo deed in 
een paar jaar het papier dat tot zelfs zeer lagen prijs verkrijgbaar is, zich gunstig kennen. 

Maar elke regering heeft zijn benijders, ook de macht van het gezondheids-behangsel-
papier zou dat ondervinden. Een nieuw fabrikaat > Deutsche Gesundheits-tapete" komt 
zich aanmelden en waar het kan om den voorrang twisten. Het spreekt van zelf dat dit 
de aandacht van den Heer C. B. Schneider niet ontging en hij noodigde enkele redaction 
bij hem tot vergelijk en bepaling van eigen oordeel. Wij voldeden aan dat ook tot ons 
gerjcht verzoek en na de ons reeds bekende Engelsche monsters nog eens met tevreden
heid te hebben laten passeeren, kwamen de rollen van het laatste ter tafel, die hunne 
komst van eene eigenaardige olielucht deden vergezellen. Onze opmerking was, slecht 
voor de assurantie, want het komt ons voor dat dje van ojie voorziene massa een goed 
vuurtje kan onderhouden. Maar ook de teekening waarbij elk voorwerp een harde sluit-
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kant bezit in tegenoverstelling van de Engelsche, die als gegraveerd, zich gaandeweg in 
de massa verliezen, heeft het papier lang de vastheid niet, en neemt daardoor na de 
schoonmaak een andere kleur aan. Het kan daarom nuttig zijn op die concurrentie te 
wijzen die onwetenden tot schade komt. De Heer C. B. Schneider, bij wien even als 
bij de firma J. Wijdoogen jzn. te Amsterdam, het. Engelsche fabrikaat verkrijgbaar is, 
laten dit waarmerken door een stempelafdruk waarin staf waarom zich een slang kronkelt. 
Wij achten het niet overbodig hierop de aandacht te vestigen. 

De RookKescbtfdenls. 

De rookkwestie verkrijgt hare belachelijke zijde. Belachelijk, omdat men bepalingen 
tot bestrijding van dien vijand vaststelt, zonder te weten hoe groot zijn macht is of waar 
hij het best getroffen kan worden. Toch zullen wij een tijd te gemoet gaan, waarin rook, 
die alles verterende macht die het fraai onzer steden vernietigd, tot het onbekende behoort. 
Wij zullen dat verkrijgen omdat talentvolle mannen zich de zaak aantrekken, die niet van 
plan zijn met een onvoldoend antwoord de zaak neer te leggen. 

Enkele malen hebben wij daarvan reeds de bewijzen aangehaald. 
Thans heeft de vereeniging van Duitsche Ingenieurs de zaak ter harte genomen. Zij 

wenscht twee antwoorden te verkrijgen ; ie op de vraag om bij stoomketels de rook te 
vernietigen; 2e hetzelfde voor de stookinrichtingen in woningen en tevens voor beiden de 
ervaringen bij dit onderzoek overal opgedaan. Twee kapitale prijzen, ieder van 1800 gul
den die naar gelang der studie welke van het onderwerp gemaakt is, ieder met 600 gul
den kunnen verhoogd worden, zijn daarvoor vastgesteld. 

De antwoorden moeten tegen het eind dezes jaars worden ingeleverd, en is de jury 
reeds benoemd. Dat is de weg. 

Eerst studie en onderzoek, dan bepalingen maken en zoo moet men tot het doet 
geraken evenals Koch en anderen, tering van de ziektelijst trachten te schrappen, door 
hun voortdurend streven om de middelen tot bestrijding daarvan op te sporen. Het Nieuws
blad voor Nederland van 9 Febr. 11., behandelde zeer uitvoerig de rookkwestie bij stoom* 
werktuigen voor bouwwerken naar aanleiding der strafbepalingen daarvoor opgemaakt 
door den gemeenteraad van Amsterdam. Terecht was daarop de aandacht gevestigd. Men 
wil bestrijden, reglementeert, zonder de middelen aan te wijzen die noodig zijn om het 
kwaad te verhelpen, daarom word elke bepaling krachteloos want de veroordeelde doet 
zijn raadsman vragen hoe moet de zaak dan ingericht zijn om rook te voorkomen en 
het schuldig gebleven antwoord, doet het niet schuldig van den veroordeelden volgen. De 
zaak is in voorbereiding en ons aller aandacht waard, daarom is die overhaaste regeling 
en strafbaarstelling belachelijk. Men trachtte aansluiting te vormen bij het overal ingesteld 
wordend onderzoek. Zou nu daartoe van rijks- en gemeentewege niet wat kunnen mede
gewerkt worden of wel door vereeniging van particuliere krachten opdat wij door algemeen 
overleg met anderen in het buitenland, niet later behoefden te teeren op het resultaat 
van hunne onderzoekingen. De zaak is hier nu eenmaal aan de orde gebracht, en het 
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ligt op den weg dat het verkregen wordt, omdat het niet tot de onmogelflkheden behoort, 
dergelijke hinderlijke doch anders krachteloozen vijand te vernietigen. Wenschelijk zou 
het daarom zijn voorhands geene bepalingen vast te stellen maar het onderzoek te steunen 
en te bevorderen. 

K e r k g e b t o w te Y l a a r d i n g e n . 
WIJ ontvingen van den Heer A. Dirkzwager, architect te Rotterdam, het in figuur 

voorgestelde kerkje ter opname. De bestemming is voor eene afdeellng der Ncd. l'rot. 
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Bond, en moest met weinig middelen een voor het doel geschikt geheel verkregen worden. 
De bouw is in metselsteen opgetrokken, afgewisseld door uitsprongen en vlechtingen, 
terwijl het torentje van hout is saamgesteld. De stijl heeft de ontwerper nog al vrij 
opgevat. Gothiek en renaissance leenden hunne vormen. 

Iets over de aamtaande TentooiiitelllDV te Chicago. 

In Amerika moet men zijn. om de zonderlingste dingen te leeren kennen, daarvan 
zal de aanstaande tentoonstelling te Chicago het bewijs leveren. Onder die afdeeling mag 
voorzeker wel gerekend worden een paviljoen waarin honderd personen kunnen plaats 
vinden en dat samengesteld is uit een paar brokstukken van een reusachtigen boom tot 
dat doel geveld. De boom komt uit San Francisco en is uit het woud vijf-ea-dertig mijlen 
ten noorden van Forterville gelegen. Drie platte spoorwagens waren voor het vervoer 
noodig, om slechts een deel van den boom naar de plaats van bestemming over te brengen. 
Dat deel weegt reeds 70.000 pond. De hoogte van den boom was 313 voet. Van het 
ondereinde werd een stuk afgenomen hoog 1 voet, waarvan de diameter is 20 voet, het 
gewicht 19.738 pond. Dat stuk vormt de bevloering voor het paviljoen. Daarop wordt 
een tweede stuk geplaatst 7 voet hoog en ook 30 voet over diameter. Dit stuk is ter 
opname der bezoekers geheel uitgehold. Twee honderd vijftig electrische lampen zullen 
die houtmassa, welke op zware takken van denzelfden boom iets verhoogd is opgesteld 
verlichten, terwijl een aantal houtsnijders door de ondernemers zijn in dienst genomen om 
van het overige hout allerlei aardigheden te snijden, geschikt tot verkoop en ter herinnering 
aan dien reus onder de boomen. 

P R IJ S V R A G E N. 

Tereenlvlng tot berorderlny der bouwkanst Gronlngsni Mnseam van Oadheden. 

Op de bovengemelde prijsvraag kwamen 17 ontwerpen in onder de motto's: 
1. Gruno; 3. z'/a ets postzegel; 3. Neo; 4. Willen is kunnen; 5. Streven is leven; 

6. iWer will was er kann, Fangt niehts vergeblich an"; 7. Niet af, 8. >39"; 9. Een 
wapen (figuur); 10. Een E in een zon, waardoor een groene tak (figuur); 11. Occo 
Mensenborch; 13, Hypatie; 13. Rust roest; 14. Plomp; 15. Oefening kweekt kennis; 
16. Primula Veris, en 17. Provinciaal Museum. 

Ingang voor 00n« buitenplaats met portierswoning. 

De AftlcnlIiiK '1 Grmnhnge vnn de MnntBÓMppÖ tot beTorderiDg der Bonwknnit heeft deie prOivrHtg ult|s« 

«ohrovmi Toor het JUKI- 16B1. 

De portienwoning moet liggen ter sUde vnn den IIIKIUIK. 
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De portienwoning moet bevatten: 

Begane Grond, eon voorkamer croot nl m on M » . ... i •_ 
„.«Ha^o , , . ; e e n k e n k e n g r o o t P1- m- 2 0 M 2 ; een bergplaats voor «e-
reedscbappen; een kelder groot pi. m. 6 M2; een privaat en twee kasten. * 

Verdieping. 2 slaapkamers en «older. 

bJe e r r 5omoM r t ; o;tworpen in 8teen en özer'en be8taan üit eene ̂  - - « ^ ^ -* - ^ 
^ en de i " " ^ ^ " ^ ^ " ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ - « -

Beide toegangen moeten met een ijzeren hek kunnen worden afgesloten 

De wöze van behandeling der teekeninffen wm-rtf oo« ^„ i 

de redenen die daartoe geleid hebben. P t e n ^ e l k toegekend en 

Het aantal toe te kennen punten bedraagt: voor de indeeling 5, voor de aesthetisohP ~ * 
doorsnede 8, voor de construetie 8, voor de behandeling der teekeningen 4 ^ ^ ^ 

Geen ontwerp komt voor bekron.ng in aanmerking, wanneer het minder dan i* pm.ten behaald heeft 

De Jury besch.kt over een prüs van f 5 0 . - met het Getuigschrift der Afdeeling voor het doo L H 
gekeurde antwoord. Op voorstel der Jnrv wnrHt . . • , » . h a a r b e 8 t 

uitgereikt het Getuigschrift der l e e l g ^ ^ ^ a a n m e r k i n g ^ ^ — d 

Ter beantwoording dezer prflsvraag worden uitgenoodigd de leden der Maatsehappü en harer afdeeliugen. 

ALOEMKBKK BBPALINGBKJ 

Art. 1. De stukken ter beantwoording dezer prijsvraag moeten vrachtvHi wnw. 

1 September W aan het adres van den Secretaris. Laan N o ^ , ^ s o r n l a g e , D 8 e 2 0 n d e n ^ 0 f "* 
Later ingekomen stukken blöven buiten beoordeeling. 

Art: 2. Elk ontwerp moet gemerkt zQn met een spreuk of motto en voorzien van een verz^M 
alwaar op het adres bedoeld motto is herhaald en dat van binnen zal i n h o u d t * ^ b r i e O e , 
king en woonplaats van den inzend* Alle fl(„kk

 n a a , n ' v 0 0 r n a m e n . ^ "etrefc-

teeken, op te geven b» de te J o r d e H n g . ^ ^ ^ 8 C h t e r Z ü d e ^ ^ ^ "* ™ « e ^ 

Art 8. Alle schrift op de teekeningen moet zjjn geteekend schrift. Ti« 

.oeten mot eene andere hand dan die van den inzender geschreven J p ^ b U b e h 0 0 r e n d e 8 t U k k e n 

Th Tri' ^ 0 T r P e n W O r d e n ^ b e 0 0 r d e e I l n « ***™ - banden eener Jury van drie leden de he r 
Th. J. Cüypers, architekt, civ. ingenieur te Amsterdam wB,.,i v u- ' 0 h e e r e n Jo8-

üd van het Bestuur der Afdeeiing 's a r a v e n h t r " ' '* E O t t e r d a m ' J- E- L- ^ ^ 
Art. 5. De niet bekroonde stukken moetpn ^AA. I -KT 

Vi^l We/. BeiJuar der Afdeeling; 

H. J. MOITDT, Voorzitter. 

G. BBOTJWBB, SeerelarU. 
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M 7. Z E S D E J A A R G A N G . 26 Maart 1891. 

B O U W K U N S T . 

W o o n h u i s te H a a s s l u i s . 

A. DIRKZWAGEB, Architeot. — Rotterdam. 

(Bij de plaai.) 

ê bijgaande teekening is een afbeelding van den voorgevel \yoonhuis aan de 

Govert van Wijnkade te Maassluis. 

Het is uitgevoerd in rijnsteen, waarbij een ruim gebruik is gemaakt van hardsteen. 

Geheel het binnenste is op een ijzeren bintlaag, waartusschen gewelven opgetrokken, 

terwijl de buitenmuren alleen beheid en van dubbele spouwen met de noodige verankering 

zijn voorzien. Deze constructie diende daar wel gevolgd te worden, daar het bouwterrein 

sinds langen tijd gebruikt werd voor haringbergplaats en het zout met vet vermengd, zoo 

diep was doorgedrongen in den bodem, dat men zich door ontgraving er niet van kon 
ontlasten. 

De ondervinding heeft geleerd, dat het bouwen op zulk een grond, na verloop van 
tijd, ziltige muren doet ontstaan, hetgeen tot boven toe doortrekt, en nooit meer droog 

wordt. 

file:///yoonhuis
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Joseph Poelaert en liet Paleis ran Justitie te Brussel, 

door JAN BOEKMA. 

Het doet goed nu en dan eens eenige oogenblikken te verwijlen bij de nagedachten!» 

van groote mannen, van mannen, die hun leven feil hadden voor de verwezenlijking va» 

plannen, die voor den gewonen mensch niet zijn weggelegd. 

Een dier mannen waarop ik thans de aandacht wensch te vestigen, was Joseph Poelaert 

de ontwerper, en stichter van' het Paleis van Justitie te Brussel. 

Joseph Poelaert, de bouwtneestcr van dit grootsche monument, werd den 2i»teD Maart 

1817 te Brussel geboren en was een der begaafdste leerlingen van Visconti, de architect 

van het Louvre. 

Na zijne eerste studiën te Parijs gemaakt te hebben, kwam hij te Brussel in 1846 

terug, om in 1847 met het bescheiden tractement van 1200 francs per jaar, in de hoe

danigheid van inspecteur over de gebouwen, ten stadhuize aangesteld te worden. Den 

liten Februari 1852 werd hij echter tot chef de bureau benoemd en behield die post tot 

l April 1857, de datum waarop hij zijn ontslag nam. 

Vervolgens werd hij tot architect over de stad Brussel aangesteld, en zagen ver

scheidene gemeentegebouwen in dit tijdperk, volgens de plannen door deze bij uit

nemendheid begaafden artist, hunne volvoering. Onder meer is de kerk St. Catharine en 

het theatre de la Monnaie zijn werk. 

Ook nam men zijn toevlucht tot het genie van Poelaert bij het feest op het stadhuis 

te Brussel gegeven, en wel ter gelegenheid van het huwelijk van den Hertog van Brabant. 

Bij die gelegenheid ontwierp Poelaert eene ruime balzaal in gothischen stijl, welks 

sierlijke decoratie een ieders bewondering afdwong, die dit feest bijwoonde. 

Ook werd een wedstrijd geopend voor den bouw van de colonne du Congres en het 

was Joseph Poelaert die de eerepalm inoogstte. 

Ter zelfder tijd werd hem den bouw van de kerk te Laeken opgedragen. 

Wanneer men nu nog in herinnering brengt, dat men aan hem de plannen van het 

gebouw op het plein du Jeu de Balie, dienende tot kazerne van de pompiers verschuldigd 

is, als ook de fagaden die de place du Congres omringen en andere openbare werken van 

meerderen en minderen omvang, dan komt men tot de overtuiging dat, aan het genie van 

Poelaert een werkzaam leven was verbonden, dat het vervolg dezer mededeeling meer 

dan voldoende zal bevestigen. 

Als man van genie droomde Poelaert slechts van grootsche werken. Van daar dat 

hij zich met de alledaagsche bouwkunst weinig bezighield. 

Zijn geest maakte echter studie van reusachtige plannen en in stille afzondering, 

schiep Poelaert het kolossale werk: Paleis van Justitie. 

Tien jaren besteedde hij aan de volmaking van het plan van dit Paleis en, hij' 

moest zich wel gelukkig gevoelen op den dag, dat men hem verzocht zijn plan te willen 

overleggen, op den dag waarop hij kon antwoorden: > Ik heb een voorgevoel gehad dat 

dfk gedenkteeken mijn werk zou zijn en het plan, zie daar is het." 
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Vaa dien tijd leefde Poelaert slechts voor zijn werk, zijne krachten offerde hij er aan op 

en stierf hij bij dien omvangrijken taak. Hij werkte zelfs 's nachts tot vijf uur iu den morgen, 

alleen en zonder hulp, om steeds te verbeteren, te volmaken en te teekenen. Garnicr, 

de schepper van de opera, te Parijs,, riep uit: 

> Men maakt in dit tijdsgewricht slechts één gedenkteekea e n . . . . dat is het Paleis 

van Justitie te Brussel." 

Poelaert wijdde vijftien jaren van zijn leven aan dit grootsche werk. Reeds ridder 

van de Leopoldsorde sedert 3 April 1856 en officier sedert 2 October 1859, werd hij 

benoemd tot ridder van het Legioen van Eer den i5den November 1878, en in dit zelfde 

jaar reikte hem de jury van de algemeene tentoonstelling te Parijs de gouden medaille uit. 

Zoo iemand de schitterendste zegepraal verwachten kon, die misschien ooit door eenig 

menschelijk werk verdiend is, dan was het zeer zeker Poelaert, de dood heeft dit echter 

belet en Joseph Poelaert stierf vier jaren voor de inwijding van het Paleis, die den igden 

October 1883 plaats had. 

Het Paleis van Justitie is gebouwd op de acropolis van Brussel en heeft den vorm van 

een paralellogram het vierkant nabijkomende. De totale oppervlakte die hetzelve inneemt 

bedraagt 26.000 M1, dat is ongeveer 160 Meter lengte en breedte. De totale hoogte van 

den koepel is 97.50 Meter boven het atraatvlak van de rue de Minimèa, met andere woorden 

bevat de totale hoogte van dit gebouw, tweemaal die van den toren van de Saint Gudul<j, 

De voorgevel is ontworpen met twee vleugels met een uitbouw van 25 Meters. 

Bezien wij een en ander van den hoofdgevel, dan merken wij in de eerste plaats op: 

twee kolossale pilasters het driehoekige fronton van het portiek centraal dragende, waarop 

een platvorm met steenen balkon geplaatst is, waarvan de beide uiterste hoeken door twee 

antieke offertafels vervangen zijn en in welks midden de buste van Minerva, godin der 

wijsheid is aangebracht. 

Treed men het centrale portiek binnen, dan wordt men getroffen door de prachtige 

kolommen met hunne door acanthus bladen versierde kapiteelen en voluten en hunne door 

24 kanneluren versierde schachten van de Corinthiesche orde die breede voorsprongen 

schragen, waarop sphinxen met leeuwenkoppen, of liever gevleugde leeuwen, naar elkander 

front makende zijn geplaatst. 

Op twee marmeren platen, waarvan de een ter rechter en de ander ter linker zijde 

van het portiek centraal geplaatst zijn, leest men de volgende opschriften: 

Afgekondigd onder de regeering van Leopold I, bij koninklijk besluit van den 
28«en Februari 1862. Begonnen den 20,t«» April 1866. 

Ingewijd onder de regeering van Leopold II, den xstleu October 1883; Joseph Poelaert, 
architect. 

De bekroning boven den ingang is van driehoekigen vorm (fronteapice). Deze deur 

is in brons en wordt bij gewichtige gelegenheden en plechtige feestdagen geopend. 

Onder ieder peristyle is een dubbele kolommenrij van dorische orde geplaatst, dit 

5.f2 M. in omtrek meten, (dit is bijna 2 M. middellijn) bij 16 M. hoogte. ,',. tV'1 
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Neemt men slechts deze afmetingen in acht, dan kan men zich gemakkelijk eenig 

denkbeeld vormen, welke verhoudingen het geheel moest aannemen, en welk een kennis 

zulk eene harmoniesch classieke schepping vorderde, om niet eens te spreken over de 

ingenieurs wetenschap, die noodig bleek om zich van de constructieve samenhang van de 

kolossale stukken zandsteen te verzekeren. Achter deze kolommen voeren twee eere-

trappen naar de eerste verdieping. Beneden aan de trap ziet men onder het peristyle 

ter rechter de standbeelden van Cicero en Domitianus en onder dat ter linker die van 

Demosthenus en Lycurgus. Evenals het portiek centraal worden de beide vleugels van 

dezen gevel door een platvorm met steenen balkon bekroond. 

De linker- en rechter gevel leveren geen noemenswaardig verschil op met den hoofd

gevel. Allen vormen een indrukwekkend geheel. 

De achtergevel echter, in tegenstelling met die van den voorgevel geeft eene geheel 

andere ordonnantie te aanschouwen. Het geheele middengedeelte springt hier voor terwijl de 

zijden wijken. Deze gevel is wel zoo harmoniesch en regelmatig in stijl als die der anderen. 

Aan de rue des Sabots die langs deze fagade leidt en, veel lager liggende dan de rue 

aux Laines, heeft de bouwmeester een trap ontworpen, waarmede men de beneden ver

dieping van het Paleis bereikt. - - Deze dubbele trap heeft niet minder dan 41 treden, 

waaronder zich hekken bevinden die toegang tot het inwendige van het paleis geven en 

waardoor de gevangenen worden binnengeleid. — In de beide wijkende zijden zoowel 

ter linker als ter rechter ziet men aan de eerste verdieping twee vensters met steenen 

balkons waarop men de vier namen van de Grieksche wijzen leest: als : Pittagus, Cleo-

bulus, Bias, Chilon. Met recht kan men dan ook zeggen dat het Paleis van Justitie aan 

deze zijde het aanzicht heeft van een Grieksch monument, waardig om de aereopagus 

van Athene voor te stellen. 

Gaan we ten slotte eens de kosten en tijd na, die den bouw van het Paleis van Justitie 

vereischt heeft, dan komen wij tot de wetenschap dat de bouwkunst in onzen tijd in 

vlugheid ja, zelfs in financiël ecomischen zin de monumenten van vroegere datum is voorbij 

gestreefd, waartoe de volgende cijfers kunnen dienen. 

De St. Pieter te Rome heeft 240 en de groote Opera te Parijs 60 millioen gekost en 

wie zal de millioenen noemen, die de Kathedraal van Keulen, Straatsburg en van zooveel 

andere monumenten gekost hebben, waarop de volken te recht groot gaan? 

Het Paleis van Justitie heeft slechts 45 millioen gekost en terwijl het meerendeel van 

de europeesche monumenten eeuwen noodig hadden ter hunner voltooiing, is het Paleis 

van Justitie, (genoemd het achtste wereldwonder), in 17 jaren opgetrokken. 

Alhoewel het onderwerp reeds vroeger door ons besproken is, blijft Poelaert's arbeid 

echter van dien aard dat een herinnering voor hen die dien arbeid kennen welkom, een 

kennismaking voor de nog onbekenden steeds gewenscht is, waarom wij gaarne de mede-

deeling van den heer Boerma hieromtrent opnemen. Ook de kerk te Laeken zoo bizonder 

fraai juist voor den rechten weg gelegen, is een uitnemend bouwwerk. Het is ons altijd een 

raadsel gebleven waarom al de versieringen tot heden al de jaren na den bouw nog on-
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bewerkt zijn gebleven, en slechts vierkante stukken vormen, eene storing die de groote en 

schoone lijnen van het geheel echter weinig afbreuk doen, waaruit blijkt dat monumentale 

vormen door de onderdeelen weinig beheerseht worden. Alleen bij eene beschouwing vaa 

naderbij maakt dit een onbevredigend effect. 
D E REDACTIE. 

Wlnddruk op groote Ijzerwerken. 

Om zich een juist denkbeeld te kunnen vormen van de uitwerking van den winddruk 

op groote ijzeren gevaarten, heeft men zoowel op de reuzenbrug over de Forth in Schot

land als op den Eiffeltoren winddrukmeters aangebracht. 

Bij de Forthbrug is op een maximum druk van 272 kilogrammen op den vierkanten 

meter gerekend, terwijl toch gedurende de hevige orkanen, die in Januari van het jaar 

1889 voorkwamen, slechts een winddruk van 132 KG. per M^ werd waargenomen. 

Opmerkelijk is zeker, dat uit eene vergelijking van de waarnemingen bij winddruk

meters met groot (28 M2) oppervlak, en anderen van veel geringere afmetingen, de klein

sten gewoonlijk een hooger cijfer aangeven dan de grootere toestellen. 

Zoo werd door twee kleinere meetwerktuigen, gedurende diezelfde Januari-stormen 

respectievelijk 170 en 200 KG. winddruk per NU aangegeven. 

De ingenieur Cooper, die met het speciaal toezicht op die werktuigen is belast, trekt 

uit die verschijnselen de volgende conclusie, die oogenschijnlijk tegenstrijdig klinkt. Hoe 

grooter het aan den winddruk blootgestelde oppervlak, hoe geringer de druk per vierkan

ten meter wordt. Daaruit volgt, dat groote werken beter bestand zijn tegen de vernielende 
kracht van den wind, dan kleinere. 

H. J. W. Jzn. 

Een voor de ondbeidkennis beianjfrijke ontdekking. 

In de kalksteengroeven van het Libiesche gebergte ten westen van Thebe, ter hoogte 

van Derelbari, op de plaats ongeveer waar Heinrich Brugsch in 1881 de beroemde konings-

mummiën vond, heeft Grebaut, directeur der afdeeling Egyptische oudheid een groote 

begraafplaats aangetroffen, waarin de goden van Ammon zijn bijgezet. Die begraafplaats is 

28 Meter onder den grond en verdeelt in twee afdeelingen, waarvan de bovenste nog niet 

ontsloten is. De onderste bevat 240 bewaarplaatsen, waarvan de oudste opklimt tot de elfde 

dynastie 2800 jaren voor onze jaartelling. Honderd papyrus-rollen, talrijke groote beelden 

der thebaansche goden Osiris, Isis en Nephtis, als ook een groot aantal kleinere en ge-

denksteenen werden daarin geheel onbeschadigd teruggevonden. Is de vondst belangrijk 

voor de wetenschap toch is al dat geplunder voor Museas te betreuren, waardoor zooveel 

van de waarde verloren gaat en de schendende hand geslagen wordt aan wat alleen om 

den ouderdom reeds op betere bescherming aanspraak heeft. 
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RiJkHmnsenm te A m s t e r d a m ! 
DETAIL IJZEREN HEK-DOORRIT. 

Onder de verdienstelijke opvattingen waarin liet ijzerwerk door Dr. P. J. H. Cuypera 
gedacht en voor de bewerking bestemd is geworden, behoort ook het hek-doorrit aan het 

RIJKSM VSEVM TÊ  AMSTERDAM 
DETTAIL IJZEREN HEK DOORRIT 

1 &? 

ftdIAM, ii i i i .tM 

fijksmuseum te Amsterdam. Het door den heer G. H. Adama flink in teekening gebrachte 
detail, levert een bewijs van de zoo talrijke denkbeelden, die den geachten ontwerper bij 
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velen zijner bouwwerken teruggeeft, zoo nauwgezet begrepen en met zooveel wisseling ia 

vorm en lijnen dat men den grooten meester moet eeren die in dergelijke kleine werk

stukken zoo veel schoons weet te verbinden, dat zij door ons en nageslacht onder de 

juweeltjes der details gerekend kunnen worden. 

V e r a n d e r d e t o e s t a n d e n . 

Alle toestanden zijn voor wisseling geboren. De grootste bestendigheid bezit het 

onbestendige, want het blijft zichzelf immer gelijk. In Amerika dat door zijn spoedigea 

bloei ook tegelijkertijd het land geworden is, waarop aan de nieuwste toestanden het eerste 

plaats wordt geruimd, treedt men hoe langer meer op tegen de maatschappelijke veree-

niging van werkkrachten. Al dat vereenigt u, begint men te beschouwen als eerder 

kwaad dan goed aan de algemeene welvaart te doen. 

De kleinhandel en nijverheid, die werkelijk het grootste deel der bevolking overal 

bezighoudt, verdwijnt, om plaats te maken voor groote inrichtingen, en waar vroeger 

honderden in voorspoed leefden en om zich heen een gelukkigen kring vormden, daar is 

dat nu het werk van enkelen. Daarvan is het gevolg, dat de weg om zelfstandig vooruit 

te komen, hoe langer hoe moeielijker wordt. Kleedings-paleizen verrijzen uit den grond 

en het wordt zoo gemakkelijk gemaakt en alles met zooveel spoed behartigd, dat wij 

den tijd te gcmoet gaan, dat in het voormagazijn de stalen gekozen, en men slechts 

even blijft wachten, om in de achtereenvolgende magazijnen gemeten, gepast en gekleed 

te worden, en na behoorlijke afbetaling vertrekken. Tijdjis geen bezwaar meer. Terwijl 

dat achter de groote spiegelruiten wordt afgespeeld, zitten in honderden woningen anderen, 

die vroeger met twee enkdrie man werkten, nu alleen en zonder werk, omdat alles zich 

bij een opeenstapelt, de toestanden zoo veranderd zijn. 

Het nadeel daardoor gevoeld, kan door het voordeel niet gekweten worden. Ook 

het bouwvak kent die wisseling. De vroegere ambachtsbaas, die door al te dubbelzinnige 

rekening, het terrein zoo exploiteerde, dat er verandering moest komen, is nagenoeg ver

dwenen. Waar honderden op hun deurstijl hadden staan, als een overblijfsel van de 

gildentijd, Mr. Timmerman, worden die adressen hoe langer hoe zeldzamer, en de daar

voor in de plaats gekomen aannemer, acht het dikwerfiSniet noodig naam en beroep aan 

zijn woning bekend te maken. Alleen de schilders, behangers, smids en anderen behielden 

hun plaats en gewoonten. Zal de steeds toenemende vereeniging echter ook daarin geene 

wijziging brengen. Reeds vereenigt de aannemer bij ieder groot werk, het timmer- en 

metselvak in zich, doch ook het werk van den steenhouwer komt onder zijn leiding 

wanneer de hoeveelheid van dien aard is, dat het der moeite waard wordt, ook dit voordeel 

op de algemeene rekening te kunnen behouden. Waar eenmaal een aanvang is, staat de 

deur voor uitbreiding open, en de toekomstige aannemer, zal welligt over rijschaaf als 

verfkwast evenveel te zeggen hebben. 

Ontegenzeggelijk is dat alles zeer ten voordeele van bouwheer en bouwmeester die 

voor de regeling van alle werkzaamheden maar met aansprakelijk persoon te doen 
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hebben. Het nadeel echter is, dat waar de winsten opeenhopen, die natuurlijk kleiner genomen 

kunnen worden, zoodat ten slotte de bouwheer de voordeelen van dien toestand ondervindt. 

Daarentegen gaan zoovele anderen die goed hun brood hadden met die wijziging achterop 

en zien zich verplicht, waar het eigen meester zijn armoede brengt, zich onder de be

scherming van den aannemer te stellen en als onderbaas, een deel der werkzaamheden 

te helpen volbrengen. Er is echter nog een ander ongerief, de|zucht tot oefening die bij het 

bestaan van velerlei werkplaatsen, tot meer naijver gelegenheid geeft, gaat onder die massa 

verloren en heeft dan het opgedane onderwijs zeer weinig nut. Toch is die regeling gewild 

en wordt zij door ons allen voorgestaan. Het laat zich echter aanzien dat de bezwaren 

die in Amerika reeds zich doen gevoelen, ook meer en meer tot ons zullen doordringen, 

men zal gaan inzien hoe vroeger in menige woning welvaart was, doordien arbeid er zegen 

bracht terwijl nu drukkende zorgen daar hun intrede hebben gedaan; men zal de vërdee-

ling die aan één alles, aan zooveel anderen niets geeft onbillijk beginnen te achten en 

ook uit de stand van hen, die vroeger de kern van het maatschappelijk leven vormden zal 

eene beweging opgaan, om beperking te verkrijgen, wat ten minste zal voorkomen dat de 

nijverheid in een stad zich niet bepaald tot een of twee inrichtingen van iedere industrie, 

die elkaar den voorrang betwistende, niets dan verlies over de talrijke daaronder vereende 

krachten uitstort. Daarom is het wenschelijk dat ook bij ons ieder vak er na trachte, 

rijn waarde en zelfstandigheid te behouden. 

P R IJ S V R A G E N. 

Iteclamekaart C. Brandsmi. 

Het is voor ons inderdaad een aangenaam en bemoedigend feit, dat waar de heer 
C Brandsma van heinde en verre de krachten bijeenriep, om hem aan een een goede 
reclamekaart te helpen, dat bij het buitenlandsch concours daarvoor gehouden, een Neder-
lander met de eerepalm ging. Van de 164 ontwerpen, die 11 Maart 1.1 in het Architecten-
haus te Berlijn ter beoordeeling waren opgesteld, verkreeg dat van den heer M. A. J. Bauer, 
kunstschilder te 's Gravenhage, den eersten prijs van ƒ 500, de tweede van ƒ300. viel den 
heer Max Seliger, kunstschilder te Berlijn, ten deel. De inzendingen hadden zich als volgt 
verdeeld : Berlijn 23, Munchen 19, Keulen l6, Nederland 18, Oostenrijk 8, België 1, Zwit-
seriand 3, Rumeniü 1, Zweden 1. 

Fradlkantstroning TOOT eea dorp In Friesland. 
De Afdeeling Leeuwarden der Maatschappij tot bevordering der bouwkunst, kende op 

voordracht van de jury den prijs van / 25 met diploma aan den heer Jan Brouwer te 
Kornjum, de premie, groot ƒ 10 met diploma, aan den heer D. Monsma te Harlingen toe. 

Negen en twintig was het getal der ingezondene ontwerpen. 

Hotel met restuuratle voor eene provinciestad. 

Het Genootschap Mathesis Scientiarum Genetrix te Leiden ontving 6 antwoorden op 

deze prijsvraag, als; « ^ / \ 
I. Cirkel, waarin winkelhaak en passer (figuren); 2. Herinnering M.S.G. (monogram); 

3. Ster-, 4. Bonaventura; 5. Sterren; 6. Raptim. 
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B O U W K U N S T . 

F o r t a a l d e r B o u i f a c l n s - K o r k t« A m s t e r d a m . 

QEBR. MAHQRY, Arohltoot. — Bottordam. 

f Bi; de plaat.) 

^*P»e heer J. v. Reyendam Cz. nam dezen ingang voor het portaal der Bonifacius-

Kerk te Amsterdam naar de werkelijkheid op. Dat opnemen van hetgeen staat heeft een 

groot voordeel, de beste deelen van ieder bouwwerk vinden gewoonlijk de meeste bewon

deraars, daarbij vormt het tevens geschikte oefening. Gaat men nu tot het in teekening 

brengen over, dan kan men er zeker van zijn dat ook dan die moeite dankbaar beloond 

wordt, want een goed gedeelte blijft overal zich zelf gelijk. Zoo ook vormt dat portaal, 

dat onder de goede gegevens die het geheele bouwwerk kenmerkt niet dadelijk wordt 

opgemerkt, een detail dat eenvoud en verdienste in zich vereenigt. 

F r a n s e hc W a s c h l n r l c h t l n i r e n . 
N A A R M K D E D E B L I N O V A N A. A N T H O N A Y EN A N D E R E N . 

door H. J. WALLE Jm. 

(Bij de Plaat.) 

Voor eenige jaren waschte men de kleederen op de wasch- en bleekerijen zoogenaamd 
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uit de hand, zonder daarbij machines te gebruiken en werd er evenmin een bepaalde 

methode van werken toegepast. Elke bleeker had als het ware zijn eigen manier on» 

het goed te bewasschen, en veelal ging deze wijze van werken met de zaak zelf van 

vader op zoon over, wanneer de eerste kwam te overlijden of stil ging leven. De meeste 

arbeid in die wasscherijen werd evenals nu nog, door vrouwen (z.g. waschvrouwen) verricht. 

Daar nu de een sterker in de handen is dan den ander, zoo ook voorzichtiger of 

lomper, was ook het schoonwasschen dikwijls ten nadeele van het behoud van het linnen 

(de kleederen). 

Deze oude manier van wasschen wordt op vele plaatsen nog gevolgd, maar begint 

gelukkig toch steeds meer en meer in onbruik te geraken en wordt door machinalenr 

arbeid vervangen, welken arbeid door machines met de hand gedreven of ook wel door 

stoom wordt voortgebracht, hetgeen afhankelijk is, zoo wel van de meerdere of mindere 

' ruime beurs van den bleeker, als van het aantal kleederen dat per dag in de inrichting 

moet verwerkt worden. 

De kunstbewerking, waaraan de kleederen in ee/ie goed ingerichte industriëele was-

scherij worden onderworpen, bevordert in geenepdeele de slijtage daarvan, en is reeds 

daardoor eene groote verbetering; bovendien worden de^scheikundige middelen, door zekere 

oneerlijke bleekers gebruikt, nimmer in groote waschinrichtingen toegepast, hetwelk ook 

voornamelijk te danken is, aan de meerdere wetenschappelijke ontwikkeling van den tegen-

woordigen leider (directeur) welke aan het hoofd staat van de veelal door eene maatschappij 

opgerichte waschinrichting. 

De verschillende bewerkingen welke het linnen (de kleederen) in hoofdzaak moeten 

ondergaan om van alle onreinheden gezuiverd te worden, zijn de volgende: 

Ten ie het in het water zetten, (weeken); ten 2e het verzeepen of loogen, (bleeken); 

ten 3e het met zeep behandelen, (wassichen); ten 4e het uitspoelen; ten se het uitwringen; 

ten 6e het droogen. 

Door deze bewerkingen worden de volgende resultaten verkregen: 

Het weeken. Hiertoe worden de kleederen in een kuip met lauw water van zeer gefihg 

'alkaholisch gehalte (200) gedompeld, met de bedoeling het vetachtige vuil los te maken 

van het linnen enz., en het te bereiden voor de bewerking met het loogwater. 

' Het loogen. Daarna worden de kleederen in een kuip met loogwater gedompeld, 

•waardoor de vetachtige stoffen worden verzeept (omgezet in zeep). 

Het wasschen. Door het wasschen met zeep, worden de verzeepte stoffen van de 

kleederen verwijderd en de verzeeping van de laatste overblijfselen der vetachtige stoffen 

voltooid. 

Het spoelen. Door het spoelen worden alle achtergebleven oplosbare en zeepachtige 

stoffen uit de kleederen verwijderd. 

Het wringen. Door het wringen wordt ongeveer 60 pCt. van het water, het welk door 

de vezels van het linnen was opgenomen, uitgedreven. 

Het droogen. De kleederen worden over droogstokken gehangen en door eene vrije 

' luchtstroom of door warmte gedroogd; waardoor de geheele hoeveelheid in het linnen 
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achtergebleven water verdampt. Bij gunstig weder worden de kleederen ook wel buiten 

aan lijnen, welke aan palen gespannen zijn, opgehangen of eenvoudig op een grasveld 

uitgespreid om te bleeken ep, te droegen; voor welke laatste bewerkingen het meest gun-

stige effect voor de helderheid wordt verkregen. 

Votrts, is het een vereischce van eene waschinrichting en dient er voor gezorgd te 

worden, dat het water, zoowel warm als koud, spoedig naar en van elk der werktuigen 

kan gevoerd worden. 

De hoeveelheid water welke noodig is voor het reinwasschen, is ongeveer gelijk aan 

50 liters op elk kilo linnen. 

Daar de waschinrichtingen bovendien behooren tot de klasse van voor de gezondheid 

nadeelige inrichtingen, door hun afvoer van vuilwater, geuren en dampen, het rooken 

van fornuizen, de vochtigheid en het vrij worden van loog water; is het noodzakelijk, om 

ongemakken en onaangenaamheden te voorkomen, de volgende voorzorgen te nemen: 

In de eerste plaats, zorge men de inrichting goed te verlichten en te ventileeren door 

lantaarns, jalousie-kappen of wijde luchtkappen. 

In de tweede plaats, geen lichtramen of jalousiën te maken, uitkomende op het erf 

van de buren ; tenzij men daartoe in bijzondere gevallen verlof heeft. 

In de derde plaats. Alle vloeren, zoowel van boven als beneden verdiepingen, zoo

veel mogelijk ondoordringbaar of waterdicht te maken, en tegelijkertijd eenige ronding te 

geven, zoodat het water steeds naar de wanden afvloeit en zich aldaar verzamelen kan in 

eene rondgaande goot, en het vandaar af te voeren, «door buisleidingen welke veel afschot 

hebben" naar het hoofdriool, welke leidingen behoorlijk voorzien moeten zijn van reuke-

looze putjes; ten einde het ontsnappen van gassen enz. van uit het riool in de inrichting 

te voorkomen. 

In de vierde plaats. Alle kuipen behoorlijk te voorzien van goed afsluitende deksels, 

zoodat zoo min mogelijk gassen en dampen ontsnappen kunnen, tevens tracht men zijn 

voordeel te doen door naast de rookgeleidingen de schoorsteen voor ventilatiën aan te 

wenden. 

In ds vijfde plaats. Moet men zorg dragen dat, de noodige schoorsteenen, hooger wor

den opgetrokken, dan de nok van het hoogste naburige perceel. Wanneer de inrichting 

door geen perceelen belend wordt, maar geheel vrij staat, dan is het voldoende de schoor

steen op te trekken tot een meter of daaromtrent boven den nok van het gebouw zelf. 

De waschinrichtingen, kunnen naar gelang van de dagelijks te wasschen hoeveelheid 

kleederen, verdeeld worden in drie bepaalde soorten, namelijk: 

it. soort. Inrichtingen waar men dagelijks 1000 en meer kilo's linnen te verwerken 

heeft. Bij deze inrichtingen heeft men, bij de toepassing van atoom en met de gegevens 

in hoofdzaak voorgesteld in de opstand- en plattegrond-teekeningcn Fig. I eene aanmert 

kelijke besparing van tijd en bijgevolg ook van geld. 

Eene waschinrichting van dezen omvang, moet de volgende werktuigen, enz. bevatten | 

a. een kuip voor het in de week zetten; b. twee loogkuipen; c. een hand-waschkuip; 
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cK een groote waschmachirie; d. een idem spoelmachine; e. een wringmachlne (centrifuge); 

ƒ. en / . blauwselkuipen; ^ een lift naar de drogerij| A. een ventilator tot aanvoer van 

verwarmde lucht naar de droogkamer; t. een motor; j . een transmissie as; A. een stoom

ketel ; /. een zuig- en perspomp, in staat zoowel warm als koud water naar de werktuigen 

te voeren; m.' een reservoir voor koud water; «. een ondergronds reservoir voor warm 

water; o. een kuip of ketel voor het fijne linnen; p. drie houten rekken; g. een ketel of 

fornuis om water te koken; voorts, een koude en een warme mangelmachine; een 

strijkmachine; een strijktafel; eetf-'fornuis tot het verwarmen van de strijkbouten ; een 

glanspers enz. 

Deze inrichting moet eene oppervlakte hebben van 200 M* en uit een beneden en 
een bovenverdieping bestaan, de vloer van deze laatste moet zijn samengesteld uit ijzeren 
balken met gemetselde wulfven, waarover een flinke cementlaag is aangebracht. De 
vloer der benedenverdieping kan, zoo de ondergrond vast is, uit metselwerk op zijn kant 
bestaan, met gelijke cementlaag. 

De verdieping gelijkvloers is bestemd, voor de verschillende bewerkingen hierboven 
aangefjeven. De eerste of bovenverdieping, bevat de kamer voor het strijken, mangelen, 
persen en vouwen, en de afdeeling voor het drogen zoowel door warmte als door de 
natuurlijke luchtstroomen. 

2' soort. Inrichtingen waar dagelijks afwisselend tusschen de 500 en 1000 kilo's linnen 
worden verwerkt. Hier kan men volstaan met een inrichting, volgens het voorbeeld, in 
de opstand- en plattegrond-teekeningen Fig. 2 aangegeven. De bewerking heeft daarin 
plaats zonder de toepassirig van stoom. 

Bij deze inrichting maakt men gebruik van de volgende werktuigen enz.: 

1. een kuip voor het in de weekzetten; 2. twee loogkuipen; 3, een hand-waschkuip';. 
S1- e e n machine voor het wasschen; 4. een spoelmachine; 5. een Wringmachine; 6. en 6'. 
blauwselkuipen; 7. fornuis met ketel om water te koken; 8. een koudwater reservoir;. 
9. een loogketel; 10. vier rekken van ijzer of hout; 11. droogkamer met toestel voor 
warme lucht, en met droogstokken ; 12 een strijktafel; 15. een fornuis om de strijkbouten 
op te kunnen warm maken; 16. efeh mangelmachine. 

Het gebouw voor deze inrichting^ moet bestaan uit een verdieping gelijkstraats en-
een oppervlakte beslaan van 150 M .̂ De vloer moet behandeld worden, op de wijze als 
voor fig. 1 vermeld. 

Alle werkzaamheden worden in deze inrichting gelijkstraats verricht. 

De afbeelding Fig. 2 geeft aan, hö£ men op een gemakkelijke manier voordeel kan 
trekken van de installaties van een waschinrichting, door er een badinrichting aan te ver
binden. Aangezien men in de inrichting over groote hoeveelheden warm water kan be
schikken, is het slechts eene geringe moeite, door middel van geleidingen, de badkuipen 
(16), het zitbad (17), de regendooche (18), de cilinderdouche (19), de straaldouche enz.,, 
daarmede te verbinden en van te voorzien. 

ï jde soort. Inrichtingen waar dagelijks tot een hoeveelheid van 500 K.G. linnen kan 

Worden verwerkt. Deze Inrichtingen zijn veelal overeenkomstig de afbeeldingen in platte-
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fy-'J grond en opstand-:teekenin-

gen- Fig. 3 voorgesteld, op-

gericht. Zij bestaan uit een 

verdieping gelijkstraats, met 

itwr een oppervlakte van 100 M2. 

Zij moeten de volgende werk-

y/n/teg>w>c7. " " ^ tuigen beva t ten : 

a. Een kuip voor het 

weeken; b, twee wasch' of 

loogkuipen; c. een hand-, 

waschkuip; d. een spoel-

machinc; e, een- wringma-

chine; / . en ƒ ' . blauwselkui-

0:ttlri,,gmoeJi/na. S.WouMiMuiyi. t'iibui. £./&/*/ fm tia/iJ- /f /•oAe/t,. ' pCll J g. 6611 fomilis met ketel 
• iJttlJWitoi. J. Kufyt % /j/ui AUMM. f jPrmn/tanttr me/ mafw faeA/ *n r/ramftfrAA*». 

om water te koken; /'. een 

loogketel; ƒ. een kuip voor het fijne linnen; k. droogkamer met toestel voor warme 

lucht, en met droogstókken; vervolgens een mangelmachine; een glanspers; een strijk-

machine; een strijktafel en een fornuis om de strijkbouten op te verwarmen. 

Bij alle inrichtingen, van welken omvang zij ook zijn mogen, is het noodzakelijk te 

voorzien in een ruimte tot het droogen door vrije luchtstroomen, aangezien hierdoor het 

•meest gunstige resultaat voor de helderheid wordt verkregen; ofschoon deze wijze van 

droogen veelal meer tijd vordert, zoo zal men daaraan toch steeds de voorkeur blijven 

geven, bovendien met verwarmde lucht, want hoe volkomen deze warmelucht-toestellen 

ook werken mogen, men zal toch steeds zien dat het linnen geeler (minder helder) is dan 

het natuurlijk gedroogde. 

Geen waschinrichting dus, zonder gras- of bleekveld. De oppervlakte van zulk een 

stuk land is uit den aard der zaak evenredig met de uitgebreidheid van de inrichting 

waarbij het vereischt wordt, en deze oppervlakte zal op zijn minst gelijk moeten zijn aan 

die van het aantal stuks linnen en de hoeveelheid te verdampen water; met andere woorden, 

om looo K.G. water, opgesloten in de linnen vezels, te verdampen, door drooging in de 

vrije lucht, wordt eene oppervlakte aan grasveld vereischt van 1000 M'. of een terrein 

van 30 x 33 M. ongeveer. 

Aangezien de Fransche waschinrichtingen nog al verschillen met de Engelsche, en 

deze laatste over het algemeen de voorkeur verdienen, zoo is het mijn plan na verloop 

van tijd op dit onderwerp terug te komen en de lezers van dit tijdschrift ook met de 

Engelsche inrichtingen bekend te maken. 

fivn S t e e n I I o n w e m - a d r e B . 

Onder de vakken, die met de grootste zorg beladen voortleven, behoort in de eerste 

plaats genoemd te worden dat van den steenhouwer. • — Was er een tijd, dat het beroep 

Zfeor.**»****. 
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van steenhouwer, zoo van werkman als patroon, gewild wat, dat is geweest. Dordrecht 
met zijn stapelplaatsen van marmer en steen, waar Singels én Schotel de koningen waren 
die de pasbeginnenden geheel bij hun inlijfden, voor den goedgezeten patroon steeds een 
welkome hulp verleenden, omdat bij hun altijd keus en voorraad was, is laög niet meer 
wat het geweest is en is de handel daar aanmerkelijk gewijzigd. Letten wij onder velen 
slechts op de hoofdstad, dan leert de geschiedenis uit den laatsten tijd weinig opbeurends, 
xian blijven de drie of vier gevestigde oude zaken voortleven, omdat het hun gegunde, 
de eertijds goedgevulde beurs tot'sflJU te hebben, bovendfen omdat zij niét -verplicht zijn 
de harde concurrentiestrijd mede te maken, of wel omdat de oude firma nog een gedeelte der 
clientelle mocht behouden, die niet met den maatstok in de hand iedere levering controleert, 
en in bet drievoud-g onderzoekt, doch ook dat wordt minder en reeds ten doode opge-
Schreven is hun uiteinde in 't verschiet. De jongere zaken, zij verdwijnen even hard als zij 
komen, niet omdat het daar aan moed of kennis ontbreekt, integendeel, neen alleen omdat 
de levensstrijd voor hen te moeielijk valt, en het eind van alles is, dat eigen en anderer 
schade de rekening afsluit. Waar het den patroon zoo gaat, moet de werkman eveneens 
het gelag betalen. Daar was een tijd dat het werkvolk geen lof verdiende, de stof moest 
door de keel gespoeld en de armen en beenen moeden het ontgelden. Die tijd werd door 
goede voorbeelden gelukkig overwonnen, en gaarne herinner ik mij den twaalfjarigen 
werkkring als patroon, waarin velen van die werklieden, als de beste vrienden uit mijn 
leven konden gelden. Want werkelijk die zijn volk lief heeft, oogst een groote waar
deering, dan is de band tusschen patroon en werkman een aangename, waardoor het niet 
te begrijpen is, dat door zoo velen dit niet meer wordt in praktijk gebracht Toen dan 
ook het navolgende mijne aandacht trok, werd de herinnering aan zoo veel goeds bij 
mij levendig, gevoelde ik mij gedrongen een • enkel woord daarover mede te spreken, 
wellicht vind het een goed gehoor. 

STEENHOUWERSWERK. 

Ter secretarie alhier ligt ter lezing de volgende voordracht van B. en W. aan den 

Gremeenteraad. 
Bij uw besluit van 25 Februari 1.1. werd in onze handen gesteld een adres waarbij de 

Steenhouwers-vereeniging »Eendracht maakt Macht" zich tot u wendt met de vraag, om 
in de bestekken van de gemeentewerken de bepaling op te nemen, dat het steenhouwers-
werk op het terrein zelf, of in de onmiddelijke nabijheid daarvan, moet vervaardigd worden. 

Adressanten meencn, dat door dien maatregel de toestand der werklieden in hun vak 
zal worden verbeterd, en verzoeken ten slotte, niet een antwoord te ontvangen, zooals 
vroeger aan hen gegeven werd, als zou het door hen voorgestelde niet in het belang der 
gemeente zijn, daar het huns inziens in het algemeen belang beter is, dat de werklieden 
hun brood verdienen, dan dat zij door liefdadigheid moeten onderhouden worden. 

Over de vraag of het opnemen der voorgestelde bepaling in de bestekken al dan niet 
in het financleele belang der gemeente zoude zijn, kan geen verschil van meening ontstaan; 
alle bepalingen die de vrijheid van handelen van den aannemer beperken, zullen hem 
aanleiding geven eene hoogere aannemingssom te stellen. De vraag kan due alleen zijn, 
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of door het voorschrijven van den maatregel de belangen der arbeiders zoodanig worden 
gebaat, dat de directe nadeelcn voor de gemeente daardoor gerechtvaardigd zijn. 

Dat nu echter meenen wij te moeten betwijfelen. 
Wanneer toch meer werk uitgevoerd moet worden dan de hier gevestigde werklieden 

kunnen leveren, zullen werklieden van buiten moeten worden ontboden, en zich hier allicht 
blijvend vestigen, waardoor dan bij vermindering van werk het aantal werkeloozen grooter 
wordt. Het tijdelijk gebrek aan werk, door adressanten aangevoerd, wordt slechts ver
minderd door beter geregeld, niet door metr werk; de door hen gewenschte maatregel zou 
ïn dit opzicht geen verbetering brengen, wij kunnen dus niet adviseeren daartoe over te gaan. 

Wij stellen u voor aan adressanten in dien zin te doen antwoorden. 

Uit het bovenstaande adres is het te begrijpen, dat weinig uitzicht op verbetering 
mogelijk is. Het wegkwijnende vak gaat de toekomst niet bemoedigend tegen. Toch had 
een voorbeeld gegeven door het gemeentebestuur, lofwaardig gewerkt. Niet alle arbeid is 
voor dergelijk voorbeeld geschikt. Als er een brug gelegd moet worden, zou het een 
dwaasheid zijn te bepalen dat de steenhouwwerken op het terrrein van den bouw moeten worden 
uitgevoerd. Zoo zijn er meerdere gevallen, bouwwerken waarbij groote afmetingen van steen 
moeten worden gebezigd, is het dikwerf in belang van het materiaal zelf, dat dit zoo min moge
lijk op en afgeladen, gelicht en gekanteld moet worden wil men de prijzen niet te hoog opvoeren, 
dikwerf ook het materiaal niet te veel schade ondervinden. Maar daar zijn nog zoovele andere 
werken waarbij dat niet het geval is, vooral waar wij op het terrein van den burgerlijken 
bouw treden. Nu juist, nu de beursbouw in het verschiet is, zou het voor een groot gedeelte 
'der' aan den opbouw te gebruiken hard- of zandsteen gewenscht zijn, dat de bewerking 
daarvan op het terrein geschiedde, dat geeft den bouwmeester dikwerf het middel aan de 
hand de gekozene vorm, onder de wording nog nader te bestuderen en is een kleine wijsi-
ging dikwerf voor het geheel een groot voordeel, dan nog mogelijk aan te brengen. Dan 
groeit het geheel onder onmiddelijk toezicht zaam en leert de ondervinding dat dit niet 
te gering te schatten is. Even als de schilder niet op eens al de fijne toetsen in zijn werk 
aanbrengt, is dat den bouwmeester onmogelijk en menigmaal klonk het woord, had ik 
dat juister kunnen zien het ware zoo niet geweest, bezwaren die alleen uit den spoed en 
den machinaal voortgebrachten arbeid ontstonden. Maar bovenal het werkvolk zou 
gebaat zijn. 

Het is waar dat vermeerdering van arbeid met zich brengt de mogelijkheid van toevoer 
vcm werklieden van elders, maar die vrees kan ook overdreven worden en het is volstrekt 
niet gerechtvaardigd, daarom de inwonenden maar aan hun lot over te laten. Daar zijn nog 
zoo veel ervarene werklieden, die het vak bij gemis aan arbeid, noode hebben vaarwel gezegd 
om wat anders op te vatten en gaarne de houten hamer en hun stoeltje weder zouden 
opzoeken. In de eerste plaats echter zal meer welvaart, ook de jongeren aanmoedigen tot 
beoefening van het steenhouwvak, nu als het ware uit de rij der ambachten geweerd, het 
vak zou in aanzien stijgen en de steenhouwer geen vreemdeling meer zijn, daar waar hij te 
huis behoort. Ja maar de kosten die hieruit kunnen voortvloeien, zoo hooren wij den 
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zwaartillenden aanvoeren, mogen wij ter wille van die enkele werklieden daarmede de 

gemeente belasten, dat is toch niet billijk gehandeld. Het is wel billijk. Billijk omdat. 

daarmede een stand in eere wordt verheven. Billijk omdat veler nood er door gelenigd 

wordt, zonder aan een aalmoes te denken, Billijk omdat onze nijverheid waarvan het een 

deel uitmaakt, er door bevorderd wordt, '• En nu het bezwaar van de grootere kosten. Het 

is een spookgedachte die weinig kracht bezit. Wanneer de beursbouw of wat ook wordt 

besteed, met de vrijheid de steen daartoe bestemd, hier of elders te verwerken, dan geloof 

ik dat dit op het cijfer een zeer' geringen invloed zal hebben. Daar zijn in de berekening 

van bouwcijfers zoo enkele ondoorgrondeiijkheden; ook het gering te blijken verschil be' 

hoort daaronder. Cats zong eenmaal: 

Als niet komt tot iet, 

Kent het zichzelven niet. 

Dat voorkome men, wanneer de groote trom geroerd wordt over het weldadige, de 

zelfopoffering of wat ge maar wilt betoond, om in de bestekken te plaatsen,. dat de steen 

hier verwerkt moet worden, dan verkrijgt wat anders niet gezien werd een grooten om

vang. Daarom vange men geleidelijk aan, het is voor den arbeider zelf ook beter en alles 

lost zich in het gewone op. Nu zegt een ander, ge zult het zien, laat. er maar werk 

komen, dan hebben zij de weelde weer in het hoofd en er is niets mede uit te richten. 

Die waarheid betwijfel ik, even als wij door rampspoed leercn, heeft het werkvolk in 

nood geleerd en waarlijk zij zijn ontwikkeld genoeg om eigen fouten even goed te kunnen 

overzien als wij de onze, zij zullen tegen de altijd aan te treffen onverschilligen dikwerf 

meest de tragen onder de broeders optrekken en het goede zal de bovenhand behouden. 

Juist om die redenen is het noodig dat de uitspraak van B. en W. niet bevestigd worden, 

maar de weg wordt open gelaten naar bevinding te handelen en geleidelijk verbetering 

van toestand te brengen. Dan ook is er niet meer werk, maar alleen regtvaardige regeling 

geschonken, wat ook hoewel onbepaald door B. en W. wordt uitgesproken. Kr is dikwerf 

veel overdrevens in den toestand om alles bewerkt aan te voeren, menige rekening later 

opgemaakt, gaf meer verschil dan voordeel bij het vergelijk van hier en ginder, maar het 

klinkt soms zoo breedsprakig te kunnen zeggen, dat alles gereed uit de groeven {s 

afgeleverd. Daar zit voor velen iets in dat de ijdelheid streelt, welnu het moge een pas 

ontluikend bouwmeester zijn die zoo redeneert, anders is het echter voor een gemeente

bestuur, dat den weg tot bevordering der nijverheid verplicht is te openen voor allen die 

binnen hare grenspalen wonen, dan strekt het tot onderlinge welvaart dien weg dikwerf niet 

te bewandelen, en is de prijs wat wij alsnog betwijfelen dan iets hooger, welnu bij dat 

hoogere blijft een groot gedeelte van het kapitaal, {tegelijk hier achter, wat anders het 

buitenland ten goede komt en de gemeente zelf eindigt de beste rekening te maken. 

Daarom is het te wenschen dat de uitspraak moge zijn niet geen gehoor, maar wel 

is gehoor verleend. De steenhouwers vragen niet uit weelde. Daar is bij velen hunner 

zorg en groote achteruitgang waar te nemen. Van die waarheid, gelooven wij B. en W., 

door onvoldoende voorlichting niet volkomen overtuigt te zijn. 
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Z E S D E JAARGANG. 23 April 1891. 

B O Ü W K U N S T. 

O n t w e r p ? o « r een V i l l a , 

door H. J. VAN DIJK. 

f/!// (it plaat.) 

^I^||ct villa-ontwerp bevat eene verdieping ter beganen grond, waarin suite, spreek-

en eetkamer, trap naar het sousterrein en bovenverdieping. Het sousterrein heeft keuken, 

wasch- en bergplaatsen enz.; de bovenverdieping logeer-, bad- en slaapkamers, terwijl op 

de zolderverdieping evenzoo logeer- en dienstbodenkamers zijn aangebracht. De constructie 

is eenvoudig gedacht en aan het geheel een landelijk aanzien gegeven. 

O n t w e r p o e n e r Z a a l b e t i m m e r l n i r , 
door J. J. TOOBENBUROH Azn. 

De zaalbetimmering in eikenhout voor uitvoering gedacht, heeft op het midden een 

schoorsteen van franschen witten steen. De stijl herinnert eenigermate aan de renaissance. 

De bovenvakken der rondgaande lambriseering zijn bestemd om met ebbenhout-versiering 

te worden ingelegd, waarom de hoofdlijnen zooveel mogelijk eenvoudig zijn gerangschikt. 

Onderzoek omtrent liet InohtTorbrolk In de woningen. 

De Engelsche natuurkundigen hebben een onderzoek ingesteld betreffende het verbruiken 
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der lucht, en de noodige hoeveelheid daarvan in woningen vereischt. Zij bezochten daar-

toe die gebouwen, waarin de gezinnen één kamer, anderen waarin deze twee of meer 

tot hun dienst hadden. — Zonder voorafgaande aanmelding, daar dan op de komst gere

kend werd, traden zij de vertrekken binnen en vingen hun onderzoek aan, dat gewoonlijk,; 

een half uur duurde. Het koolzuurgehalte bij woningen met twee of meer kamers schikte 

zich als volgt: 1.12, 0.90 en 0.77 per M., organische stoffen 15.7, 10.1 en 4.5 Millioen<'te. 

Mikro-organische stoffen 60, 46, 9.0 per 1. De lucht was te onzuiverder al naar mate de 

kubiekruïmte voor een persoon geringer was; 100—1S0 kubiekvoet bevatten 1.15 koolzuur, 

15.1 organische stoffen en mikro-organismen 80; 180 tot 260 kubiekvoet 1.07, rg.t en 49. 

Deze verhoudingen toonen aan, dat het gehalte zich in die mate wijzigt als de ruimte van 

100 tot 1000 kubiek voet inneemt. Is de kamer over die kubieken inhoud, dan neemt die 

verhouding een anderen vorm aan; daar ecne ruimte van 3000 kubiek voet dikwijls dezelfde 

ventilatie heeft als een van 1000 voet, en men hieruit de gevolgtrekking zou kunnen ma

ken, dat 1000 kubiek voet in een slaapkamer voor een persoon genoegzaam is. Het sterfte

cijfer van kinderen onder de vijf jaar bewees duidelijk, dat woningen van één kamer zeer 

ongezond zijn, daar hierin in vergelijk bij woningen met vier kamers het cijfer in verhou

ding staat als 4 tot 1. Ook bij hoogere leeftijden bleek het verschil ongunstig. — Het is 

daarom wenschelijk, dat met het verkregen resultaat bij de bewoning rekening gehoude» 

wordt. 

De n i e u w e K a t h o l i e k e K e r k 
t e II o m b 11 r (?• 

Homburg de welbekende bad

plaats bezat een R. K. kerk te klein 

reeds voor de inwonenden maar vooral 

dan wanneer de badgasten, dikwerf 

ten getale van tien duizend, aanwezig 

waren. Door middel van een prijs

vraag ia besloten kring verkreeg men 

m 1885 een goed plan voor een 

nieuw Ie stichten kerkgebouw. Het 

is het ontwerp van den bouwmeester 

Ltvdwig Becker te Mainz, die bij dien 

wedstrijd de bekroning verwierf. De 

kerk h op het hoog gelegen gedeelte 

van Homburg geplaatst in eene omge

ving waar de merkwaardigste gebou-

-wen vereenigd zijn, cu wel zoo dat de 
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stig effect maker 

van onzen tijd. 

toren zich tegenover de 

hoofdwegen opgesteld zag. 

De binnenruimte geeft 

plaats voor 800 a 1000 

personen. Ér is gelegen

heid voor het aanbrengen 

van verschillende altaren 

waardoor de dienst op 

meer dan een plaats kan 

waargenomen worden. 

Alhoewel in het geheel 

oppervlakkig beschouwd 

weinig samenhang schijnt, 

geeft hut plan toch een 

zeer regelmatige verdee

ling aan en werkt juist 

die verschillende uitbouw 

mede om het schilderach

tig uiterlijk te verhoogen. 

De stijl behoort tot de 

vroeg gothische. Het in

wendige waarbij de kap-

ruimte door een geweifis 

verborgen, is zeer een

voudig ingericht en zal 

daarin vooral de verdee

ling der ramen met hun 

veelkleurig glas een gun-

let geheele bouwwerk levert eene gunstige bijdrage tot den kerkbouw 

' o r o h e r ' s S t o o n m o z a ï k . 

Op het mozaik gebied is er in de laatste jaren zeer veel veranderd en verbeterd en 

wij kunnen, terugziende op het verlcdene, erkennen dat wij het oude voetspoor hebben 

weergevonden. Het vervaardigen van glasmozaik toch heeft een vrij groote hoogte bereikt, 

jammer is het dat de kleur niet altijd even blijvend is, de gouden grond houdt zich ge-

woonlijk het best. Fresco beschildering heeft te veel van de vocht te verduren, die zoowel 

in den ondergrond zit als gedurig er tegen aanjaagt en zich in de poriën dringt, die niet 

altijd even goed gesloten kunnen worden, waardoor af bladeren onvermijdelijk is en is het 
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vooral hier eene te spoedige afwerking hinderlijk is. Toch zal het voortdurend onderzoek 

en de ervaringen ook aan die bezwaren te gemoet komen. 

Intusschen is er weder een nieuw mozaik uitgevonden. 

De maatschappij tot meubelfabrikatie te Berlijn bekend onder de naam van Aktien-

gesellschaft fur Möbelfabrikation schreef in 1890 eene prijsvraag uit voor de beste teeke-

ning en wijze van kleurbeschildering, geschikt om aan te brengen op den voorgevel barer 

inrichting in de Französische Strasse 24. De jury kende den decoratieschilder, Richard 

Schultz te Leipzig, den eersten prijs toe. De keus voor de kleuren viel op een geheel nieuw 

materiaal. Het is het Forcher's Steenmozaik uit de kunststeenfabriek in Knittelfeld Stier

marken. Dit mozaik is een samenvoeging van allerlei veelkleurige steensoorten die onder

ling naar hunne kleuren worden gerangschikt en door specie verbonden. Die tesaam geperste 

massa wordt tot bekleedingsplaten gegoten, die eene afmeting van 5 M' kunnen hebben, 

zonder gevaar voor breken op te leveren. 

Als de massa goed aaneengesloten is wordt het vlak geslepen en komen de verschil

lende teekeningen dan regelmatig te voren, waarvan enkele deelen zullen moeten worden 

bijgewerkt, zoo als lederen arbeid dat vraagt. Op die wijze heeft men mozaik van natuur-

lijken steen, dat in langdurigheid van bestaan, daaraan gelijk is. Het bedoeld gebouw 

heeit een benedenbouw van rood Zweedsch graniet gaande tot aan de tweede verdieping. 

De andere drie verdiepingen zijn bekleed met de nieuwe mozaikplaten. Die platen stellen 

op de vlakken tusschen de ramen zuilen voor, met de portret-medaillons van Durer en 

Holbein. Ter hoogte van de tweede en derde verdieping sluit zich hier tusschen aan een 

fries, waarop velerlei figuren de beeldhouw- en schilderkunst betreffende, die figuren zijn 

drie meter hoog. Op de volgende verdiepingen, zijn medaillons met inscriptiën, koppen, 

guirlandes enz. aangebracht, die met elkander een aangename, een rijke kleurenvereeniging 

opleveren. 

Het valt dadelijk in het oog, ook door de aansluiting der platen, dat men hier geen 

schilderwerk maar steenplaten heeft gebezigd. Algemeen ook zelfs door gunstig bekende 

vakmannen, wordt de uitvoering geprezen, en zal zeker deze aanvankelijke proeve de weg 

aanwijzen tot verder onderzoek en verbetering, waardoor werkelijk een materiaal is ver

kregen, dat bij kleurhoudend te zijn, tevens duurzaamheid van gehalte biedt. Vooral voor 

de noordelijk gelegen landen kan die uitvinding nuttig zijn, waar de scherpe lucht zoo 

weinig spaart van de met zorg in steen gebeitelde versieringenj die hier op degelijke 

wijze als het ware geborgen zijn en kan alleen het noodig worden wanneer de tijd de 

kleur verbleekt, door het opschuren daaraan weder nieuw leven te schenken. 

MOK iets oTer het Steenhonirers-AdroBi 

Alhoewel de Gemeenteraad van Amsterdam, terwijl deze aflevering het licht ziet, reeds 

het oordeel heeft uitgesproken over het adres der steenhouwers werklieden, willen wij 

gaarne voldoen aan het tot ons gerichte verzoek, om een nieuw adres, naar aanleiding: 
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vfcn het rapport van B. en W., door de Vereeniging »Eendracht maakt Macht" inge

diend, mede te deelen. Wij doen dit met de overtuiging, dat, al is het niet onmidde-

lijk, de vraag toch eenmaal zal gehoor vinden, omdat het noodig is dit vak, steeds meer 

en meer in gehalte afnemende, steun te verleenen, opdat tenminste bij den winter, door 

betere verdeeling werk kan worden verleend, aan velen die zonder zijn, bovendien 

omdat de verheffing van het vak, ook de nijverheid ten goede komt. Het is zonderling 

hoe velen vonnissen, zonder onderzoek. Een der raadsleden die zich niet zeer ten 

gunste van het adres in het openbaar had uitgelaten, en toch er naar streeft populair te 

zijn, en de belangen van den werkman te behartigen, begreep niet volkomen waartoe het 

noodig was, de steen hier te verwerken, en waaruit ontstond die opvatting, omdat hij 

dacht dat verwerkte steen gezaagde was. - - Brute was onverwerkte, gezaagde moest dus 

verwerkte zijn. Theoretisch is dit juist, en nu kon hij niet vatten, waarom de werklieden 

juist die vierkant gezaagde steen hier tot dien vorm wilden verwerken. Maken van drem

pels, lijsten, consoles, of wat ge maar wilt, daar dacht de man niet aan, en van daar dat 

hij de vraag voor geen inwilliging vatbaar achtte. Wanneer dat zoo ware, zouden wij 

ons gaarne bij hem aansluiten, maar is dat geheel buiten kwestie, en dan is het zeker 

te betreuren, dat .door dergelijke personen de zaak in het openbaar ongunstig behandeld 

wordt — en zij zich niet doen voorlichten, alvorens door verkeerd oordeel, nadeel aan 

velen te berokkenen. 

AMSTERDAM, 20 April 1891. 

Aan den Edel Achtbaren Raad der Gemeente Amsterdam. 

Geeft het Bestuur der Steenhouwerg-Vereenlglng Eendracht maakt Macht, goedgekeurd bl) Konlnklök besluit 
van 18 Juni 1874-1888, met versohnldlgden eerbied te kennen, dat zO hebben kennis genomen van het rapport 
door B. en W. ter lezing gelegd, als antwoord op het adres door hen aan den E.Aohtb. Kaad Ingediend Januari 1891, 

dat naar aanleiding van dat rapport adressanten moeten erkennen daMaw maar nl,t voldaan te z||n, dat toob 
de toezegging door B. en W. gedaan, om mot m.w work maar bettr gmgM wMc te verkrügen. Juist hun streven Is, 

dat echter die toezegging een onbepaalden vorm heeft aangenomen, waarom zü eerbiedig vertrouwen daarin 
eenlge bllll)ke wözlglng te verkrögen opdat In do toekomst de weg tot bevordering van het welzün van hunnen 
werkkring beter afgebakend -/.U -i,* dat zü daarom bl) het rapport wenschen opgenomen te alen, 

dat allo steenhonwwerken daartoe geschikt, zooveel mogell)k op het terrein van den bouw of wel bier ter 
stede zullen worden vervaardigd, waarmede adressanten bedoelen de werkzaamheden van scholen, beurs en andere 
gebouwen, 

dat vooral bl) het naderen van den winter de werkzaamheden onder deze verplichting tl)dlg zullen worden 
besteed, waardoor de zorg gedurende dien tl)d voor vele werklieden wordt verminderd. Het steenhouwwerk In 
voorraad vervaardigd, geeft met den vooijaarsbouw dan geen oponthoud tot plaatsen, waardoor bouw>n werklieden 
worden gebaat, 

dat de vrees voor verplaatsing van werklieden van elders naar hier door UBA. te groot wordt geschat, 

dat or allereerst velen zonder werk en anderen *ün, die voor goed werk gaarne willen wisselen met bezig

heden door hun opgevat om In het onderhoud te voorzien, dat bovendien meer aanbod van werk, ook de lust 

der jongeren aanwakkert dit beroep te kiezen wat steeds zeldzamer gedaan wordt, 

dat bijaldien steenhouwers van elders mocht komen, waarmede B. en W. alleen buitenlanders kunnen bedoeld 

hebben, de ondervinding dan heeft geleerd, dit slechts een tl)dell)ke aanvulling Is, daar bl) het naderen dor 

voltooiing van het werk de steenhouwers weder huiswaarts goan, omdat hot gewone leven voor hou geen verbe

tering Is, bl) wat eigen haard aanbiedt; wl) wl)zen UEA. op de groote vraag naar steenhouwers bl) den nanler 
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der Bpoovwegwerkon alhier, toen verBchillonde bultenlandsche steenhouwers hier werUaaam waren, die bl) het 

eindigen ook weder vertrokken. Ue vrees voor die H)iloll)ko hulp kan toch /«•( helang dar inmonendm niet Moodanig 

dnilikcn, dal tot vtrboteiing van hm lot geen pogingen zouden mogen worden in het werk ges'eld, 

dat wl) adressanten, den EdelAcbtb. Kaad or verder nog op w|Jzen, hoe roods veel, dat tot hot vak behoort 

ts aohterult gegaan, waartoe wl) rekenen de marbrerle, de sohoorsteenmantels worden meestal uit het Buitenland'' 

aangevoerd, torwl)! slecht» enkele, die naar speciale teekenlng vervaardigd worden, dank sill. «Ie ondernemingsgeest 

van enkele Industrlöelen, hier verblUven, torwl)! eertyds te Dordrecht, 's Hertogenbosoh on overal elders dit eem 

belangrijke tak van bestaan vormde. — Had men eertijds overlegd, ook .lit ware wellicht voorkomen: 

dat wl) na deze toelichting vertrouwen, dat U.li.Aohtb. Raad uioije besluiten, de meer geregelde verdeellng 

lil) het rapport toegezegd, zoodanig In te richten; 
l». dal Hj do bestekken, daartoe geschitil, hienn worde voortion, door de llojmluig het tleenhouwwork hier te doen gereed maken; 

2°. door vooral bij het najaar de aanbesteding der werken la bespoedigen en eaanats mei andere leveringen geschiedt, hot 

eteenhouwwerk vooraf la besteden, of wel het geheela werk, ovdar verband dal da eteenhouwwerken hier gedurende den winter 

lullen worden eareaardiijd; 
dat dezo bepalingen, uie gèeii Invloed op Ue uanbestedingsprlJzen zullen uitoefenen, diinr b)) den bouw, de 

aannemer, voeloer door deu korten tl) l liem voor üon aanvang vau don bouw verluouU, dun wel door hot loon 

ganoodiaakt wordt dr «teen beworia uit het HultoiHnnd to ontbludun, dan volkomen beantwoorden aan éeno liptere 

regeling — ook door H, en W. (iiwonschti — dut wl) ilaarom U.K.A. geëerde medewerking inroepen tot wijziging 

van hut rapport, waarmede wl) ons Uankliaiu' zullen voldaan achten, omdat alleen op die wijze de meer en moor 

achtoruilganndo') toetitami van on» en ons ambacht kan worden voorkomen. 

E e u der g r o o t B t e b e e l d e n . 

Het Boedha-beeld te Siam, dat zich in een oude tempel te Petschaburee bevindt is 

zeker een der grootst bekende beelden. Het is samengesteld uit gebakken steen en leem 

en met oppervlakte gelijk' aan gips bekleed, die geschuurd en daarna verguld is. De 

Godheid is in liggende houding daargesteld. De oogen zijn van paarlemoer, het haar 

natuurlijk. De ouderdom van het beeld is niet bekend; het wordt jaarlijks door duizende 

pelgrims bezocht. De lengte van het beeld is 145 voet, de ooren alleen zijn 14 voet. 

De arm van den schouder tot de elleboog 30 voet, de beenen 63 voet, de voeten 17 Va voet, 

Engelsche maat, welk een en ander een denkbeeld geeft van de reus onder de goden te 

Siam bewaard. 

De toren Tan Babel met een beeld gekroond. 

De nog aanwezige overblijfselen van dien toren, die nog bestaan uit twee van de acht 

omgangen tot welke hoogte men gevorderd was toen het werk werd gestaakt, en die nog 

zulk een hoogte hebben, dat op So KM. in den omtrek deze te zien zijn, is thans feestelijk 

net een vrouwenbeeld gekroond, door de milheid vau een bedevaartganger der Karme-

ter-orde. De metselwerken van den toren zijn nog even hecht als waren zij onlangs daar

gesteld, zij zijn met opschriften voorzien, die in de leem gegroefd werden voor men tot 

het bakken overging. De teer, die inplaats van cement gebruikt werd, had men genomen 

uit een nog heden in de omgeving van den toren bestaande put, die daarvan nog de spo

ren bevat. 

i 

he 
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Boyle's Lnotitpomp rentllalor» 

Dezc ventilator door vele bouwmeesters reeds met goed succes geplaatst, wordt door 

de firma Jan Hamer & Co. te Amsterdam, thans hier vervaardigd, als gevolg eener over

eenkomst tusschen hen en den uitvinder gesloten. Die wijziging gaf het middel aan de-

hand om de prijzen merkelijk te verlagen. Dat de uitvinder een bizondere studie heeft 

gemaakt, van al hetgeen op het gebied der gezondheids-verbetering en ventilatie voorkomt 

en op vele plaatsen zijne vinding in toepassing gebracht zag, wordt zeer uitvoerig mede

gedeeld in een keurig met illustratiën toegelicht verslag, waarin een reis om de wereld 

door Mr. Robert Boyle tot dit doel ondernomen uitvoerig wordt omschreven. Die reis 

gaat over Egypte, Indië, Ceylon, China, Japan, Amerika, Canada, en geeft omtrent vele 

toestanden zeer korte doch opmerkelijke beschouwingen. 

T e ii t o o ii ti t e 111 ii f. 

Te Duinkerken zal dit jaar eene Tentoonstelling worden gehouden, waarop het wen-

schelijk is de aandacht te vestigen. De verdeeling bestaat uit 10 groepen. De zevende 

groep is geheel voor de bouwkunst, gezondheidsbevordering en redding. Groep negen voor 

de schoone kunsten. De jury wordt benoemd door de inzenders en door de tentoonstellings

commissie. De gemakkelijke ligging nabij ons land, geeft welligt tot veler aansluiting 

aanleiding. De Tentoonstelling wordt gehouden van Mei tot September. 

IMii l lcr fnr A r c l i i t o k l i i r mid K u i i s l l i i k i x l w o r k . 

Dc boekhandelaar Eisendrath, Rökin Amsterdam, verzocht ons dezc uitgave eens in 

herinnering te brengen. Wij willen hieraan gaarne gevolg geven omdat die Blatter fur 

Architektur und Kunsthandwerk inderdaad gedurende het vierjarig bestaan eene serie hebben 

gevormd, zeer belangrijk voor onze kuitst, vooral door de nauwkeurige behandeling van 

vele details der in aanbouw ' zijnde groote werken in Duitschland. Zoo gaf dit jaar de 

Januari-aflevering zeer fraaie details der beeldhouwwerken van het in aanbouw zijnde 

Duitsche Rijksdaggebouw en wel opgenomen van de plaats waar zij aan den gevel reeds 

gedeeltelijk voltooid zijn aangesloten, evenzoo de eerste steenblokken opgesteld voor den 

gevel kollonnade. 

Kunstnijverheid, oude en nieuwere bouwkunst, vinden er in zeer fraaie lichtdrukken 

een goede plaats in, Ongeveer 120 van deze platen komen er jaarlijks in voor, met tekst 

toegelicht en in 12 nummers verdeeld. De prijs is ongeveer ƒ 3.70 per drie maanden, 

al zoo f 14.80 per jaar. 



78 

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

G e d e i i k t e e k o i i J a u van Boers« 

Een voor ons belangrijke prijsvraag is die voor het te stichten gedenkteeken ter her
innering aan Jan van Beers, waarvan het programma het volgende bevat: 

De commissie voor het oprichten van een gedenkteeken aan Jan van Beers, opent 
tusschen alle Belgische en Hollandsche kunstenaars eenen prijskamp tot het bekomen van 
een ontwerp. 

Aan de kunstenaars wordt volle vrijheid gelaten in de keus van aard, vorm, afmeting 
«n stof. De verwerkte stof zal moeten geschikt zijn om ongedekt den winter te doorstaan. 

Het gedenkteeken zal opgericht worden op een grasplein in een stedelijk park of 
plantsoen van Antwerpen. De grondvesten tot gelijke hoogte met den bodem, zullen door 
de commissie bekostigd worden. 

De mededingers zullen een ontwerp maken in pleister van een vierde der uitvoerings-
grootte. Door de commissie zal eene jury benoemd worden, bestaande uit twee barer 
leden, een lid van het schepencollege en vier kunstenaars: twee beeldhouwers, een bouw
kundige en een schilder. 

Het zal der commissie vrijstaan, bij onvoldoenden uitslag van een eersten prijtkamp, 
een tweeden uit te schrijven tusschen de vervaardigers der verdienstelijkste ontwerpen, bij 
den eersten wedstrijd ingezonden. 

Aan den vervaardiger van het best geoordeelde ontwerp zal de uitvoering van het 
gedenkteeken toevertrouwd worden, tegen den prijs van acht duizend francs, fondeerings-
werken niet inbegrepen. De betaling zal geschieden in drie termijnen, naar bet goeddun-
ken eener onder-commissie van drie leden, door de commissie gekozen uit de jury, om 
toezicht te oefenen over de uitvoering van het werk. 

De ontwerpen moeten ingezonden worden vóór den ie Juli 1891, in eene der zalen 

van het gewezen academielocaal in de Venusstraat, waar zij eenige dagen vóór en na de 

beoordeeling voor het publiek zullen tentoongesteld blijven. Zij moeten eene spreuk dragen, 

herhaald op den omslag van een gesloten brief, bevattende den naam en het adres des 

mededingers. Deze brief zal onder eenen tweeden omslag, met het opschrift Prijskamp 

van Beers, vóór 1. Juli 1891 aan het secretariaat, Torfstraat 24, gezonden worden. 

De bekroonde kunstenaar zal een model maken op de grootte van uitvoering, in zoo-

verre dit noodig wordt geoordeeld door de commissie van toezicht; deze zal het dienen 

goed te keuren vooraleer hij zijn werk begint uit te voeren. 

Het gedenkteeken moet voltooid en geplaatst zijn vóór 31 Mei 1892. Voor eiken dag 
der vertraging zal een boete van 100 fr. verbeurd worden. 

De kosten der plaatsing van het monument zullen door den kunstenaar gedragen 
worden. 



Vademeoum der Bouwvakken 1891. 
6* Jaarqémq. 

ïkitvltth Woyner & MoHu. Amit AFI. 9. Plaat 



Vademecum der Bouwvakken 1891 
Ba^UA Hfeper jt Jfctt». Jimst. Afl 9 Plaat 12 



MIO. Z E S D K J A A R G A N G . 7 Mei 1881. 

B O U W K U N S T 

IToonhuiifeTel aan den Farkner te Nlentrervimstel. 

door H J. WIG-MAN, Arohitoot. 

f Bij' tie plaat.) 

£*¥** eigenaardige gevel is opgemeten en in teekening gebracht door den heer 
K. Dijkstra. Voor een smalle gevel geeft deze veel afwisseling. De ingang deelt zich 
goed af tegenover het ter bewoning bestemde gedeelte. Ook de topgevel, die niet over
laden is, kroont het geheel op flinke wijze. Het is een goede woonhuistype. 

Het marmer r e i o h l l d e r d . 

Fraai geaderd en veelkleurig marmer ia veelal kostbaar. Om nu met weinig middelen 
toch eenigsints hierin te gemoet te komen, heeft men er iets op bedacht. Eenvoudige, 
eenkleurige marmersoorten neemt men en laat daarin, tot op vrij groote diepte verf door
dringen. Het marmer moet behakt zijn, doch niet glad geschuurd, zoodat de oppervlakte 
gemakkelijk de verf aanneemt. Deze verf moet goed warm zijn, zelfs zoo dat zij schuimt. 
De verlangd wordende vlekken of aderen, teekent men op de steen en laat daarop de 
verf in dien vorm neerkomen. Dan verdeelt zich de verf, waardoor een zachte overgang 
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ontstaat. Het diepe indringen veroorlooft het bewerken der steen zonder dat men behoeft 
te vreezen dat de verfstof verdwijnt. 

Groen verkrijgt men door eerst blauw dan geel te gebruiken. Guttegom geeft goed geel, 
cochenille rood, witte vitriool goudgeel, blauw verkrijgt men van alcohol in opgeloste lakmoes. 
Om doorschijnende tinten hieraan te ^even gebruikt men eene toevoeging van witte 
was. Natuurlijk behoort bij deze bewerking, eenige ervaring ook een goed oordeel om de 
klom on en vormen aan te brengen in de verhoudingen zooals deze in de natuur voorko
men. Wanneer deze op kunstmatige wijze verkregen marmersoorten gepolijst zijn, komen 
«ij 'Wet de natuurlijke vrijwel overeen. Daar cement, bij het aanhechten der platen ge
bruikt, medewerkt tot .oplossing der kleuren, zoo neemt men daarvoor in de plaats gips. 
De gips wordt met aluin aangemengd, waardoor eene spoedige verharding ontstaat en het 
polijsten meer voldoet. Als de gips met aluin verwerkt is, geeft een tweede maal branden 
er eene hoogere waarde aan; als gewoonlijk is het bij het gebruik dan alleen noodig er 
wat water bij te voegen. 

Ren B « n w ui« «• s i o i K w o ii i ii jr. 

Te Charlottenburg, Jlardcnbcrgstiasse 34, is de woning van den bouwmeester 
(jr. Koimarus. 

Zooals uit het gevelaanzicht blijkt, hebben de ontwerpers, de Heeren G. Reimarus 
en H. Grisebach, daarbij getracht naar vormen geheel verschillende met die eewoonliik 
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gebezigd, en al is er nu zeer veel in dat niet zonder aanmerking vrij loopt, ook veel staat 
daar tegenover wat door opvatting en vorm de beschouwing waard is. De bestemming 
van het gebouw is voor versöWiilendo bewoners, waarvan op iedere verdieping 2 groote 

en 2 kleine woningen zijn. De eerste bevat 10 kamers, 
enz., de andere 2 kamers, kleine badkamer, keuken enz. 
De bouwmeesters hadden over een groot terrein te 
beschikken, zuoals de nog openc binnenruimte doet 
zien. Bij zulk een ruimte had de planverdeeling beter 
kunnen zijn. De eetkamer achter de salon heeft een 
zeer zuinig licht. Ook is de toegang naar de slaap
kamers niet gunstig en is uver het geheel de inwendige 
verdeeling niet in overeenstemming met den gevelbouw, 
die vele verdienstelijke deelen in zich vereenigt. De 
bovenverdieping is geheel voor atelier bestemd. De 
gevel is van natuurlijke en gebakken steen daargcsteld. 
Witte zandsteen zijn de groote vlakken, ingesloten tus-
schen hoogkleungu roodc en gele baksteen, de versie* 
ringen meerendecls uit roode zandsteen sluiten zich 
passend tusschcu de hoofdlijnen aan, en al toonen de 
beide balkons iu baksteen wat zwaarmoedig, toch heeft 
het geheel het aanzien dat daar de. kunstenaar bezig 
was en heeft het voor den voorbijganger iets in zich 

dat de aandacht trekt. Ook het schilderwerk, in rood, groen en bruine kleuren, sluit zich 
bij alles goed nan. 

t T i T ^ ' w r .if*^ 

•lm ppborvraififou uls k r̂kiifliunwi 

Op de lijn Baku—TihU van de Trans Kaukosischeu baan is oen dergelijke waggon 
in gebruik. Men had daar te kampen met het betwaar dnt op de lijn lang 550 K.M. 
de beambten en werklieden der spoor geen gelegenheid vonden ter kerk te gaan, daarbij 
was de bevolking streng mahoinedaansch, zelfs dweepziek wat hunne godsdienst betreft, 
zoodat voor andersdenkenden geen plaats was om hunne godsdienstplichten te vervullen. 
Aanvankelijk werd een vervoerbaar gebouw dan hier dan daar op en in elkaar gezet, doch 
dat vorderde zooveel moeite dat men het opgaf en tot een spoorwegwaggon zijn toevlucht 
nam. De vervoerbare kerk rust op een acht raderig onderstel en is 14.7 M. lang. Daarin 
is voor altaarruimte 3.3 M. De waggon is van binnen geheel wit, om het altaar blaauw 
met gouden sterren beschilderd. Een kruis en klokketoren staan op de waggon waardoor 
deze zich van al de overigen onderscheidt. Binnen een bepaalde ruimte wordt de waggon 
aangevoerd) en vormt daar het centrum waarom de geloovigen zich scharen. Up deze 
wijze is zeer bevredigend in alles voorzien. 
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v o e li i w e r «• ii d. 

Ganrue vestigen wij de aandacht op de annonce A. W. Andernach, Chemische fabriek 
in Bcuel a:n Rhein, vvcike fabriek er zich hoofdzakelijk op toelegt hare teerproducten aan 
te wenden tot wering van vocht, en daarom voor vele gevallen afdoende middelen levert. 
Vooral de isoleerplaten en schachten bchooren daaronder tot de voornaamste. 

Mee.st alle huizen, vooral in ons polderland, hebben door den tijd, sommigen reeds 
zeer spoedig, van de vocht veel te verduren, het aanbrengen van dergelijke isoleermiddelen 
houdt de vocht tegen en doet het bovendeel van het benedendeel geheel afgescheiden 
blijven. Daarbij zijn de kosten, wanneer deze bij den bouw worden toegepast, gering en 
daarom de toepassing sterk aan te bevelen Op aanvrage verstrekt de fabrikant alle 
mogelijke inlichtingen en monsters. 

P R LI S V R A G R N. 

I'roriiiciuiil flasenm vim Ouilheiieii, 

uitgeichreven door de Vereeniging tot bevordering der Bouwkunst te Groningen. 

Prijs, één honderd gulden met diploma, de Heer JOH. A. VAN DONGEN, architect te 
Breda. Premie, veertig gulden met diploma, de Heer DE BAZEL Jr. te Hilversum. 

Het rapport dat wij gaarne op daartoe tot ons gericht verzoek om de zeer uitvoerige 
wijze waarop het is opgesteld en waarvoor de jury allen lof verdient, meededen, is van 
de volgenden inhoud. 

Aan hel Ueiluvr der Vereeniging M BevordtHng dar B'ouiolnmst li Oroningtn. 

Ter voldoening aan uwe ultnoodlglng tot beoordeeling der Ingekomen antwoorden op de door uwe Vereeniging 
ultge.ohroven prüevrang, tot onderwerp hebbende; „een ontwerp ran een Prortnolaal Muienm van Oudheden",, 
hebben w|| de eer u hot onderstaande rapport, ivla het resultaat van ons onderzoek, aan te bieden. 

Het ontwerp, gekenmerkt door een olkentak waarin een /• gepUatst Is. voldoet in strikten zin niet aan het 
programma, en waar de Jury een nauwgezette vertolking van het programma als een hoofdvoorwaarde beschouwt, 
waaraan In do eerste plaats voldaan moet worden, heeft zt), echter zeer tot haar leedwezen, dit ontwerp terzOde 
moeten stellen. 

In het iirogramoia toch wordt gevraagd een ruime vestibule met hoofdtrap, en nu wordt san dezen elsoh niet 
voldaan, door het plautsou van een aantal tredou, dlc tot het gebouw toegang verleenen; daaronder kan men niet 
verstaan oen hooMtrnp, die uu de vestibule behoort. 

De meerderheid der Jury heeft overigens niets dan lof voor dit verdlenstelük ontwerp. 

Behalve do onjusto opvatting, die het noodzakelijk maakte het ontwerp bulten mededinging te stellen, is het 
plan doelnmtlg on frmu wmu.ngcstdd, do verlichting Is doeltreffend en de architectonische behandeling van het. 
intérieur smaakvol opgevat. 

De aansluiting der vleugels nan de middenpartU had beter kunnen ztfn, ook de onderlinge verhouding daarvan; 
was de meerdere breedte der «fdeellng bouwfrag. .enten reeds in den voorgevel opgenomen, dan zouden daarmede, 
naar het ons voorkomt, evengenoemde opmerkingen zUn voorkomen. 

Hot ontwerp is overigens do uiting van een frlsschen kunstenaarsgeest en het teekenwerk met talent behandeld. 
Er, .Ier Inkomen nnlwoorden. dat niet v.m oen mo.to was voorzien doch met een on.lorteskend begoleldenct. 

-Mc,lir(|vcii w.irt hijj'Konilin, is iiidile turR|)ile gelegd. 



83 

De ovorigo antwoorden konden In de mededinging worden opgenomen en i|)n in opklimmende reeks, naar de 

waarde die eraan is toegekend, gerangschikt ais volgt: 

N' . 1. N U T Al'. 

Plan, Qobrekklg samengesteld. Privaten slecht aangebracht. . Conciërgewoning op de vardieping ondoelmatig 

en onveilig. 

Doonntdtn. Qovon tot goonerlel lofwaardige opmorkhig aanleiding. 

Gevels. Doen ntet denken aan een museum. 

Teeheiiwerk. Gewoon. 
N° . 8. B'i'llltVKN IS LSVBN. 

Plan, De gevraagde rnimten /.l|u aanwnzig, doch niet l'rnai, noch doelmatig gegroepeerd. Een voorportaal, 

voor de vestibule eoo noodcakeiyk, ontbrerkt; het naiibrongun van een glasdour tusschen vestibule en hoofdingang 

zal aan hot gebrek mot tegemoet komen. 

Du sohllderllenzaal hoeft c|)ltcht en daardoor zeer weinig wandvlakte. 

Iimirmiiideii. De ordonnantie zeer nuchter, do constructie good. 

drvels. Zeer gewoon. Omwerper heeft /.|)n best gedaan, doch vermag nog weinig. 

Tiieiic.himij. Zeer uitvoerig, waaruit biykt dttt het gebouw niet centraal is verwarmd, dat de vloer der afdeeling 

bouwfVagmenten van hout Is — alle bedeiikelüke zaken. 

Tftktnweth, Vr|) goed. 
N 0 . 3, OlCl'KNINO KWBBKT KENNIS. 

Plan, Indeeling regelmatig. Portierswoning maakt een te groot deel van het plan uit. De afdeeling bouw-

fragmenten over drie lokalen verdeeld Is niet good to keuren, terw|]l de vorm der verschillende lokalen niet 

gelukkig Is. De schllderUenzaal hoeft to veel lichtopening en te weinig wandvlakte. 

Duorntii». Ue gebreken by het plan opgemerkt, treden in de doorsneden nog duidelijker op den voorgrond, 

terwtji de behandeling van vestibule on trap een monumentaal karakter volkomen mist. 

GmeU, De ontwerper is niet geslaagd In z|)ne poging om aan het gebouw eon monumentaal karakter te geven 

on allerminst om ur dat van oen mnsourn In te loggen. 

Tuekenmerk. Matig. 

N0. 4, I'BIMIM.A ViBis. 

Plan, Regelmatige Indeeling doch met groote gebreken; de ppr^lorswonlng, de vestiaire enz. hebben een te 

belangrijk deel ingenomen. 

Do vraag doet zich voor, hoe In het smalle portaal (Ier verdieping de beelden, dln blijkbaar tot aanvulling daar 

bedoeld isljii, verlicht zullen worden; uit alles bl|jkt dat de ontwerper voor deze ruimte In verlegenheid gebracht 

is. Voor do sohllderljenzaal en die voor bouw fragmenten is bovenlicht bedoeld, doch hoe dit zal worden aange

bracht, is niet aangeduid. 

Doorswdtn, Hieruit Is niet voldoende op to maken hoe de blnnonprdonnantlo door den ontwerper zou zHn 

aangevoerd. 

Govcla, Do gevels doen denken nim een speciaal soort gebouwen, dat men in Fransehe provlnoiostedon aan

treft. De verhouding der onderdeden Is zeer ongunstig. Van den zijgevel is het gedeelte zonder ótage het best. 

'I'aolreiiiiiiirk. Vi() goed, zonder artistieke waarde. 

N 0 . 6. Wil.liKN IS K.UNN1CN. 

2'lan, De Indeeling mag regelmatig on tamelijk praotlsch zijn, z|j getuigt niet van eeuo monumentale opvat

ting. Af te keuren is hot aanbrengen van boven- en z|jllcht tugel|jk In do sohllderljenzaal. Het plaatsen van een 

ongevraagd lokaal, kamer van den archivaris, In het beste van het plan Is niet te verdedigen. 

ïïommkii. JJe vestibule en de trap verradon hlor het gebrek dat b|j het plan reeds Is opgemerkt. Het denk

beeld om de bouwtyagmenten te huisvesten In een znnl, ingesloten door keurig gevoegde wandon, is niet gelukkig, 

«on rustig aohtorvlak zou beter /.(In 

Du blnnenordonnantie hoort oogenschtjnltjk een r|jk aanzien, doch een klesche smaak ontbreekt oraan. 

euvels. Deze geven niet den indruk van kalmte en rust, zooali, gol|jk de ontwerper in z||ne toelichting terecht 

opmerkt, aan het gebouw passen. lir is lots in du verhouding, dat niet aangenaam aandoet; sommige details 

achljnou vr|j goed dooh andere aya vau weinig bestudeerden vorm.' 
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TMkenwerk. Het teokonwm-k 1B vrl) go«d, het e«.ot h eohtor niet in terhoudlng tot de moeite, die de ontwer-
per zioh ervoor gegovon beeft, 

N0. 0. H Y P \ T H H . 

Platiignnden. Ue rnlmte, die door vestibule en trap wwdt ingenomen, is te groot In verhouding tot die der 

tentoonstellingszalen. De gebeelo samenstelling van het plan, dat wel regelmatig Is, Is gebrekkig. 

Doamiden. De ordonnantie der arcaden is niet te ontoUferon en de overdekking der vestibule niet duidelijk 
aangegeven. De verhouding der fcoogte tot de overige afmetingen is goed. 

Gevtl,. Het avant-corps Is goed van verhouding, ofschoon daarin niet het karakter van museum Is waar te 
nemen. Overigens valt van do ordonnantie weinig anders te zeggen dan dat /.(l ondoordacht en gebrekkig is. 

• Tiielcenwerk. Slordig. 

N 0 . 7. WKR WIM WAS icn KAMN, MTZ. 

Plan. De ruimte is ovor het geheel veel grooter dan gevraagd Is. De trap Is niet fraai en de rul.rte daarvoor 

slecht aangewend. De collonade Is, voor een museum als hier bedoeld, ongepast. B« de vele ruimte, die het plan 

bevat, zou het wenschel|)k geweest zfln, dat de schilderUonzalen afzondcrlük bereikbaar waren. Een gedeelte der 

zalen voor bovenlicht en een ander gedeelte voor zyilcht is goed begrepen. 

Privaat. Privaat enz. voor het publiek wordt in het plan niet opgemerkt. 

Doorsneden. De verhoudingen .lor blnnenordounantie z||n zeer gerekt. De behandeling der schilderUenzaal is 

voor het doel ongeschikt; het verllcjitlngsoppervlak der middenzaal is te klein. 

Gemis. De ontwerper heelt Rennlssance-motlevon toegepast, doch Is er niet in geslaagd daarmee een gelukkig 

geheel tot stand te brengen, noch het karakter, dat het «obouw moet kenmerken, uit te drukken. De lichtopenln-

gen /.(In van te groote afmetingen, de torens die ter woerszüien aan het middengedeelte van den voorgevel wor-

den opgemerkt, zullen zekeriyk niet strekken tot verfraaiing van het geheel; hetzelfde kan worden gezegd van de 

serie beelden, die in de eerste étage van dit deel vsn den gevol wordt waargenomen. 
Teekenwtrk, VrjJ goed. 

N0. 8. BtrsT BOKST. 

Plan. Het plan dcet meer donken aan dat eener Villa dan van een Museum. l)o portierswonlnt neemt ai te 

groote ruimte in. Het grootste deel der zalen op de verdieping te brengen, die slechts langs ettolpo treden te 

bereiken is, is geen gelukkig donkbpold. De toegang tot de zalen is ongeschikt en het is lastig de goederen, zoo 

die van eenlgen omvang z|Jn, er binnen te voeren. De verlichting der verschillende zalen laat te wensoben 'over; 

inzonderheid voor de scliilder|junzagl, waar bovendien weinig wandvlakte overbluft. 

Doorsnede. I)e binnonordonantio kenmerkt zich duor goede verhoudingen en consequente doorvoering van den 

aangenomen stölvonn. Evenwel ziet alles er dor en koud uit en bezit geenszins dat opwekkend karakter, hetwelk 

een museum dient te kenmerken, De constructie Is goed aangegeven. 

Geeelt. De ontwerper Is er plet in geslaagd met den door hem gekozen styi aan het gobouw het karakter van 

een museum te verleenen. Het komt ons voor dat de geheele conceptie geen andere verdienste heeft dan dat x\i 

een consequent doorgevoerde toepassing der Oothlek te zien geeft, die echter zeer dor Is. Sommige deelen herinneren 

sterk aan een paar kasteeleq lu Vlaanderen, o.a. ook aan het door den architect Blomme gerestaureerde palels te 

Meohelen. 

Tealmmrlc. Het teekenwerk is correct, doch zonder artistieke opvatting. 

N ° . 9. FjlOVlNCXAAJ. MXI8SVM. 

Plan. Zeer wüdloopig aangelegd, zondSr dat de gevraagde ruimten daarbt) hebben gewonnen. De trap naar 

de gaierj) Is niet monumentaal. De vestibule zal niet liet effect teweegbrengen wat de ontwerper zich klaarbiy-

kel()k ervan heeft voorgesteld, en ziet er zelfs onbehaaglUk uit. Onder de tentoonstellingszalen wordt niet opge

merkt een zaal voor guud en zilver; deze zouden kunnen gevonden worden In de beschikbare ruimten, waarvan 

er echter te veel zyn. 

Doorsneden. De zichtbare kapspanten z|)n gebrekkig samengesteld eu hoogst onbehaaglUk van vorm. De 

vlakken In de tentoonstellingszalen hadden hooger behooren te z||n, althans In de schilderöenzafll, waar bovendien 

het licht niet goed Invalt. De overgang der buitensporig hooge vestibule en der ruimte voor bouwfragmenten tot 

de zooveel lagere aangrenzende zalen, zal hoogst aangenaam wezen. 

Gevels. De gevels ontitonen aan de decoratieve paneelen het karakter van een museum, zt) zijn eenvoudig en 



85 

streng ontworpen, doch m i w n het esthetisch en behnaglljk roorkomen. dot een «ebotm als hie» bedoeld, behoort 
te bezitten. 

Tetkcmurk. De «eve)! hebben nis aquarel eenlgo verdienste, de doorsneden echter geenerlel. 

N0 . tO. GUUNO. 

Plan. Regelmatig, doch niet fraai fan vorm. De vestibule en de trap nemen te veel ruimte In, In verbond inp 

tot de overige looalltelt; Indien hiervan een deel meer bulten den voorgevel was gebracht dan aou het plan erbtf 

gewonnen hebben. Het is geen goed denkbeeld de zaal voor bouwfragmenten als een aanhangsel In het plan op 

te nemen. Met betrekking tot de zalen voor nüvorheld en kunst en schllderüen zon aan het programma befer 

zün voldaan, Indien ledere afdeellng In éóne ruimte zich bevond; de zalen zUn thans ook te klein gewortjen. Dat 

de schllderuenzalen enkel züllcht hebben Is bepaald een gebrek; ware de eene met züMcht. de andere met boven-

licht, er zou iets vóör te zeggen geweest /.[jn. Wüi' 

liaorwde,,. De verhoudingen dor blnnonordonnantle /-tin vrü goed; de vormen zfln echter niet duldelük en 

kunnen danrom niet beoordeeld worden; het sobtlnt d« bedoeling des ontwerpers te ztfn geweest om de wanden 

der schllderOenzalon In vakken te verdeden; dit zou echter leer te ontraden zfln. 

Gevels. Deze munten niet uit door passende verhoudingen; daardoor ontbreekt hot karakter van ernst en 

waardigheid. Overigens valt niet te ontkennen dat de bestemming van het gebouw In het oog springt, evenwel 

niet op die waardige en esthetische wl)ze, welke men zou wenschon. 

Teekemmlc. De gevels ztfn beter geteekend dan de doorsneden, die bepaald slordig «yn. De ve.vaardiger 

*ealt niet die handigheid, welke li|i gepoogd heeft met zUn aquarel aan den dag te leggen. 

N0. U . 24- CTS..P08TZ«OSL. 

Plan. Als men bedenkt dat het geheele gebouw een oppervlakte besUat van ongeveer 060 M8. met rez-de-

ehanssóe en étage, en de gevraagde tentoonstellingszalen te zamen 830 M2. hebben te bevatten, dan behoeit het 

geen nuder betoog dat bet plan zeer ruim is opgevat en wegens te groote aftnetlng reeds niet aan het gevraagde 

beantwoore't. Twee monumentale trappen z|)n te veel en ook do vestibule had van meer bescheiden arnieting 

moeten zl)ii. De vorm der zalen is goed, behalve die van de zaal voor goud en zilver. 

Domneden. Do ontwerper bedoelt een rijk architectonisch en decoratief geheel; daarin ish» ten deeiegeslaagd. 

De verhoudingen zl)n niet gunstig en op de étage te gerekt. De aanleg van de galerUon leent zich niet tot h e f 

plaatsen van boelden. De vorm van het dak boven de bouwfrugmenten is ongeschikt voor glasbedekking. Het 

beste gedeelte Is de vestibule, die sober en smaakvol Is behandeld. 

Cnels. Do voorgevel maakt een monnmentaien Indruk, evenwel zUn de verhoudingun niet gunstig. Kr Is te 

weinig nadruk gelegd op de horizontale Ijin, zoonis b|) «en dergeiyko conceptie toch het geval behoort te z|Jn. 

Teekimwerk. Het teekenwerk is good,.o(8clio.on uit de behandeling van het ornement oen zekere ongeoetendheid ' 

blflkt. Uit alles onwaart men eohtnr dat de ontwerper zün plan met ernst heeft bestudeerd en met zorg uitgewerkt. 

N0 . 12. Oooo MBNSSHBOEOB. 

Plan. De plattegronden z()n doelmatig en oonvoiidlg. De verlichting der zaal voor nijverheid en kunst is 

niet voldoende, die van het scliilderUenknblnet zal vermoedelük te wensohen overlaten, omdat z|) slechts aan een 

kant van hot dak kan worden aangebracht, daarbü zal zulks vim bulten zichtbaar zün en in het aangenomen stelsel 

van dakon niet tot vortraaling strekken. 

Doursncden. Do verhouding der binnoiiordonnantle Is goed en het aangenomen gonre consequent doorgevoerd. 
De gewelven over de vestlbulu en do trap z|)n niet fraai. 

Gevels. Deze zijn mot smaak ontworpen on bezitten nenlge originaliteit, ofcehoon z|) niet het karakter uit-

nitdrukken van een musouin. Enkele details zl)n oohtor niet gelukkig van vorm. 

Teelten merk. Het teekenwerk is goed uitgovoerd. 

N0 . 18. Mono (29) 

Plan. De opvatting, dat het gebouw aan matige oiROhen moest voldoen, is goed begrepen; evenwei kan het 

gevoelen niet worden gedooid dat inomi;nentalitoit inzonderheid wint door strenge syinmolrle en dat daardoor het 

gebouw zich gomakkolük laat onderHohoiden van particuliere bouwwerken. De belde toegangen in den zijgevel mogen 

de doelmatigheid bevorderen, het aanzien van den gevel heelt er niet iiU gewonnen. 

Het trnpportaal der verdieping hu.i minier behooren to zUn, hier is al te veel besoheldenbeld aan den dag gelegd. 

Dnrrtneden. De archlteotonisohe ordonnantie is goed en de verlichting zeer good- aangebracht. 
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Gevels. Er is iets ia de verhouding tasschen rez-de-chaussée en étage dat niet aangenaam aandoet, de étage 

had meer behooren te domineeren. Het avant-corps is het minst geslaagd, de pignon is te onbeduidend en te gewoon 

van vorm. Indien het de bedoeling is om de bovengedeelten der vensternissen van den voorgevel met glas te 

bezetten, dan wordt daardoor de opvatting der verlichting minder Juist. Overigens is de architectonische behaade-

ling smaakvol en verleent deze aan het geheel een ernstig karaktiT. 

Teekenwerk. Zeer goed. 

N 0 . U . NEO. 

Plan. De distributie is over het geheel goed opgevat, inzonderheid kan dit gezegd worden met het oog op de 

afdeeling bouwlragmenien en de zaal voor nijverheid en kunst. De tcliilderyenzaal jn twee afzonderlijke deelen, is 

niet zeer geschikt voor het plaatsen der stukken. V«stiBule en trappenhuis zjjn flink ontworpen. De portierswoning 

kan geacht worden goed te zgn gelegen en de wflzigiiig by variant voorgesteld, niet als eene verbetering worden 

aangemerkt. 

Doorsneden. De vervaardiger heeft zyn ontwerp logisch en constructief uitgewerkt. 

Gevels, linze zgn in den aangenomen styivorm consequent en niet gratie behandeld. De beide iraptorens zyn 

minder gelukkig; een ervan doet zelfs schade aan het ensemble en is dan ook wyselijk daar weggelaten, waar dit 

gebrek het meest in het oog zou vallen. 

Teekenwerk. Zeer goed. Perspectief uitstekend. 

N°. 15. GBTBBKKND WAPBN. 

Plan. De distributie is pittoresk en tevens doelmatig. De bouwfragmenteri zyn uitstekend geïnsialleerd. De 

verlichting der schilderyenzaal laat te wensohen over. De wcnina van den portier is onnoodig ruim. 

Doorsneden. De binnen-ordODnantie is smaakvol en harmonieus. De schilderyenzaal kan geacht worden het 

minst te zyn geslaagd; hare hoogte is te groot. 

Gevels. Deze vormen een p i t tomk ensemble in den juisten ziu en het karakter van museum treedt op den 

voorgrond. By het groote onderscheid in de verschillende partyen is toch het evenwicht bewaard gebleven. Of 

echter de groote afwisseling overal tot practische constructie de mogeiykheid verleent, valt te betwytelen. De ge-

heele conceptie heeft belangryke architectonische waarde. 

Teekenwerk. Uitmunteni. 

Het resultaat van haar onderzoek, waaruit vorenstaande opmerkingen zyn voorgekomen, is, dat de Jury een

stemmig is in haar besluit en voorstelt den prys van één honderd gulden met diploma toe te kennen aan n 0 .15 , motto 

een geteekend wapen, en de premie van veertig gulden met diploma aan n0 . 14, motto iVco. 

Leeuwarden-Groniagen, April 1891. De Jury. 

J . E . G. NOOBDBNDOEP. 

L . M. MOOLENAAB. 

H, H. C E A M E E , ftapporleur. 

P r i j s v r a a g E . B r a u d s m a . 

De Brandsma-Réclame-Prijsvraag, heeft een finale gekregen. Ingevolge program § i6 

waarbij de prijsuitschrijver het recht had na de jury uitspraak zijne eigene keuze te be

palen onder al de ontwerpen viel de heeren S. Witkamp en N. van der Waay de eer 

dezer persoonlijke keuze te beurt. 

Hun ontwerp onder het motto Tao Ming ingezonden verkreeg de prijs van vijf honderd 

gulden. Alle ingekomen teekeningen zullen in de houten loods op het Damrak, zoo 

bijzonder daartoe geschikt, worden tentoongesteld en beloofd eene belangrijke tentoonstel

ling te worden. 



Vademecum der Bouwwakken 1891 



et w 

S5SS2SES^5" , ' \''', ̂  "" '""^^E 

x Mnl.i' npganamen en jaLaskBnd door A.Hofmwi-

Vademecum der Bouwvakken 1891. 
ö* Jaargang. .CltotoUth. 'WojuorA Woftu. knah 

Afl 11 Plaat 14 



M 12. Z E S D E J A A R G A N G . 4 Juni 1891. 

B O U W K U N S T . 

Ontwerp van een «resmeed IJzeren brngleaninff, 

door W. J. BRAWDTS. 

(Bij de plaat.) 

te geachte ontwerper van de gesmeed ijzeren brugleuning heeft ons weder een 

met vaste hand geteekend onderwerp toegezonden, waaraan wij gaarne plaatsruimte geven 

De opvattmg eenvoudig en tevens sierlijk, die zoo dikwerf bij de toepassing van gesmeed 

yzer by velen tot overlading overgaat, is hier volkomen vrij daarvan, het voldoet en draagt 

daartoe met weinig de artistieke wijze bij waarop de Heer W. J. Brandts zijn teekening 

weet te omkleeden. Ook de vele details geven als constructie aan het onderwerp waarde. 

De feestelijke Terwetkominir fe Amsterdam. 

Amsterdam heeft weer een paar dagen achter den rug, waarop de oranjezon in allen 

luister gloorde- De eerste tocht van de beide Vorstelijke personen naar de hoofdstad des 

rijks, laat aangename herinneringen na. Zulk een tijd brengt gewoonlijk groote bedrijvig. 

he.d met .ch . Op een feest moet de tooi daarmede in overeenstemming zijn en het bezoek 

vormde een feest in den waren zin des woords. Die tooi roept de kunst aan het werk, en al 

'J 
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wat scheppen kan, draagt een steentje bij om den luister te verhoogen. De bouwmeester 

heeft handen vol werk om alles naar behooren te denken en te regelen, een werk, dat 

met het oog op het feit, aangenaam en tegelijk van dien aard is, dat hij al zijn kennis 

wel zou willen nederleggen aan den troon, die hij tot ontvangst moet waardig maken. 

Het hoofdmoment is de versiering van de Nieuwe kerk. Zoo ooit een gebouw geëigend is 

voor iets van dien aard, dan is het juist die kerk. Het aanwezige werkt reeds zooveel mede 
/ om den luister te verhoogen, dat de ontwerper zich slechts tot de onderdeelen behoeft te 

bepalen. Het rijke koorhek kreeg een Zaterdag-avondbeurt. Het groen en brons, dat de 

tijd er aan gehecht had, verdween onder de poetslap en als herboren staat het meester

stuk daar om den achtergrond te vormen van de zetel, waarop de Vorstelijke personen 

zijn geplaatst. Machtige werklieden uit het verleden, wat hebt gij ons een meesterlijke proeve 

van uwen arbeid nagelaten, die nog even frisch, en even kunstvol toont, als of pas gisteren 

de laatste hand er aan gelegd was. 't Blijft immer fraai en het was een goede keuze, bij de 

feestviering, om een dergelijk overblijfsel onzer kunst zulk een belangrijk deel daarvan te 

verleenen. Wat had het heden gedaan ? De trotsche pijlers waarop het kapgewelf rust en 

waarop de tijd, de witkwast de baas had doen spelen waren allen tot en met de kapitee-

len in kleur verborgen, 't Was een goede keuze doch die bij de uitvoering mislukte. 

Men bond ieder dezer pijlers in een kleurige zak. Daar zijn er onder die tot ruggesteun 

voor de kerkvaders dienen, waardoor een groot deel achter bank en luifel is verborgen, 

en alleen het boveneinde zichtbaar wordt. Die korten nu waren even als de anderen inge

pakt en was hun ondereinde van een soort basement voorzien, dat op de houten luifel droeg 

waardoor elk hunner, als een ongelukkige onder de broeders .stond aangeteekend, tegen

over de ranke verhoudingen daarom heen gegroepeerd. Al het rijzige ging verloren en 

een vreemd effekt maakten die zwaarmoedige pijlers. 

Dat had alles minder in het oog gevallen, maar zooals bekend is zijn die pijlers 

door velerlei verdeelingen afgewisseld. Dat neemt juist daarvan het plompe, wat de ronde 

vorm van die afmeting eigen is, weg. In plaats nu van iedere colonnet op zich zelf te 

omvatten, waardoor licht en donker de massa had doen breken, bond men het doek om 

de meest vooruitstekende punten en daar deze niet op de cirkelvorm berustten, was het 

moeielijk dit aantevullen en had iedere pijler een vorm op zijn eigen houtje, die lang niet 

op sierlijkheid kon bogen. Daarbij werd de zoo aaneengebonden massa zoo plomp, dat 

het waarlijk jammer is dat niet wat meer zorg en een luttel overleg zich hadden aangesloten 

om de fraaie lijnen die pijlers eigen meer terug te geven en deze bovendien niet zoo 

vreemdsoortig af te knotten. Kapiteelen, die op dergelijke wijze niet konden worden ingevat, 

zouden de storing nog erger maken, zij waren daarom maar behouden en nu zag men 

olifanten van pijlers met de kruin van een haas. 't Was een echte spraakverwarring. 

Dat moge nu plaats vinden bij eene versiering door ongeoefende handen aangevangen, met 

een slecht gevulde beurs, maar dat was hier niet het geval, waarom de tooi die goed 

had kunnen zijn weinig voldeed. Ook de poorten ter eere der ontvangst aan het 

terrein der eerste steenlegging opgetrokken, verdienen geen premie. Amsterdam heeft 

betere poorten van dien aard gekend. Wat staken met kruisschoren en opeengehoopt 
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groen is zoo schraal mogelijk en meer was het niet. Wanneer het levendig rood wit en 

blauw en de oranjevaan daar niet hadden doorheen gewaaid, waarlijk men zou gelooven in 

onze plattelands steden de plaats eener land bouwtentoonstelling te zien, eerder dan de 

verzamelplaats waarop Neèrlands jeugdige Koningin hare eerste daad voor het volk zou 

verrichten. Nog menigwerf wenschen wij de liefde voor ons vorstelijk huis op dergelijke 

wijze zich te zien uiten, maar verdient het dan overweging dat wat meer studie en wat 

«deler vormen toonen, dat men weet welk een adeldom al die opluistering betreft. 

De naatschappij tot bev«rderiiir der bouwkunst. 

Het aantal algemeene vergaderingen is met een vermeerderd en No. 63 passeerde. 

Van geen overgroote belangstelling gaf deze getuige, want zoo wel op de vergaderavond 

als den volgenden dag was het bezoek zeer gering. Gewoonlijk zijn de Amsterdammers 

die de eer genieten de Maatschappij bij hun gehuisvest te zien, niet gul in het bezoeken 

der vergaderingen. Men zou gelooven dat zij uitgesloten zijn. Toch verdient alles een 

ruim bezoek. Wij willen in geen uitvoerig relaas treden omtrent alles wat op de bijeen-

kotósten is verhandeld, te meer, daar de tijd reeds wat ver verstreken is en hiervan reeds 

elders mededeeling is gedaan. De Maatschappij blijft bestendig in haren bloei. Het 

aantal leden nam niet toe, de inkomsten vermeerderden eenigzints, zoodat de balans 

hierdoor in evenwicht bleef. Het is voor ons land zeker wel het toppunt dat het ledental 

heeft bereikt. Voor hen die aan het bouwvak verbonden zijn en nog niet tot het aantal 

behooren, zijn dikwerf de kosten van lidmaatschap te hoog, te meer, daar hun werkkring 

bescheidener van aard is. Anderen zijn er die zich niet aansluiten omdat zij concurrentie 

trachten te vormen, dat even goed kan geschieden wanneer men het goede dat overal 

gevonden wordt, weet te waardeeren en te steunen, de grondslag voor alles is toch gelijk. 

Dezulken zijn in de gelegenheid om steun aan te brengen, en is het jammer dat zij niet 

een breedere opvatting van het leven hebben, om dien steun te schenken, 't Kan echter 

verkeeren. In het belang van iedere vereeniging of maatschappij is het wenschelijk. 

Wanneer eene maatschappij zooals het volgend jaar zal blijken, vijftig jaar achtereen

volgend zich heeft weten staande te houden, heeft zij op de algemeene waardeering recht, 

is het zaak dat alle kleinsteedsche denkbeelden over het mijn en dijn verdwijnen, om 

plaats te maken voor dat, hoe kunnen wij de kunst langs alle mogelijke wegen verheffen. 

De eerste vergaderavond had in zooverre belang dat men er aan dacht Delft als de 

plaats van bijeenkomst te bestemmen voor de najaarsvergadering. Alhoewel de belang

stelling juist in de stad, waar de bakermat onzer tegenwoordige kunst is, tot het onzicht--

bare is gedaald, geen aanmoediging vormt, is het te hopen dat de rekening hiermede 

faalt, en dat de eenmaal afgestorvene Delftsche afdeeling, herrijze, wellicht brengt haar 

wederkeeren bloei en leven mede. Juist aan de bestuurtafel, is al wat aan de Polytech

nische school gekweekt is, in hoofdzaak vereend, men zou dus mogen verwachten, zoowel 

van leeraren als leerlingen die de school vormen, dat zij zich onder de vaan, door de 
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oudleerlingen dier school hoog gehouden, zullen scharen, en dat is heel sober het geval. 

Juist dat samentreffen kan het rad doen wentelen, en wij zien de najaarsvergadering-uitkomst 

belangstellend tegemoet. Als onderwerp voor de vergaderavond behandelde de Heer 

P. van Capelle, Ingenieur-Electricien te Rotterdam, het electrisch licht. 

Om de vele bezigheden die zulk een verslagavond vorderen, was het zeker wenschelijk 

geweest, dat een talrijker opkomst op een gewoon vergader-oogenblik daarvoor was weg

gelegd, nu toonde alles eenige gejaagdheid. De spreker kwam laat in de gelegenheid. 

De minuutwijzer vloog in het oog der elders wonenden als een razende over het klokje» 

tot het eindelijk haast u het getal der aanwezigen dunde. De voordracht was echter 

buitengewoon. Wij zijn nog wel eens in de gelegenheid wat te hooren, maar de gemak

kelijkheid waarmede de Heer P. van Capelle een hoogst moeielijk technisch onderwerp 

weet te behandelen, de daarbij humoristische opvatting die als poëzie het prozaïsche afwis

selde, maakte dat die bijeenbleven genoten en veel hebben vernomen; hoe electrisch licht 

het meest geschikt door onze groote steden kan verspreid worden. Het onderwerp, zoo 

geheel aan de orde van den dag, gaf licht waar gewoonlijk het weinige onderzoek dat de 

tijd ons daarvoor laat, dat niet geeft en zal dan ook de causerie, want dat was het, daar 

alles van een leien dakje, voor de vuist werd meegedeeld, wellicht nog in drukvorm 

worden bijeengebracht. Wanneer op een winteravond de Heer van Capelle kon besluiten 

zijn werk te herhalen, ook voor hen die geen leden der maatschappij zijn, maar tot den 

werkenden stand behooren, zou hij velen aan zich verplichten. De populaire vorm waarin 

alles behandeld is, waarborgt het succes. 

De volgende dagvergadering deed het rapport der afdeelingen omtrent de gestelde 

vragen deze in hoofdzaak aannemen; alleen het middel om degelijke opzichters bij de 

burgerlijke bouwkunst te verkrijgen, gaf tot verschillende bespreking aanleiding. De een 

zei: laat de staat er voor zorgen, de ander: die kapstok is al zoo vol, zij breekt nagenoeg, 

en nu ook dat er nog bij, een derde keurde examen af, en zoo kruisden de meeningen elkan-

der. Het zal dan ook wellicht uitloopen op het geven van aanmoedigingen na volledig 

onderzoek. Het is den meest praktischen weg. Een examen brengt den besten man niet voor 

in het gelid. - • Zonnen verduisterden, en glimwormen gaven licht op examens omdat 

het toeval de laatsten op den voorgrond plaatste. Het is een gedresseer in het groot, 

en die nu maar voor een korten tijd de meeste ruimte in zijn hersenkas heeft, kan daar 

rijp en groen in werken, om op het uur van het afleggen zijner bekwaamheidsproeven de 

poorten wijd te openen opdat het spannende aan de hersenkas ontnomen kan worden.. 

Daarentegen zal een deugdelijk onderzoek naar den praktischen werkkring, wat toch voor 

een opzichter hoofdzaak is, en op een examen moeielijk bewezen kan worden, er toe voe

ren om den rechten man op de rechte plaats te stellen. Dan zijn de informatiën overal te 

nemen, bij den patroon, bij den aannemer, bij het werkvolk, bij het werk zelf en wanneer 

dat voldingend is, zal over het geheel het plan bevredigend uitvallen. Wij voor ons scha

ren ons aterk bij het wisselen van het woord examtn in onderzoek, en dan verplicht de 

Maatschappij velen. Na de afhandeling der punten werd het oog verder gericht en wel op-

de viering van het vijftigjarig feest, de rooster telde legio van denkbeelden, onder de 
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opgenoemden was het slot ook een tooneelvoorstelling. - Aardig maar hier niet op zijn 
plaats, dat is voor jongere krachten goed, want wat zou het moeten zijn. Pittig en scherp 
wat kunstkritiek, dat mogen de jongeren doen, de jeugd is lichtzinnig, maar als ouderen 
daartoe overgaan wordt het hatelijk en breekt de band. Moet het een treurspel zijn 't 
gaat evenmin, dat kennen velen der oudere bouwkundigen reeds genoeg, hun leven vormde 
200 dikwerf reeds een treurspel. Wat zou het dan kunnen zijn historische tafereelen uit onze 
kunst, 't was zeker 't belangrijkst, maar wil men dat goeddoen, dan is er te veel voor noo-
dig in verhouding tot de krachten, te meer daar de Amsterdamsche afdeeling reeds een 
eigen plan heeft gevormd met de werklieden-tentoonstelling, en de kas daar geen verderen 
steun belpoven kan. 

September zal hierin opheldering geven. Nadat de vergadering uiteenging togen 

velen daartoe uitgenoodigd naar het St. Elisabeths-gasthuis, het ontwerp van den bouw' 

meester A. C. Bleys. Wij hebben reeds meermalen op die stichting gewezen, een monument 

in den waren zin des woords, den bouwmeester waardig. Gemak, lucht, licht, stijl, eenvoud 

soliditeit, wat al eischen, zij zijn allen voldaan. Overal het gesticht en overal en in ieder 

hoekje, het bewijs dat de bouwmeester meer kan dan ruimten binnen muren te vereenigen 

Hij weet die steenklompen tot het leven te roepen en een kunstvol aanzien te geven. De 

kapel alleen reeds, zou menige kleine stad jaloersch maken en zoo ingesloten tusschen de 

hooge muurwand, is het ons alsof wij ons voor de kloosterpoort uit het verledene be

vinden, dat aan alles een eigenaardig karakter geeft, waardoor het zich tot een der beste 

onder onze nieuwere gebouwen doet gelden. Ook de hoofdgevels zijn streng in stijl. Daar 

herleeft de renaissance in zuivere motieven, vormt alles aan den weg een geheel, dat zoo 

voor heden als toekomst lang nieuw en geprezen zal blijven. 

Als naar jaarlijksche gewoonte had de Maatschappij de architecten aangevraagd, tee-

keningen in te zenden voor eene tentoonstelling; daar was ditmaal nagenoeg evenveel als 

de vorige keer. De medewerking is eenmaal karig, maar wat er was was goed. Berlage 

die als het ware de scepter over onze kunstbroeders zwaait en die met zulk een gemak

kelijkheid zijn gedachten op papier weet weer te geven, had er weder veel nieuws en 

goeds; zijn kerkgebouw te Enge in Duitschland, kiosk voor Lucas Bols, zijn talrijke 

schetsen bevestigen den uitroep, dat hij onder de jongeren in de theorie zeker een der 

eersten is; dan hebben wij van Jos. Th. Cuypers, dat juweeltje van een woonhuis met 

schildcrs-atelier in de Vondelstraat en bouwplannen voor die straat, de vele uitmuntende 

teekeningen der Rotterdamsche akademie, die getuigen van een bizondere goede leiding 

in het bouwkundig onderwijs. De talrijke kerken van Dr. P. J. H. Cuypers, als ook die 

van Nic. Moolenaar, die streng van teekening schoone vormen te zien geven. Ouendag, 

Poggenbeek, Muysken en vele anderen sluiten de rij aan die veel belangrijks biedt. De 

Leidsche gehoorzaal, ontwerp van den stadsbouwmeester D. E. C. Knuttel, is er in aller

lei afmetingen en maakt een goede indruk, al toont op teekening het middendeel wat uit 

de kracht gegroeid, in de werklijkheid valt dat minder op, en vormt het gebouw een flinke 

tegenstelling met de Leidsche architectuur van den laatsten tijd. 

't Behoeft geen betoog, dat de tentoonstelling van bouwmaterialen, tegen de algemeene-
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vergadering, ook eens onder handen was genomen. Het leven blijft er aardig in, én het 

zou bijna gelogenstraft worden, waar er enkelen zijn die zeggen dat zulke dingen, 

langdurig onmogelijk zijn. Van den beginne af was de zaal steeds goed gevuld en bleef het. 

Op een paar inzendingen willen wij de aandacht vestigen. De firma Gebr. Koch te Amsterdam 

heeft er vele ornamenten in carton pierre. Dat artikel begint weer meer en meer van zich te 

doen spreken. Carton pierre, er was een tijd voor een veertigtal jaren geleden, toen dit artikel 

overal opgeplakt werd, in de meest magere vormen, deuren, plafonds, spiegels enz. allen 

zaten vol. 't Was eigenlijk naar en wij juichten het feit toe waarbij die plakkunst de 

eeuwigheidsweg opging. Nu is het carton pierre iets anders, vormen in de flinkste op

vatting en in alle metaal-kleuren worden er uit geboren. Dan is het verre te verkiezen 

boven het wekelijke dat de gips aanbiedt. Opmerkelijk fraai zijn d^ gedrukte patronen 

als leder papier, zoo bizonder geschikt voor plafoneering tusschen de balken. 

Het is wel de moeite waard ïich eens te overtuigen, van wat wel van carton pierre 

gemaakt wordt, sa die het ziet voelt zich aangetrokken tot een proefname, want alles 

getuigt van zulk een groote zuiverheid in bewerking bij smaak in vorm, dat den bouw

meester de toepassing niet schaadt. De firma Jan Hamer & Co., die steeds door hare veel

vuldige en goed ingerichte prijsnoteeringen de aandacht vestigt op hare artikelen, heeft er 

een aantal model liften voor personen, lasten enz., die vindingrijk in een zitten, en onver

beterlijk loopen. Van Boyles luchtzuiger, waarvan het wonder is dat deze nog niet op elke 

woning staat, om de doelmatige werkking zijn er talrijke in alle grootte aanwezig en 

vorderen ook die nadere kennismaking. 

De firma Van den Berg & Co., die bij talrijke lampen, verwarmingstoestellen enz. 

ook een nieuwe inrichting tentoonstelt, waarvan het aanwezig model met de naam van 

twee persoons-urinoir bestempeld word, heeft met de inzending van dit laatste eer in

gelegd. Waarlijk een verblijf in zulk een wandruimte zou tot genot overgaan. Zoo 

weten de heeren alles met marmer te omkleeden en zuiver te houden, dat alle onaan

gename dampen die werktuigen eigen, verdwenen zijn. Een glazen kastje boven de in

richting geplaatst, vult zich automatisch met water, is het afgeloopen dan vult het zich 

weder aan en vormt op die wijze zoo iets gelijk aan de eeuwigdurende beweging. Is het 

aangevuld, dan stort het zich met kracht weder uit en alles is zoo schoon gereinigd als 

maar mogelijk is. Dat gaat steeds zoo voort en zou het raadzaam zijn dat voor groote 

cafés de eigenaars eens wat tijd er af namen om die inrichtingen te bestudeeren, zij zouden 

een heilzame verbetering vormen. Het is het meest verbeterde van dien aard dat wij tot 

heden aantroffen, terwijl de prijs in verhouding tot de kostbaarheid van materiaal niet 

hoog is. Het is zaak om de uitgebreide prospectus, een boekdeel als het ware, eens aan 

te vragen. Op breede schaal is daarin alles in het licht gegeven en bij geen enkel die 

bouwt mag hij eigenlijk ontbreken, te meer daar deze op aanvrage kosteloos wordt ver

strekt, dan ook valt er uit op te maken, hoe omvangrijk dat onderdeel onzer praktische 

kunst is opgevat, wat een waarborg voor het goede is. 

Ook de gebakken steen van Dericks en Geldens te Druten bij Nijmegen is merk

waardig, daaronder treft men van allerlei aan. Met een sterk glazuur overtrokken en 
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velerlei kleur tegen de buitenlucht bestand, wisselen paneelen, figuren, tegels, steenen, 

lijsten enz.elkander af. Alle fragmenten die in handen van een ervaren bouwmeester zoo 

veel kunnen geven om iets werkelijks schoons te vormen. 

Dat is het juist wat in de Duitsche baksteenbouw zulk een groote afwisseling brengt, 
en het verwondert ons waar eigen bodem zooveel daartoe aanbiedt, dat deze toepassing 
nog zoo gering is. Tusschen onze kleurige steen maken die anders wel wat harde tinten 
juist een goed verschil. 

Voor het heden hebben wij de Maatschappij herinnerd, daar is en blijft veel goeds, 

moge daarom een onverdeelde steun voor haar weggelegd zijn. Alleen de massa geeft 

kracht, en al zijn die krachten verdeeld, eens kunnen zij toch wel te zamen komen-

gebeurde het, veel zou van al dat gedrijf vervallen, wat onze kunst nu eigenlijk ten 

verderve strekt en waarmede wij uit den officiëelen pot gespijzigd worden. In deze richting 

valt nog veel te hervormen, krachtdadige aansluiting maakt het mogelijk en daardoor 

wordt de kunst vrij om hare vleugels uit te slaan, overal waar zij het goede vindt om 

tot zich op te nemen. 

Een onderzoek naar de fflpsdeelen. 

Zooals wij in een vorige aflevering aantoonden, treedt de gips in allerlei vormen 

meer en meer voor den bouw op. De gipsplanken die ook hier te lande zoo soliede 

vervaardigd worden, zijn in Duitschland allen volgens het systeem Mack en voldoen daar 

voor velerlei bestemming uitmuntend. Koude en en warmte weerstaan zij zonder hindernis 

of daarvan eenig gebrek te ondervinden. Het koninklijk proefstation voor bouwmaterialen 

te Berlijn-Charlottenburg, nam 16 Maart 11. een proef die voor de deugdzaamheid pleit. 

Twee huisjes waarvan een uit hout met gipsdeelen zaamgesteld was, het andere van 

gegolfd plaatijzer en gipsdeelen moesten voor de proefneming dienen. De gipsdeelen 

waren met een laag van kalkmortel en gips overstreken, ter dikte van o.io mM. Om 

de temperatuur te kunnen vaststellen waren de navolgende metalen in de huisjes ge

borgen, die allen de daarachter opgenomen smeltbaarheid hadden. Aluminium 6200 C. 

800 deelen zilver en 200 deelen koper 850° C. 950 deelen zilver en 50 deelen koper 

9000 C. 950 deelen zilver en 50 deelen platina 11000 C. In de huisjes was een stapel 

pijnboonenhout opgestapeld, die goed met petroleum gedrenkt was. Om n uur werden 

beide stapels in brand gestoken en was het toenemen der hitte en vlam van beiden 

nagenoeg gelijk. 

Na dertig minuten branden begonnen de voegen wat op te scheuren, waarschijnlijk 

doordat daarin nog vochtdeelen aanwezig waren, doordien zij pas kortelings waren gesloten. 

Bij het ijzeren huisje liet na vijf en dertig minuten een deel van het dak los, hetgeen 

waarschijnlijk daarin zijn oorzaak vond dat de ondervlakte der gipsdeelen, die tegen het 

ijzer kwam niet ruw genoeg was om te hechten, of wel dat de specie waaruit de laag 

bestond niet genoeg aangetrokken was. 
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Na echter nog vijf en dertig minuten de proef te hebben voortgezet, hadden bij hét 

«indigen de gipsdeelen nog zulk een sterkte, dat een tamelijke belasting met steenen of 

het gewicht van een persoon geen aanleiding tot breken gaf, hoewel zij 1.20 M. vrij lagen. 

De gipsdeelen 3 c.M. dik waren .geenszins getrokken, terwijl zij zoodanig de hitte afsloten, 

dat licht ontvlambaar papier tegen de buitenwand gelegd, volkomen bewaard was gebleven, 

hoewel de hitte daar binnen tot loco' C. gestegen was geweest, want de metalen tot 

die van 950 deelen zilver en vijftig deelen koper waren allen gesmolten, het opvolgende 

nagenoeg. Uit de proefneming blijkt opnieuw dat de vinding uit de laatste jaren veel 

in zich bevat dat aanbevelenswaard is; zij sluit gevaar buiten, terwijl voor het tegen

overgestelde van warmte, voor het koel houden, zij even geschikt is en voor bewaar

plaatsen, ziekenbarakken of wat ook, dus zeer nuttig zijn. 

Eeu nieuw soort m»", femakkeiyk daar te itelleu. 

Een lijm om metaal, porcelein en allerlei aardewerk v^et elkander hecht te verbinden, 

bestaat volgens Dr. E. Wagner uit het volgende. Twee kan zoete melk laat men door 

wijnazijn trekken. Zoodra de melk afgekoeld is neemt men het gehotte deel er af en 

voegt er het eiwit bij van 4 of 5 eieren. Aan dit mengsel voegt men ongebluschte 

kalk toe, en roert het met een lepel flink dooreen. De nu verkregen lijm in de lucht 

gedroogd weerstaat de meest mogelijke hitte zoowel als vorst. Het middel dat eenvoudig 

is en geene groote uitgaven verelscht, kan wellicht dienen. 

Prljsvrujren in Noonregen. 

Onze Noordsche naburen sukkelen ook al met het artikel prijsvragen. Reeds lang 
heeft men er op gewezen dat de regeling daarvan te wenschen overliet, doch daar alles 
bij het oude bleef, schijnt de oppositie haar hoogste punt bereikt te hebben. Het Teck-
nick Ugeblad, orgaan der Noorweegsche bouwmeesters-vereeniging, heeft dan ook niets 
geen nota genomen van eene prijsvraag, uitgeschreven voor het ontwerp eener kerk te 
Hammerfest, omdat het programma sprak noch van stijl, plan, ligging, aantal teekeningen, 
schaal, tijd van inlevering, juryleden, belooningen enz. Waarlijk, dat is een model onder 
de prijsvragen en is het bij ons dan nog heilig. Nu hebben de Noorweegsche bouw-
meesters eenparig besloten niet op de prijsvraag te zullen inzenden, alvorens geheel nieuwe 
bepalingen daarvoor in het licht gegeven zijn. 
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B O U W K U N S T . 

H a f a i U n m e t B « T e n w o n ! nir« 
door L. SMIT. 

(Bij de plaat.) 

et magazijn met bovenwoning is een ontwerp van den heer L. Smit te Nijmegen. 
De ingangen zijn twee Meter terug geplaatst, om daardoor aan den weg eenig terrein 

te hebben, dat vrij blijft voor het laden en lossen der artikelen, waardoor dit geene 
ruimte van het trottoir vereischt. Het is een rustige gevel, waarbij de motieven der oude 
kunst, waarvan Nijmegen zoo talrijk voorzien is, zich zeer goed aansluiten. Ook is de 
indeeling met zorg geschied en flink geteekend. 

A I u in I n i n in. 

Tot de nieuwere metalen behoort het aluminium. Het ontstaan daarvan is nog zoo 
kortstondig, dat wel is waar , gedurige uitbreiding der aluminium-industrie plaats heeft, 
maar deze nog lang niet geeft wat het moet en kan worden, een der goedkoopste, fraaiste 
en tot alle doeleinden geschikt metaal. Toch is eene belangrijke schrede op dien weg 

« 
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•oorwaarts gedaan, door de oprichting van de aluminium-fabriek te Neuhausen in Zwib« 

Ierland. Het was in de jaren 1807 en 1808 dat Sir Humphrey Davy, de beroemd^ 

jïngelsche scheikundige zich bezig hield, Aluminium, uit aardstofTen op te lossen waarin 

dit met koolzuur verbonden is. Door middel van galvanische strooming trachtte hij die 

deeleri af te zonderen, maar al zijne pogingen bleven slechts met gering succes beloond. 

Een twintigtal jaren later gelukte het professor F. Wohler uit Göttingen, langs zuiver 

scheikundigen weg beter tot het doel te geraken, maar ook dat nog was en bleef weinig 

bevredigend. E. S. C. Deville, een Franschman, die weder na een ruim tijdsverloop de 

zaak opvatte, slaagde volkomen in zijne onderzoekingen om het metaal geheel zelfstandig: 

af te zonderen, het groote bezwaar dat bleef, was de groote kosten die voor de zamen-

stelling vcreischt werden. Een kilogram namelijk kostte ongeveer duizend gulden, zoodat 

de vinding er was, maar op die wijze de toepassing onmogelijk werd. Door het Rijk en 

bok door Napoleon III gesteund, was echter Deville die kostbare proefneming mogelijk 

gemaakt en het eerste voorwerp uit het nieuwe metaal gevormd, was de kinderratel voor 

de jonge Napoleon. Deville arbeidde echter steeds voort, hij wist het zoo ver te brengen 

dat de prijs voor de samenstelling steeds geringer werd en eindelijk op 150 gulden per 

kilogram terugliep. Daar treedt de elektrotechniek met hare hulp op en sints dien tijd 

is het meer en meer waarschijnlijk geworden dat het aluminium overal eene eerste plaats

onder de metalen zal gaan innemen. Aluminium kent niet die weerstands eigenschappen 

tegen chemische invloeden als de edele metalen, maar het weerstaat de inwerking der 

lucht, water, zwavel- en salpeterzuur, zwavelwaterstof, wat ijzer, koper en zilver niet 

kunnen. Het laat zich daarbij gemakkelijk bewerken en in allerlei vormen hameren eik 

heeft een zeer gering specifiek gewicht. 

De prijs is nu reeds tot tien gulden per kilogram gedaald en met de vrij groote 

fabrikatie waarmede men aanvangt, zal zich dat ongetwijfeld nog steeds blijven wijzigen. 

De val van den Rijn wilde men aanvankelijk voor die nijverheid 15.000 paardenkracht 

ontnemen, doch dit werd voorkomen om het natuurschoon niet op te offeren. De fabriek 

is nu opgericht te Laufen bij Neuhausen en dient eene vertakking van den Rijn om 4000 

paardenkracht te leveren. Alles heeft zich zoodanig maatschappelijk gevormd, dat men 

met vertrouwen de toekomst tegen gaat en gelooft'aluminium aan ijzer in prijs eenmaal 

gelijk te kunnen doen worden. Wordt dat bereikt dan heeft onze eeuw een werkelijk 

schoone vinding op het metaalgebied aangewonnen. 

Aluminium is niet zoo glanzend als zilver, doch vaster. Met loog en zeep ingewreven 

neemt het een eenigszins blauwen gloed aan, wat voor versiering van enkele deelen 

aangename wisseling geeft. Aluminiumbrons neemt bij 3 "/„ de kleur van roodgoud, bij 

5 0/0 dat van dukatengoud aan. De tint gaat bij steeds sterker gehalte meer en meer tot 

wit over. Het specifiek gewicht is gegoten 2.64, gewalst 2.68, getrokken 2.70, heeft alzoo 

V» van het gewidit van ijzer en 'U van dat van zil»er. Ook om deze hoedanigheid, gering 

gewicht, heeft, bij de vele goede eigenschappen als deugdzaamheid, gemakkelijke verwer

king en aangename kleur, het metaal bijzonder veel waarde voor de kunstnijverheid. 
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Het steeds toenemend jrewicht Tan spoorweRwasicoiis. 

Het zoeken naar goedkoope expeditie is in den laatsten tijd oorzaak geweest, dat de 

goederenwaggons steeds meer grootere laadruimte verkregen. Nu geeft de statistiek aan 

dat een gewicht van 10 op die wijze tot 12.5 is verhoogd. Ongetwijfeld ondervinden 

de maatschappijen hiervan het voordeel, maar geeft dit toch wel wat te denken voor de 

vele spoorbanen, die over onze groote rivieren loopen. Ieder jaar nemen, door de inwerking 

van weer en wind, de krachten wat af en het gewicht dat er over gaat neemt steeds toe; 

óp die wijze breekt de verhouding en zal door den tijd zeker van nadeeligen invloed zijn 

op de kapitale werkstukken, die wij steeds met zooveel eerbied beschouwen. Het zou 

daarom wel overweging verdienen dat een onderzoek werd ingesteld wat voor gevolg die 

grootere belasting heeft. Gaat men met de spoorwegmaatschappijen te rade, dan zou geen 

oppervlak voor hen te groot zijn, met draagkracht houdt men echter geen rekening, en 

de grenzen steeds meer overschrijdende, is het slot de vernieling van de bouwwerken, die 

magtigc reuzen uit onzen tijd. Dat kan voorkomen worden door het egoïsme der maat

schappijen te beperken en meer op de algemeene belangen het oog te vestigen. 

Ontwerp voor een derde evangrellRche Kerk Ie TfioBbadeii) 
door JOHANNES OTZEN. 

De bouwmeester Johannes Otzen te Berlijn is voor velen geen onbekende, wij waren 
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sluit zich weder gunstig bij diens vele ontwerpen aan, maar het geeft bovendien een aanwijzing" 

hoe en in welken stijl Protestantsche kerken kunnen gebouwd worden. Tot heden gaf elke 

prijsvraag een andere oplossing aan de hand, ieder kerk-ontwerp van. dien aard bood iets 

nieuws en getuigd van het streven naar oorspronkelijkheid; doch met dat al kwam er 

weinig voor den dag dat als een bepaalde richting op dien weg kon gelden, zooals bij 

vele onzer katholieke 

kerken is waar te ne

men. In Otzen's ont

werp is veel dat daar

voor aanbeveling ver

dient, het is een terug

keer tot de op zuiveren 

romaanschen grondslag 

berustenden bouwstijl, 

waarvan nog zoovele 

fraaie overblijfselen-

vooral in Duitschland 

aanwezig zijn. 

Het plan heeft een 

vierkant tot grondslag. 

Daaromheen groepee-

ren zich de vier uit

bouwen. Ten oosten 

is de plaats voor de 

zangers, daarbij is ook 

het orgel en vereenigt 

zich dit al met het ge

deelte door de koren 

ingenomen. Eigenaar

dig zijn de toegangen 

tot den preekstoel aan 

den wand dezer hoofd

ingang verbonden en vormt dit zooals de doorsnede doet zien, een fraai en groot deel 

der inwendige architectuur, waartoe ook het altaar medewerkt. Deze wijze van opvatting 

doet de plaatsen die voor de orgelspelers of andere muziekbegeleiders zijn ingenomen, 

geheel verborgen houden. De' ingangen zijn zoodanig gevormd, dat de tocht niet kan-

binnen dringen ; zij zijn inwendig 4 in getal, twee. naar de galerijen en twee naar het 

kerkruim. Het overige is uit plan en doorsnede duidelijk op te maken. Het gevelaanzicht 

doet zien, dat op een verhoogd terras de kerk is opgesteld. — De toren ontwikkelt zich 

in twee deelen. Met de aangebrachte versiering, zoowel van beeldhouwwerk als geschil

derd glas, maakt het geheel een aangenamen indruk, en Wiesbadens kerkgebouw levert 
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daardoor eene belangrijke bijdrage tot de geschiedenis van den bouse onzer bedéndaag-

sche protestantsche kerken. 

H u l B v 1 {J t . 

Wij zijn allen bekend met de fraai gesneden stoven, klompen en zoovele andere arti

kelen die in onze vischersdorpen worden vervaardigd wanneer de vischvangst gesloten is,, 

en dan toch op de een of andere wijze moet getracht worden iets te verdienen. Die kunst,, 

want dat is het in zekere mate, heeft in den laatsten tijd veel aanmoediging ondervonden. 

Wij herinneren daarbij aan de fraaie collectie houtsnijwerk, die in het gebouw der Maat

schappij tot bevordering der bouwkunst is geëxposeerd geweest. Wat wel eens jammer 

was, 't was dit, dat de keuze der versiering niet altijd even gelukkig was. 't Bleef bij het 

rechtlijnige zonder meer. Nu waren wij onlangs in de gelegenheid met iets nieuws kennis 

te maken. De heer D. C. Molenkamp, Kalverstraat No. 165 te Amsterdam, wiens ruim 

magazijn een overgroote keuze van allerlei gedreven ijzerwerken, ijzerkramerijen enz. bevat, 

heeft tegen billijken prijs in den handel gebracht een aantal platen met versieringen, 

geschikt voor dergelijke houtsnijkunst. Flink geteekende en gedachte onderwerpen. Gewoon 

zich zelf te helpen, sneed hij persoonlijk eenige artikelen, om te kunnen doen zien met 

hoeveel gemak iemand die liefhebberij heeft, wat van dien aard kan daarstellen. Waarlijk 

dat is verrassend. Daar zijn zaken die zeer nauw aan de nijverheid verwant, toch eigenlijk 

als kinderspel geleerd worden. De Richter's bouwdoozen leeren de jeugd al spelende 

bouwen, maar tevens geven de goedgekozen modellen aanleiding dat de smaak en het 

denken zich al spelende ontwikkelen. Menig bouwmeester is zoo uit de wieg gekomen. 

Datzelfde wenschen wij aan te voeren ten opzichte der modellen voor houtsnijkunst. Het 

is voor onze jongens die gaarne wat willen doen, een dankbare bezigheid; het oefent 

het oog, vormt de smaak en geeft in de huishouding menig voorwerp dat er anders 

nooit zou gekomen zijn. — Kan het dus ter eenre strekken om onze min geoefenden op 

een beteren weg te brengen, waardoor wat zij maken meer voldoet en aftrek heeft, en de 

vele stoven zich wisselen kunnen met andere nuttige artikelen ; ook voor hen die ambitie 

hebben, is het eene bezigheid die bij verpoozing tegelijk iets voort doet brengen. Meerdere 

bekendheid alleen kan daartoe doen geraken, waarom wij gaarne op dit zoo eenvoudig 

doch werkelijk goed artikel de aandacht vestigen. 

Spleicelglas spoedltr te beoordeelen. 

Om te zien of spiegelglas helder is, kan men niet beter doen dan een witte zakdoek, 

papier of iets anders voor het glas te houden. Is de kleur niet zoo wit als het voor

gehouden voorwerp en iets daarvan afwijkend, dan is het glas ook niet zuiver helder. Die 

proef kan men gemakkelijk toepassen, daar deze ingrediënten altijd wel bij de hand zijn. 



Irts 

Het m a r m o r é i n e . 

Onder de nieuwe vindingen doet in Frankrijk veel van zich spreken, het marmoréine. 

In verschillende gebouwen toegepast ontbrak echter nog het gunstig oordeel der archi

tecten. De vereeniging der fransche bouwmeesters heeft echter na langdurig onderzoek 

o April 1891 een rapport uitgebracht, dat daarvoor zeer ten voordeele strekt en waarbij de 

toepassing bijzonder wordt aanbevolen. — Wat het marmoréine voor een mengsel is, blijft het 

geheim van de uitvinders Robert-Vallin, Hallez & Co., waar het toe dient, om alle opper

vlakten, hetzij van gips, steen of wat ook, te verharden. Plafonds, gipsornamenten enz., 

hiermede overstreken, nemen een hardheid aan waarbij het nagenoeg onmogelijk is eenige 

insnijding te maken, daarbij biedt de oppervlakte de gelegenheid om met water te kunnen 

afgenomen te worden, daar de vochtdeelen volkomen zijn afgesloten. Voor steen, die bezig 

is te verweeren, is het een behoedmiddel om niet op dien weg voort te gaan en is het 

daarom vooral, bij zachte steen, savonnières en anderen, in de laatste jaren veelvuldig toe

gepast, een waar redmiddel dat zij op die wijze kunnen afgesloten worden. De kleur wordt 

er bovendien niet door gewijzigd. 

Reeds op enkele tentoonstellingen vielen er bekrooningen aan ten deel, maar was dit 

niet van zooveel gewicht als het zeer gunstig rapport door de fransche bouwmeesters daar* 

over uitgebracht, dat oorzaak zal zijn, dat de onbekende spoedig overal bekend zal zijn. 

Directeur der inrichting, waar de fabricatie geschiedt, is L. Jammet, architect, 28 rue Des

bordes-Valmore (Passy) Paris. Het is verkrijgbaar in zakken tegen 7.50 francs. ledere zak 

kan aan water 10 kan bijgevoegd worden, en is daarmede 20 Meter oppervlakte te bestrij

ken. De inhoud van de zak gevoegd bij 10 kan water moet 5 k 10 minuten gekookt 

worden. Wanneer het te bestrijken gedeelte zeer slecht van gehalte is, dan moet dit meer 

dan eens herhaald worden opdat alles gofeddoorgedrongen is, terwijl alle stof of onreinheden 

voorat moeten verwijderd worden. Na 4 of 5 dagen is alles volkomen verhard. 

Vrij staande voorwerpen, als beelden enz., doet men het best in te dompelen, en 

daar het middel geen kleur heeft, geschiedt ook geen tintverandering van het voorwerp. 

Over voorwerpen van steen of cement kan de vloeistof koud worden gestreken. De 

verschillende bestrijkingen mogen niet te kort op elkander volgen, 24 uur moet de tusschén-

ruimte zijn. Ook is. het mogelijk eene kleurstof aan te wenden, waardoor tegelijkertijd 

gipsvoorwerpen de aard van steen, terra-cotta of wat ook, oogenschijnlijk kan aannemen. 

Op die wijze kan het Marmoréine in vele gevallen nuttige diensten bewijzen, het vóór

komt het gedurig overwitten, waardoor de vorm verloren gaat, daar met water de opper-

' Vlakte kan afgenomen worden en daardoor alle onreinheden verdwijnen. 

C a r b o l l n e u m N e p t a n . 

Carbolineum is geen onbekend middel meer. Voor een tiental jaren was het vreemd, 

thans komt het in velerlei benaming ter wereld, al naar het fabriekaat. Onze annonces. 
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die op het carbolineum verwijzen, tellen ook die van Carbolineum Neptun, dat vervaardigd 

wordt te Beuel am Rhein, bij den fabrikant A. W. Andernach. Door dien fabrikant nu 

werden wij attent gemaakt op een feit dat wel overweging verdient. Het houtgebruik 

wordt, nu de bosschen steeds minder in aantal worden, natuurlijk beperkt, wil men niet 

binnen kort tijdsbestek al het nog overige natuurschoon hun eigen doen verloren gaan. 

Pe spoorbanen worden op ijzeren biels in plaats van houten aangelegd, in de wijnbergen 

gebruikt men zelfs in plaats van hout ijzeren staven om de wijngaardranken tegenop te 

leiden, en dat alleen om het veelvuldig houtgebruik te voorkomen. 

Maar juist in die wijngaarden zijn die ijzeren plaatsvervangers waarop zich des winters 

zoo vinnig de koude hecht, de vernietigers der ranken, die dan bevriezen, en het ware 

vrij wat beter zich bij het oude te houden al was verrotting dan ook oorzaak dat zij dikwerf 

vervangen moesten worden. Ook daarvoor heeft de tijd echter in het carbolineum een 

zeer uitnemend geneesmiddel gegeven, en het is zonderling dat dit nog niet meer alge

meen in gebruik is toegenomen, om die redenen is eene herinnering wel eens noodig. 

Al wat hout is, door carbolineum gedrenkt, wordt niet door de vocht aangetast tot 

vertering. Teerolie of wat ook strijkt de poriën dicht en het gevolg is dat bij de afsluiting 

der lucht het vergaan niet voorkomen wordt, dat is bij het carbolineum niet het geval, 

het dringt binnen zonder een laag te zetten, waardoor alles bewaard blijft, terwijl de kleur 

aangenaam is. Toepassing van carbolineum zij dus aanbevolen. 

Een blik In bet leve* der Itallaansche bouwmeesters. 

Een der grootste bouwmeesters uit het bloeitijdperk der Itallaansche kunst, was 

Michele Sanmicheli. Hij werd in 1484 te Verona geboren en stierf aldaar in 1559. Vele 

der groote paleizen waaraan Italie's steden rijk zijn, hebben hunne samenstelling aan hem 

te danken. Vooral het innerlijke was daarbij gewoonlijk met groote zorg behandeld, terwijl 

de gevels te monumentaal en daardoor ook een te stil karakter hadden. In het werk, de 

kunst en het leven der kunstenaars, door Pietro Selvatico, vinden wij een gesprek aange-

teekend, dat een eigenaardig licht werpt op de bouwkundige opvatting in die dagen, 

het luidt ongeveer als volgt: 

Eens dat Sanmicheli op de steiger van een nieuw gebouw (men schreef toen 1482) 

stond om de werkzaamheden te regelen, kwam een werkman hem waarschuwen, dat er 

beneden iemand stond die hem spreken wilde. Daar die bezoeken de beroemde man 

dagelijks te beurt vielen, ging hij spijtig over het oponthoud naar beneden. Daar stond 

een jonkman van ongeveer sojarigen leeftijd, het was Georgio Vasari. De kortheid waar

mede de groet beantwoord werd, deed den bezoeker opmerken dat hij niet zeer welkom 

was. Bij de uitroep: Wel Aflchele ben ik zoo veranderd, dat gij een goed vriend niet 

meer herkend, herleefden de oude herinneringen, en kwam het zoo geliefde bouwvak ter 

sprake. 
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De beide vrienden omhelsden en kusten elkander vurig, en kwamen vervolgens tot' 

de wedcrzijdsche vragen naar de gezondheid en den levensstand, die onder oude kennissen, 

welke elkander in langen tijd niet gezien hebben, zoo aangenaam zijn. 

Nadat de eerste blijdschap wat bedaard was, vroeg Sanmfcheli zijn vriend, welk ge

lukkig toeval hem naar Venetië gevoerd had, waarop Giorgio antwoordde: 

,Door tusschenkomst van een vriend, die, hoop ik, ook de uwe is, dewijl hij een man 

van groot verstand en, naar men mij verhaalt, in Venetië zeer geacht is, namelijk Pietro 

Aretino, die, zooals gij weet, uit dezelfde streek als ik vandaan ben, werd ik hierheen ont

boden door de edellieden, die tot eene der Compagnieën della Calza behooren, die welke 

dei Sempiterni genoemd wordt, om de aanstalten te maken voor een prachtig feest, en 

tevens het tooneel waarop een door genoemden heer Pietro voor dat feest gemaakt blijspel 

zal opgevoerd worden. Dit is mijne taak als architect; dan zal vervolgens die als schilder 

komen, want op de wanden en aan de zoldering moet ik vervolgens verscheidene mytho

logische tafercelen en ook allegorieën aanbrengen. Morgen zal ik op de plaats zelve zien, 

wat er te doen is, en indien ik zie, dat het werk voor mij alleen te groot is, dan zal ik 

twee mijner jeugdige medehelpers ontbieden." 

»Om u de waarheid te zeggen, ben ik niet gewoon veel uitstekends te vinden in het

geen van den heer Pietro komt, met wien ik nu juist in het geheel niet dweep; maar ik 

voel mij genegen een goede vriend van hem te worden, dewijl hij u, mijn goede Giorgio, 

tot dit werk heeft uitgenoodigd. Pas «chter op dat hij u, ala^gij aan het best daarvan zijt, 

geen poets speelt. Mocht dat gebeuren, dan zal ik u het middel leeren hem tevreden te 

stellen : dan moet gij mijn voorbeeld volgen en hem, gelijk ik ook gedaan heb, schoone 

karpers en heerlijk fruit zenden, daardoor zult gij zijne kwade tong ten uwen opzichte in 

bedwang houden; want hij spuwt altijd zijn gal uit tegen iemand, die hem niet mild 

beschenkt. Regent het vervolgens milde giften, dan spaart hij niet alleen zijn boozen klap 

maar steekt overal de loftrompet." 
Maar mijn dierbare Michelc I gij zijt te zeer tegen dien braven man ingenomen; ik, 

die hem sedert geruimen tijd ken, sta er u borg voor dat " 
»Laat ons dit gesprek staken, bid ik u, dewijl ik u groote tegenwerpingen zou moeten 

maken, en laat ons liever over u zelven spreken. Sedert wanneer hebt gij Rome en 

Florence verlaten? Ik heb van vele groote werken, zoowel van bouw- als van schilder

kunst, hooren spreken, die gij niet lang geleden daar uitgevoerd hebt, en eveneens heb 

ik gehoord, dat zij u niet alleen grooten roem, maar veel winst hebben aangebracht. Gij 

kunt u voorstellen, hoeveel genoegen mij zulks deed." 
(Wordt vervolgd.) 
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B O U W K U N S T . 

W o o n h u i s Y o n d e l s t r a a t A m s t e r d a m . 
door JOS. TH. OUYPEBS. 

(Bij de plaat.) 

nder de woonhuizen"^ die zich in de Vondelstraat om hunne eigenaardige bouw-

Steo ,̂. ^B/fthw ^<oi^ Jtltl'tlr/.liJ, 

Q. 
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trant als vanzelven aanmelden, behoort ook dit door plaat en tekstfiguren te zien gegeven. 

Hierbij zij opgemerkt, dat het hier geen gewone inrichting van een huis betreft. De familie-

Woning is hier niet in tehuis. — De bestemming is dan ook voor afzonderlijke verhuring 

van kamers aan hen, die i 

nog geen eigen haard ver- i i j 

langen of er voor goed ,^^3 ^J^iLHAtnnnuuluuiii^^atathJrft^ttM ,iiL 

meester zijn ontwerp daar

mede in overeenstemming. Zoo kwam een vereeniging der vormen van stad en land in* 

het uiterlijk, dat daaraan een eigenaardig karakter geeft. De plannen bieden de indeeling, 

de fundeering iets van de constructie, het gevelaanzicht het geheel, en de plaat het voor

naamste gedeelte daarvan op breede wijze gedetailleerd. De heer A. Hofman bracht alles 

in teekening. Op de detail zijn de versierde gedeelten goed te onderkennen, de groepen 

zijn van tegels en leveren deze een frisch en afwisselend aanzicht. — Wij stelden het op-

prijs alles zoo nauwkeurig te kunnen weergeven. 

Een blik in het leven der ItaUaansciie bouwmeesters. 

(Vervolg van bladzijde no.) 

»Ja, ik heb inderdaad in beide kunsten veel gewerkt, en van den Paus en de door

luchtige hertogen van Toscane veel voldoening genoten; maar heb ik met mijne schilder

stukken een niet gewonen lof verworven, zoo gevoel ik mij zelven over de gebouwen 

die ik opgetrokken en die welke ik nog onderhouden heb niet geheel voldaan. Zonder 

schaduw van vleierij, mijn waarde. Michclc 1 zou ik gaarne wenschen op dat gebied dat 

machtig genie en die bekwaamheid te hebben, die God u geschonken heeft; dan zou ik 

mij architect kunnen noemen, en dan zou het Paleis der Magistraten, waarmede ik thans 

te Florence bezig ben, werkelijk een gebouw naar den eisch kunnen geheeten worden." 
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»Pardonneer mij, waarde Giorgio! hoe kunt gij over mijne groote bekwaamheid in de 

bouwkunde oordeelen, gij die na de herstelling van de kathedraal van Orvicto, en den 

nieuw gebouwden dom van Montefiasconc niets anders van mij gezien hebt ? En dit waren, 

toch geen werken om mij roem te verschaffen." . 

>Heb ik niets anders van u gezien? Maar weet gij dan niet, dat ik mijn weg hier

heen over Verona genomen heb, en dat ik mij daar opzettelijk heb opgehouden, om de 

stadspoorten te bezichtigen, die gij daar hebt gebouwd, en waarvan ik met zooveel lof 

had hooren «preken ?" 

>En wat dunkt er u van ? Zeg mij dat eens ronduit.'* 

»Zij overtreffen mijne verwachtingen verre, ofschoon deze al vrij hoog gespannen waren. 

Zij zijn inderdaad bewonderenswaardig en het oude Rome waardig. Welk een bouwkun

dige kennis verraden zij; welk een fierheid in die Dorische geledingen; welk een harmonie 

tüsschen de deelen en het geheel! Alleen een verheven verstand als het uwe kon het 

middel vinden, om èn zulk een karakter van ernstige majesteit aan het bossage-wcrk te 

geven, èn daarmede de schachten der zuilen zoodanig te bewerken, dat deze zich krachtig 

voordoen zonder iets van hare sierlijkheid te verliezen." 

»Die deelen, welke gij de goedheid hebt zoozeer te prijzen, heb ik aan de studie der 

Etrurische ruïnen, en aan de op het einde der vorige eeuw in Florence en in andere 

streken van Toscane gebouwde paleizen ontleend. Wat nu verder het bossage-wcrk aan 

de zuilen betreft, daarvan putte ik het denkbeeld uit de bogen van Porta Maggiore te 

Rome. Ook meen ik de krachtige vormen en het massieve daarvan niet slecht vertolkt 

te hebben. Maar gij begrijpt, .Giorgio! dat het eindelijk zaak was na in deze proeven 

niet slecht geslaagd te zijn, ze op de krijgsbouwkunde toe te passen, waarop het voldoende 

is den stempel van kracht en weerstand te drukken, om effect te verkrijgen. Maar geheel 

iets anders is het, als wij aan de burgerlijke gebouwen komen; hierin heb ik mijn doel 

niet bereikt. Verscheidene plannen heb ik beproefd en andermaal beproefd, maar altijd 

bemerkte ik beneden mijn wensch of beter beneden mijne opvatting te blijven, die daarin 

bestond om eene zekere waardigheid gepaard met losheid van vorm te verkrijgen; 

mijne kracht was zwakker dan mijn wil, en ik zie dat ik niet alleen beneden de antieke 

gebouwen gebleven ben, maar ook beneden die, welke in het midden der vorige eeuw de 

liefde voor die gebouwen deden herleven. Hebt gij te Verona de paleizen Bevilacqua ea 

Canossa gezien, waarvan ik het plan gemaakt heb f' 

»Ik heb ze gezien en ook verlof gevraagd ze van binnen te bezichtigen." 

»En wat dunkt er u van ?" 
»0 1 wat de inwendige ordonnantie aangaat, uitstekend: doch wat de ornamentatie 

betreft, niet zoo schoon als uwe poorten. Ronduit gezegd, lijdt zij aan plompheid en 

armoede, en is zij niet behoorlijk aangebracht." 

»Dat is maar al te waar; en dit komt daardoor dat ik de regels van Vetruvio in 

praktijk breng en de Romeinsche orde navolgen wilde; doch de uitvoering beantwoordde 

niet aan het voornemen, zoodat Ik geen middel vond om genoemde regels en orden met 

de hedendaagsche gebruiken, die zoozeer van de oude Romeinsche verschiHen, te verbinden." 



114 

»Te Padua," hernam Vasari, »heb ik in de kerk van St. Antonius ook een grafgesteente 

door u ontworpen, dat van den armen kardinaal Pietro Bembo, gezien dat mij zeer schooi» 

scheen te zijn. Tegenover dit merkte ik echter een ander monument op, dat men htzig 

was op te richten, en dat zij mij ook verzekerden van uwe hand te zijn, Doch ik geloof 

niet dat zij mij de waarheid gezegd hebben, dewijl het mij voorkomt dat dit zeer vreemd 

en wonderlijk zal worden, en volstrekt niet overeenkomt met uw gelouterden en ernstigen 

stijl. Daar zag ik karyatiden, die het hoofdgestel dragen, dat met zeeattributen versierd 

is, waarboven zich een pyramide verheft. Ik beken u niet te hebben begrepen wat dat 

worden moet." 

»O ja I dat is het grafgesteente van den bevelhebber ter zee Alessandro Contarinir 

die onlangs gestorven is, ook daarvan heb ik de teekening gegeven, die ik u verklare» 

zal, om u te doen begrijpen, wat het zal voorstellen als het voltooid is. Terecht zeidet 

gij, dat het iets grilligs heeft; ik herinner er mij niet juist den stijl van, maar ik zal er 

u terstond de reden van zeggen, op het gevaar af, dat gij ze zeer slecht vindt. De graf

gesteenten, die men tegenwoordig gewoonlijk voor personen van hoedanigheid oprichtr 

hebben meer van een altaar dan van eene tombe. Die gekoppelde zuilen, welke eeiv 

frontispies dragen, die buste in het midden eener nis geplaatst en door een voetstuk ge

dragen, maken volstrekt geen ernstig en droevig figuur. Als men het grafschrift, dat er in 

gesneden is, niet las, dan zou niemand zich kunnen verbeelden, dat in een dergelijk taber

nakel het laatste overschot van een sterveling rustte. Merk op dat zij inderdaad beter 

gelijken op die welke in het Pantheon tot altaren dienen, en het hedendaagsch model van-

dit essentieel gedeelte der gewijde bouwkunde zijn. 

»Hoeveel treuriger is de aanblik niet, welke bij voorbeeld de grafgesteenten aanbieden,-
die twee eeuwen geleden volgens den romaanschen stijl opgericht werden, en waaraan wij, 
ik weet niet met welk recht, den naam van barbaarsch geven I 

»Daar het alzoo bij mij vast stond, dat genoemde altaarvorm niet voor grafgesteenten 

paste, ofschoon men mij wegens dat van Bembo veel lof toezwaaide, wilde ik een nieuw 

plan beproeven, dat eenigermate aan het karakter van den persoon herinnerde, voor wicn 

de tombe opgericht werd; en daar Contarini een groot krijgsman was, zoo wenschte ik 

ook dat zijn graf een krijgshaftig aanzien hadde. Dientengevolge schenen mij die karya

tiden welke de architraaf dragen, en de tropheeSn, die daarop staan, en de aan de zijden-

gebeeldhouwde Triton en Nereïde zeer geschikt om mijn idee uit te drukken. Gij zult mij 

zeggen, dat ik het beeldhouwwerk te zeer heb doen uitkomen; doch ik meen, dat de beel

den en basreliefs als het ware de tolken der constructieve functien in de bouwkunde moe

ten zijn, welke ook den oningewijde de bestemming van het gebouw doen kennen. Daar

om kan ik die bouwkundigen niet prijzen, welke, als zij de gebouwen met beeldhouwwerk, 

hetzij basreliefs of losse beelden versieren, dat der Ouden kopieüren of nabootsen, dewijl 

zij de Ouden zelven daardoor eenigermate lasteren, alsof zij in hun gebeeldhouwd marmer 

volstrekt geene beteekenis hadden willen leggen, en alsof het onverschillig ware op de 

hedendaagsche gebouwen gewijde en allegorische voorstellingen aan te brengen, die met 

den godsdienst en de zeden van Griekenland en Rome overeenstemden. 



115 

«Daarom kan ik niet goedkeuren, dat Bramante en de Lombarden met zinnebeelden 

aan de heidensche oudheid ontleend, de altaren en tempels des Heeren versierden. Als 

dat niet profaan is, dan is het ten minste ongepast." 

»Maar hoe I meent gij dan niet, Michele, dat in navolging der wonderen, die ons door 

de Ouden nagelaten werden, de grootste waarde van de hedendaagsche bouw- en schilder

kunst gelegen is f Gelooft gij dan misschien niet, dat het volgen der voorschriften van den 

grooten Vitruvio en van die van onzen Albert, de grootste studie behoort te zijn van hem 

die passer en bcittl ter hand neemt i Wat kan men in de kunst werkelijk schoon noemen, 

dat aan de Ouden niet ontleend wordt i" '«);•< 

»Om u ronduit de waarheid te zeggen, mijn dierbare Giorgio I denk ik over deze bij

zonderheid anders dan gij. Ik beken, dat er in de bouwkunst der Ouden buitengewone 

schoonheden zijn; ik ben overtuigd dat in vele hunner werken vormen en plannen zijn, 

die zeer goed voor de hedendaagsche behoeften passen; maar ik meen ook, dat voor die 

behoeften de geheele bouwtrant niet voldoende is, en dat het vervolgens ongepast is daar

toe zelfs hun beeldhouwwerk aan te wenden. 

>De bouwstijl waarvan Vitravio ons voorschriften gaf, en die welken ons de ruïnen 

van Rome te aanschouwen geven, schijnt mij voor eenige van onze behoeften, maar niet 

voor allen, zelfs niet voor velen geschikt. Indien wij hem op pleinen, aan stedepoorten, in 

openbare paleizen toepassen, dan geloof ik dat wij die grootsche schoonheden, welke de 

Romeinen in de eenvoudigheid hunner samenstellingen wisten te leggen, zullen kunnen 

terugvinden. Maar indien wij ons van dien stijl bij het inwendige onzer huizen en bij de 

gevels willen bedienen, dan vrees ik dat wij in koude en eentoonige vormen zullen ver

vallen, en dat wij ons in zoovele moeielijkheden zullen wikkelen, dat wij zelfs het gemak, 

dat ter bewoning noodzakelijk is, zullen belemmeren. 

>Om u terstond te toonen dat ook in gebouwen van grooter omvang de Romeinsche 

stijl niet altijd voor modernen past, laat ons den tempel nemen. Gij weet beter dan ik, 

dat al de tempels van het oude Rome óf uit eene ronde kapel bestonden, omringd door 

zuilen die eene galerij vormden, óf uit een vrij klein langwerpig vierkant van buiten om

geven door een gang van alleen staande zuilen. Deze twee vormen van tempels waren 

zeer geschikt voor de Romeinen, dewijl in de kapel alleen de priesters stonden, en het 

volk zich in de zuilengangen als toeschouwers in de offeranden verzamelde, die in het 

voorhof op de altaren plaats hadden. Maar wij hebben de kerk, die al de geloovigen 

binnen hare wanden bevatten moet, daarom zijn de uitwendige zuilengangen nutteloos, en 

in weinige gevallen kunnen de voorhoven dienen. fSiot volgt). 

D« wercidtwitoiHisceiiiiiir In Amerika. 

Er was een tijd, nog zoo lang zelfs niet achter den rug, dat een ieder, wanneer over 

Amerika gesproken werd, dacht aan New*York, de stad die zich zoo spoedig tot een der 
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grootste steden ter wereld zag verheven. Dat wijzigt nu ook andere steden hunne rechten 

doen gelden en zoo verkreeg Chicago, dat in plaats van een kuststad, meer in het midden 

des lands gelegen, een plaats tot algemeen verkeer vormt, ccne uitbreiding wat oorzaak 

was dat voor de in Amerika te houden wereldtentoonstelling, de keuze op haar viel. 

Die wereldtentoonstelling belooft veel. De Amerikanen, door het groote en ook door 

hun gelukkigen werkkring verwend, zijn met het alledaagsche niet tevreden en het bewijs 

daarvan zal die tentoonstelling moeten leveren, door al het grootsche uit de laatste jaren 

binnen hare omgeving te vereenigen. Wij willen het een en ander mededeelen wat zoo 

hier en daar dienaangaande vermeld is. 

Vooraf de terreininrichting. Dat terrein in de onmiddelijke nabijheid van het Jackson-

Park gelegen, is zeer schilderachtig en als voor het doel geschapen. Het is ongeveer 

8 K.M. zuidelijk van het middelpunt der stad verwijderd. Talrijke spoorbanen worden 

voor het vervoer over dien afstand aangelegd, terwijl het Michigan meer aan stoombootjes 

de gelegenheid biedt het personenvervoer ontzaggelijk te bevorderen. Bovendien begrensd 

het Washington-Park de tentoonstellingsruimte en daar van deze beide Parken voor het 

doel eveneens gebruik gemaakt zal worden, zoo is de oppervlakte 420 hectaren met elk

ander. Een zeer groot havenhoofd wordt rechthoekig in het Michigan meer aangelegd, 

«en binnenruimte vormende van 1500 x 1200 voet. Op dit havenhoofd waarvan het 

vooraanzicht de vorm van een schip heeft, wordt een paviljoen opgetrokken in Griekschen 

bouwstijl, een ander havenhoofd dat zich wat minder ver uitstrekt, krijgt dertien zuilen 

als het sijmbool der vereenigde provinciën. Te midden daarvan verrijst een kolossaal 

beeld, de republiek voorstellende. Die havenhoofden met hunne kapitale monumenten 

zullen op de groote watervlakte een ontzaggelijken indruk maken. Bij het naderen van 

de meerzijde vallen al de tentoonstellingsgebouwen door hunne ligging dadelijk in het 

oog. De hoofdgevels richtten zich dan ook aa de watervlakte. Ten zuiden is de werk 

tuigengallerij, ten noorden de gebouwen voor de elektrotechniek, mijn-, berg- en verkeer-

wezen. Het terrein is geheel door water doorsneden, dat op twee punten in verbinding 

met het meer staat. Dit water sluit een deel van het terrein als eiland in, waarop een 

reusachtige ondernoming wordt te voorschijn geroepen. 

Dat is een gebouw cirkelvormig en over diameter 250 voet. De koepel 76 M. hoog die 

de ruimte dekt, is bevloerd met glas, daarop draagt eene kolossale watermassa. Die water

massa dient als kom waarin de modellen genomen naar de schepen waarmede Columbus 

op weg naar Amerika toog, zullen rondvaren, terwijl de watermassa gedurig aangevuld word 

door de pijler, die het geheel op het midden steunt, zich over de rand buitenwaarts stort 

en zoo rondom eenen kolossalen waterval vormt. — Hierbij in aanmerking nemende, dat 

alles des avonds electrisch wordt verlicht, dan laat het zich denken dat dit ontwerp een 

der verrassendste en aantrekkelijkste (kelen zal vormen. Alles wordt gemaakt overeen

komstig het ontwerp van T. William Smith. De schepen, die in dit hemelhooge bassin 

drijven, zijn van zulke afmetingen, dat zij tot het opnemen van personen volkomen zijn 

ingericht en de werkelijkheid zeer nabij komen. Het nijverheidspaleis heeft eene lengte 

van 518 M. bij eene breedte van 244 M De koepel, die op het middendeel rust, is 106 
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M. over diameter. Zonder hoogen toren was de tentoonstelling niet geijkt. De Proctortoren 

uit staal gebouwd en 90 M. hooger dan Eiffel's ijzeren, zal op dit gebied wonderen ver

richten. Voor landbouw, veeteelt enz. zijn zeer groote oppervlakten bestemd, evenzoo voor 

de visscherij, waarvoor vijvers en eilandjes afzcnderlijk zijn aangelegd. — Alles wat op 

het situatieplan van gebouwen is aangegeven, doet zien dat de reuzen der nijverheid hier 

aan het woord zijn, en beloofd de tentoonstelling, waarvoor aanvang 1892 de ruimten aan 

de verschillende landen wordt toegewezen een zeker ongekend schouwspel. Jammer maar 

dat de afstand zoo groot is, waarom wij veel zullen moeten beschouwen op plaat weer

gegeven, tenzij dat tegen dien tijd de vervoermiddelen zoodanig zijn verbeterd, dat eene 

nieuwe onderaardsche schietblaasbalg ons in een ommezien overbrengt. Zijn de kosten van 

vervoer daarmede in verhouding, dan is het wellicht mogelijk dat wij elkander in de ten

toonstellingsruimte nog wel eens ontmoeten. 

Een middel tot BteenTerblndlng» 

Zaagt of steekt de timmerman te ver, breekt per ongeluk een gedeelte af, dan kan 

de lijmpot vereenigen wat bestemd was bijeen te moeten blijven, de smid smeed het 

weder aan, de behanger plakt het over, de schilder dekt het gebrek en zoo heeft ieder 

op zijne wijze een middel aan de hand om niet gewilde zaken te verwijderen. De steen

houwer zit dikwerf in een moeielijker geval. Geen materiaal dat zoo gemakkelijk onder 

de bewerking breekt als het zijne. Is er een verborgen laag, terwijl hij hier klopt valt 

ginder de scherf van het werkstuk, bovendien zijn de fijne deelen altijd zoo teer, dat de 

minste aanraking vooral bij de vele witte marmersoorten den vorm doen wegsmelten alsof 

het suikerwerk betrof. In dergelijke gevallen moet gelijmd worden en getracht het werkstuk 

nog doeltreffend te maken. Door het verhitten van de steen, wat dikwerf doode plekken 

vormt, is het mogelijk de lijm te verbinden en zoo blijft geruimen tijd alles bijeen. Komt 

echter water tusschen de breuk, dan gaat de verbinding door den tijd toch weder uit elkander. 

Een beter verbindingsmiddel zou dan wel in het voordeel zijn. Daartoe kan wellicht 

dienen dat uitgevonden door E. Friedr. Meijer, steengroef bezitter te Freiburg Baden. De 

flteenlijm bestaat uit een wit poeder en laat geen kleur na. Wil men steen verbinden of 

daarmede overtrekken, dan is het reinigen vooraf hoofdzaak. Dat overtrekken is juist voor 

onze oude architectuur zoo gewenscht. De tijd dringt zoogaandeweg de huid er af en dat 

is het begin van verval. Met die steenkit overtrokken wordt de oppervlakte zoo verhard, 

dat alles buitengesloten blijft. Men moet geen te groote hoeveelheid op eens gereed 

maken, niet meer dan in een half uur kan verwerkt worden. Ook kan men zoo dat ge

wenscht wordt kleur bijmengen en de steen een anderen tint geven. Het gemakkelijkst i» 

dat verwarming hierbij niet noodig is. Men heeft proeven genomen op blokjes gevormd 

uit portlandcement en uit die van fijne steen en steenkit gevormd, waarbij een granaat 

75 KG. zwaar op de oppervlakte werd neergelaten, steeds 0.50 k 0.60 cM. hoog. Bij den 
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negenden slag viel het blokje portlandcement uiteen en bij den 24sten ging een deel van 

het oppervlak der steenkit-massa verloren, dat is voor de vastheid wel een deugdelijk 

bewijs. De steenkit wordt geleverd voor marmer en fijn graniet, syeniet enz. per 10 KG. 

35 Mk., voor harde zand- en kalksteen 10 KG. 25 Mk., voor zand- en kalksteen 10 KG. 

15 Mk. Voor het voorzien van traptreden, gevels of andere groote oppervlakten is de 

prijs aanmerkelijk lager en wel van 30 tot 75 Mark de 100 KG. 

De natuurlijke steen spoediger bewerkt. 

Wij hebben reeds meermalen besproken en zelfs met teekening toegelicht, de inrich

ting van het werktuig dat verbonden aanbeen luchtdrukmachine, de gelegenheid biedt om 

natuurlijke steen spoediger te kunnen verwerken. Zenuwachtig jaagt de beitel omhoog en 

met vasten hand gestuurd is de hamer overbodig, het werk lichter en meer bevredigend 

geworden. Zooals altijd hebben nieuwigheden met groote moeielijkheden te kampen en 

hoewel in Amerika reeds lang met het beste gevolg in gebruik kwam eerst voor een drie

tal jaren de eerste kennisname tot Europa over. In Duitschland houdt men standvastig 

vol en vooral de firma Schleicher, levert voortdurend het bewijs van welke grooten invloed 

de vinding voor het steenhouwvak is. Nu heeft men een nieuw onderzoek ingesteld. Eenige 

vakmannen besloten een wedstrijd aan te gaan tusschen enkel handarbeid en dat met 

behulp van de luchtdrukmachine. Uit roode Main-zandsteen werden de werkstukken ver

vaardigd. De beide stukken waren volkomen gelijksoortig en van gelijke afmeting, het 

model was gelijkvormig. Des avonds werd de arbeid onder toezicht van het bestuur der 

vakvereeniging dat de onderzoeking leidde, opgeborgen. Het werkstuk was een reliefplaat 

waarop verheven kop met aansluitende voluten en bladen, gevat in lijst. Daar tot heden 

alleen voor fijne arbeid het luchtdrukwerktuig was toegepast, zag men voor het aanbren

gen der omlijsting hierin bezwaar, dat toch mocht te veel tijd vorderen, omdat dan met 

de hand betere slag en richting kon worden aangegeven. 

Niettemin ging men hiertoe over en die zich van het werktuig bediende maakte ook 
de lijsten op die wijze gereed, daarmede tevens het bewijs leverend dat dergelijke arbeid 
even goed mogelijk is. Wat was nu het resultaat. Dat op 101 uur werken met de hand, 
met het werktuig 88.] uur gevorderd werd, alzoo een verschil van 12^ uur, wat veel zegt, 
wanneer men daarbij in aanmerking neemt dat de laatste arbeid lang zoo zwaar voor 
den werkman niet is. Die proeve was dus zeer ten gunste over de machinale hulp en zal 
ongetwijfeld bijdragen tot grootere invoering. 
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. ^ 1 5 . Z E S D E J A A R G A N G . 16 Juli 1891. 

B O U W K U N S T . 

U i t z i c h t t o r e n t 

door A. V A N H A T T U M . 

(Bij de plaat.) 

en zeer eigenaardig onderwerp biedt de uitzichttoren in voor- en zijfront op de 

plaat voorgesteld. De plannen geven de trapverdeeling aan en op iedere hoogte is een 

echt gezellig hoekje gevormd, teneinde de omgeving rustig te kunnen overzien. De kap 

die in velerlei vorm weder een hooger gelegen deel steunt, kroont den toren bevallig en 

wanneer kleurige steen en wat bont gekozen verven het hout dekken, zal ongetwijfeld 

dergelijke uitzichttoren, tusschen het groen opgetrokken, niet alleen een fraai over- maar 

tevens aanzicht geven. 

Een blik in het leven der Italiaansclie bouwmeesters. 

(Vervolg en slot van bladzijde iiS-) 

> Om nu tot de woningen terug te keeren, daar deze tegenwoordig het voornaamste deel 

uitmaken ; meent gij dat wij goed handelen, door ze met bouworden te versieren, die boven 

F 
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elkander geplaatst zijn ? Ik meen integendeel, dat wij eene groote dwaasheid, zelfs eene 

tegenstrijdigheid begaan hebben en nóg begaan. Een weinig onderzoek in deze bijzonder

heid zal dienen, zoo niet om u te overtuigen, dan ten minste om u tot een ernstig nadenken 

te brengen over een feit dat, al wordt het ook algemeen aangenomen, daarom niet minder 

ongerijmd is. 

»De basis, de grondslag der Romeinsche bouworde, is ongetwijfeld de alleen staande 

zuil, die tot taak heeft het fries te ondersteunen, waarop het dak rust. Dit aangenomen 

volgt er uit dat een volmaakt gebouw in deze drie elementen saamgevat wordt, en dat 

het bijgevolg onredelijk zou zijn er een tweede, vervolgens een derde en eindelijk een 

vierde bovenop te plaatsen, zoodat al deze volmaakte constructien boven elkander geplaatst 

ieder zuilen en friesen hebben. Is dit niet alsof men het eene huis boven het andere 

plaatste, als waren het lasten ? 

»Uit het zooeven verklaarde feit leidt men een ander af dat eveneens zeer duidelijk 

is, dat het namelijk een ongerijmdheid is eene kolom die uit den aard der zaak op zich 

zelve moet staan, in basrelief te vormen. Als men om een fries of dak te onder

steunen een muur of een boog noodig heeft, dan zijn die muur en die boog toereikend 

voor het doel, en behoeft men ze bijgevolg niet door zuilen en allerminst door zuilen in 

basrelief te versterken, die daar, wat de stevigheid aanbelangt, geheel overtollig zijn. 

»Gij zult mij antwoorden dat hetgeen ik eene dwaljng noem, de Romeinen zelve» 

gedaan hebben, zooals eenige hunner nog overblijvende gebouwen getuigen. Ja, maar die 

gebouwen behooren ook tot den vervaltijd. Waarom volgen wij dan thans hunne kunst na 

in hetgeen zij minder lofwaardigs heeft, en nemen wij de typen uit de eeuw, waarin zijj 

begon te verbasteren ? Niet anders dan wegens een domme vereering van alles wat Romeinsch 

is. Gij zult zeker vragen, waarom ik, die aldus denk, dan ook in die algemeene dwaling 

val. De reden is eenvoudig deze : mij ontbreekt gedeeltelijk de kennis om een anderen 

weg in te slaan, gedeeltelijk de wilskracht, die de slavin eener vrij oude gewoonte is ge

worden. Ik weet mij, evenmin als anderen, van de routine los te maken; ik ga voort overal 

pilasters, halfzuilen, lijstwerk, frontispiesen en al de verdere bouwgeledingen der Romeinen 

te plaatsen; en is het mij gelukt mij eenigszins boven het algemeene te verheffen, dan is 

dit alleen, dewijl ik getracht heb de Dorische orde met het rustiek of en-bossage der Flo-

rentijnsche paleizen te verbinden. Deze verbinding paste ik toe op militaire gebouwen, die 

uit ééne verdieping bestonden ; doch ten opzichte der burgerlijke met meer verdiepingen, 

gevoel ik helaas I dat ik schipbreuk lijd. Mijn voorbeeld bewijst u, waarde Giorgio, dat 

de studie der kunst, die alleen geleid wordt door de navolging van werken, welke volgens 

een enkele wijze van vormen samengesteld zijn, wel herhalers maar nooit uitvinders maakt." 

»Pardonneer, meester Michele 1" antwoordde Vasari, »zoudt gij niet vreezen, als gij 

de regels der edele Romeinsche architectuur verlaat, in die barbaarsche bouworde der 

middeleeuwen te vervallen, waarvan gij zooeven spraakt, en waarin noch orde noch 

symmetrie gelegen is ?" 

»Zacht wat met dat barbaarsche en ordelooze," viel de onsterfelijke Veronees hem in 

de rede; want in die vormen, die gij en andere veracht, is eene sierlijkheid en een gerief 
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-die in andere bouworden onbekend is. Men vindt daarin bewijzen dat die miskende 

bouwriieesters geen gebrek aan oordeel en kennis hadden. Van mijne jeugd af heb ik deze 

architectuur altijd groote achting toegedragen; en toen ik vervolgens de kathedraal van 

Florence, die van Siena, den grooten dom van Milaan, en den bewonderenswaardigen vaa 

Orvieto zag, werd ik in die meening versterkt, en heb ik de stichters dier uitdrukkingsvolle 

gebouwen vereerd, waarin zich de ziel als gedwongen voelt God te aanbidden, al heeft zij 

nog zoo weinig godsdienstig gevoel. 

«Vervolgens gaf ik het bewijs van die achting, toen ik, in is13 naar Orvieto geroepen 

om den voorgevel van dien Dom te herstellen, met de bestierders van dat werk te strijden 

had, om de spitsen in den antieken vorm te maken. Zij wilden zich volstrekt niet 

daarmede vereenigen; zij vorderden dat ik er een schoon ornament van een Romeinsch 

karakter op plaatsen zou, dat een figuur zou gemaakt hebben, als een helm op het hoofd 

van een zestienjarigen knaap. Eindelijk door den raad van meester Antonio da Sangollo, 

naar wien ik met mijne teekening gezonden werd, geholpen, zegevierde ik eindelijk, en 

de drie spitsen keerden in hun primitieven staat terug." 

•Maar mij dunkt, als ik u hoor, dat gij er volstrekt geen bezwaar in zoudt zien, om 

dit of dat werk volgens dien zonderlingen en grilligen bouwtrant, in te richten/' 

»En waarom niet ? Maar ik zou het niet kunnen, dewijl dat stelsel, hetwelk ik be

wonder maar niet ken, mijns inziens, vele en ernstige studiën vereischt. Er zijn vormen 

in die zoowel op de ordonnantie als op de distributie betrekking hebben, die men tever

geefs met de andere manieren van bouwen zou kunnen verkrijgen. 

Zeker zult gij mij antwoorden, dat die kunst die ik zoo stout ben te prijzen, onder 

onzen schoonen hemel niet geboren is, en bijgevolg voor ons karakter en ons klimaat niet 

past. Ik stem zulks toe, maar waarom zou men de veranderingen, of beter gezegd de 

verbeteringen niet aannemen, welke die bouwstijl in Italië door de werken van Giotti, 

Arnolfo, Francesco Talenti en vooral van Orgagna onderging? En dunkt u dan niet dat het 

altaar van Orsantnicheli en de Loggia de' Lanzi, van dezen laatste zeer schoone en in al 

hunne deelen oordeelkundig geordende werken zijn f" 

«Zeer zeker en ik voeg er zelfs bij, dat genoemd altaar den eersten rang onder de 

werken van die tijden inneemt, wegens zijn uitstekend georganiseerde bouw, en de Loggia 

is inderdaad bevallig, schoon en prachtig. Maar merk wel op, meester Michele, dat 

diezelfde Loggia ons geen Duitsch van den ouden stijl meer te aanschouwen geeft; hetgeen 

zé in die tijden nieuw maakte, waren de gewelven, die niet meer gelijk voorheen gebruike

lijk was, uit spitsbogen bestonden, maar uit rondbogen, die daaraan terzelfdertijd grootsch-

heid en vlugheid geven." 

En laat ons nu rondbogen maken, het schijnt mij zelfs beter toe; maar de bouwkunst 
bestaat toch zeker niet in deze of gene wending van een boog. Laat ons dat vrije stelsel 
aannemen, dat alleen door de eindelooze verbindingen der regelmatige, meetkunstige vormen 
bepaald wordt, en laat ons ophouden slaven der Romeinsche orden te zijn, welke dergelijke 
verbindingen tot weinige gevallen beperken. 

»Ik voor mij denk dat over twee of drie eeuwen, wanneer de hedendaagsche gebruiken 
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van ons land veranderd zijn en de behoefte aan inwendig gemak meer zal gevoeld worden 
de zoogenaamde Romeinsche architectuur, de eenige die wij thans in praktijk brengen, zal 
verlaten worden, dewijl zij meer tot verfraaiing der gevels dan tot inwendig gemak dient, 
dat thana slaafs aan uiterlijke praal ten offer wordt gebracht. Dan, geloof ik, zal niet 
alleen de Duitsche stijl met zijne spitsbogen, die ons zoo slecht bevalt, in eere komenr 

maar ook de bouwtrant van den uitstekenden Orgagna, dien ik voor een der verhevenste 
genieën houd, welke de kunst ooit gehad heeft." 

N i e u w e Ï V b o u w e n t e H a m b u r g . 

Onder de gebouwen in den 

laatsten tijd te Hamburg opgetrok

ken, wordt met veel lof gesproken 

van het ontwerp, uitgevoerd door 

den bouwmeester H. Fittschen, ten 

dienste van magazijnen en kantoor

gebouwen. Het terrein rondom door 

straten ingesloten, zooals het plan 

doet zien, behoort aan den heer 

P. F. Knacke. Voor magazijnen was-

het daardoor bijzonder geschikt, 

waarom de geheele verdieping ge-

lijkstraats in verschillende van der

gelijke inrichtingen is afgedeeld. 

De eerste verdieping kan zooals dit 

in Duitschland veelal geschiedt, die

nen tot monster- of verkooplokalen, 

terwijl alle overige ruimten voor 

kantoren zijn bestemd. Op het 

schuine gedeelte bracht de bouw

meester het hoofdfront aan en geeft 
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dat, alhoewel veel overeenkomst leverende met de Fransche architectuur uit vroegere 

dagen, zooals het stadhuis te Parijs en anderen, toch een gevel te zien, die ongetwijfeld 

bij de goed gekozene materialen een zeer gunstigen indruk moet maken. Het bovendeel 

biedt veel afwisseling. Ook de planverdeeling die voor zulk een veelhoekig terrein nog 

al bezwaren levert, is zeer goed opgelost en is daarop duidelijk elke afdeeling te onder

kennen met de verschillende toegangen naar de hooger gelegene kantoren. 

V e r b o a w i n f f p a s t o r i e te L e k k e r k e r k . 

Om het oude behoorlijk in een nieuw kleed te steken gaat niet altijd even gemakkelijk. 

De pastorie te Lekkerkerk vroeg daarom; en zooals in het hoekje is aangegeven, waren 

de vormen vrij sober. De architect A. Dirkzwager ondernam die verbouwing en schrijft, 

ons. »De oude toestand bestond uit twee beneden- en twee bovenkamers, terwijl aan de 

achterzijde een keuken onder afdak was aangebouwd. Dit bestaande deel moest blijvea 

en ter beganen grond vergroot worden met een tuin; badkamer; verandah en boven 

met slaap- en studeerkamers. Daarvoor moest de kap geheel vernieuwd worden en de 

voorgevel in hoofdzaak blijven, maar wat nieuwer en meer passend uiterlijk aannemen. 

De ramen werden daartoe met spiegelglas voorzien, en met behulp van portlandcement 

versieringen en lijsten, getracht den ouden toestand onherkenbaar te maken." Aan dergelijke 

gegevens verbonden, is de bouwmeester bevredigend geslaagd. 
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A in H t e r <l a in I n f e e B t if e w a a d> 

Dat was het onderwerp waarmede in der tijd een onzer verdienstelijkste bouwmeesters 

geruimen tijd de aandacht zijner toehoorders wist te boeien op eene vergadering ge

houden door de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst. Als die lezing door den 

bouwmeester H. P. Berlage nog gehouden moest worden, wie dan met een pak naar huis 

zou gaan, lijdt geen twijfel, wanneer men rekening houdt met het algemeen gevoelen in 

den laatsten tijd geuit. Wij hebben toen onze jonge Koningin, dit jaar het eerst de 

hoofdstad bezocht, gewezen op de ongelukkige versiering van terrein en Nieuwe Kerk, 

als de eersten ter uitvoering gekomene ontwerpen van den onlangs benoemden gemeente

bouwmeester. Het Was begrijpelijk wanneer htt lot tot zulk eene werkelijk moeielijke 

betrekking roept, dat alles niet op eens op regel is. Dat vermeenden wij ook toen. Nu een 

tweede feestviering door Keizer's komst volgde, was de verwachting gespannen, te meer, 

daar iederen dag de verschillende bladen vermelden van een buitenlandsche reis door den 

gemeente-bouwmeester voor dat doel te ondernemen. Fonteinen, electrisch licht, alles werd zoo 

nu en dan steelsgewijze verklapt, zouden de hoofdschotel vormen, en hoe kon het anders, dat 

wanneer een scherpziend oog in de Champs Elyssees alles gadesloeg en daar getuige was 

van de werking der verdienstelijk dooreengeworpen watermassa's van het werkelijk monu

mentale der daar aanwezige fonteinen, dan zou dit opgemerkt en bij ons overgebracht 

worden. 

Menigeen was reeds afgunstig op het verkregen voorrecht. Het Dammonument, dat 

bij hooge feestelijkheid altijd verdwijnt, eu toch op zichzelf bij gedeeltelijke verdwijning, 

ter halver hoogte ongeveer, voor het overige zeer geschikt is om bij een goede versiering 

dienst te kunnen doen, ging ook nu weder, en ditmaal onder groen bedolven. De ver

wachting werd teleurgesteld. De laatste reis-indrukken bleken de overhand behouden te 

hebben, en de Oud-Hollandsche molen, zelfs met omgang er bij, troonde wiekeloos op de 

Dam. Zonderling resultaat eener buitenlandsche reis. Eigenaardig is de kwestie in een 

onzer meest gezochte vakbladen daarover ontsponnen. Van het ontwerp werd bij de 

Opmerker een plaat gegeven, en wel zoo overdreven, dat de straaltjes in stroomen ver

anderden, en ware dat zoo geweest, dan had de waterpracht het kunstgewrocht meer 

verborgen en was van alles nog iets tot recht gekomen. De teekening geleek echter evenveel 

op het werkelijke als de dag op de nacht. Nu de uitgave is geschiedt blijkt men verlegen 

te zijn met de eer de bouwkunst, door die plaat-uitgave bevorderlijk te zijn geweest, en 

de redactie van de Opmerker en van A. et A. treden hierover in een niet-onaardige 

polemiek. Evenals de gemeente-bouwmeester, zou men wenschen het zaakje maar ongedaan 

te kunnen maken. 

Wenschelijk is het dat dergelijke opvattingen zich evenmin mogen herhalen als de 

vrij kostbare feesttooi zelve. Toch zijn wij dankbaar voor die samenloop. Daar zijn ver

dienstelijken bouwkundigen genoeg. Het is niets geen schande zich goede krachten toe 

te eigenen, dat doet zoo menig bouwmeester. De betrekking van gemeente-bouwmeester 



126 

veraischt goed begrepen zorg genoeg om niet in alle details zich te kunnen inwerken. 
Laat staan wanneer dan bovendien de krachten ontoereikend zijn. 

Nu wij zoovele belangrijke bouwwerken in de toekomst de hoofdstad zien naderen, 
spreken wij in dit geval onverholen de wensch uit dat versterking door bekwame krachten 
aanleiding moge geven het zwakke gedeelte te steunen, dan kan zonder dat daartoe per
sonen behoeven opgeofferd te worden, nog veel verkeeren, en dat is zoowel in het belang 
van hen tot die betrekking geroepen, als vau de gemeente zelf en van onze kunst. 

Een A r b e i d s r a a d . 

's Gravenhage is eene Vereeniging rijker geworden. Het heeft een arbeidsraad voor 
de bouwvakken. Den 10 Juni werd tot de oprichting besloten en daartoe 15 bestuurder* 
of raadsheeren gekozen, als 5 bouwmeesters, 5 patroons en 5 werklieden. Het zijn de 
heeren: W. B. van Liefland, J. J. van Nieukerken, M. L. Schroot, E. F. Ehnle en K. Stoffels, 
allen bouwmeesters. F. H. van Malsen, A. Stigter, M. A. Kramers, S. J. Slotboom en A. 
C. Paardekooper, patroons. A. Meijer, C. M. Altewisscher, J. F. Thierrie, J. Maas en J. van 
Sassen, werklieden. Voorzitter is de heer F. H. van Malsen en secretaris de heer K. Stoffels. 
Van al de andere heeren is de benoeming nog niet aangenomen. Alle geschillen op arbeids-
terrein voorkomende zullen bij den raad worden behandeld. — Wij juichen de daarstelling 
eener dergelijke vereeniging zeer toe, daar een spoedig optreden in vele gevallen groote 
nadeelen kan voorkomen, door verkeerd begrip of scheeve voorstelling ontstaan en anders 
bijna onmogelijk te schikken dan na vooraf veel leed en schade te hebben berokkend. 

Op die wijze komt de beslissing in bevoegde handen en niet bij heethoofden te rusten, 
die in troebel water gewoonlijk de beste visch vangen. Ook bij de veelvuldige kwestiön 
tusschen bouwmeester en uitvoerder, wat tot het werk behoort of niet en dikwerf de 
ondergang van den laatsten vormt, bij slecht omschreven condition, kan dan in den aan
vang het gevaar van worden afgewend. Moge daarom de jonge vereeniging succes op 
haar weg hebben. De artikelen omtrent aard en inrichting zijn als volgt: 

Art, 1. De Arbeidsraad heeft ten doel bevorderlUk l" «11» »H'> do goede verstandhouding onderling van al die
genen die hier ter stede In het bouwvak werkzaam /.Un en traoht verschillen tusiohen personen, uit de versohll-
lende oategorlön van het beroep, te voorkomen of op vreedzame wt|/.o te vereffenen. 

Hl) houdt een wakend oog op den stand van de werkzaamheden In de bouwvakken en tracht middelen aan te 
wenden om vraag en aanbod in evenwicht to houden In het belang van hen die het vak beoefenen. 

HU tracht door woord en schrift do belangen van het vak en van hen die daarin werkzaam /.11» te bevorde-
ren en geeft eenmaal 's Jaars een vorslag van isü'no verrichtingen aan de na te noemen VereenIglngeo. 

Art. 8. Alle hier ter stede woonachtige personen, die een tot het bouwvak béhoorend bedrt)f ultoeftnen of 
daarin worksaam Bl)n. kunnen zich tot den Raad wenden met nauwkeurige schriftelöko opgaven: 

a. Ingevol van eenlg belangrijk versohll tusschen orchltekten en werkbazen of oannemers het werk 

betreffende. 
b. Ingeval van verschil tusschen aannemers en werkbazen onderling omtrent Inschrijvingen naar-en sannemlng 

of uitvoering van werken. 
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e. Ingeval van venobtl tuiioheo junnemen of werkltnxon en werklieden In znk« hot loon, wll/.o van werkeni 
Inrichting van werkpluntHPn en ilorffolijko. 

rf- Met vragen en mededeelingon die betrekking hebben op den werkkring van den Kmul. 

De Arbeldiraad li opgericht door de navolgende Vereenlglngen; 

de 's Qravenbaagiohe afdeellng van de MaatichappQ tot bevordering dnr Bouwkunit; 
de Vereenlglng Arcbltectnra te 'i GravenhtiKu; 
de Aannemen-Vereeniglng „De NUverheld" te 'iGravenhagei 
de geoonblneerde Tlinmerlleden-Vereenlgingen: 

„VoorultgniiK '41 om itreven" 

BWl) sorgen voor elkander" 
„Vooruitgang li one atreven"; 

de Algeniuunu 'iGravenliniiKiifthe Werklloden-Verebnlglng; 
de Nationale Werklledon-Verefnlglng te 't Oravenhage. 

J n l i • in y in o r l n K'. 

In de zomermaanden leeft het bouwvak gewoonlijk het voorspoedigst. Bij voorspoed zijn 
de harten gewoonlijk gul tot ontvangst gestemd. Daaraan Indachtig, hebben wij over ons 
land een groot aantal korte omschrijvingen verspreid, die een overzicht geven van de 
werkkring door ons tijdschrift gedurende vijf achtereenvolgende jaren ondernomen. 

Wij deden dat op hoop van de nog ontbrekende krachten te kunnen aanwinnen. Komt 
ge op uwen weg dergelijke omschrijving tegen, zoo verzoeken wij helpt een handje om 
tot deelname op te wekken. Reeds zoo dikwerf hebben wij er op gewezen, dat uitbreiding 
van den kring ook tot meer geven in staat stelt. Wij herhalen dit. Maar wij hebben nog 
een ander voorstel. Wij hebben zooals de advertentiën vermelden, nog enkele afleveringen 
voorradig van de Auswahl en zijn daarbij de onderwerpen vermeld. Welnu, wij geven 
voor lederen inteekenaar door een onzer, inteekenaars aangebracht, die twee afltvtringtn 
(zonder portefeuilleband), franco cum huis geleverd ten geschenke. Welk een kleine moeite. 
Daar zijn nog zoo vele dulzende bouwmeesters, bouwkundigen, aannemers, fabrikanten 
timmerlieden, metselaars, enz., dat waarlijk bij wat goeden wil, dat werk niet moeielijk 
is, en wij vertrouwen dan betere krachten te zullen aanwerven, dan helaas de colportage 
gewoonlijk geeft. Wie dus zich die platen wil aanschaffen, vrage een zijner vrienden. 
Een opgave per briefkaart, waarvoor u een ander wordt teruggeMonden is voldoende en 
op goedkoopere wijze kunt u de bibliotheek niet vermeerderen of uw wand versleren. 
Zouden wij gehoord worden, wij zouden het waardeeren. 



Vademecum der Bouwvakken 1891. 
6' Jaarqanq. 
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M16. ZESDE JAARGANG. 80 Juli 1891. 

B O U W K U N S T . 

w i n h «i ii u i s t e K a m p e n , 

door E. D l QKA AF. 

(JHj de plaat,) 

>^Jse Oudestraat te Kampen verkreeg in den laatsten tijd een winkelhuls overeen-
komstig de plaat. Het in bestemd voor ecne manufactuurzaak. De bouwmeeiter H. de 
Graaf was ontwerper en de aannemer H. van Dijk ll/n. voerde het ontwerp onder diens 
leiding uit. 

De pul is geheel van hardsteen, het bovendeel van den gevel gemetseld in roode 
machinale steen, afgewisseld door banden van Bentheimer steen, evensoo zijn de lijsten, 
frontons enz. van dat materiaal. Het zinkwerk leverde de welbekende firma F. W. Hiaat 
te Delft. '^ V^;:U;;-;'; 

V r o u w f i i j k c b o u w m e e i t e r i . 

Ziet het er voor onze bouwmeesters dikwerf niet rooskleurig uit, omdat zij tegen 
allerlei praktijken hebben te worstelen om zich te doen kennen, neemt echter het ontstaan 
van vrouwelijke bouwmeesters toe, wat blijft er dan nog over. De vooruitzichten zijn dus 
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moeielijk. Toch zijn die vrouwelijke bouwmeesters niet onmogelijk. De aanstaande 

wereldtentoonstelling te Chicago levert er de eerste werkproeven van. Eene dame, Sophie 

Haydn uit Boston, is daar de bouwmeesteres van een gebouw, waarvoor een prijsvraag 

is uitgeschreven en zij bekroond werd. Dat gebouw moet dienen tot het houden va» 

bijeenkomsten voor dames en al hetgeen tot verheffing van het vrouwelijke heirleger ka» 

dienen. Op dit oogenblik is mevrouw Palmer van wie de onderneming uitgaat te Parijsr 

om voor het doel bevorderlijk te zijn. Misschien duurt het niet lang meer of wij lezen 

dat mevrouw A. en mejufvrouw B. zullen uitbesteden enz. 

Van o v e r a l . 

Zoo nu en dan 

•ontvangen wij opna

men van allerlei on 

derwerpen, die juist 

geschikt zijn den tekst 

aan te vullen en een 

overzicht te geven 

van vele kleine werk

zaamheden of details 

overal verspreid. 

Ditmaal geven 

wij den gevel eener 

timmermanswerk-

plaats op het platte 

land, ontworpen door 

J. van Reijendam Cz. 

Met wat kleurige 

steen, het overstekend 

kapje en de uitge

zaagde vullingen, 

treedt dit geveltje 

buiten het gewone 

naar voren en is juist 

wat de bestemming 

vraagt, die bij grooter 

overlading, niet op 

zijn plaats zou zijn 

en .bij meerdere een

voud niet opgemerkt 

zou worden. 

TIMMERMANSVEBICPLAATJ 

BOVENWONIHC 

iii mfp 

m • r f S 

1 r^.tiS:!*!, ,!; ' l - J l i 

Om-. J.,.11.11,.,.» Cl C I T . H J W I I M I : . 
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Als opmeting ont

vingen wij van den 

heerj. van Reijendam 

Cz. een gedeelte van 

het Centraal-Station, 

dat bijna tot het nood

zakelijkste kan ge

rekend worden. Miet 

bijzonder veel zorg 

heeft Dr. P. J. H. 

Cuijpers, die in de 

details zijner bouw

werken altijd zooveel 

aantrekkelijks geeft, 

deze houtconstructie 

gedacht. In dit kleine 

bestek komen heel 

wat vormen en pro

fielen te saam, waar

door de aandacht ge

trokken wordt. 

Prijsvraag voor een hoofdscuk betreffende bet Bouwvak, In een aanstaande wet op deo arbeid. 
— 

De Vereeniging Amstels Bouwkring, gevestigd te Amsterdam, schrijft bovengemelde 

prijsvraag uit en treedt daarmede op het gebied der sociale hervormingen, die overal 

worden voorbereidt. Wij juichen dit pogen toe, omdat het uitgaat van mannen in de 

praktijk gevormd, die overtuigd zijn, dat hetgeen door de prijsvraag als antwoord wordt 

gevraagd, noodig is. 

Daarmede stemt het voorwoord overeen dat de verschillende bepalingen voorafgaat. 

18 Maart 1891 herinnerde de voorzitter op eene vergadering er aan dat de vereeniging 

veel had helpen bevorderen, doch alleen aan punt 4 van artikel 3, het verspreiden van 

geschriften in den geest der vereeniging, nog weinig had gedaan. 

Nu de gedachtenwisseling tusschen wetenschap en arbeid zoo menigvuldig is en dik

werf aanleiding geeft tot zorgelijke oogenblikken, meende de vereeniging het gewenscht 

in de sociale kwestie een woordje mede te moeten spreken, en daartoe gaf het nog rustende 

punt aanleiding. De greep naar de arbeidswetgeving en het daaraan toevoegen van wat 

voor het bouwvak van belang is, was een goede en met zorg werd het program gesteld, 

om het noodige licht daarvoor te ontsteken. Dat een goede beantwoording, tegenover de 

flink gestelde premiën, het resultaat moge zijn. 
Wij willen aan het program, dat volgens de hier achter geplaatste annonce verkrijg-
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baar is .gesteld, kortelijk het een en ander ontleenen, wellicht wijst het den weg tot nadere 
kennismaking daarmede, te meer, daar iedere bepaling door eene uitvoerige toelichting «* 
vergezeld. 

Algcmeene bepalingen. 
A. De Vereeniging Amstels Bouwkring schrijft als prijsvraag uit: 
Wordt gevraagd : het samenstellen van een hoofdstuk, in het bijsonder het bouwvak 

betreffende, voor eene Nederlandsche wetgeving op den arbeid; en voorts het aangeven 
van de meer algemeene bepalingen, voor alle vakken zullende gelden en waarnaar de 
artikelen van bovengenoemd hoofdstuk verwijzen of waarmede dezen al of niet met af-
wijkingen in verband moeten worden gebracht. 

/>'. Het antwoord zal moeten behandelen de volgende onderwerpen: 
1°. Kamers van arbeid, 
Hoe moeten deze worden ingericht; uit welke klasse der maatschappij en door wie 

moeten de leden worden gekozen en voor hoe lang; welke zal haar werkkring zijn en 
tot hoever zal deze zich uitstrekken ? Zal voor tijdverlies bij het berechten*van geschillen 
schadeloosstelling worden gegeven P Zoo ja, naar welken maatstaf? Zullen hare overige 
bemoeiingen kosteloos behooren te geschieden ? 

2°. Duur van den arbeitsdag: 
a. Voor de volwassen mannen; b, voor jongelingen; c. voor vrouwen en kinderen. 
3'. Arbeidsloonen, 
4U. Uitbetaling van het loon: a. De wijze waarop; (J. de termijn waarin ; r. de plaats waar. 
5". Aangenomen werk, 
6", Verzekering: 

a. Tegen ongelukken; b. tegen invaliditeit; c. pensioensverzekering; d. tegen werke
loosheid. 

7 • Gezondheids- en Veiligheidsmaatregelen, 

8°. Arbeidscontract. Daaronder begrepen regeling der onderlinge verhouding Jtusschen 
aanbesteder en aannemers en onderaannemer, ingenieur, architect, enz. 

C, Bij het ontwerpen van dit program eener prijsvraag — en hierop gelieve men bij 
de beantwoording wel te letten — is de vereeniging van het gronddenkbeeld uitgegaan: 
hoe moeten zij die het bouwvak beoefenen, het idee der sociale rechtvaardigheid op den 
voorgrond stellende, er voor waken, dat aan hunne welbegrepen belangen en gerechtvaar
digde wenschen door een minder oordeelkundige wetgeving schade wordt berokkend ? 

Wij hebben getracht duidelijk te zijn. De beantwoording der prijsvraag zal moeten 
bevatten de onderwerpen door ons gesteld; dit neemt echter niet weg, dat, wanneer het 
antwoord ook nog andere zal bespreken en daarvoor wetsartikelen zal formuleeren, wij 
dit met dankbaarheid zullen aanvaarden. 

De hoofdbedoeling is, dat de antwoorden op de in de toelichting geformuleerde stel
lingen zullen zijn gegrondvest. Evenwel zullen de mededingers vrijheid hebben daarvan, 
met verdediging van hunne afwijkende opvattingen, af te wijken. 

De deelneming aan deze prijsvraag staat open voor allen die belang stellen in oen 
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goede wetgeving op den arbeid* De antwoorden worden tot en met den 31»'» Deo. 1891, 
aan het adres van den heer B. van Buuren, Voorzitter der Vereeniging, ingewacht. Voor 
prijzen zijn door de Vereeniging gesteld 500, 300 en 200 gulden, welke in verhouding 
verhoogd worden door eventueel te ontvangen bijdragen van xustervereenigingen. 

W I 11 k «• I h 111 K A 111 K t m l u m 

Spuistraat 119 Amsterdam is het win
kel huis ontworpen door den architect A. H. 
Hartkamp; opgemeten en in teekening ge
bracht door J. van Houten. — Het is een 
geveltje met de eigenaardige bezwaren, weinig 
breedte en veel verdeeling • in de onderpui, 
daar magazijn en bovenwoning ieder een in
gang vragen en toch voor de winkelruit nog 
flinke ruimte moet overblijven. Het geveltopje 
teekent het bovendeel niet onaardig tegen het 
kapvlak. Met weinig middelen moest de ont
werper bevredigend zijn, een geval dat dikwerf 
het moeielijkst is op te lossen. 

VlirK. Al vsder een nieuw bonwinaterlBali 

De laatste jaren onderscheiden zich door 
allerlei vindingen op bouwmaterialen-gebied. 
Die vindingen danken hun ontstaan aan 
het feit dat de echte groudstoflen te kostbaar 
zijn, waardoor men zich tevreden stelt met 
nagebootste, die in vele opzichten met de 
natuurlijke gunstig wedijveren. Allerlei wordt 
den bouwmeester aangeboden en al is de 
toepassing menigmaal veroordeelt geworden, 
dat geraakt vergeten en velen verheugen er 
zich nu over met weinig middelen toch oogen
schijnlijk veel tot stand te kunnen brengen. 
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Onder die materialen behoort het Vitrit, dat vervaardigd wordt aan de glasfabriek Carl3-

werk te Bunslau in Silezië. Het grootste bezwaar bij de fabrikatie was, dat het glas 

spoedig brak en al waren de kleuren ook doorschijnend, bij gemis aan duurzaamheid was 

de samenstelling tot weinig nut. Daarom vormde men een mengsel van kunststeen en 

glas. Het glas deed het doorschijnende blijven, de kunststeen bond de deelen aaneen en 

op die wijze verkreeg men een materiaal dat zelfs 200 K.G. per M2 druk kon verdragen 

en dat allerlei kleuren in zich opneemt. In verblindsteenen die dan tot bekleeding der 

binnenwand dienen, zijn de afmetingen verkrijgbaar groot 12 x 6^ x 6^, ook worden er 

platen van vervaardigd van i j M* oppervlakte, terwijl in zwaardere afmeting het in 

allerlei grootte geleverd wordt. Een groote deugd is dat het niets geen vetvlekken in 

zich opneemt, daar alles afstoot op de glasharde oppervlakte, waardoor voor bladen op 

tafels in slachterijen, vischwinkels of dergelijke, de aanwending wel is aan te raden. Met 

haken of schroeven worden de platen aan de wand bevestigd, die altijd aan de achterzijde 

zoo kunnen ingelaten worden dat de oppervlakte onbeschadigd blijft. Voor bekleedingen 

van wanden, in de vorm van kolommen enz., geeft het voor velerlei gevallen oplossing, daar 

het graniet op die wijze nagebootst, van het natuurlijke nagenoeg niet te onderkennen is 

en vooral in de effene kleuren geeft het een bijzonder gelijkmatig en goed materiaal. 

Een andere wpo on i gremakkeiyk ^ekleard glas te leveren» 

De ingenieur Leon Fargue deed onlangs daaromtrent in de Societé d'Encouragement 

eenige mededeelingen. De bewerking is hoogst eenvoudig en men behoeft geen kunstenaar 

te zijn om de kleur in de juiste verhouding en plaats aan te brengen. Glasplaten worden 

namelijk door een tegen het vuur bestand model bedekt. Daar waar men kleur op het 

glas verlangt zijn in dit model opene ruimten. Die ruimten worden volgegoten met 

emailverf, die zich bij het warm worden gemakkelijk aan de glasplaat bindt en door de 

vormen van het opgelegd model binnen de bepaalde afmetingen wordt gehouden. Daar 

de email zich volkomen aaneen sluit, niet scheurt of verbrokkelt, kan men na het koud 

worden het op die wijze verkregen glas snijden even als het gewone. Daarstelling en 

bewerking leveren alzoo bij billijkheid in prijs veel gerief op. 

Een gemeenteraad zonder of met eeu boimineester. 

Amsterdam heeft de eigenaardige gewoonte onder de leden van den gemeenteraad 

gewoonlijk een bouwmeester te tellen. Dat geeft den bouwkundigen die hun werkkring 

in de hoofdstad hebben vertrouwen, dat vele ongerechtigheden waaraan men zoo eenmaal 

gewoon is geraakt, zullen verdwijnen of ten minste niet op nieuw voorkomen. Zoo heeft 

de architect J. Gosschalk langen tijd zitting gehad en was een goed verdediger onzer 
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kunst, terwijl menig onderwerp in den dagelijkschen dienst, getuige de vele rapporten uit 

dien tijd, mede aantoonen dat hij ook Ijverig medewerkte aan de bevordering der gemeente

belangen. Daarna trad de architect J. Muijsken op, die in de beurskwestie mede zorg 

droeg, dat de kunst hare eischen verkreeg, die ook menig onderwerp ter harte nam, 

maar waarschijnlijk de strijd moede tegen het onwetende en alles overstemmende deel 

van den Raad zich terugtrok. Nu was de plaats op nieuw vacant en de bouwmeester 

Dr. P. J. H. Cuypers trad op den voorgrond, 't Was zonderling dat de uitslag der stem

ming niet van dien aard is geweest dat de beslissing dadelijk viel. Toch niet zoo geheel 

en al. Wanneer er gesproken wordt van een verdienstelijk man in ons vak, dan zal 

ongetwijfeld een ieder aan Dr. P. J. H. Cuypers denken en hem het eerste stellen in de 

gelederen onzer vakgenooten. Een ieder weet dat die verdiensten zich op een en denzelfden 

afgebakenden weg doen kennen en heeft de vrees, dat aansluiting ook die richting zou 

kunnen doen overbrengen in de Gemeenteraad, velen voorzeker tot kiezen teruggehouden. 

Dat bezwaar achtten wij zoo groot niet om geen steun te verkenen. Mocht het 

eventueel zoo zijn, ook dan nog is het tijd zich daar tegenover te stellen, maar wanneer 

er sprake is de Raad te versterken met iemand uit ons midden, toegerust met groote 

begaafdheden, dan voorzeker doen wij eene goede keus. Eene herstemming zal ongetwij

feld die keus bevestigen. Dr. Cuypers zal genoeg te doen vinden voor en aleer hij aan 

de bevordering zijner richting kan denken. Alles moet aan het gemak geofferd. De 

bruggen vallen weg en de fraaie boog wordt door ijzeren leggers gedragen op wanstaltige 

consolen vervangen. Verloren is het aangename stadsgezicht, zoo volkomen in verhouding 

met het overige. 

Voor het gemak moet alles vallen, en de heeren zouden niets liever zien dan Amster

dam aan het eene einde in, aan het aan het andere uit te kunnen vliegen, langs een effen 

baan, zonder kronkeling of helling. Ieder jaar verliezen wij van het pittoreske, de stad 

eigen. Ziet eens welk een ongelukkige lijn die vermoorde bruggen vormen bij Lelie- en 

Heerengracht. Van af de Leliestraat kronkelen zich de ijzeren leggers op de schan

delijkste wijze; een aanzicht leverend zoo treurig mogelijk, en rustende op overhangende 

uitwassen, in volkomen overeenstemming met het overige, 't Is dan ook zoo geriefelijk. 

Maar waar blijft het fraaie van weleer. Niet fraai voor hen die zoo weinig smaak hebben, 

dat zij die wangedrochten nog verbeteringen noemen. Zulke misstanden zal Dr. Cuypers 

voorkomen, daar zijn wij van overtuigd, en wanneer hij op dien weg werkt, doet hij het 

Noordelijk Venetië haar eigenaardig schoon behouden. 

Zoo zijn er nog zoovele gevallen. Het Museumterrein is altijd nog zonder bestemming. 

Wellicht valt eene betere bebouwing dan het rechtlijnige plan daaraan te beurt, nu iemand 

zoo na daaraan betrokken, tot oordeelen mede geroepen is. Wij hebben niets geen vrees 

dat Dr, Cuypers optreden, Amsterdam in een ongewenscht middeneeuwsch kleed zal doen 

steken, integendeel. Wij hebben het volste vertrouwen dat wanneer het zwakke element 

op die wijze in den Raad versterkt wordt, gebrek aan goeden smaak een ernstigen be

strijder in hem zal vinden. 
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Wedstrijd voor limidwrrliNlleilen. 

De afdeeling Amsterdam van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst heeft 

groote plannen. Een wedstrijd voor handwerkslieden, gevestigd te Amsterdam en om

streken, zal door haar georganiseerd worden tegen het jaar 1892. Terwijl de Maatschappij 

in dien tijd haar vijftigjarig feest viert, valt dit met die tentoonstelling zamen, het kan 

wellicht aanleiding geven dat dit de deelname grooter maakt en van het geheel meer 

dan gewoonlijk notitie genomen wordt, want hoewel ieder feit op zichzelf staat, geeft die 

gelijktijdige handelwijze van Moeder en Dochter hoop op gunstigen uitslag. Dergelijke 

tentoonstellingen hebben veel goeds in zich. Het wekt de werklust op, veredelt den 

smaak, doet de paarden die den haver verdienen en anders geheel vergeten raken 

meer op den voorgrond treden, kortom, zij doen heden leven, en de toekomst voor velen 

ontsluiten. Hoofdzaak is, dat de keuze der onderwerpen goed geleid wordt, een knap 

werkstuk gaat onder een slechten vorm dikwerf verloren, het een moet het ander steunen; 

dan ook is het wenschelijk dat een fonds tot ondersteuning worde gesticht, om den werk

man de noodige middelen te verschaffen om te kunnen aankoopen wat hij noodig heeft tot 

daarstelling van zijne inzending. Juist die punten zijn de aandacht der afdeeling niet 

ontgaan maar werden ernstig overwogen in de bijeenkomst 12 Mei j.l. gehouden door 

velen die in dit doel belangstellen. Terwijl wij nader op deze zaak wenschen terug te 

komen, herinneren wij nu de hoofdzakelijke bepalingen, waarop de medewerking zal 

berusten. 

Men wenscht: 

1°. De werklieden op te wekken proeven te leveren van hunne bekwaamheid in het 

handwerk, dat zij beoefenen. 

3°. Door een onderlinge vergelijking hunner werkkrachten den lust tot meerdere 

bekwaamheid aan te wakkeren en tot inspanning te prikkelen, hetgeen ten goede komt 

aan den vooruitgang op industrieel gebied, 

3°. In onderscheid met gewone tentoonstellingen nu niet den patroon, maar dtn 

werkman zelf, door wiens zorg en vaardigheid het werkstuk was gewrocht te bekronen 

en hieraan tegelijkertijd een ruime geldelijke belooning toe te kennen. 

4°. Tegenover het buitenlandsch fabrikaat doen zien, wat de werkman uit Amsterdam 

en onmiddelijke omgeving vermag. 

5". Door het verkoopen der werkstukken in de hand te werken en door een uitge

breide loterij den werkman voldoening te geven van zijn arbeid. 
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B O ü W K ü N S T. 

Selioolffebouw met OnderwUzenwonlnf te HlUeicer«berff. 

door U. WE8STBA Jr., Arohitoot. 

(Bi) de plaat,) 

^ja. 1884 werden door het Gemeentebestuur van Hillegersberg, een viertal architecten 
uitgenoodigd tot een besloten prijsvraag voor het maken van een ontwerp van een school-
gebouw met woning voor den hoofdonderwijzer aldaar. 

Het daarvoor bestemd terrein, gelegen tusschen de dorpsstraat en het uitgestrekte 
watervlak »de zoogenaamde plas", was van zeer onregelmatigen vorm, zooals uit de 
plattegrondteekening blijkt. 

Aan de ontwerpers werd tot eisch gesteld dat de bouwkosten de som van / 23000.— 
niet mochten te boven gaan en dat de ontwerpen de goedkeuring moesten wegdragen van 
het Staatsbestuur, zoodat met de Rijksverordeningen op den bouw van scholen, rekening 
moest worden gehouden. 

Een jury van 3 bekwame deskundigen was aangewezen tot beoordeeling der ontwerpen. 
Uit de 5 ingekomen plannen werd het nevenstaand ontwerp gekozen en ter uitvoe

ring aanbevolen. Op 24 December 1884 werd de bouw van school en woning, met het 
Bchoolameublement, publiek aanbesvteed en werd aan den laagsten inschrijver, de heer H. 

li 
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Stelwagen te Rotterdam, het werk voor de som van ƒ21800.— toegewezen, die de uit-
voering zeer tot tevredenheid van Gemeentebestuur en Directie heeft verricht. 

De ^rassige bodem maakte een heifundeering noodig met palen ter lengte van 16 M.) 
De gevels zijn opgetrokken van kleurige WakUteen met banden, versieringen en, 

afdekkingen van Franschen bergsteen j de daken rijn met kruispannen, op bebording^ 

gedekt. 
De 3 achterste schoollokalen zijn met schuifdeuren gescheiden en wel zoodanig, dat' 

die 3 lokalen als ééne zaal voor vergaderingen kunnen gebezigd worden, daar ook de — 
tegen deze wanden geplaatste — stellen schoolborden, loopende op schijven, gemakkelijk 1 
verplaatsbaar zijn. 

Op 15 September 1885 werd het gebouw, in tegenwoordigheid van autoriteiten, met 

een kindgrfeest geopend en in gebruik gesteld. 

's GRAVBNHAGE, 1891. ., >Aj,-ï>cj 

W o o n h n i s. 
door H. J. V A N DIJK. 

(Bij de plaat.) 

Voor een der nieuwe stadswijken is dit woonhuis gedacht. De iftrichting blijkt geheel 

uit het plan, waarin alles is bijgeschreven. De materialen zijn metsel- en natuurlijke» 

steen voor den gevel. De gevel heeft een flinken vorm zonder overladen te «9°. Wat 

rijziger benedenverdieping zou het geheel doen winnen. 

A l u m i n i u m . 

In een onzer vorige afleveringen hebben wij het Aluminium behandeld en er daarbij 
op gewezen, hoe kostbaar de samenstelling van dit metaal is, waarin men echter tot heden 
zoo verre met de fabrikatie schijnt gevorderd te zijn, dat onder de metalen dit volkomen 
zijn plaats schijnt Ingenomen te hebben. Op de elektro-technische tentoonstelling te Frank
fort is thans een boot aanwezig uit dit metaal geheel daargesteld. Niet alleen de romp in 
al zijn onderdeden, maar ook de werktuigen zijn daarin uitgevoerd. Het is het eerste 
vaartuig op die wijze vervaardigd. De groote lichtheid en de gemakkelijke bewerking 
geven voor den scheepsbouw van het metaal veel te verwachten en zal het zeker in de 
toekomst hout en ijzer verdringen. De boot is ongeveer s i M. lang en 1.3 M. breed en 
•voorzien van een motor van twee paardenkracht. 

C h i c a g o ' s t o r e n . 

De toren-mode drong tot Chicago door. De tentoonstelling zou niet geijkt zijn, 
wanneer niet een of anderen metalen reus daar zijn bezoek aflegde. Er moest dus een 
toren zijn. [Die er komt is in den vorm als de afbeelding te zien geeft. Het gelijkt een 
tweeling met die, welke Eiffel te Parijs schiep. Dat geeft diens werk meer waarde, want 
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daarin ligt het bewijs, dat het zoo gemakkelijk niet gaat op dat terrein iets nieuws te 
scheppen. Alleen vak dit op te merken hij Chicago's toren, dat deze veel 'meer met 
versieringen is overladen. Wat zullen' die in de werkelijkheid op de voorgestelde hoogte 

vertoon en, weinig, dat juist had de I'a-

rijsche voor zich, flinke lijnen die breed 
omsloten waren. Zoo ook zijn de sokkel
stukken hier van weinig fraaisn vorm. 
Alleen het grondvlak levert verschil. 

De ontwerper is David A. Proctor, 
waardoor de toren meer algemeen onder 
den naam van Proctor's toren bekend 
staat. De totale hoogte is 349.6 M. 
De zes pijlers rusten op metselwerk, 
2i Meter hoog. Een en ander neemt 
een grondvlak in van 20.000 M". De 
vier platteformen, in de opstand waar 
te nemen, zijn op hoogte van 60, 120, 
280 en 304 M. Door middel van 
10 liften gaat men omhoog; 4 daarvan 
gaan tot de eerste, 4 tot de tweede 
verdieping, waarvan twee op de eerste 
verdieping tevens halt houden. De 
beide overige gaan naar het toppunt. 
Daarmede rekent men 8000 personen 
per uur te kunnen verplaatsen. Op 
eene hoogte van 280 M. bevindt zich 
een kolom, waarvan het electrische licht 
zal uitstralen en die tevens dienst moet 
doen voor meteorologische waarnemin
gen. Het platteform op deze hoogte 
bedraagt 1500 M*. De anderen zijn 
4000 en 6500 M«. Daarin kunnen 
50.000 personen plaats vinden. De 
gelegenheid om op te stijgen is midden 
onder den toren, en vormt die aaneen
gesloten massa, eveneens vol versierin
gen, daar voor de opstijging wel eene 
geriefelijke plaats, maar neemt overigens 
het eigenaardige, dat het doorzicht 
onder dergelijk gevaarte oplevert, ge
heel weg. In den Parijschen toren 
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Idom men door de pijlers, eene constructie die zeer veel hoofdbreken opleverde voor deze 
voldoende aan het doel beantwoordde, maar die tegelijk ook daardoor het bewijs leverde, 
hoe ingenieus alle deelen waren in elkander gedacht. Het materiaal is staal, en worden 
de constrnctiedeelcn vervaardigt in de fabrieksinrichting te Pittsburgh van Carnegie, en 
van daar in deelen ineengezet, per scheepsgclegenheid verzonden. Het geheele gewicht 
wordt geschat op 7600 ton. Dat gewicht schijnt gering, in tegenoverstelling van de massa 
die het geheel vertoont, doch is dit vooral het gevolg dat staal van geringere afmeting 
kan genomen worden dan ijzer, waardoor dergelijk zwaarte-verschil mogelijk is. 

Hoe het ook zij, al is de toren niet nieuw van vorm en ook niet beter dan de voor
ganger, voor het materiaal van onzen tijd levert deze een uitmuntend geheel. 

Eene korte beicboawing omtrent onze IJzeren apoorweffbrnggen. 

Amsterdam mag zich in het vooruitzicht verheugen, de ziekelijke viaduct hersteld te 
krijgen. Het is te wenschen dat de laatste uren zonder stoornis mogen voorbijgaan. Om
trent de ijzeren spoorwegbruggen die in den laatsten tijd zoo veel van zich doen spreken, 
is een opmerkelijk advies in het jaar 1851 door Prof. Eisenlohr te Karlsruhe gegeven. Hi) 
zegt: *Na ongeveer 30 jaar tullen de spoorbruggen plotseling ineen storten en wel te» 
igevolge van het gedurig schudden, als ook door de gomerhitte en winterkoude, welke tem-
»peraüiurveranderingen het ijser dood en krachteloos maken. Dat valt reeds op te merken 
»Hj dikwerf gebruikte kanonnen, die men met een mokerslag evenals glas kan verbrijgelen." 

Die voorzegging begint meer en meer waarheid te worden en ziet het er in de' 
toekomst verre van rooskleurig uit, daarom vooral is het te waardeeren, dat ook in ons-
land ingenieurs zijn aangewezen, alleen belast met het voortdurend onderzoek der vele 
ijzeren brugoverspanningen. 

Om bet epiohenren ran zaagbladen te voorkomen, 

Het gebeurt in onze zagerijen dikwerf dat het zaagblad scheurt, om nu de scheur 
te beperken boort men even als dit bij gebarsten glas geschiedt, dikwerf een gat, waar
door de scheur zich niet verder kan voortplanten en daardoor worden ongelukken voor
komen, daar de snelle werking de zaag kan doen springen tot schade van de zich 
daarbij bevindenden. Omdat het echter veelal moeielijk is om de scheur op te sporen, 
gaat men heen volgens de Revue Industrielle en bestrijkt de zaag met petroleum, dat in 
de scheur dringt, daarna droogt men het vlak af en bestrooit dit met krijt. De petroleum 
die uit de scheur opwerkt verbindt zich met het krijt en wanneer dit van het blad gc-
stootcn wordt, geeft de blijvende witte streep de geheele breuk aan. Het is een eenvoudig 
middel, waardoor men gevaar voorkomt. 
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I V o o n l i n i s i c e r e l . 

In een der oude 
stadsgedeelten van Am
sterdam, waar zich vele 
pakhuizen bevinden, 
moest de nevenstaande 
gevel worden opge
trokken. De patroon 
wenschte dat in over
eenstemming met den 
bouw der omgeving. 
Ziekte verijdelde de uit
voering en het plan 
ging den weg van zoo 
velen. De gevel zou van 
Groninger roode steen 
zijn opgetrokken, de 
versieringen en banden 
waren van natuurlijke 
witte steen, de uitmet-
selingen in den top van 
hardgraauw, evenals de 
banden gevelvlak. 

Flintlaag en drem
pels zijn van escosijn-
schen steen. De cordon-
lijst gemetseld en het 
fries gevuld met mo-
zaiktegels. 

Onze bonwmaterlaleiK 

Wij hebben reeds 
bij de uitgave der eer
ste afleveringen er op 
gewezen dat onge bouw

materialen, beschreven door J. A. van der Kloes, Leeraar in de kennis der bouwstoffen 
aan de Polytechnische school te Delft en uitgegeven door de firma J. van der Endt & Zoon 
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te Maassluis, de volle aandacht verdient. De afleveringen zijn thans tot No. 24 compleet. 

Wat wij in den aanvang hebben gezegd bevestigd de kennisname. Die de bouw

materialen volgens de nieuwste onderzoekingen wil leeren kennen, geven wij in overweging 

dit werk zich aan te schaffen. Afl. 14 bevat, bijv. $e afdeeling: Gips en 'stucadoorwerk, branden 

van het gips, eigenschappen van het gebrande gips, gips als metsel- en pleisterspecie, 

gietwcrk in gips. Deze aflevering, groot 32 pagina's, evenals al de anderen handelende 

over een artikel, is wel een bewijs van de nauwkeurige waarnemingen op dat gebied 

gedaan en wij onderschrijven gaarne daarin veel belangrijks te hebben aangetroffen. Dan 

volgt het hout. In 4 afleveringen kan van het hout veel gezegd worden, daarin is er alles 

van gezegd. 

Aflevering 16 behandelt rijsmatcriaal, vletzoden, riet, stroo, mos enz., ijzer en staal 

dat zoo vervolgt tot aflevering 24 met alle beproevingsmiddelen tevens te bespreken, daarbij in 

gebruik, prijzen, kortom alles wat met die industrie in verband staat en geeft het meest 

volledige tot op heden. Dertig afleveringen, ieder a f 0.60 verkrijgbaar, maken het geheel 

compleet, en de tijd zal doen zien, dat de Heer J. A. van der Kloes, met zijn werkelijk 

moei te vollen arbeid de praktijk een grooten dienst bewees. — Daar bestaan weinig gegevens 

die aangenaam zijn voor onderzoek en studie, dat biedt deze uitgave, waardoor zij lang 

nieuw en door menigeen gevraagd zal blijven. 

Koopverbreklng omdat een buia door vocht la aangetaat. 

Te Breslau deed zich een dergelijk geval voor. Een huis zou verkocht worden. De 

inwonende dame met hare beide dochters, gaven bij de bezichtiging te kennen dat het 

huis vochtig was en zich de zwamdeelen tegen de vloeren hadden bevestigd, waardoor 

voortdurende reparatiën noodig waren niet alleen, maar ook de vochtdeelen zich mede

deelden aan alles wat voor de bewoning vereischt werd. Een kijker, die kooper werd, 

beschouwde de kwaal meer als een middel om de koopers van het dak te houden, daar 

hij de vloeren niet kon opbreken, moest hij genoegen nemen met wat daarboven te zien 

was en hierin vond hij niet zooveel bezwaar, om tot geen koop te besluiten. De aankoop 

volgde dus en nu kwamen de gebreken overeenkomstig de waarschuwing geheel juist 

overeen. Dat gaf aanleiding tot proces, de kooper wenscht koopvernietiging op grond 

dat hij zich bedrogen zag. De uitspraak van het hof was echter dat voldoende gewaar

schuwd was, waardoor de eischer het zich zelf had te verwijten; was niet gewaarschuwd, 

hij ware in zijn recht geweest en tot vernietiging der koop toegelaten. Wanneer een 

dergelijke uitspraak overal geldende is, dan kan dat in onze nog al vochtige steden wan

neer het navolging vindt, tot velerlei bezwaren aanleiding geven. 

P e r s c h i p o v e r l a u d . 

Te Canada kan men dergelijke reis ondernemen. Voor de groote moeielijkheid staande 

om een kanaal als kortere verbindingsweg te graven in het gedeelte van Canada als Nieuw-
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Schotland bekend, kwam de Ingenieur H. E. Kechum in het jaar 1875 op het denkbeeld, 

eene goedkoopere overgang daar te stellen, door namelijk de schepen omhoog te brengen 

en per as over land te vervoeren en aan de bestemming weder te doen afdalen. 

Dit plan had aanvankelijk veel tegenstand hoe vernuftig ook, was er weinig vertreur 

wen in het welslagen. De onvermoeide pogingen van den uitvinder en de steun die de 

bekwame ingenieur John Fowler, bekend door den bouw van de Forthbrug en Benjamin 

Baker aan het plan verleenden, gaven daaraan meer levensvatbaarheid zoodat het tot uit

voering kwam. In 1888 werd de aanleg aangevangen en in October van dit jaar rekent men 

met alles gereed te zijn. De grond werkte bijzonder mede, omdat deze over het algemeen 

zeer vast is, de stijging is ongeveer 1 : 500. Waar de grond drassig was, werd deze met 

de meeste zorg voorzien, afgegraven en daarop eene bedding aangebracht van steenbrokken, 

opeengestapeld ter hoogte van 2.44 M. De weg heeft twee banen. De rails zijn zeker 

wel van de zwaarste tot heden vervaardigde soort, zij wegen 54.4 K.G. per M. en zijn 158 

mM. hoog. 

Aan de beide einden der baan bevinden zich dokken 152 M. lang, 91.4 M. breed 

en 12.2 M. diep, waarin 6 tot 10 schepen van verschillende grootte kunnen dokken. 

Van uit die ruimte komt men tot het afzonderlijke dok, dat bestemd is het schip omhoog 

te voeren. Door 20 hydraulische persen wordt de be weegkracht gevormd. De wagen 

wordt in het dok afgelaten en na goed gesteld te zijn, volgt het schip, het wordt op den 

wagen met blokken vastgesteld en met kettingen verbonden. De geheele toestel gaat 

omhoog, wordt door een hydraulische toestel op de baan getrokken, daar door twee 

locomotieven opgewacht, die zoodra de baan de aansluiting heeft verkregen, hun werk be

ginnen en het reuzengevaarte door onherbergzame oorden trekken. Voor die bewerking 

wordt slechts een kwartier tijds gevorderd. Komt het schip aan het andere einde, dan 

gaat de bewerking tegenovergesteld, even als het mogelijk is van daar op gelijke wijze 

de afreis te ondernemen. De geheele aanleg kost 1 miUioen pond Sterling, alzoo vrij wat 

minder dan het graven van een kanaal zou gekost hebben. Jaarlijks rekent men op 

30.000 pond Sterling onderhoudskosten. De oplevering der baan wordt natuurlijk met 

spanning te gemoet gezien. Slaagt alles volkomen, dan is daardoor eene verkeersweg 

geopend die zeker veel navolging zal vinden, omdat de wijze van daarstelling vrij wat 

minder tegenspoed biedt dan het graven oplevert, en heeft de ingenieur H. E. Kechum 

handel en scheepvaart met zijne vinding ontzaggelijk gebaat. 

L e v e r I n r v a n s t o • in k r a cli t. 

Te New-York bestaat eene inrichting die met de beste uitkomsten werkt. Het is 

die van de New-York Sfeam-Company, die vele nijverheidsinstellingen de stoom verschaft. 

Omdat het terrein moeielijk te verkrijgen was, werd een gebouw van vijf verdiepingen 

opgetrokken, waarin de stoomketels ten getale van 65 zijn geplaatst. Van af dit gebouw 

loopt door de straat een buizennet, dat de lengte heeft van 27.357 M. en waaraan ver-
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schillende inrichtingen die stoomkracht behoeven, zijn aangesloten. De vraag blijft eclïter 

steeds nog zoo groot, dat naar voortdurende uitbreiding wordt uitgezien. De constructie 

der werktuigen is van dien aard, dat in het buizennet de stoom op zulk een grooten 

afstand zelfs geen water achterlaat. 

Het hyppoirome te Parij». 

Deze inrichting, die steeds zich door velerlei vindingen onderscheidt, heeft thans iets 
geheel van nieuwen aard. Het tooneel daar opgevoerd stelt de vervolgingen voor die de 
eerste christenen ten tijde van Nero ondervonden. Nadat de christenen oogenschijnlijk in 
de leeuwenkuil zijn afgelaten, opent zich in het midden van de circus een gedeelte der 
bevloering en komen een twaalftal leeuwen grijnsend de ruimte bestormen. Om nu voor 
de toeschouwers dat onschadelijk te maken, werd langs de binnenrand van het circus 
eene ruimte gemetseld waarin spouwing en gelegenheid voor hydraulische persen. In de 
spouwing werd een hek opgesloten dat 185.10 M. lengte in omvang heeft. Op een gegeven 
oogenblik wordt de hydraulische inrichting in werking gesteld, het hek rijst, en wanneer 
dit als een aaneengesloten geheel in weinig oogenblikken ter plaatse gerezen is, geschiedt 
met de leeuwenkooi hetzelfde. Het middendeel van het grondvlak der kooi rijst met de 
leeuwen omhoog en ter hoogte van de bevloering gekomen, werpen deze zich in de groote 
ruimte, en moet dat een werkelijk verrassend geheel leveren. Uit een constructief oogpunt 
is die vinding merkwaardig; het zich gelijkmatig omhoog werken van een hek van der-
gelijken omvang is zeker nog weinig voorgekomen en als zoodanig verdient dit genoemd 
te worden, en zeker meer de aandacht dan het feit dat eenige koningen des wouds als 
rasenden binnen de gesloten ruimte rondrennen. 

O n d e r w e r p e n t e r o p n a m e . 

Hoewel de voorraad teekeningen nog verre van uitgeput is, hebben wij toch gaarne 
cenige keuze. Om nu zooveel mogelijk algemeen te blijven, verzoeken wij een ieder die 
een teekening tot opname geschikt, voorradig heeft, ons die te willen toezenden, allicht 
volgt plaatsing. Om teleurstelling te voorkomen, herinneren wij er aan dat teekeningen in 
kleur niet kunnen dienen, alleen die in lijnen opgewerkt zooals onze platen te zien geven. 

Ook voor kleine onderwerpen in de tekst, als schetsen van verdienstelijke uithang
borden, gesmeed ijzeren hekwerken, versieringstukken enz. zijn welkom. 

DE REDACTIE. 
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.U 18. Z E S D E J A A R G A N G . 27 Augustus 1881. 

B O U W K U N S T . 

w 1 H li eil i iiiH met b o T e n w o n l n r » 

door w. J. BHAKTDTS 

f3tj de plaat.) 

tffinit steden van den tweeden rang hebben vele woningen die met ééne verdieping 
tevreden zijn. Ontwerper geeft ons een dergelijk winkelhuis te zien, echt artistiek in 
elkander gezet, al is het ook met eenvoudige vormen. De groepeering der details ver-
duidelijkt het geheel voldoende. 

He S i n t P l e t e r te Home. 

Onder een der belangrijkste bouwwerken is ongetwijfeld de St. Pleter te Rome te 
rekenen. Grootendeels achter de vele omliggende gebouwen verborgen, valt de trotsche 
koepel reeds van verre in het oog, terwijl de gevel eerst dan zichtbaar wordt, wanneer 
men de brug die over de Tiber is gelegd, oversteekt. De groote voorruimte, doet dan 
alles tot zijn recht komen en men is getroffen bij den aanblik die dat inderdaad monu-
mentaal geheel oplevert. Het was in het jaar 1506 den i8den April dat de groote bouw-
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tneester Bramante het werk aanving. De eerste steen werd met grooten luister gelegd. De 

gewelven waren in 1514 voleindigd en de bogen waarop de Dom zou komen te rusten-

waren ter hoogte, toen het werk storing ondervond. Bramante stierf. Giocondo, Julianus 

San Gallo en Raphael volgden hem op tot voortzetting van den meesterlijken arbeid. 

In 1529 ontviel Raphael die den bouw een groot deel mocht voltooien, zijn werkkring. 

Berruzzi en Antonius San Gallo, vervingen hem en zoo kwam men tot het jaar 1546, 

zonder dat nog eenig deel van het geheel was voltooid, ja men wist zelfs nog niet hoe 

tot een goed eind te geraken. 

Toen nam den grooten Michel Angelo de plannen ter hand, die naar de geschiedenis-

zegt geen betaling daarvoor wilde aannemen. Zijn leeftijd was reeds 62 jaar. Hij stierf in 

1564 90 jaar oud, toen was het werk zoo verre gevorderd dat de Domkap kon gesteld 

gorden. Overeenkomstig zijne teekeningen werd alles verder voltooid door Vignola, Porta 

en Fontana. Men weet niet wat genoeg te bewonderen bij de beschouwing maar ontegen-. 

zeggelijk moet het een groot genie zijn geweest die zooveel harmonie en grootschheid 

van vorm wist te vereenigen met de zuiverste verhoudingen. 

Paus Sixtus liet den verderen opbouw grootendeels rusten. Onder Clementius VIII werd het 

bovendeel van den Dom, de glazen koepel voltooid waarna Paus Paul V er toe overging' 

den voorgevel de noodige wijzigingen te doen ondergaan, daar deze als het zwakste deel 

van het bouwwerk veroordeeld werd, daarbij ontbrak er de loge aan van waar de Paus 

bij groote feestelijkheden zijn zegen kan uitspreken. Paul V riep daarom de voornaamste 

bouwmeesters te Rome op om hem plannen in te leveren voor een anderen hoofdgevel,, 

waarop het ontwerp van Maderne gekozen werd. Hij vergrootte de ruimte der kerk die 

nog voor enkele doeleinden niet geschikt genoeg waren. 

Na hem kwam Bemin, die het meesterlijke altaar ontwierp en den kloktoren aanbracht. 

Daarbij had hij echter het ongeluk de muren niet genoeg te voorzien, er ontstond scheuring, 

zoodat een deel weder moest worden gesloopt. Onder Alexander VII bracht Bemin vele 

veranderingen aan, onder anderen de zuilenrijen, die zich ter wederzijden van het gebouw 

aan het plein vormen. Op die wijze waren, sints Bramante tot Bemin dertien bouw

meesters aan den bouw betrokken, duurde dien bouw anderhalve eeuw, terwijl twintig 

pauzen achtereen volgend hunne regeering uitoefenden. Volgens de berekeningen van 

Fontana in 1693 hadden de uitgaven toen alreeds het bedrag bereikt van 351.450.000 francs, 

en rekent men nu zelfs dat alles bijeen vijfhonderd millioen francs heeft gekost. In de 

volgende aflevering wenschen wij eenige afbeeldingen van dit gebouw te geven en de 

verhoudingen nader te behandelen. (Slot volgt). 

U l t b r e i d i n i r r a n s t e d e n . 

Bij ons. te lande is het gebruikelijk, wanneer een stad of gemeente zich vergroot, dat 

de beambten aan het bouwbureau betrokken, daartoe d« noodige gegevens verstrekken. 

Nemen w,ij de hoofdstad tot voorbeeld waarvan toch wel het meest te verwachten is, dan 
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blijkt dat dergelijke werkzaamheden somwijlen in zeer ongeoefende handen terecht komen. 

Het uitbreidingsplan van Amsterdam, is een fout zoo groot mogelijk, bedreven ineentijcj 

waarvan men recht had betere uitkomsten te verwachten. Het is niet meer ongedaan tJ 

maken, en zal een blijvende grief zijn tegen de geschiedenis van ons heden. Het kan zijn 

nut hebben te zien wat andere steden doen. Hannover moet op nieuw en wel aan de 

noordzijde uitgelegd. Die Hannover kent, weet dat de omgeving met zorg is aangelegd. 

Men schrijft daarvoor een prijsvraag uit met een prijs van 1200, een van 750 en een van 
4 5 0 g u l d e n - D e mededingers verkrijgen een situatieplan op schaal 1 : 5000 en een plan 

van het aangrenzend gebied op 1 : 2500, daarbij een zeer uitvoerig program waarin al de 

rijpelijk overwogen^ wenaehen van stedelijk bestuur en inwonenden zijn opgenomen. De 

aoodige verkeerlijnen zijn aangegeven, over straathoogten en beplantingen velerlei aan-

wijzingen in het program opgenomen, het wenschelijke voor plaatsruimte tot stichting van 

kerken en markten beoogd, en overigens aan de ontwerpers overgelaten hunne phantasie 

ruim spel te laten. Het juryoordeel zal niet alleen over schoonheid maar vooral ook over 

doelmatigheid te beslissen hebben. Op die wijze alleen kan iets goeds tot stand komen, 

het is te wenschen dat men zich ook eindelijk hier eens aan dat voorbeeld spiegele, dan 

worden wij zeker ontslagen van die naargeestige ellenlange wegen zonder afwisseling, zonder 

een enkele waterpartij zoo droog en stoffig als een zandwoestijn, waar juist ons waterlandje 

zoo ruim de middelen voor aanbiedt. De mededeeling van Hannover's bebouwingsplan 

meldt niet dat alleen Duitsche architecten tot mededinging zijn toegelaten. 

Een SchllderhuU, 

door J A N B O E K M A. 

De eenvoudigste zaken kosten 

dikwerf het meeste hoofdbreken. Een 

schilderhuis te ontwerpen, is oogen

schijnlijk onder het bereik van iedereen, 

toch is dat niet altijd het geval, want 

ook daarbij geldt het, karakter in de 

opvatting te brengen, wat veelal uit 

het oog verloren wordt. Het bijgaand 

ontwerp ziet er militair genoeg uit. 

Het denkbeeld om de helm als kap 

aantewenden, is niet slecht en geeft 

daarvoor een anderen vorm aan, onder 

de tal van ontwerpen van dien aard 

die waarlijk op verdiensten geen aan

spraak hebben. 
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Een k o ii i n k 1 ij k e b o u w m e e s t e r . 

Frederik II had een groote voorliefde voor het bouwvak. In de eerste veertig jaren 

van zijn regeering liet hij al zijn paleizen en buitenverblijven bij- of herbouwen, geheel 

overeenkomstig gegevens daarvoor door hem zelf verstrekt. Daarbij was dan natuurlijk de 

hulp noodig van een deskundige om 's Konings gedachten uit te werken. Dat was echter 

geen gemakkelijk baantje, want de geschiedenis zegt dat achtereenvolgend de bouw

meesters Knobelsdorf, Diterichs, Boumann. Roland, Le Geai, Hildebrannt, Buring, Gontard, 

Unger en Manger het terrein moesten ruimen. Geen van allen kon er in slagen de volle 

en bestendige tevredenheid van den vorst te verwerven. Dit vond zijn oorzaak in de 

groote spaarzaamheid waarmede Frederik II te werk ging. Gontard lag den vorst eens 

een na zijne aanwijzing uitgewerkt bouwplan voor met de kostenrekening. »Kan het niet 

goedkooper", was de vraag. Gontard antwoordde: ja, maar dan wordt de bouw minder 

soliede en niet in overeenstemming met de Romeinsche gebouwen waarvan men na 2000 

jaren nog de overblijfselen ineen vindt. De Koning zei : >ik wil niet als de Romeinen 

bouwen, als het mijn tijd m^ar uithoud". Het is alsof wij een eigenbouwer uit onzen tijd' 

hooren spreken. Dat is vooral te betreuren, waar dit een arbeid betreft als bij dergelijke-

vorstelijke gebouwen, die gewoonlijk meer kunstvol zijn daargesteld. Het bleef dan ook 

niet uit of gedurende zijne regeering moest twee- soms driemaal tot herstelling worden-

overgegaan, van wat op 's Konings last was verkregen, en dan kwamen de strengste 

bevelen af dat van het gesloopte werk niets verloren mocht gaan, maar al het bruikbare 

weder op nieuw aangewend. Zoo ver ging zelfs de spaarzaamheid, dat op 6 Aug. 1755 

de Koning aan de bouwmeesters Buring en Hildebrannt deed weten, dat de timmerlieden' 

die het recht hadden gekregen de spaanders en afval als brandhout te mogen medenemen, 

dat recht wegens misbruik ontzegd werd. Het kwam den Koning voor dat zij nog 

bruikbare stukken medenamen, die verkochten en daarvoor zich bedronken. Op zware 

straffen werd nu aan ieder verboden iets wat tot den bouw behoord had met zich te 

nemen, maar moest alles ten voordeele van den bouw worden ten gelde gemaakt. Zoo 

ook handelde hij met alle regeeringsgebouwen, toen de generaal-majoor v. Saldern eene 

begrooting voorlag van het kazerneonderhoud te Potsdam, gaf de vorst met verontwaar

diging te kennen dat hij niet kon begrijpen hoe de gebouwen zoo uitgewoond kwamen 

en daarbij de verzekering dat wanneer op zijn volgend jaarlijks bezoek dit opnieuw mocht 

blijken, men maar moest zien hoe zich daarin te huisvesten, want dat dan geen post voor 

onderhoud meer zou worden uitgetrokken. Voor het oogenblik moest men zich met 

tweeduizend thaler tevreden stellen, wat verre van toereikend was om zelfs in het hoogst 

iioodige te voorzien. Op die wijze is de werkkring van bouwmeester moeielijk te vervullen. 
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Gebrand knustflos en loodverfflazlnff. 

Ontwerp van een villa, 

door J. H. SLOT. 

Uit hout en steen 

als hoofdzakelijke mate

rialen zaamgesteld, geeft 

de villa wel het karakter 

aan, daarvoor gevor

derd. Met den uitbouw, 

de verschillende hout-

constructiën, de over

stekende kap enz., is 

wisseling genoeg aan

wezig, welk een en ander 

zich passend aansluit bij 

de omgeving waarvoor 

het gedacht is. De plan-

verdeelingen zijn met 

de ingeschreven bena

mingen er bij opge

nomen. 

Dezer dagen werden wij tot een bezoek genoodigd bij den heer E. Stanino, Lelie

gracht 12, Amsterdam. Het betrof de vervaardiging der looden opsluitingen na met gebrand 

glas te zijn gevuld. Hoewel deze industrie niet vreemd is en in den laatsten tijd gelukkig 

vrij algemeen is geworden, waardoor het voor ons mogelijk is menig deel van het bouwwerk 

passend te versieren en een gezellig licht te doen naar binnen stroomen, zoo gaf Stanino's 

inrichting ons toch veel te zien dat werkelijk van geheel nieuwen aard is. De glasbeschil

deringen worden afgewisseld, door geslepen of met verheven versieringen bedekte glazen, 

wat aan het vlakke een aangename wisseling geeft en bovendien een grillige lichtspiege-

ling levert. Is voor trappenruim, bovenramen of dergelijke daarvan de toepassing aan te 

bevelen, vooral bij het meubelvak geeft het een welkome hulp, om het effect te verhoogen. 

De inrichting die veel werk levert ook voor het buitenland, had een ruime keuze van 

allerlei glasversieringen, zooals deze tegenwoordig de woon- en studeervertrekken opvrolijken 
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en aan de raamroeden opgehangen worden. Dan vooral maakt de vinding zich bijzonder 

gunstig en zal zeker die nijverheid, welke reeds grooten omvang verkreeg, bij eenige meer

dere bekendheid doen toenemen. 

Daarbij werd voor de verschillende aansluitingen der deelen groote zorg besteed. 

Gewoonlijk laat de aaneenzetting een verheven kant zien, doch dat was door een vertinde 

laag over al de looddeelen gelijk gelegd, geheel weggenomen. Wij zagen daar van 

allerlei artikelen voor huiselijk gebruik, zooals bijvoorbeeld de ganglantarens enz., wat 

wij geloofden meerendeels van elders te zijn ingevoerd, doch wat integendeel hier ineen 

gezet, naar elders gaat. Voor het bouwvak en de kunstnijverheid kan de inrichting 

dikwerf gezellig de hand bieden, waarom wij er gaarne de aandacht op vestigen. 

Eeu eukrl woord over de inrlehtliiff vau sciioawburgeu. 

De ondervinding leert dat van alle gebouwen, de schouwburgen het eerst aan de 

beurt zijn om door brand te worden vernield. Dat zit vooral in de groote voorraad brand

bare en ligt ontvlambare stoffen, de droogte en hitte steeds in het gebouw aanwezig, even

als het vele gebruik van gas of andere lichtgevende stoffen. Talrijk zijn dan ook vooral 

in de laatste jaren de ongelukken hierbij voorgekomen, en was het voor den bouwmeester 

een onderwerp van nauwgezette studie om bij den bouw van nieuwe schouwburgen er naar 

te trachten, bij dergelijke rampen het gevaar voor de aanwezigen zooveel mogelijk te 

beperken. De meest zonderlinge denkbeelden kwamen als nu aan de orde en zou het 

zeker overweging verdienen, zich in deze naar het voorbeeld der oude volkeren te schik

ken, die het tooneel in het middendeel plaatsten en daardoor het voor de toeschouwers 

mogelijk maakten zich naar alle kanten te kunnen verspreiden. Uit de dagen van de Grieken 

en Romeinen leest men toch nimmer van dergelijke storingen, hoewel vuur en licht toch 

dikwerf een groote rol bij alles speelden. Het amphiteater te Rome kon tachtig duizend per

sonen bevatten, wat zou het daar geworden zijn wanneer dergelijke stichting aan dat euvel 

mank ging. Al moge het nu vreemd schijnen toch zou op dien weg eene bevredigende 

oplossing kunnen gevonden worden. De architect Harvey heeft een plan voor schouw

burgbouw aan de hand gegeven dat wel overweging verdient. Gelijkvormig met de ronde 

vorm die de zitplaatsen insluit, loopt een corridor. Die corridor wordt van uit de schouw

burgzaal door deuren bereikt. Elke afdeeling waarop een deur is geplaatst, neemt een 

cirkelvorm aan zoodat de geheele corridor een aanschakeling vormt van cirkelvormige 

afdeelingen die onderling toegang hebben en elk als salons zijn afgedeeld. Ieder dezer 

salons heeft een brandvrije gemetselde trap die naar de straat voert. 

Bij brand is het dus mogelijk door de zaaldeuren op de corridor te geraken en 

vandaar zich met spoed langs de talrijke uitgangen te verwijderen. De eigenaardige vorm 

wijst den weg naar de trap als van zelf aan. Op die wijze is het mogelijk op een gegeveh 

oogenblik duizenden buitenwaarts te doen gaan zonder opeenhooping te veroorzaken. De 

corridor gewoonlijk de foyer dient bij het gebouw te zijn, daardoor wordt het hinderlijke 
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geluid van den openbaren weg afgesloten; is er eene scheiding tusschen de zaal en den 

weg die dat geluid breekt. Op de door Harvey aangegevene wijze is de corridor nagenoeg 

aan den openbaren weg gelijk en bieden de ingeslotene trappen meer waarborg om onge

lukken te voorkomen dan de reddingladders buitenom of ruime trappen inwendig. Die 

ruime trappen vormen gewoonlijk het sterkste middel tot opeenhooping, enkelen vallen 

spoedig en door de zenuwachtige angst wordt de geheele massa opeengepakt. Harvey's 

denkbeeld biedt wenteltrappen, niet te breed en geeft juist de wenteling gelegenheid langs 

muur en leuning steun te vinden, daardoor wordt de kans afgesneden om door den drang 

van velen tot spoed aangezet, te struikelen en den toegang te versperren, te meer daar 

talnjke lichtopeningen op iedere hoogte de gelegenheid laten zich aan het gevaar te 

kunnen onttrekken wanneer men niet ver van den beganen grond is verwijderd. Het 

komt er bij den schouwburgbouw op aan in korte oogenblikken de menschenmassa te 

ontlasten, dat geeft dit ontwerp aan zonder daarom de architectuur op te offeren en 

verdie t als zoodanig overweging. 

Helen door middel ran electrlclteit 

De electridteit strekt zich ook tot dit gebied uit. Dat kan in menig geval een goede 

oplossing geven, waar de rook uit de lang geplaatste stoommachines gewoonlijk zoo hin

derlijk en vernielend is. Bij een fransche papierfabriek, gebouwd op een veenachtigen 

bodem, moest tot vergrooting worden overgegaan. Nu kwam men op het denkbeeld de 

heimachine door clectriciteit in beweging te brengen, de fabriek was voor de inrichting 

tot daarstelling voorzien, zoodat een dergelijke zamenkoppeling weinig kosten vereischten. 

De werkzaamheden liepen uitmuntend en kan die proeve van belangrijk gevolg zijn. 

Onze meeste fabrieken hebben inrichtingen tot vorming van clectriciteit, voor hen is het 

dus geen bezwaar bij uitbreiding daartoe over te gaan, maar ook voor de belendende 

bouwwerken zou dat gebezigd kunnen worden. Het zou groote kosten voorkomen, het 

transporteeren van den stoomketel, dikwerf op zeer onmogelijke wijze, veroorzaakt toch vrij 

belangrijke kosten, dat vervalt hiermede geheel en al. Wellicht zien wij over tien jaar 

de heibaas alleen met palen en stelling op het werk komen, iets dat wenschelijk is, want 

dan is dat klagen en steunen, dat gewoonlijk tot het machinale gevolg behoort, tevens 

verdwenen. 

Een grondboor van ontzaggelijke afmeting. 

Chicago's tentoonstelling zal vrij wat te zien geven. Zoo meld een der gewoonlijk 

vooruitloopende berichten dat een inzender te Chicago woonachtig, daar zal doen zien een 

electrische boormachine, die geen grens ken, dan alleen wanneer zij stuit op een materiaal 

waarop de clectriciteit geen macht heeft, om door te geraken, een schaft zou niet noodig 
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aijn. Hoe de constructie ineen moet zitten is een raadsel, dat op de tentoonstelling zal 

worden opgelost en waarmede de inzender hoopt tot in het hart der aarde te kunnen 

doordringen. Gebeuren de zonderlingste dingen niet, dan zou men aan de waarheid twijfelen. 

Een ernstijfe les vuur (remeente-bouwiQeesieru. 

Te Leipzig werd voor ongeveer twee jaar voor rekening van de gemeente een school 

gebouwd. De gemeente-bouwmeester lag over het gebouw een kap met pannen gedekt. 

Daarbij nam hij echter een schuinte aan van 1/6 der hoogte, zoodat de kap zeer weinig, 

helling verkreeg. Het gevolg was, dat hoewel het materiaal volgens gedaan onderzoek 

van zeer goed gehalte was, het van binnen dikwerf even hard regende als daar buiten. 

De gemeente-bouwmeester werd ter verantwoording geroepen en een inmiddels door des

kundigen gevormde commissie daartoe door de gemeenteraad benoemd, adviseerde dat de 

fout enkel aan de te geringe helling was te wijten. Nu ontstond hierover een eisch tot 

schadevergoeding tegen den gemeente-bouwmeester. Men vordert van hem de pannen op 

te ruimen en de kap te dekken met leijen, waaronder vooraf een ondergrond van asphalt-

papier. Daar de gemeente-bouwmeester natuurlijk niet dadelijk bereid gevonden werd 

hiermede voor zijne rekening aan te vangen, werd het een proces tusschende gemeente 

en zijn ambtenaar, waarvan de uitspraak met belangstelling wordt tegemoet gezien. Het 

is een goede leer voor hen die vorm en bestemming aan elkander opofferen. 

Een middel om portland-cement feircn vont beMnnd te maken. 

Een Oostenrijksch ingenieur, M. Reinhofer, deelt het volgende als resultaat zijner 

proefnemingen mede. Gekristalliseerde soda, in water opgelost en bij portland-cement 

gevoegd, maakt deze voor vorst ontoegankelijk. Het mengsel waarmede de proeven 

genomen werden, bestond uit i kop kalk, 3 kop rivierzand vermengd met eene oplossing 

van 1 kilogram soda in 3 kan water. Na gedurende veertien en een half uur aan eene 

strenge koude te zijn blootgesteld, 310 5, werd het mengsel in een oven gezet gedurende 

drie uur. Bij het uit den oven nemen was de cement volkomen vast aaneen gebleven 

en werd dit toegeschreven aan de aanwezigheid der soda. Een gemakkelijk toe te passen 

middel. 
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B O U W K U N S T . 

W u n d b e t l m m e r i i i i r v o o r e e n « a i o o , 

door Th. VAN J rARDEHWIJK. 

fBt) de plaat.) 

»it ontwerp is als antwoord ingezonden op de prijsvraag, uitgeschreven door de 
afdeeïïng Utrecht van de maatschappij tot bevordering der bouwkunst. De ontwerper zag 
zich toen met den eersten prijs bekroond, een uitspraak, die genoeg tot aanbeveling strekt 
dan dat onzerzijds nog verdere toelichting noodig is. 

v oc li 11 ir« m a r e i . 

Er wordt ons de vraag gesteld : Welk middel mag men als vertrouwbaar toepassen 
tegen het doorlaten van water door een nieuw opgetrokken gevelmuur ? 

Bedoelde muur is een steen dik. Reeds twee maal is deze met gekookte lijnolie 
bestreken. Dit baat echter niet. Het materiaal is roode metselsteen, afgewisseld met 
cementblokken en dito banden. Deze kleurschakeering wenscht men te behouden. Men 
denkt er over den muur nu aan de binnenkant met waterglas twee maal te bestrijken. 
Vroegere proeven aan den buitenkant met waterglas bij andere gebouwen genomen, vielen 
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tegen, daar na eenigen tijd het waterglas door den regen opgelost werd en afspoelde.' On» 

die reden wil men het nu aan den binnenkant doen. Weet iemand beteren raad, zoo beveelt 

a c h daarvoor aan uw abonnent y^ ft 

Gaarne ontvangen wij eenige wenken in dit opzicht. Het komt ons echter voor da t 

liet binnendringen der vochtdeelen, wellicht te ze eken is in de verbinding der blokken en 

banden. Metselsteen sluit in zijn verband gewoonlijk massief ineen, dat geschiedt niet met 

banden en blokken die een rechte, slechts wat ruw behouwen kant behouden en dus tegen 

de metselsteen aansluiten, de minste ruimte die overblijft geeft aan het water een verkeers-

weg. Ook is het ons wel eens voorgekomen vooral bij zachte witte steensoorten, dat die 

meer vocht aannamen dan den metselsteen. Zij waren aan den binnenkant doornat en liep 

dat natuurlijk langs den muur af. 

Is de portland waarvan de banden gemaakt zijn wel van goede gehalte geweest f 

anders kan dit een der oorzaken zijn waardoor gemakkelijk wateropname daarin geschiedt 

en zich aan de binnenzijde ontlaat. Dan is een sterke laag portland zeer dun, een paar 

maal over het binnen muurvlak bestreken, wenschelijk, of de banden aan de buitenkant 

te beschilderen. Dit is een der oorzaken waarom aan de oude gevels zooveel Bentheimer 

steen is beschilderd, deze steensoort neemt zeer gemikkelijk water aan en zakt dat door den 

metselsteen naar beneden of dringt achterwaarts. Op andere meedeelingen stellen wij prijs. 

I> e s l ii t P i e i e r te Home. 

f Vervolg.) 

De afmetingen zijn reusachtig, de lengte inwendig, de vestibule er niet onder gerekend 

is reeds 185 M. De hoogte is 

hiermede in verhouding en zijn 

op het plan tot vergelijk de 

afmetingen ingeschreven, die 

Plan. Vestibulo. 
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verschillende 

wereldbe

roemde ge

bouwen heb

ben. 

Die hooa:-

teafmeting 

valt reeds op 

te merken in 

de vestibule, 

waar de be

zoekers als 

het ware weg

zinken tus-

schen de ko

lossale om
geving. Van binnen. 

Die vestibule is ongeveer 71 M. breed. Toch toonen die afmetingen gering bij de 

gekozene ver

houdingen en 

een ieder die 

zich een voor

stelling van 

het gebouw 

heeft ge

maakt, reke

ning houden

de met de be

kende maten, 

gevoelt zich 

in zeker op

zicht teleur

gesteld. De 

pracht aan 

Hoofdgevel. het inwendige 

besteed, waar de kostbaarste marmerwerkcn, de frescos van de eerste meesters, de onver

getelijke mozaikwerken, de talrijke beeldwerken, alles tot eene bijzondere zeldzaamheid 

uit vroegere tijden vormt, is groot. Ook het hoofdaltaar zeer gunstig geplaatst, munt 

uit door fraaie opvatting en meesterlijke versieringen. Wanneer het licht op dit gedeelte 

door de gekleurde glasruiten binnenvalt, dan vormt het een geheel weinig geëvenaard. 

De bovenstaande figuur geeft het inwendige te zien. Het gebouw met de daarbij 
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behoorende omgeving, het ruime voorplein, dat bij feestelijke gelegenheden geheel inge
nomen wordt, geeft een overzicht van een der bouwwerken, zeker wel het voornaamste 
dat tot onze kunst behoort, en al zijn er eeuwen over heen gegaan, steeds nieuw en in
drukkend blijft en ons met eerbied stemt voor hen, die zooveel monumentale vormen ea 
constructieve keunis reeds toen wisten te vereenigen. 

Een brug over het Kanaal tot verbiodljig van Frankrijk en Engeland. 

Dit onderwerp is door ons reeds in vorigen jaargang besproken. Sints dien tijd en mr 
schijnt het ontwerp de verwezenlijking meer nabij te komen. Wij deelen daarom gaarne kort 
mede wat wij in een der buitenlandsche vaktijdschriften daarover aantreffen. Zooals vrij 
algemeen bekend is, bedraagt de afstand tusschen de beide landen 33 kilometer. Reed» 
lang is het plan aanhangig om eene verbinding daar te stellen. In 1802 droeg de mijn-
ingenieur Mathieu aan Napoleon reeds een plan op, dat bestond uit het maken van een 
onderzeeschen tunnel, door gronduitgraving. In 1831 volgde Payerne met een plan, deze 
wilde een tunnel bouwen, terwijl in 1836 en '37 de eerste overbruggings-denkbeelden-
werden aan de hand gedaan. In 1850 was het Mayer die een tunnel-ontwerp weder 
voorstond. Thomas de Gamond, een ingenieur, aanvankelijk voorstander van overbrugging^ 
verwierp dit denkbeeld en gaf in 1867 de voorkeur aan een onderzeeschen weg. Hij deed 
de meest volledige onderzoekingen naar den bodem en kwam tot de overtuiging dat die
zoo vast was, dat uitboring mogelijk was, doch ook voor overbrugging leverde de boden» 
een zeer vasten grondslag. De bezwaren der regeeringen tegen een tunnel deed de 
onderneming mislukken, waarmede reeds een aanvang was gemaakt. 

Verard trok in 1870 weder partij voor een brug. Zijn denkbeeld werd in 1884 aange
nomen en een maatschappij gesticht onder den naam van The Channel Bridge and Railway 
Company Limited. Een nader onderzoek omtrent de gegevens werd door de algemeen 
bekende fabrikanten Hersent en Schneider & Co. ingesteld in vereeniging met John Fowler 
en Benjamin Baker, de Forthbrug mannen. Van hun ging in 1889 een nieuw project uit, 
dat meer en meer waarschijnlijkheid verkrijgt om tot uitvoering te geraken. Men verwierp 
het tunnel denkbeeld geheel en al, niet zoo zeer omdat de politiek daar tegen zich 
verzette dan wel om de onbruikbaarheid. Men vond het onmogelijk een tunnel lang 55 
kilometer en ter diepte van 100 meter onder het wateroppervlak van goede lucht te voor
zien. De Brooklijn-tunnel te New-York die 33 meter diep lag, moest men op afstanden 
van 20 meter van versche lucht voorzien, wat zou dat leveren waar de lengte van den 
weg zoo oneindig veel grooter is en de diepte 3 maal meer bedraagt. Het overbruggings-
ontwerp behield daarom de overhand. 

Het is merkwaardig de berekening te volgen die de deskundigen tot aanbeveling van 
het ontwerp gemaakt hebben. 

Voor den overtocht rekent men honderd treinen per dag, of twee honderd in vier en 
twintig uur. Van die treinen zijn twintig voor passagiers, iederen trein op drie honderd 
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geschat en honderd tachtig treinen ieder van vier honderd ton koopmansgoederen. Jaarlijks 
zouden er dus, gerekend op 300 dagen, 1.800.000 reizigers en 21.600000 tonnen koop
waren over den ijzeren weg trekken. Die berekening is gebaseerd op het vervoer thans 
met booten en andere gelegenheden ondernomen. De ontvangsten zouden 127.850.000 
francs per jaar zijn. Die inderdaad kolossale opbrengst geeft finanticcl den grootsten steun 
en wordt de uitvoerbaarheid mogelijk geacht, dan zal het kapitaal zich wel laten vinden, 
waar zulke rijke inkomsten worden aangeboden. Het is dus zeer goed mogelijk dat ons 
tegenwoordig geslacht nog in de gelegenheid komt den weg over zee op die wijze te kunnen 
afleggen. 

De opgerichte Maatschappij is met onderhandelingen bezig en men stelt zich daarvan 
goede uitkomsten voor. 

PraktiiHChe wenken bij bet bonwen. 

De fabrikant A. IV, Andemach U Btuel am Rhein heeft een beknopte brochure in 
het licht gegeven, handelende over praktische wenken bij het bouwen. — De inhoud loopt 
over de volgende vragen: 1". Hoe bewaart men gebouwen tegen de opstijgende vocht ? 
2*. Hoe weert men uit de balkeinden, en uit alle timmerhout, de huiszwam, wormsteek, 
het vervuilen enz. ? 3*. Welk dak zullen wij kiezen voor onze woningen, fabrieken, boeren-
hofsteden enz. f 4". Hoe voorkomt men de gehoorigheid tusschen de verschillende verdie
pingen ? s*- Op welke wijze keert men dampen van keukens, stallen enz. van bewoonbare 
gedeelten ? 6". Hoe weerhoudt men het doordringen van water aan de kanten van het 
gebouw waar de wind fel tegen slaat ? 7°. Hoe maakt men een huis zoo volkomen droog, 
dat het dadelijk na de voltooiing, zelfs door zieken, zonder gevaar kan betrokken worden f 

Op al deze vragen geeft de fabrikant uitvoerig antwoord met illustratien toegelicht, 
hetgeen een bewijs is, dat waar het hem te doen is om zijn materiaal van de hand te zet
ten, hij dit tevens doet na degelijk onderzoek, waardoor de aanbieding waarde verkrijgt 
en vertrouwbaar wordt. Wij kunnen wel aanraden, de brochure die kosteloos te verkrijgen 
is, aan te vragen, het vergemakkelijkt in veel den werkkring. Vooral de dakconstructien 
ondervinden daarin eene uitvoerige behandeling. 

NurmulteekenlnRi'n voor timmerwerken. 

Het klinkt vreemd doch schijnt niettemin waar te zijn, dat het bouwdepartement in 
het groothertogdom Baden, normaalteekeningen heeft doen vervaardigen voor kleine tim
merwerken, geschikt voor gebouwen van geen grooten omvang als posterijen, tolhuizen, 
houtvesterswoningen, dorpsschoolgebouwen enz. De deuren en vensters zijn voor al derge
lijke gebouwen te gebruiken even als andere timmerwerken, lambriseeringen, trappen enz. 
De profileeringen zijn zeer uitvoerig bij de teekeningen opgenomen, zoodat afwijking 
moeielijk valt. Door die bepaling aan te nemen waarbij zich ook de Staatsspoorwcg-werken 
hebben aangesloten, is het mogelijk vooraf werkstukken te vervaardigen, die bij eventueeleo 
bouw kunnen gebruikt worden en daardoor spoedige voltooiing bevorderen. Dit moge een 
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voordeel zijn voor den kleinen werkbaas, die op die wijze bij weinig werk zijn voorraad-
magazijn kan vullen, voor het bouwvak als kunst, Is het zeker te betreuren dat die gelijk
vormigheid wordt In het leven geroepen. Het zal niet gemakkelijk vallen de bestemming 
der woningen te kunnen onderscheiden en «ijn juist die kleine ontwerpen geschikt om typische 
karakters te vormen. Zoo zoekt een ieder naar wat nieuws zonder daarom tot het goede 
te geraken en kunnen wij dergelijke maatregelen niet anders dan steeds ver uit onze 
omgeving wenschen. 

P r e z e n van b o u w m a t e r i a l e n . 

Wanneer wij zouden willen voldoen aan de vele wenken zoo nu en dan gegeven, 
dan zou het Vademecum iedere aflevering zulk een omvang verkrijgen, dat de port meer 
bedroeg dan het abonnement. Het eenige wat wij dus kunnen doen ia op vele vragen 
hardhoorend te zijn. Een vraag komt ons echter niet ongeschikt voor. Wij bouwmttsUrs 
Mbtn studs bthetfti aan ten prijslijst der bouwmaUrialtn-, xoo als dit op hti oogtnblik worden 
aangeboden, schrijft ons P. .7. Kunt u zulk een prijslijst niet verbinden aan htt Tijdschrift, 
Zeer gaarne, wij zouden het zelf wenschen. Maar en juist daar zit het bezwaar, dat 
kunnen wij niet alleen, daarvoor Is de hulp van de fabrikanten en leveranciers noodlg. 
In hun belang moet de aanbieding toch zijn, werd ons gezegd. WH erkennen dat 
volgaarne. Maar dat is juist de groote kunst; om iemand van zijn belang te overtuigen als 
hij dat zelf niet inziet. Wij willen echter de schrede op dien weg zetten en zullen bij 
herhaling eene oproeping in het Vademecum plaatsen. Ook vele fabrikanten aanschrijven, 
met de vraag geeft ons de prijzen van uw materiaal op, wij willen dat kosteloos met uw 
naam vermelden. Dan ook Is het natuurlijk dat wij deze gelegenheid te baat nemen om 
eene oproeping aan alle fabrikanten, kooplieden enz. te doen, die dit lezen i vertrouwende 
dat wij opgaven mogen ontvangen. Geeft ons prijs van kalk, stem, ijter, hout, wat ge 
maar wilt, bruikbaar voor ons vak tn wij ntmen htt op itdtre vttrtitn dagtn. Het kan 
een band tusschen u en onze lezers vormen, die uwen werkkring uitbreidt, wij zijn er bij 
herhaling toe aangezocht, daarom is het onze meening dat het ook uw voordeel kan zijn. 
Wij wachten opgaven In. 

Vemkorlnir teven «flterichadp. 

Wij hebben reeds eene dergelijke verzekering in ons land. Dezer dagen ontvingen wij 
echter een bezoek van den heer ./'". // Clercq, directeur voor Nederland der maat-
echapplj de Lutèce die te Parlja gevestigd, op zeer billijk tarief tegen waterschade 
assureert. Wat deze maatachappij van de anderen onderacheldt, dat is, dat zij tegen alle 
waterschaden verzekert, dua ook tegen gootsteen regen en cloaetwater. Die weet welke 
achade onze wrakke pannen aanbrengen, die bij hun ouderdom nog de ondeugd voegen, van' 
binnen het water niet uit te alulten, wat vooral na aaeeuwval en daaropvolgenden dooi 
lutig blijkt, die zal dergelijke verzekering toejuichen. Ook het gootateenwater dat In de 
talryk bewoonde gebouwen aoma een zonderlingen uitweg kan zoeken en daardoor gaande-
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weg balken en vloeren tot verstikking zet. Niet het allerminst het closctwater. Wij hebben 
dit jaar uitvoerig In onze afleVeringcn behandeld, de schaden afgcloopen winter door 
onvoldoende constructie der Liernur-inrichtlng bij velen veroorzaakt, dat geschiedt nog 
steeds en voor zulke gevallen kan men zich voor weinig van de schade ontheffen. 

Het spreekt van zelf dat het duinwater den hoofdtoon aanslaat, de menigvuldige pijpen 
die onze woning doorkruizen, leveren bij eenige koude temperatuur onmiddelijk gevaar van 
uiteenspringen. De maatschappij de Lutèce, laat het aan den verzekerden over de her
stelling door eigen deskundigen te cloen verrichten, zoodat men dubbel verzekerd is dat 
alles weder in behoorlijken toestand komt. Het tarief is in vergelijking met andere maat» 
schappijen billijk gesteld, wat kon, omdat de werkkring reeds zulken grooten omvang 
heeft genomen. De splitsing is in twee categoriün A. en B. A. volgens de constructie
waarde. B. volgens de huurprijs, aantal kranen enz. Daar de opname van dat tarief wat 
te veel ruimte zou vereischen moeten wij het achterwege laten, het is echter op aanvrage 
bij den Directeur, N, Z. Voorburgwal too, Amsterdam, verkrijgbaar. 

Examen voor opilohten. 

De Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst heeft op den rol geplaatst de behan
deling van het onderwerp Examen voor opzichters. Op de vergadering, die te Delft zou 
gehouden worden, nu echter plotseling als eene verrassing te 's Hertogenbosch is vastge
steld (hetgeen ook meer overeenstemt met vroeger besluit) zal dit punt besproken worden. 
Het zal altijd een moeielijk vraagstuk blijven, niet geëxamineerde patroons met geëxami
neerde beambten. De architect zal zich vrij kunnen vestigen, de opzichter niet, want het 
zwaard van Damocles hangt hem boven het hoofd in de vorm van een examen. Blijft 
die wanverhouding, dan kan het doel nooit bereikt worden. Examens zijn zoowel voor 
den een als den ander, 't zij heer of knecht; dan alleen hebben zij doel. Zal een 
examen echter den toestand verbeteren, wij betwijfelen het. Welk resultaat heeft al het 
drillen en africhten opgeleverd, dat eenzijdigheid ontstaat? dikwerf de meest kundige door 
den meest gladden wordt overvleugeld. Het is geen zeldzaamheid dat goede krachten huis
waarts gingen, en zwakke, maar voor het oogenblik rappe gasten, het diploma verwierven. 
Dat vooral zal blijken waar praktische en theoretische krachten voor één doel opkomen. 

Toch zou het wenschelijk zijn, dat in den toestand verandering kwam. Laten wij het 
maar niet ontveinzen, dat bij menig bouwwerk het bij de uitvoering' meer aankomt op 
den opzichter dan op den bouwmeester. Daarom zijn goede opzichters ten voordeele van 
ons bouwvak. Een aanmoediging om die te vormen verdient dus steun. Maar dan ook 
geen examen of iets van dien aard. Dan alleen bcnoeme de Maatschappij, in verband 
met de andere vakvereenigingen, eene commissie, die zich ten doel stelt aanmoedigingen 
te geven aan hen, die dat verdienen) Die commissie zamele de gegevens der architecten 
in bij wie de opzichters werkzaam zijn, onderzoekt op de in aanbouw zijnde werker, hoe 
alles toegaat en dat wel bij herhaling, doet op dat werk de noodige vragen, en op die 
wijze alleen is het mogelijk den rechten man op de rechte plaats aan te treilen en hem 
daarvoor te behouden. Uit dat onderzoek volge een voordracht, wie een belooning in 
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geld (het meest gewenschte in onsen mooielijken tijd) of in eermetaal verdient, die aanbe
veling is den wegwijzer waarmede de gelauwerde zijn loopbaan kan vervolgen. 

Wij zijn gewoon door examen te verstaan een onderzoek binnens kamers, dat vervalt 
hier geheel. De werkkring spreke en wanneer die taak, evenals zoo menig armbestuur de 
hare opvat, met zorg wordt betracht, dan is het mogelijk dat onze opzichters zich meer 
en meer tot een degelijk corps vormen. 

Onze bouwkundigen van naam zijn gehard in den strijd, door ieder concours aangevan
gen, zij werkten zelfstandig zonder invloeden; dat maakte het oordeel des te rechtvaar
diger. Zoo zij ook voor onze opzichters de gelegenheid geopend te toonen, wie onder hen 
uitmunt en dat is naar onze beschouwing alleen te onderkennen door hun arbeid gade te 
slaan op tijden wanneer dat onderzoek onbekend is. 

De Verecniirliiir Architectara te 's GraTenhove. 
Het is bij de bouwkundigen algemeen bekend, dat de Vereeniging Architectura te 

's Gravenhage een prijsvraag uitschreef voor een schouwburg-ontwerp; eveneens dat tot 
beoordeelaars werden benoemd de Heeren : Charles Gamier te Parijs en Dr. P. y. H. Cuyptrs 
en A. Sn/m G. Ben. te Amsterdam. In October wordt de jury bijeen verwacht. — Het is 
zeker een zeldzaam geval, dat voor eene Vereenigings prijsvraag de jury op zoo kranige 
wijze is gevormd. Charles Gamier, die door ieder bouwkundige onder de groote mannen 
van onzen tijd gerangschikt wordt, zal zich de moeite getroosten naar hier voor het beoor-
deelingswerk te komen. Is de benoeming van jurylid een eer, in geen vergelijk staat de 
aanvaarding van dergelijken werkkring door een buitenlander als Garnier, dat is een on
schatbare welwillendheid waarop de Vereeniging trotsch mag zijn. — Het komt ons voor, 
dat zij dit verdient. De wijze waarop men dit bezoek tot een waardeerende huldiging wil 
maken, verdient erkenning. Op breede schaal aangevat ontvingen wij dezer dagen Garnier's 
beeldtenis volgens teekening van de Heeren W. E. Bruckman en A. W. v. Malsen, door 
de firma Rqeloffzen en Hübner in druk gebracht. Het is goed geslaagd. Daarbij volgt de 
vermelding, dat men aan den beroemden bouwmeester een album wenscht aan te bieden 
van Teekeningen, Studiën, Schetsen enz. De afmetingen zijn 0.53 x 0.40 M. Dat album 
wordt aangeboden wanneer men aan een gemeenschappelijken maaltijd is aangezeten. On
getwijfeld zullen de teekeningen niet ontbreken, daar is gelukkig lust, ijver en voorraad 
om den meester te doen zien dat onze Jongeren krachtig zijn. — Dat weinigen mogen 
ontbreken, die iets kunnen geven, het doel waard. De termijn van inzending is tot 20 
September e. k. • De Vereeniging Architectura verdient voor de waarlijk loyale wijze 
waarop zij de zaak heeft aangevat, een woord van dank van alle bouwkundigen hier te 
lande. 

P r ij«v r« a p b a v e n b o u w Na lmO. 

De stad Malmö in Zweden heeft een prijsvraag uitgeschreven, die wel de aandacht 
onzer ingenieurs verdient. Het betreft een plan voor den bouw eener haven. De mede
dinging is algemeen. Prijzen van / 5400, f 3300, ƒ 2000 ongeveer lijn daarvoor uitgeloofd. 
Het programma is bij dehavendirectie te Malmö aan te vragen, de kosten zijn ongeveer/i.ao. 
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,iJ SO- Z E S D E J A A R G A N G . 24 September 1881. 
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B O U W K U N S T . 

De OoederenopalaK nan het Centraal-Station te Amaterdam. 

d 
(Bij de plaat.) 

^^ogmaals danken wij en nu ditmaal aan de medewerking van den Heer TH. 
MOLKENBOER deze verdienstelijk geteekeude details. Het is een deel der opslagplaats voor 
de vrachtgoederen aan het Centraal-Station. — De constructie der kap en der marquise 
is in de doorsnede zeer duidelijk weergegeven. 

E x a m e n v o o r o p z i c h t e r s . 

Het bouwkundig weekblad der Maatschappij tot bevordering der bouwkunst van 12 
dezer bevat over dit onderwerp het navolgende. 

Het Bestuur der Maatschappij stelt voor een diploma in te stellen voor Bouwkundig 
Opzichter, uit te reiken door de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst. 

Aan de toekenning van zulk een diploma zal een onderzoek voorafgaan naar de be
kwaamheden van den kandidaat. 
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Om tot het onderzoek te kunnen worden toegelaten, moet de kandidaat het bewij» 
overleggen van met vrucht het openbaar lager onderwijs te hebben genoten. 

Het onderwijs zal omvatten : 
i". Het schrijven van duidelijk leesbaar schrift. 

2". Het maken van een kort opstel over een op te geven voorwerp, waarbij voorna
melijk op duidelijkheid en goeden stijl zal gelet worden. 

3°. Het nauwkeurig en vlug rekenen met geheele getallen en met gewone en tien, 

deelige breuken, en de kennis van het Nederlandsch stelsel van maten en gewichten, 

benevens van die oude en buitenlandsche maten welke in het bouwvak nog gebruikelijk zijn. 

Ar'. De meetkunde tot en met de berekening van vlakke oppervlakken en inhouderv 
(met het oog op het maken van begrootingen). 

5°. Pe stelkunde tot en met de worteltrekking. 

6\ De, beschrijvende meetkunde (projectieleer en perspectief, ontwikkeling van de 
oppervlakken van eenvoudige lichamen). 

7*. Het opmeten van gebouwen en onderdeden daarvan, kennis van het gebruik der 
eenvoudigste meetinstrumenten, zooals de équerre, het uitbakenen van rechte en gebogen 
richtingen op het terrein, het in teekening brengen van opgemeten terreinen en gebouwen, 
en de kennis der daarbij gebruikelijke schalen en teekens. 

8". Het waterpassen, met de kennis en behandeling der meest gebruikelijke waterpas-
instrumenten, bijv. het fleschjeswaterpas, het werktuig van Becker. 

9°. Het bouwkundig teekenen en het maken van bouwkundige details, het maken van 
werkteekeningen, afschrijven en uitslaan, eenig begrip van de meest voorkomende bouwstijlen. 

IO". Hand- en ornamentteekenctn (vlak ornament). 

Bij de beoordeeling der bekwaamheid in bedrevenheid der kandidaten in de sub 9 en 
10 genoemde vakken kunnen ook in aanmerking genomen worden de door hen over te 
leggen teekeningen, mits op een daarop gestelde verklaring van hun leermeester of chef 
blijke, dat de teekeningen door de kandidaten zelve zijn vervaardigd. 

11*. De (burgerlijke) bouwkunde voor zoo ver die noodig is voor het uitvoeren van 
eenvoudige en meer zamengestelde construction in hout, steen en ijzer als : 

Hout. Trappen, kappen, deuren en vensters, betimmeringen, houtverbindingen. 
Steen. Stecnverbanden voor metsel- en gehouwen steen, gewelven, steensnede, toogen. 
IJzer. Ijzerverbindingen bij kappen, trappen, bintlagen in gegoten en gesmeed ijzer. 
Dakbedekkingen in het algemeen. 

12". Kennis der gereedschappen en werktuigen, stellingen en formeelen. 
Gereedschappen voor timmeren, metselen, smeden, steenhouwen, enz. 
Werktuigen /ooals ladders, vliegende steigers, hefboom, katrol, wind-as, enz. 
13". Kennis der in de burgerlijke bouwkunde gebruikt wordende bouwstoffen met hare 

voornaamste eigenschappen en gebreken. 

14'. Kennis der bouwadministratie en bouwwetgeving. 

Houden van week- en werkstaten, maken van mateniaalstaten, begrootingen en bestekken, 

KennU van de A. V. voornamelijk van de afdceling, wijze van uitvoering, en de 
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bouwstoffen, en van de bepalingen van het B. W. op het bouwen betrekking hebbende. 
IS». Bekwaamheid in de uitoefening van het timmervak. De door de kandidaten over 

te leggen bewijzen van hunne bekwaamheid moeten door hunne meesters of patroons 
gewaarmerkt zijn. 

i60. De kandidaat moet gedurende minstens één jaar op het bouwvak praktisch werk
zaam zijn geweest. 

Wenschelijk is het dat de commissie, welke het examen voor bouwopzichter volgens 
bovenstaand program moet afnemen, samengesteld wordt als volgt: 

r Hoofdonderwijzer bij het Lager Onderwijs. 

i Leeraar in de Wiskunde (hoofdonderwijzer met acte wiskunde.) 
2 Architecten. 

i Aannemer-Timmerman. 

Het examen duurt voor eiken kandidaat 3 dagen, waarvan één dag schriftelijk, één 
dag mondeling en één dag teekenen. 

Het examen wordt eenmaal 's jaars, en dit wel bij voorkeur in de wintermaanden 
afgenomen, in het gebouw der Maatschappij tot bevordering der bouwkunst te Amsterdam. 

De kandidaat moet, alvorens tot het examen toegelaten te worden, bij den Secretaris 
der Maatschappij eene som van ƒ 10 storten, welke hem bij eventueele afwijzing geresti-
tueerd wordt. 

Het diploma wordt den kandidaten na welgeslaagd examen door en van wege het 
Bestuur der Maatschappij van Bouwkunst uitgereikt. 

Het Bestuur acht het wenschelijk, dat bij de oproeping van kandidaten voor het exa

men, dezen tevens worden opmerkzaam gemaakt op die inrichtingen van onderwijs, waar 

zij de noodige kundigheden, voor het examen vereischt, kunnen verwerven. 

Het Bestuur der Maatschappij zal zich na aanneming van het program door de ver

gadering, in verbinding stellen met die inrichtingen van onderwijs, welke het meest in 

aanmerking komen voor de theorethische opleiding der bouwopzichters. Het zal die in

richtingen wijzen op de eischen in het programma gesteld, en hun voorstellen in hun 

leerplan de ontbrekende vakken op te nemen. 

De inrichtingen welke in aanmerking komen, zijn : 

De akademies te 's Hage, Rotterdam, den Bosch, het Collegium Mathesis Scientia-
rum Genetrix te Leiden; de Industrieschool van de Maatschappij voor den Werkenden 
Stand te Amsterdam; de Ambachtscholen; de Burger dag- en avondscholen. 

De kosten waartoe dit voorstel aanleiding geeft, zullen moeten worden gedragen door 
de Maatschappij, en worden begroot als volgt: 

Commissie van 5 leden, gedurende drie dagen, ;i / 6.— per dag 
Schrijfbehoeften, diploma's, enz 

Inkomsten, stel 10 kandidaten geslaagd, k f 10.— 

/ 
» 

f 
i 

90.— 

3<w 

120.— 

100.— 

ƒ 20.-
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Het is aan geen twijfel onderhevig, ot dat program zal de goedkeuring der vergade

ring op 28 dezer te 's Hertogenbosch verwerven.'t Is zoo de gewoonte. Of daarmede het doel 

bereikt is ; ons vertrouwen daarin is niet zeer groot. De zamenstelling van het program doet 

ons denken aan vermeerdering van de reeds vele bestaande middelen om tot een diploma 

te geraken. De weg is afgebakend, de leerscholen voor de theorie zijn aangewezen, met 

een jaartje aan de praktijk als toegift, dat § 16 als voldoende acht, wordt de zoo bij uit' 

stek praktische man gevormd. Zal op die wijze de theorie nog niet meer vergroot worden

en zal hij die glad zijn antwoorden gereed heeft, hem op de scholen ingeprent, dan niet 

staan met een diploma in de hand tegenover dien ander, die als uit de praktijk gesneden 

ieder vraagstuk hoe moeielijk ook, weet op te lossen omdat zijn ervaring voor alles den 

weg wijst zonder daarom dat mondeling examen voldingend te kunnen afleggen. Kennis 

van gereedschappen, 't zegt heel wat, maar wat geeft het of de naam al droomende ge

noemd kan worden, en de handigheid om in oogenblikken wanneer het noodig is voor te 

gaan en bevelen te geven, ontbreekt, daar is een ontzaggelijk groot verschil tusschen doen 

en zeggen. Waarom zijn er goede opzichters noodig ? omdat er zooveel bouwmeesters zijn, 

die praktische kennis missen. Daar staat tegenover dat hun theoretische kennis door het 

onderwijs degelijk is ontwïkkeld en is dat in de bouwwerken van onzen tijd op te merken. 

Maar dan ook zorge men voor de vorming van praktische lieden en nu mogen de ge

noemde akademies en teekenscholen inrichtingen bij uitnemendheid zijn, 't blijft theorie 

en het examen afgenomen na dat hunne cursus is gevolgd, zal op dien weg beoordeeld 

moeten worden. Het zal ons aangenaam zijn gewaar te worden, dat wij verkeerd gezien 

hebben, want wij wenschen het goede, maar wij gelooven van de instelling niet veel heil 

dan dat een enkele onzer jongeren het diploma zal zoeken om te toonen dat zijne leer

jaren niet onnut zijn geweest. Of zij daarom de leemte zal aanvullen, de tijd zal het leeren. 

Wij hadden het wenschelijker geacht, het onderzoek meer op praktisch terrein over te 

brengen, degelijk bekwame mannen aan te moedigen, die op een werk van eenigen omvang 

bewijzen geven dat zij de ziel van den arbeid zijn. 

Dezulken die zich nimmer voor dat examen zullen aanmelden en die het waarlijk 
verdienen, had het dan ten goede gekomen, dan was aan de praktijk die wellicht om de 
talrijke moeielijkheden daaraan verbonden, altijd stiefmoederlijk wordt aangezien een 
welverdiende plaats verleend, had men door aanmoediging mannen gevormd die men 
zocht, en op den voorgestelden weg niet gevonden worden. Het gaat daarmede als met 
alles; een winkelier zei ons eens, mijn jongen is zoo flink, rekenen, kennis van maten en 
gewichten, van handel, artikelen, kortom van alles weet hij wat, en wanneer hij een 
avond moet helpen achter de toonbank, dan verdien ik de helft minder als dat mijn 
oudste bediende dat waarneemt, 't Is maar de praktijk om het te weten, en die leerde 
hij op de handclschool niet. 
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Een (cfsineed ijzeren CJllhanirbord. 

door JAN BOKRMA. 

De gesmeed ijzeren uithangborden hebben in den laatsten tijd grootendeels hun ouden 

roem gehandhaafd; daar zijn er velen onder, die zoowel om ontwerp als om bewerking 

verdienen meer algemeen bekend te worden. Daaronder rekenen wij gaarne het onderstaande 

O 

GESA/\EED YZEREN 
UlTHy\N GBOR^D^fé 

-O 

6 O 
uithangbord, een waardige reclame voor eene affaire, waarvan de inhoud bestemd 
om in het niet te verdwijnen. 



164 

V o c b t l f f e m a r e n . 

De vochtige muren-kwestie trok ook de aandacht van een onzer lezers, deze deelt 
ons daaromtrent het volgende mede : 

Indien het verven der portland banden en het oliSn der metselsteenen niet van 

afdoenden aard zijn, is het asphalteeren der muren aan den binnenkant door mij bij onder

vinding gebleken een uitstekend afdoend middel te zijn om het doorslaan van vocht te voor

komen. Men begint met den muur aan de binnenzijde flink van alle kalk en vuil te 

ontdoen en de voegen diep uit te hakken, daarna wordt asphalt op den muur gebracht. 

Dit geschied op de navolgende wijze men brengt asphalt door middel van stoken eerst 

in een warmen vloeibaren toestand zoodat het zich goed laat verwerken. Nu wordt het met 

kwasten, omwonden met koperdraad (omdat het touw direct stuk is) op den muur aangebracht 

en flink dekkend zoodat geen steen meer te zien is, uitgestreken, terwijl het nog vloeibaar 

is, strooit men er wat varkenshaar in voor het beter hechten aan de kalkspecie. Nadat de 

laag asphalt hard geworden is kan men den muur met gewone kalkmortel berapen en de 

vocht zal niet meer te voorschijn komen. Het spreekt van zelf dat hoe warmer het asphalt 

op de muur aangebracht wordt hoe beter het is om een goede verbinding te verkrijgen. 

L. S. 

Gebonwtjes voor het bewuren van lijken. 

De wetenschap zorgt voor veel, toch zijn er nog enkele leemten, die dringende aan

vulling vereischen. Is er een drenkeling of zelfmoordenaar, onbekend bij de politie, dan 

wordt zijn lijk op een der begraafplaatsen opgeborgen, dikwerf in een loods, te midden 

van allerlei gereedschappen, die menigeen doen uitroepen: zonderling dat voor dergelijke 

gevallen niet beter voorzien is. Die inrichtingen zijn meerendeels zeer gebrekkig. Maar 

er bestaat nog grooter onvolledigheid, waar het betreft personen aan besmettelijke ziekten 

overleden, tijdelijk onder dak te brengen. Rekenen wij onze dicht bevolkte wijken eens 

na, hoe menigmaal gebeurt het dan niet dat een besmettelijke ziekte daar rondtrekt en 

vele offers vraagt. Dan moet dikwerf in een woning, uit een enkele huiskamer bestaande, 

de overledene een paar dagen verblijven, terwijl de huisgenooten in die hoogst nadeelige 

atmosfeer blijven voortleven; op die wijze woekert de kwaal verder tot schade van de 

bewoners. Wanneer nu in dergelijk ongeval het lijk onmiddelijk verwijderd werd, zoo 

zou veel kwaad gestuit zijn; maar waarheen? in de gelegenheid daarvoor is niet voorzien. 

Te Parijs trok dit onderwerp de aandacht van vele geneeskundigen. Na herhaalde 

verzoekschriften tot de stedelijke regeering gewend, verkreeg men de oprichting op de 

kerkhoven Montmartre en Père la Chaise van gebouwtjes in verschillende vertrekken afge-

deeld. In ieder vertrek kan een lijk bijgezet en daar gekist worden. Onmiddelijk kan dus 

de woning hiervan ontlast. Die kamers zijn van zulke grootte, dat de nabestaanden daar 

even als te huis kunnen samenkomen en de laatste eer bewijzen. Vandaar gaat de tocht 
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even als van de woning naar de aangewezen begraafplaats. Omdat nu de oprichting van 
dergelijke gebouwen op de begraafplaats zelf voor velen niet gewenscht is, stelt men zich 
voor ook in de stad meerdere daarvan te doen bouwen, 

Wij moeten die maatregel zeer toejuichen en is het te wenschen dat spoedig ook in 
onze bevolkte steden, wordt overgegaan tot het maken van dergelijke inrichtingen, zoo 
noodig, niet alleen bij elk ziektegeval met doodelijken afloop, maar vooral wanneer die 
ziekte een besmettelijk karakter heeft. 

Ook het vervoer geschiedt op zeer oordeelkundige wijze, in wagens waar de lucht zoo 
gering mogelijk zich verspreidt. 

l>e b o u w m a t e r i a l e n-i i| s t. 

Zooals onze aflevering aanwijst, beginnen wij de lijst met één artikel en wel met 

portlandcement. Is het spreekwoord waar, wanneer er een schaap over de brug gaat 

zoo volgen er meer, dan valt er niet aan te twijfelen of mettertijd zal die lijst grooteren 

omvang verkrijgen. Maar onze vraag heeft tot vrij wat briefwisseling aanleiding gegeven. 

Een zeer geacht fabrikant komt met onwederlegbare bewijzen, bladen vol tot ons en zegt 

daarin, zullen wij er heil van zien. Zal uit die prijslijst de bouwmeester zoeken, het goede 

of het goedkoope materiaal. Om het laatste zal het hem te doen zijn. Jaren lang heb 

ik mijne inrichting met hart en ziel voorgestaan om ze bekend te maken, mij heel wat 

kosten getroost, eindelijk denk ik het doel bereikt te hebben. Jawel, nu ben ik er juist 

het meest van verwijderd. Nu ik het artikel op den voorgrond geplaatst heb, komt de 

concurrentie en teert van mijn jaren langen arbeid. Die concurrentie zou machteloos zijn, 

want in deugdzaamheid houdt zij bij vergelijk geen stand, maar slechter waar wordt voor 

minder geld gegeven, en nu is het bij de bouwmeesters niet, wat is goed, maar wat is goed-

koop, dat de nog jongen en slechten broeder voorop stelt bij den ouden die rechten en 

aanspraken heeft. Wanneer ik met kracht van redenen en bewijzen betoog hoe mijne inrich

ting sints haar bestaan werk afleverde, waarvan de deugdzaamheid getuigd, terwijl ^an al dat 

nieuwe nog alles onbewezen is, dan ga ik het bureau van den bouwmeester af met de ge-

zegende troost: ik zal er aan denken, en de bestekken leeren later het tegenovergestelde. 

Op de vraag waarom dat, volgt het antwoord, u was ook zoo hoog in prijs. Alleen de prijs 

beslist voor onervaren lieden en dat is bij gemis aan praktische kennis, tegenwoordig een 

euvel waaraan de meeste bouwmeesters mank gaan. Zoo luidt een der vele grieven die 

wij niet allen kunnen opnoemen. Een ander fabrikant zegt, daar heb ik nu overal 

geadverteerd, ik heb mij als den eenigen vertegenwoordiger doen kennen voor het mate

riaal dat ik aanbied. Nu komen tal van anderen, zij hebben dezelfde waar niet, maar 

met wijziging van een ij in een i, de groote massa leest zoo nauwkeurig niet, bieden zij 

een gelijknamig artikel aan, waarvan de kwaliteit de halve waarde heeft, en of ik nu de 

bouwmeesters al op het ongerechte wijs met een : ge hebt gelijk, ik zal er om denken, 
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moet ik gewaar worden dat anderen de levering krijgen, die op de slechte waar tegen 
minder geld meer verdienen als ik op de mijne. 

Daar heb ik mij nu zooveel inspanning voor getroost om het algemeen bekend te 
maken, terwijl ik mij zelven een gouden toekomst droomde. Ik baande de weg voor 
anderen voor mijn kosten. 

Zoolang de bouwmeesters zich door zulke redenen laten overhalen, zie ik in prijs* 
aanbieding weinig gerief. Een derde komt, goed dat is een uitstekend denkbeeld, dat kan 
gemak geven. Maar gij moogt aan de prijs wel de weegschaal hangen. Men spreekt van 
zooveel kilo voor zooveel geld, maar neemt de weegschaal eens tot rechter tusachen de 
verschillende aanbiedingen, en vraag dan wie is de billijkste. Dat dient toch wel in over
weging genomen. Wij hebben cp al die bezwaren geantwoord. Ons komt het voor dat 
de prijslijst gemak kan geven. Is het materiaal minder van gehalte of gewicht, dat kwaad 
bestaat even goed, maar het kan zijn voordeel hebben dat daarop vooraf gewezen wordt. 
De prijslijst gaat van het denkbeeld uit dat allen geven wat zij aanbieden. Het onderzoek 
berust bij de koopers. En dat onderzoek is noodig. 

De diefstal in de nijverheid, die oogluikend zijn gang gaat, is groot, en hebben wij 
op dat punt zelven vele ervaringen opgedaan. Een uit velen is dit: Voor jaren geledan 
in een bouwmaterialenhandel betrokken, wil het toeval, dat op een gemeente-levering van 
kluitkalk werd ingeschreven. Volkomen zonder ervaring wordt de prijs gesteld en met 
luttel verschil de levering toegewezen. Er wordt gekocht, en de eerste lading komt voor 
de wal. Er was even 1200 hectoliter in. Met werkvolk voor de lossing aangenomen, 
werd de lading gemeten en uitgelost, Er bleek 20 hectoliter te weinig te zijn. Een kort 
overleg wordt door een der lossers opgevangen. Des avonds komt de man aan kantoor. 
Mijnheer, als u weer kalk te lossen hebt, bemoeit u er je dan zelf niet mee, op die manier 
kost het je centen; laat my volgende keer de meting regelen. Zoo gebeurde het. Vier 
weken later kwam een lading met ongeveer gelijken inhoud, en zesentachtig mud meette 
de goede vriend meer uit dan de vrachtbrief luidde. Van die negotie had ik spoedig 
genoeg. 

Dat is nu een eenmaal ingeslopen misbruik. Men wake dus voor wat het eigen
dom is en blijft dat op den voorgrond, dan kan een vergel^k van prijs niet anders dan 
geriefelijk werken. Dat is ook alleen de bedoeling. Maar de wereld zoo oud als ze is 
wil bedrogen zijn en nu mogen enkelen met de heiligste voornemens en nauwgezetheid 
beginnen, alles gaat op in de sleur en dan is het als overal. Dat zal de prijslijst niet 
verbeteren of verslimmeren, integendeel, haar intrede is van dien aard dat zij gelegenheid 
gai op misbruiken te wijzen, wellicht vond het gehoor en dan reeds heeft zij goed gesticht. 
Het onderzoek en vergelijk blijven dus immer aanbevolen. Onder die gegevens vertrouwen 
wij dat onze goede fabrikanten zich aangespoord mogen gevoelen, hunne materlalenprijs 
zoo nu en dan op de lijst te doen voorkomen. 
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B O U W K U N S T . 

O n t w e r p v o o r e e n U u b b e l e v i l l a , 

door L. SMIT. 

flltj di plaat,) 

J ^ i e t villa-ontwerp dankt zijn ontstaan aan een door de Maatschappij tot bevor

dering der bouwkunst uitgeschreven prijsvraag, waarbij daaraan eene eervolle vermelding 

ten deel viel. Overeenkomstig in de plannen ingeschrevene letters, is de verdeeling als volgt: 

Verhoogd Parterre. 

a. Vestibule ; /'. Gang ; <•••.; Salon ; d. Woonkamer ; e. Kantoortje ; f'. Spreekkamertje ; 

ƒ. Dessertkamer; g. Veranda; //. VV. C.; »'. Kast; /;. Serre. 

ie Étage. 

/. Slaapkamer; w. Logeerkamer; n. Badkamer; o. Gootsteen met kraan ; / . Balkon-

kamer. 

De ontwerper heeft bij eene regelmatige verdeeliug overeenkomstig de vraag afwisseling 

tü&schen de beide villa's gebracht, waardoor deze, hoewel een geheel vormend, zich toch 

voldoend afscheiden. 
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D e t a l l t e e k e n i n i r e n . 

Een ieder te voldoen, is het onmogelijke bereikt, en daar dat niet te bereiken ia moe
ten wij naar het bevredigende trachten. — Wij hadden dezer dagen het genoegen een paar 
der oudste inteekenaren bij ons te zien. Wij komen niet om aanmerkingen te maken was 

, hun welkomsgroet, maar hebben een verzoek. — Dat is: kunt u bij de uitgave niet op-
nemen flink ontwikkelde details, daarmede zou menig jong bouwkundige gebaat zijn en 
de uitgave winnen. Onze tegenwerping was: denkt wel om het bedrag; v o o r / 4 kan men 
geen studiewerk verlangen, wij doen reeds naar vermogen. De erkenning bleef niet uit. 
Het resultaat was: wij geven gaarne gehoor aan den wensch en zullen trachten op goed^ 

.koope reproductiewijze details op flinke schaal getcekcnd op te nemen. Maar daartoe 
gaat het niet aan, dat wij zelven in de portefeuille grijpen, dan komt eene eenzijdige gang 
in het geheel. Ons verzoek is al zoo tot de inteekenaren gericht. Wie wil ons helpen aan 
details, die tot deugd hebben smaakvol en van goede constructie te zijn. Hout-, ijzer-
of metselwerk, wie heeft van zijne vele uitgevoerde werken daarvan detailteekeningen de 
reproductie waard, die zal ons verplichten met toezending. Het behoeft in enkele lijnen 
slechts te zijn, veel kan daarvoor vnorloopig nog niet vergoed, toch willen wij dat niet 
belangeloos en zullen dit in nader overleg regelen. Maar voor alles zend ons volstrekt niet 
wat beter was te huis te houden, wij hebben dat bij ervaring, dan geeft het teleurgestelde 
verwachtingen en schokt het onze goede verhouding. 

Exuraen v o o r O p z i c b t e r s . 

Wij ontvingen een drietal stukken, allen van gelijke strekking, en wel van praktische 
personen, die het examenplan van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst lang 
niet toejuichen, en daarin een zeer eenzijdige richting op den voorgrond zien gesteld. 
Zooals wij vermoedden, is het voorstel aangenomen. Het w r̂d echter lang niet zegevierend 
begroet. Een zeer te waardeeren wenk van den Heer Gosschalk, om de zaak nog aan te 
houden tot nader onderzoek, werd volgens het verslag, daaromtrent in het Bouwkundig 
Weekblad opgenomen, met 27 tegen 15 stemmen verworpen, 6 leden hielden zich dood.. 
Daarop deed de Heer Van Zuilen het voorstel, om naar aanleiding der toezegging, dat 
het programma voor wijziging vatbaar was, dit in zijn geheel aan te nemen; dat voorstel 
werd met 21 tegen 20 stemmen (een der eerste stemmen was in het niet verzonken), 
aangenomen, de toestand van de zes heeren bleef onveranderd, 't Heeft weinig bemoe
digends, en geeft het ons vertrouwen dat de zaak, die zeer slecht voorbereid ia, nog mag 
terecht komen in de doos, waarin reeds zooveel rust, zonder dat aan het bestaan gedacht 
wordt. Het besluit eener vcreeniging van nagenoeg achthonderd leden, waarbij 21 tegen 
20 stemmen beslissen, zal toch wel niet aangemerkt kunnen worden als een besluit dat 
de volle aympathie verkreeg. 



189 

ll o o f il i ii K » ii K: v o o r e e u l l e e r e n h u l a , 

door J. J. TOOKKNUUllGHI AT. 

De omgeving van dezen hoofdingang is uit escozijnschen en zandsteen opgetrokken. De 
deur is van teakhout. Het portiek is mcl veelkleurige tegels bezet. Doordien de deur in 
de vestibule terugspringt, is deze aan de bovenzijde met balustrade afgedekt. Zonder 
overladen te zijn, heeft alles een goed en degelijk aanzien. 
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Beboawlnir der Maieamterreinen te Amiterdam. 

Eindelijk aan de orde. Na jaren lang wachten zal het er toe komen dat de bebou
wing der Museumterreinen in behandeling komt. Daar gaan stemmen op, die roepen 
waar moeten wij heen met een groote expositie, waar met onze volksspelen; laat het 
terrein nog wat onbebouwd, het is zoo noodig. Dat is zoo, maar voor dergelijke gelegen-
heden kan opnieuw terrein aangewonnen en geschikt gemaakt worden. Nu is het zaak,, 
productiviteit te verkrijgen van een kapitaal dat reeds te lang verloren is geweest, dat 
verdubbelt is zonder eenige waarborg op vergoeding. Bovendien het is noodig dat er 
aansluiting komt, de wegen om en naar het concertgebouw moeten bij de stad aange
trokken, blijtt de toestand zooals zij is; zij vormen een voorstadje op zich zelf, met het 
vooruitzicht eenmaal onbevolkt te worden. Het nieuwe gaat overal af. Het volledig 
maken is dus plicht. Zal dat moeten geschieden op de hoogst armelijke wijze zooals de 
geheele nieuwe stad aangeeft. Volgens de plannen ja. Maar dan verdwijnt het Museum 
tusschen een huizenrij, krijgen wij weder een stadskwartier met meer leed dan lief, zooals 
de geheele omgeving te zien geeft. Waarlijk, Amsterdam behoeft geen monument te 
stichten voor den ontwerper van hare uitbreiding, 't Is stumperen geweest. Nu is er nog 
veel te verhelpen. Daar ligt nog een kern die goud waard is en waar de tranen van 
berouw voor zooveel knoeierij kunnen dienen tot besproeiing en wasdom voor schoonere 
gegevens. Wij gelooven op den goeden weg te zijn. De heer J. R. Wuste, lid van de 
gemeenteraad, deelde het hieronder opgenomen voorstel in. Dat is een verblijdend teeken. 
Maar wij hebben nog sterkere verwachtingen. Dr. P. J. H. Cuijpers, evenzoo lid van de 
gemeenteraad, is iemand die leeft voor het schoone in de kunst. 

Al moge in bouwzaken zijne opvattingen verschillen met de onze, wij geven hem 
gaarne de eereplaats waar het er op aankomt te strijden voor wat goed en schoon is. 
Zijn stem zal vooral beslissend zijn; hij die zooveel in die wijk wist te stichten wat afwis
seling bracht, waar anders een eentoonige plattelijstenrij de straat zou versieren. Die de 
Vondelstraat met haar eigenaardige woonhuizen, en poëtisch liggend kerkje, maakte tot 
een onzer fraaiste straten, hij zal niet zwijgen waar het er op aankomt, de omgeving 
van een zijner ontwerpen te ontsieren. Die stem heelt gelukkig nog klank, en zal 
ongetwijfeld gehoord worden. Dan blijft Amsterdam tenminste er voor bewaard, dat ook 
nog het eenige plekje dat over blijft niet verdorven wordt, en een waardige aansluiting 
van het Vondelpark vormt. Het is zoo zonderling dat alle vereenigingen zwijgen. De 
afdeeling Amsterdam van de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst, had het dezen 
winter zoo ontzaggelijk volhandig, toen het te laat was om de plannen tot exploitatie van 
particuliere terreinen afkeurend te bespreken. Nu het tijd is, om te spreken, is zij waarschijnlijk 
naar de badplaats tot herstel van krachten. Wij hopen dus op haar onmiddellijke terug
keer om het gemeente bouwplan te bestrijden. De Maatschappij tot bevordering der bouwkunst,, 
die reeds door een prijsvraag de zaak ter harte nam, handele nu. Ook de vereeniging 
Architectura et Amicitia late zich hooren. Amsterdam's gemeenteraad is zeer hardhoorend 
dus hoe krachtiger de stemmen, hoe grooter de kans van welslagen. Is er nog een ver-
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eenlging tot bevordering van vrcemdelingenbezoek ? en rijn er niet velen, die genoeg 

geleerd hebben, wat ontzaggelijk leelijk ia en gaarne wat beter zouden zien, dat zij hun 

stem verheffen, het is een weldaad de hoofdstad gedaan. Maar dan ook met spoed. 

De Heer Wüste zegt in zijn amendement: 

Hij heeft met ingenomenheid de voordracht van B. en W. begroet, omdat hij daarin 

ziet een eerste schrede op den weg, die een einde moet maken aan de indirecte geldelijke 

nadeelen, welke de gemeente sedert een reeks van jaren geleden heeft door het braak en 

renteloos liggen dezer kostbare Museum-terreinen en door de omstandigheid, dat door 

gebrek aan een geschikt terrein voor den bouw van villa's, in den zoo gezochten omtrek 

van het Vondelpark vele ingezetenen gedwongen werden, zich in eene aangrenzende 

gemeente te vestigen. 

Minder groot echter is zijne ingenomenheid met het door B. en W. voorgestelde plan 

van bebouwing. 

Indachtig aan de waarheid, dat over den smaak niet te twisten valt, meent hij zich 

van critiek van het door 15. en W. voorgestelde plan te mogen onthouden en zich te kun

nen beperken tot eene korte uiteenzetting der gronden, waarop hij aan den Gemeenteraad 

voorstelt aan het door hem ingediende en door een bekwaam deskundige ontworpen plan 

de voorkeur te geven. 

Allereerst rijst de vraag: Wat wil men van de Museum-terreinen maken ? Zal ook 

hier, evenals in de schilderswijk en in verreweg het grootste gedeelte van de uitbreiding 

van Amsterdam in de laatste helft dezer eeuw, het tot het uiterst gedreven beginsel 

van regelmaat worden gehuldigd en ook dit terrein voor den speculatiebouw worden 

bestemd ? 

Of wil men van deze terreinen, waarvan het plan van bebouwing, zonder eenige 

beperking van vrijheid, door den Gemeenteraad kan worden vastgesteld, en waar de bouw

vergunningen afhankelijk kunnen en moeten worden gesteld niet alleen van opvolging der 

Politie-voorschriften, maar evenzeer van het voldoen aan billijke artistieke eischen wat het 

uiterlijk der gebouwen betreft, geheel of gedeeltelijk maken tot een luxe-kwartier ? 

De voordracht van B. en W., waarbij terreinen voor den bouw van »villa's" beschik

baar worden gehouden, geeft op de laatste vraag een bevestigend antwoord. 

De heer Wüste is overtuigd, dat, wil men die artistieke eischen kunnen volhouden, 

en niet door den drang der omstandigheden genoodzaakt worden later speculatiebouw toe 

te laten, daar, waar smaakvolle villa's en woonhuizen worden gewenscht, het terrein waarop 

die artistieke eischen van toepassing moet worden verklaard, moet worden beperkt zoo

veel als mogelijk is, zonder aan de schoonheid van de kern van het bouwplan afbreuk te 

doen. Zonder eenigen twijfel zullen die artistieke eischen van toepassing verklaard wortlr» 

worden op de voorzijden der bouwblokken, die gelegen zijn aan de op het plan van B. 

en W. ontworpen twee radiaal-boulevards, en waarvan de lengte, met inbegrip der hoeken, 

570 strekkende meter bedraagt, tegen 315 meter volgens het door den ondergeteekende 

ingediende plan. 

Op het dóór hem overgelegde plan is de as van het Museum één 40 meter breede 
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radiaaUboulevard ontworpen, tan beide zijden met eea of twee rijen boomen beplant, die 
op 2.70 meter afstand van den achtergevel van het Muieum een plein van 114 meter 
lengte en 84 meter in diagonale snijdt. In het midden van het plein is een atandbeeld 
of een monumentale fontein, omgeven door ornementale lantaarns, gedacht» Waar do 
boulevard het plein verlaat, loopt hij met een zachte kromming verder en mondt uit in. 
de as van het Concertgebouw^ 

Afgesien van den misstand, die volgens het oordeel van den heer Wüste veroorzaakt 
moet worden door de omstandi|{licid, dat de op het bouwplan van Bi en W. ontworpen 
noord>westelijke radiaal-boulevard scheef uitloopt op het front van het Conetrtgtbotau^ ver* 
meent hij, dat zoowel de P.-C.-Hoofdstraat als andere straten in de nieuwe wijken vol
doende aantoonen, hoe vervelend lange rechte straten zijn en als afschrikwekkende voor
beelden kunnen dienen om, althans in dit luxe^kwartier, die eentoonige wijze van geheel 
regelmatigen aanleg te verlaten en daarentegen een kwartier te ncheppen, zooals Amster
dam nog niet bezit. 

De ontwerper van het door hem ingediende plan heeft ernaar gestreefd, in het midden 
van het voor compactbouw (blokken van aaneengesloten huizen) aangewezen deel verschil
lende open ruimten te laten, die, met plantsoen beplant, als park en voor enkele takken 
van sport dienst kunnen doen tot tijd en wijle, dat die terreinen voor den bouw van 
villa's in aanmerking kunnen komen. 

Daar als waarschijnlijk aangenomen mag worden, dat de Raad, met het oog op den 
huldigen en toekomstigen iïnancieelen toestand der gemeente, besluit op het Museum
terrein geene groote uitgestrektheid grond onbebouwd en beschikbaar te laten voor sport* 
doeleinden, maar tot stijving van de gemeentekas zooveel verkoopbaren grond te verkrij
gen, als vereenigbaar is met de elsehen, die de goede smaak aan een bouwplan daar ter 
plaatse mag stellen, wijst de heer Wüste erop, dat met de uitvoering van hot door hem 
ihgediende plan geen geldelijke opoffering in den vorm van verlies aan bebouwbare ruimte 
voor de gemeente gepaard gaat. 

Het tegendeel ia het geval. Door het ontwerpen van één radiaal-boulevard in plaats 
van twee, door het verminderen van de eerste boog-boulevard en het wegvallen van den 
tweeden, die geen doel heeft, omdat hij doodloopt,' en geen verbinding heeft met de 
Kny.'tdaelkade, blijft volgens het door den heer Wüste ingediende plan eene bebouwbare 
oppervlakte van 119,892 M-, waarvan bestemd voor den bouw van aaneengesloten hulzen 
83,034 Ms en voor den bouw van villa's 371858 IVI.3. 

Volgens het plan van H. en W. bedraagt de bebouwbare oppervlakte 1 
voor aaneengesloten huizes . . 73,5S9 M* 

> villa's . . . . . . , . , . 20,549 '• 
» een monumentaal gebouw . ,' . . . 6,417 * 

Totaal . . . 100,525 M> 
of wel minder 19,367 M'. 

Op deze gronden en overtuigd dat het door hem ingediende plan, zoowel uit een 
ftnancieel als uit een esthetisch oogpunt, de voorkeur verdient boven het plan van B. en 
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W. veroorlooft de heer WUste zich sijn amendemeat in de welwillende overweging van de 
leden van den Gemeenteraad aan te bevelen^ 

Het waterdlobte *chlp< 

Verne'a wonderen komen tot werkelijkheid. De scheepsbouw is er in geslaagd een 
werkelijk waterdicht schip daar te su-llcn, dat zeer geruimen tijd onder water kan blijven. 
Goubet, een franschmani Is de uitvinder. De vorm van het schip is gelijk aan die eener 
sigaar. Het materiaal is brons. Lengte 5.60 M., hoogte 1.78 M., breedte 1 M., gewicht 
6000 kilogram. Op het bovendek bevindt zich een verhooging, 0.40 M. hoog, waarin 
zes raamopeningen door sterke glazen gesloten, waardoor het uitzicht naar rondom vrij is. 
In die verhooging is bovenop een opening voor het naar binnen komen. De sluiting Is 
met icaoutchou voorzien< zoodat geen water kan worden doorgelaten. In die opening is 
eveneens een lichtgat, waardoor ook het uitzltiht naur omhoog onbelemmerd Is. Aan het 
eene eind van het vaartuig is een rad, dat tevens tot roer dient, en waardoor de richting 
naar rechts of links wordt bepaald. De beweging wordt door electrlcitelt voortgebracht. 
Tien & twaalf uur lang kan een afstand van 9 ;i 10 kilometer per uur worden afgelegd. 
Het vaartuig, naar den uitvinder ook > Goubet" genaamd, kan twee personen opnemen. 
Door het openzetten van een kraan, loopt de ledige bodemruimte vol met water en zakt 
daardoor het schip op de gewenschte diepte. Een vernuftig gedacht toestel bepaald die 
diepte. Twee ketels zijn er in aanwezig die 50 liter Inhoud hebben, en bevatten de zuur
stof voor het verblijf onder water noodig. Zijn deze enkel met lucht gevuld, dan is het 
mogelijk, het verblijf onder water tot 8 uur uit te strekken. Met de zuurstof kan dat tot 
24 uur verlengd. De zuurstof is gemakkelijk daar te stellen en begroot men de kosten per 
M' op f 0.15- De met zuurstoi vermengde lucht wordt door water geperst, waardoor deze, 
In vochtigen toestand, zich verspreidt. Verwijdering van bedorven lucht geschiedt door 
een pomp. Ook het omhoog brengen van het schip gaat door pomptocstellen. De lucht 
dringt het water uit de bodemruimte waardoor het gevaarte stijgt. Op 1 Mei werd de 
eerste proef van eenig aanbelang genomen. Twee personen bleven 8 uur op een diepte 
van 6 Meter onder water, 's Morgens om kwart over 9 gingen zij aan boord en des 
namiddags kwart over 5 kwamen zij weder op de wateroppervlakte te voorschijn. Zij deelden 
daaromtrent mede: wij daalden op een diepte van 6 Meter, cooals de manometer aanwees. 
Het eerste uur hadden wij volop werk, alles te regelen; aanvoer van zuurstof, de pompen 
enz. Toen was alles op streek. Tweede uur; speelden wij een partijtje kaart. Derde uur 
geraakten wij eenigermate in opgewonden stemming, door de aanwexige zuurstof. Wij 
dronken wat verfrisschends en gebruikten het ontbijt — waarvoor goed gezorgd was bij 
het inladen. Vierde uur. De koffie was koud in de flesch geworden en moest verwarmd. 
Boven de lamp kon de flesch natuurlijk niet. liet sardlnesbllkje werd schoongemaakt en 
zoo de koffie verwarmd. Vijfde uur. Onder een goed verwarmd kop koffie werd weder 
met kaarten de tijd doorgebracht. 
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De telephoon' Waarmede wij verbonden waren kwam in werking en met de bewoners 

op den wal in contact, begon een gesprek. Wij hadden het beneden beter dan daarboven, 

daar een groote piasregen viel. Zesde uur. Men vroeg hoe het ons ging. Het antwoord 

was goed. Moedgehouden klonk het nu. Zevende uur. Wij zagen door de glasopeningen, het 

was echter niets dan een groene massa en somwijlen trok een visch voorbij. Wij hoorden het 

stoomen van een boot, die ongeveer 200 Meter ver verwijderd lag, ook het nedervallen 

van den regen. Achtste uur. De voorzitter van het comité riep door de telephoon, of 

alles nog goed in orde was. Wij gaven te kennen opperbest. Een groote zwerm visschen 

trok juist voorbij. Daar riep de telephoon weder dat de tijd verstreken was en acht uur 

lang hadden wij onder water geleefd, zonder eene verhindering van wat ook. 

De Goubet kan het tot 14 Meter diepte brengen en een druk van 300.000 kilogram 

water weerstaan. Na willekeur kan spoedige beweging of een rusteloos liggen veroor

zaakt worden. Het is een uitmuntende schrede op den weg, die wij met zoo veel verbazing 

in de wonderreizen hebben gevolgd en het schijnt dat de gevaren gering zijn. Mocht soms 

een of ander ongeluk voorvallen, dan is het afkappen der onderhangende gewichten 

slechts noodig om een onmiddelijke opstijging te verkrijgen. Het laat zich aanzien dat de 

gelukkige proefname nog door velen en gedurige verbeteringen zal worden opgevolgd. 

De tentoonsietlinff te Chicnjro. 

Over welk groot bedrag die tentoonstelling zal kunnen beschikken, blijkt uit het 

volgende: 

Aan kapitaal storting 

Van de stad Chicago 

Verkoop entréekaarten 

Aan privilegiën en verkoopsrechten 

Aan amotie 

Aan terrein en gebouwen . . . t';̂ K 

Voor beheer 

Bedrijfskosten Mei—November 1893 

Rekening van ontvangsten. 

S .ooo.oco Dollars. 

. 5.000.000 » 

. 7.000.000 » 

1.000.000 » 

. 3.000.000 » 

31.000 000 Dollars. 

Idem van uitgaven. 

. 12.766.890 Dollars. 

S^". 3.308.563 

. 1.550.000 » 

17.625.453 Dollars. 

Men heeft zich dus een batig saldo voorgesteld. De onderneming wordt met kracht 

overal bevorderd. Wekelijks worden aan 25.000 fabrikanten mededeelingen naar Europa 

gezonden vanwege de Tentoonstellings-commissie, waarbij de staat van zaken wordt toe

gelicht en tot deelneming opgewekt. 



Vademecum der Bouwvakken 18: 
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M 22. Z E S D E J A A R G A N G . 22 October 1881. 

B O U W K U N S T . 

Wandbetimmerlnir Trouwzaal in het Raadhols te Kampen, 

door Oh. H. HOLGEW. 

(Bij de plaat,) 

teze betimmering werd in 1888 uil^evoerd, tijdens eene inwendige verbouwing 

van het Raadhuis. Alle houtwerken zijn van eikenhout (wagenschot). De behangsels 

imitatie-goudleer, terwijl de tegelversieringen aan den schoorsteen in het atelier van de 

HH. Joost Thooft & Labouchère te Delft werden vervaardigd. Het plafond is door 

uitgewerkte balken in vakken verdeeld, waarin schilderwerk is aangebracht. De betim

mering werd te Kampen door den meubelfabrikant J. G. van Hulzen uitgevoerd. Tegen 

een der zijwanden is een zeer fraaie gobelin van het jaar 1650 geplaatst. 

De geheele betimmering werd aangenomen voor ongeveer f 2200.— 
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W l n k e l t a u l s te A m e r s f o o r t , 
door UEttM. KUOK8. 

De kleine gemeenten geven niet altijd gelegenheid op zulk een ruime schaal te 
vrerken als dit in groote het geval is. Men moet met weinig middelen daar veelftiea 

Voorgevel, 
te verkrijgen. Onder die architectuur rangschikt zich ook het ontwerp voor een winkel-
betimmering, waarvan hierbij gaat, plan, aanzicht en doorsnede. 

V 

a 4 

Wl 
-r^jTt issqT 

Plan. InwoiidlK. 

De puibetimmering is geheel van teakhout. De borstwering van Escozijnschen steen. 

Toonbank. 
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naeitenoiiip t'u Leerllnirstelki'l. 

Het is afgeloopen jaar meermalen ter sprake gebracht het leerlingstelsel weder in te 
voeren en zijn er vereenigingen en personen die sterk daarvoor ijveren en misschien ook 
xullen slagen om vroegere toestanden in gewijzigden vorm weder te doen herleven. Wij 
willen enkele mededeellngen in hoofdzaak teruggeven wat daaromtrent ter vergadering te 
Dresden, 12 tot 15 September 11. gehouden is besproken,' in eene vereeniging die tot bevor
dering der bouwambachten is gesticht. Na alles aangewend te hebben tot verbetering 
van den tegenwoordigeo toestand, komt men tot de overtuiging, dat verplicht staatsexamen 
tot verkrijging van het meesterschap, den* eenigen weg is tot opheffing der talrijke gebreken. 
De wijziging in de toestanden, de laatste jaren ontstaan, deden voor den van ouds bekenden 
meester in het ambacht, werkgevers of bouwondernemers ontstaan. (De titel Mr. zooals 
enkele timmermans- en metselaarsba/.en bij ons te lande ook nog voeren, heeft geenerlei 
waarde of beteekenis, daar alleen de gewoonte dit van de voorgangers erfelijk maakte.) 
Met het verdwijnen van het meesterschap verviel natuurlijk ook de verdere maatschappe
lijke verhouding die gezellen of leerlingen vormt. Waar geen meester is kan toch 
moeielijk aan een leerling gedacht worden. Hiervoor traden in de plaats werknemers, 
zoodat de verhouding werd werkgevers en werknemers. 

Een ieder kon naar vrije verkiezing zich dien titel toekennen. 
Het leeren en doen leeren ging daarbij schrikbarend verloren. 

De vroegere meesters die zich met dien toestand niet konden vereenigen, werden 
Onverschillig, de leerlingen ontvloden hen en gaven zich voor arbeiders uit, zonder zich 
daartoe de vereischte bekwaamheden eigen te hebben gemaakt. Het waren nu vrije lieden, 
maar onder hen waren velen die zelfs voor de kleinste werkproef, vroeger verdscht, niet 
zouden toegelaten zijn, zoo gering was hunne kennis. 

Die vrijheid bracht groote bezwaren mede, men achtte den band niet meer, een ieder 
was op zijn manier de baas, het meesterschap wa* vervallen verklaard en het publiek 
dat vroeger daarvan groote voordeden genoot, ging in de strooming mede, juichte de 
wijziging toe, waardoor de verhouding steeds grootere en oppervlakkiger vormen aannam 

• voor de werklieden. - - Men koos bij voorkeur de lieden, die op die wijze zioh opge
worpen hadden, liet hen huizen bouwen, waarbij enkelen zich dan tevens tot architect 
Ijeten verheffen of liet hen zelfs bouwen zonder eenig bepaald vastgesteld plan. Het is 
onbegrijpelijk hoe vooral op het platte land. Burgemeester en Wethouders gezien en 
goedgekeurd op papier doen stempelen, waarop eigenlijk een bouw-ontwerp, moest zijn 
weergegeven maar niets anders vertoont dan een zwakke en allerongelukkigste saamstelling 
die voor niemand zelfs voor den vervaardiger begrijpelijk is. 

Ondertusschen deden de sociale denkbeelden zich gelden, waar deze vroeger bij den 
bestaanden band machteloos waren, tierden zij welig op den vrijen akker die men gevon
den had, vroeper waren het slechts theoribn, die enkele hoofden op hol brachten, nu kwam 
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de werkelijkheid en met geen mogelijkheid is daarbij te denken aan den echt gezelligen e» 

degelijken toestand, die de meester en zijn gezellen eertijds vormde. Die denkbeelden ter 

vergadering uitgesproken, doen zien dat men in Duitschland met den tegenwoordigen toe

stand verre van ingenomen is. Nu was die vroegere in 't geheel niet zonder gebreken, 

en het zijn juist die gebreken welke veranderingen noodig maakten, gaarne echter erken

nen wij, dat reorganisatie met behoud van den toestand, die ook veel goeds in zich had, 

beter ware geweest dan het al te vrijgevige dat thans aan de orde is, en wel in staat om 

de grootste schreeuwers en gewoonlijk meest ongeoefenden, den boventoon te hooren 

voeren boven o twikkelden en meer bezadigde werklieden. Om nu tot eenig doel te 

geraken, werden eenige stellingen behandeld; 

i". Het meesterschap is het beste middel om de bouwambachten te verheffen, zoowel 

in praktischen als kunstvollen zin. 

De toelichting was : men moge over het afleggen van een werkproef tot verkrijging 

van het meesterschap, denken zoo als men wil. Men kan aanvoeren, daar zijn even goed 

stommers onder de proefaflcggers, als onder andere lieden, dat is zoo. Dat is altijd het 

geval geweest, maar niemand zal beweren, cUt het afleggen van een bekwaamheidsproeve 

waartoe noodig is: leertijd, werkkring als gezel, aanwijzing van zelfstandig uitgevoerd 

werk, er beter toe zal brengen geschikte personen te vinden, dan die, welke nu na voor

zien te zijn met de kennis van een weinig techniek, op den voorgrond treden. Voor die 

pioef is toch noodig, men mag daaraan waarde hechten of niet, praktische en degelijke 

oefening die den geheelen arbeidersstand ten goede komt, en zullen al de onbruikbare 

elementen die thans den toon aanslaan, verdwijnen. Ook wat de kunst betreft is van 

den meester meer te verwachten. Men moet toch aannemen, dat hij, die dien rang ver

kreeg, zich de bekwaamheden daartoe heeft eigen gemaakt, ook begrip van kunst heeft, 

waardoor het minder mogelijk is, zulke ongelukkige producten voort te brengen als in 

de bouwindustrie algemeen zijn geworden. 

2°. De werklieden zijn zekerder wanneer de bouwkunst in handen van een Meester in* 

het vak berust, dan wel in die van een onervarene. 

Omtrent het aantal der ongelukken wordt een statistiek gevormd. Die leert dat zeer 

vele ongelukken ontstaan door nalatigheid, maar vooral door slechte constructicn. Die het 

bouwen niet grondig geleerd heeft, kan in dit opzicht geen fouten voorkomen. Men kan 

hem zelfs daarvan geen verwijt van maken, want hij weet het niet, wel echter de wet

geving, die zulke toestanden veroorlooft. Wanneer een schoenmaker, schoenen niet passend 

weet te maken, verliest hij zijn klanten, daarbij' doet hij zich zelf schade en stelt geen 

menschenlevqn in gevaar. Die echter slecht bouwt doet dit wel. Jaarlijks komen onge

veer 800 ongevallen met doodelijken afloop voor, 2500 met zware kneuzingen enz., die 

het werken voor het vervolg beletten en 32.000 gevallen van verwondingen die tijde

lijke verpleging vragen. Jaarlijks op 40 werklieden een dergelijk geval, op 185 een zware 

kneuzing, en een doode op de 970. 

In groote steden is natuurlijk de statistiek het ongunstigst. Veel van die ongevallen 

zouden voorkomen worden wanneer de leiding in bekwame handen had berust; minstens 
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zou dan jaarlijks op dit getal aan ca. 160 het leven gespaard, en 500 minder verwond 
zijn. Tegen dien prijs is het wel-waard het meesterschap in te voeren. 

Nu zal men beweren, dat dit bewijs op zwakke gronden berust. De deskundigen 
echter, weten wat het beteekent, of gebouwd wordt door ervarene of onervare personen. 
De eersten zullen rekening houden met het materiaal, constructie enz.; de anderen echter 
niet, daar zij het materiaal en de constructie niet kennen. Datzelfde geldt voor de werklieden. 
Nu wordt, zoo zegt men, aangevoerd, op ons verzoek om het meesterschap weder in te 
voeren, dat uit het oogpunt van ongelukken, het toch niet opgaat enkele vakken tot die 
maatschappelijke verdeeling te rangschikken, want bok bij andere inrichtingen, bijv. : 
brouwerijen, komen ook vele ongevallen voor. Dat is wel zoo, maar die zijn van geheel 
anderen aard; het meesterschap kan niet verhinderen wanneer een vat omvalt op een der 
daarbij aanwezige personen, dat die zich kneust, dat zijn ongevallen die wel nooit te 
voorkomen zullen zijn, maar dat is in het bouwvak geheel anders, daar is slechte constructie 
dikwerf de bron en is het juist daarom dat wij op verandering aandringen. 

Op al deze beschouwingen volgt nog een slot waarop wij nader hopen terug te komen» 
Wij deelen het nu slechts mede, omdat wat gewoonlijk zoo hier en daar ontstaat, ook wel 
tot ons zijn weg vindt. Wenschelijk is, dat de toestand verbeterd wordt. Wat zou van 
een Amsterdam geworden kunnen zijn, indien de bouwers maar een greintje en dat is 
waarlijk niet veel, smaak hadden bezeten. Dat is een gevolg van de al te vrije opvatting 
van onzen tijd, Nu zijn die huizen als van een groote moot gezaagd, hier en daar een 
stuk geplaatst en gewisseld door elkander. Al had men nog maar eenige voorlichting 
gevraagd maar daarvoor was de eigenwaan te groot. Wat er kwam was droevig zoo 
lang het er is. In dit opzicht had een betere vaststelling van den werkkring veel kunnen 
voorkomen. 

Hooire en \ttge bruffffen. 

Amsterdam, bekend door zijn hooge bruggen, die van daaruit gezien een zeer ver
rassenden aanblik leveren over vele der fraaiste grachten en achterbuurten, zal spoedig een 
Amsterdam zijn met lage bruggen, zoo laag, dat doorvaart voor niets meer mogelijk is 
en de grachten enkel dienen voor roeischuitjes, gieken en dergelijke. Het handelsverkeer 
moet wijken voor gemakzucht, tot zoo lang dat er wenteling komt en al de lage bruggen 
weer door hooge worden vervangen. Die tijd komt ook, 't behoort zoo tot den cirkelgang. 
Wat echter overweging verdient dat is de treurige wijze waarop goede bruggen vervallen 
om door minder goede of liever minder geschikte te worden vervangen. Een brug behoort 
zijn gasverlichting te hebben die een geheel uitmaakt met den bruggenbouw. De nieuwe 
verkeersweg die van de Westermarkt uitgaat kreeg een brug zonder licht, en toen de brug 
er was, kwam men heel onbeholpen met oude lantaarnpalen aandragen, om het woord 
geen licht tot onwaarheid te maken. Maar welk een combinatie. Lantarens die als uit* 
geleend als het ware, voor tijdelijk daar werden geplaatst zonder eenig overleg, zoo staan 
sij daar in 't trottoir gedrukt. Niet alleen daar, maar dat zal overal zoo worden, het licht 
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is een afzonderlijk geheelt dat maar voor sichielf een onderkomen moet zoeken. Op die 
wijze gaat elke symetrie verloren, wordt iedere verbouwing een mislukt product. Dat zou zijn 
oorzaak vinden in de verschillen tussohen gemeente ep gas-exploitatie. Als dat zoo is 
dan is het te wenschen dat aan dien onhoudbaren toestand een eind gemaakt wordt, derge
lijke wanstaltigheden lijn tot niets nut, en wanneer verschil tusschen twee moet veroor» 
zaken dat de geheele maatschappij daaronder gebukt gaat, dan is het zaak dat die maat 
schappij zich daartegen verheft en op het wenschelijke wijst. Op die wijze is de hoofdstad 
te beklagen, want overal waar de moker zijn kracht zal laten gevoelen, en er bestaat 
plan dat dat nog al menigvuldig zal zijn, treedt telkens zulk een toestand op, en wij zien 
een Amsterdam tegemoet met een lichtgevend bruggental, waarbij menig plattelandsgemeente 
gunstig afsteekt. 

De grbonwen der tentoonstelling te Chicago. 

Iedere tentoonstellingsbouw geeft iets eigenaardigs te zien, gewoonlijk het best, ook 
de karaktertrekken van het volk terug, waarvoor de stichting wordt ondernomen. De 
onvergetelijke laatste Parijsche wereldtentoonstelling beantwoordde hieraan bij uitnemend
heid. Smaakvol en vernuftig was alles gedacht en geconstrueerd. Al wat voor de 
tentoonstelling verelscht werd, kenmerkte zich door studie, maakte indruk, omdat het 
ongemeen en bovendien met groote zorg en nauwgezetheid was saamgesteld. De ijzer* 
construction, de toren en niet het minst de kap over het machinegebouw, waren glans-
punten in onze bouwkunst, deden die kunst kennen op een wijze zooals zij nooit te voren 
door ons was beschouwd. Inderdaad de Franschen bewezen nog een machtig volk te zijn. 
En met hoeveel smaak onderscheidde zich niet elke afdeeling. ledere zaalingang was een 
kunststuk; 't was of aan den schat van denkbeelden geen eind was te vinden. Het spreekt 
van zelf, dat nu te Chicago een tentoonstelling staat geopend te worden, aller oogen zich 
daar heen richten. Wij hebben reeds vroeger het een en ander meegedeeld over de 
grootte van het terrein, de afmetingen der gebouwen enz. Wij waren in de gelegenheid 
de afbeelding dier gebouwen te zien. 

Maar welk een geheel anderen indruk maken deze. Geen vast denkbeeld van een zich 
steeds ontwikkelende kunst, een architectuur die men als de Vlaamsche of Itallaansche 
de Amerikaansche zou kunnen noemen, niets van dat al, een amalgama van alle landen 
en alle stijlen bijeen. Het regeeringsgebouw met zijn hoofdingang als een Romeinsche 
triomiboog, maakt een zeer eentoonig eftekt, terwijl de hoog opgaande kap op het 
middendeel meer aan het bovendeel van een circus doet denken, dan aan de deelen van 
oen gebouw, dat moet doen zien hoe dat nieuwe en nog jonge volk, dat zooveel op gebied 
van nijverheid wist te ontdekken, zich ook een kunst wist te scheppen even nieuw als 
al hare overige vindingen. De staat Illinois heeft eveneens een kolossaal bebouwde 
ruimte. Dat gebouw werd opgetrokken naar de plannen van de bouwmeester W. W. 
Boyingston & Co. te Chicago. In den Italiaanschen stijl, zoo rijk aan schoone verhoudingen, 
werd een greep gedaan, maar lang niet de gelukkigste, en is alleen de overkoepeling van 
het middendeel, die aan dt St. Pietor doet denken, hier beter dan bij het regeeringsgebouw. 
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Het sal een stil eo ernstig gebouw zijn, tonder door iets uit te munten, dat soo ruim
schoots te verkrijgen was geweest in een stijl, die daarvoor zulke schoone motieven biedt. 

Dan volgt de machinehal. Die den gevel daarvan, aan de kade gelegd beschouwt, zou 
gelooven, wanneer hij Amsterdammer van geboorte is, de Mozes en A&ronkerk te ziena 

De bouwmeester Peabody en Stearns te Boston, kozen den bouwstijl uit de vormen der 
Spaansche architectuur, zooals de kathedraal van Sevilla bezit. Hoe nu de verzamelplaats 
van de meest nieuwere nijverheid zich te denken, binnen zulk een omhulsel, is ons onver
klaarbaar. De beide torens, het vooruitspringende middendeel met de zuilenrij en frontispies, 
hebben zulk een sterk kerkelijk karakter, dat het moeielijk is zich dat denkbeeld uit het hoofd 
te zetten. De ter wederzijde aansluitende gevels, met de hoog opgaande zuilen, de beide 
eindgevels met de hooge koepeldaken, leveren allen flinke vormen, maar zonder overeen
stemming en geenszins met de bestemming in harmonie. Wij hadden van de gebou
wen een meer Amerikaansch denkbeeld gehad, brutaal geconstrueerd, hoog opgaand, prak
tisch bovenal, maar kunnen dat niet terug vinden, in de afbeeldingen die wij aantreffen. 
Ieder gebouw moet zich kenmerkend onderscheiden en het doel der bestemming 
zelfs de meest oningewijden als het ware meedeelen, heeft het zulk een karakter, dan is 
het het ware. Eer zou men met ongedekt hoofd de machinetaal betreden, denkende een 
tempel binnen te gaan, dan met het gevoel hoe zich tegen het oorverdoovend geruisch 
van zoovele duizenden paardenkrachten te verzetten, 

Ben b o a w m e e R t e r s f o n d s . Een beroep op onze boowmeeiteri. 

Voor de laatste algemeene vergadering der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, 
was ter behandeling gesteld, de stichting van een bouwmeestersfonds, ingevolge het voor
stel daarvan door mij op de voorai^aande vergadering gedaan, lileek toen reeds, dat het 
niet in goede aarde viel, een nadere bespreking van het Bestuur stelde In de toekomst 
een ongunstig preadvies voor. Was daarom het welslagen volstrekt niet onmogelijk 
geworden, het kwam ml) ongewenscht voor de zaak op die wijze te brengen, daar, waar 
ik deze juist gewenscht had, vooral tot versterking der Maatschappij self, daar een derge
lijk fonds de leden bijeenhoud, en bovendien geen enkel gevaar, dat de Maatschappij de 
lasten zou dragen aan het voorstel verbonden was. Alhoewel reeds in het jaar 1876, den 
iK'ini Mei, een bouwmeestersfonds gesticht werd, en de Maatschappij daarvan het bescherm
heerschap aanvaardde September van dat jaar en tot heden die taak niet was teruggewezen, 
vertrouwde ik te meer een dergelijke stichting daar te huis te zijn. Het plan, destijds 
door de Heeren J. H. Leliman, Dr. P. j . II. Cuypers, G. B. Salm, H. Molemans en W. 
Springer ondernomen, verkreeg door verschillende redenen geen uitvoering. De bepalingen 
waren dan ook wel wat van te uitgebreide strekking. Op een daartoe gezonden schrijven 
aan enkelen van die Heeren bleek mij dat zij niet ongeneigd zouden zijn ttn dtrgilijk 
plan ook nu nog ti steunen. Het is toch een feit dat wij, bouwkundigen, in dit geval al 
geheel onderscheiden zijn van alle andere kunstenaars, die ieder in hunnen kring de ver
zorging voor onze overblljvenden mét waardeering ter harte nemen. Nu kan men aan-
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voeren, dat de gelegenheid om zich op die wijze te verzekeren, zoo menigvuldig is dat 

vermeerdering verre van noodzakelijk is. Dat is zoo. Maar niet op de wijze zooals eene 

vereeniging van vakgenooten dat in het bijzonder vermag. Wij toch hebben door onzen 

werkkring, kennis enz. de middelen om jaarlijks de zaak buitengewoon te kunnen onder

steunen zonder daartoe geldelijk te moeten bijdragen, bovendien zijn wij aan zoovele 

kunstvakken verwant, dat ook van daar krachtige hulp is te verwachten. 

Het is ons mogelijk het zij jaarlijks of om de twee jaren een belangrijk fonds te vormen 
door onderlinge samenwerking waardoor de zaak grooten steun ondervindt, dat gebeurt 
ook overal elders. 

Wij hebben het afgeloopen jaar een geval kunnen waarnemen waarbij een bouwmeester 

aan zijn kring ontviel en dien in groote zorg naliet zoodat de openbare liefdadigheid moest 

worden ingeroepen. Dat behoeft niet te gebeuren wanneer wij zelf de handen uit den mouw 

steken. Het is om die reden dat ik mij wend tot alle bouwkundigen, aanvankelijk bouw

meesters en gevestigde personen, om hunnen steun te vragen tot stichting van een dergelijk 

fonds, waarvan alleen de strekking zal zijn de nablijvenden te steunen. In hoofdzaak is 

het doel een kleine storting bij de intrede en eene jaarlijksche vaste bijdrage in verhouding 

van den leeftijd, en zoo gesteld dat die geen bezwaren oplevert om voor dit doel te kunnen 

bestemmen. Uit de jaarlijks te maken rente worden de uitkeeringen bestreden. Het 

kapitaal dat zich steeds vergroot, wordt na eenigen tijd aanzienlijk, want is de steun en 

de toetreding van velen te verwachten, wordt een dergelijke zaak op touw gezet geheel 

onafhankelijk van elke vereeniging, dan zal zij natuurlijk den steun van al die vereenigingen 

verwerven, waar het een denkbeeld betreft, over een punt waar alle verschil van inzichten 

eindigd. Alvorens nu het plan nader te ontwikkelen, zou ik er prijs op stellen indien op 

deee aamrage zich een twintigtal of meer bouwkundigen vereenigden, uit alle oorden van 

ons land om eenstemmig de grondslagen te vormen tot stichting van een fonds dat zoo als 

later zal blijken op veler steun kan rekenen. Uit dit aanvankelijk verkregen aantal kan 

zich dan nader eene commissie tot voorbereiding en stichting vormen en daartoe de ver-

cischte maatregelen nemen. Aangenaam zou het mij zijn de bewijzen van instemming te 
mogen ontvangen. T „„ TT 

6 5 J. DE HAAN. 

Wedstrijd ?aii liandwerkslleden te Imaterdam. 

Naar het zich laat aanzien beloofd de tentoonstelling van dien aard, te Amsterdam 
in 1892 te houden, en door de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst op touw 
gezet, een gunstigen uitslag. De belangstelling is groot, de steun evenzoo. Het Paleis 
voor Volksvlijt, zoo bij uitnemendheid voor dergelijke doeleinden aangewezen, zal er voor 
bestemd worden en dus nog eens in de gelegenheid komen, om op waardige wijze aan 
het doel der stichting te kunnen beantwoorden. Wanneer hetgeen op den Wedstrijd be
trekking heeft meer algemeen bekend is, zullen wij dit meededen, daar de zaak ten volle 
aller aandacht verdient. 
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Vademecum der Bouwvakken 1891 
6* Jaarqanq. 



M 23. Z E S D E J A A R G A N G . 5 November 1891. 

B O U W K U N S T . 

O n t w e r p v a n e e n V i l l a , [, 

door P. DOOHN. 

(ISij de plaat.) 

h't villa-ontwerp is het ant- [,__ 

•woord op een prijsvraag, waarbij 

het zich gunstig onderscheidde. In 

de beide plannen en gevel valt het 

ontwerp genoegzaam te beoordeelen. 

Bij regelmatige verdeeling dier plan

nen, heeft het uiterlijk alles wat moet 

bijdragen om de gewoonlijk beval

lige plaatsing eener villa daarmede 

in- overeenstemming te doen zijn. Begunen grond. 
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Op breede wijze geteekend, maakt 
het ontwerp een goeden indruk. 

Hoe onze naburen haiine bonw* 
in ('«'s Iers vereeren. 

Karl von Gontard, de buuwi 
tneestpr die in de dagen van Fre* 
derik II de meeste der bouwwerken 
door dien vorst gesticht, ontwierp en 
onder zijne leiding uitvoerde, werd 
in Duitschland in de laatste dagen 
in veler herinnering teruggeroepen. 
Het was honderd jaar geleden dat 
die bouwmeester overleed en dit 
feit gaf aanleiding dat de tegen
woordige bouwmeesters zich ver-
eenigden om een gepaste hulde te 
brengen aan den man, wiens werken KorHto TOrdleplnK] 

nog getuigen dat hij zijn leven werkzaam heeft doorgebracht en daavbij de bouwkunst ia 
menipr opzicht bevorderde. De nog bestaande teekeningen, waaronder schetsen door 
Frederik II zelf op papier gebracht, die lang geen gemakkelijk patroon was, daar hij 
zich met de geringste kleinigheid bemoeide, waren allen bijeengezameld en zoo was het 
mogelijk dat het nageslacht een dankbaren blik kon werpen op het verledene. Wat zijn 
wij toch geheel verschillend daarmede. Schilders en dichters worden geëerd. Bouwmeesters 
zijn bij ons als vergeten. Waarom denken wij er zelf nooit aan om van het leven van 
een onzer eerste bouwmeesters. Van Campen, een dergelijk herinneringsfeest te geven. 
Het zou bij het publiek een beter denkbeeld van onze kunst vormen, wunneer wij echter 
niet voorgaan is waardeering hunnerzijds niet te verwachten. Alles wat nog hier en daar 
over het land verspreid is, bijeengeroepen en tentoongesteld in het monument, het Raadhuis 
te Amsterdam, dat nog ieder oogenblik pleit voor zijn groote kennis, zou een tentoon* 
stelling vormen ongemeen en leerzaam tevens. Kan de Maatschappij tot bevordering der 
bouwkunst die haar vijftigjarig feest spoedig viert, een dergelijk plan niet uitwerken 
't Zou aan hare viering groote waarde bijzetten, want in menig schullhoekje zal van des 
bouwmeesters hand nog wel wat aanwezig zijn. Zoo niet, verdient het dan geen over
weging bij onze andere vereenigingen. Wij zijn op dat punt niet verwend. 

Hoe z u l l e n w i.| b o u w e n . 

Die vraag heeft reeds menigeen hoofdbreken gekost. Niet zoozeer om de wetenschap, 
hoe wij bouwen zujlen soiled of onsolied, dat weet elk verstandig bouwer. Die daarbij met 
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kennis is toegerust, die goed met schoon weet te vereenigen zal zich nog te meer aange
spoord gevoelen, zijn werk blijvende waarde te geven. 

In dien zin kan de vraag zich dus niet bij ons opdringen. Maar wel, in welken vorm 
«uilen wij onze denkbeelden aanschouwelijk maken, om later de bladzijden der geschiede
nis over ons heden geschreven, met het overige tftt een geheel te doen stemmen. 

Natuurlijk, zal het antwoord zijn,, overeenkomstig met onze zeden en gewoonten, met 
onze leefwijze; met al ons doen en teten. 

Dat doen en laten kenmerkt zich op een geheel eigenaardige wijze. 
Wij leven in zeker opzicht veel langer clan onze voorgangers, dat wil zeggen, wij 

genieten meer. Wanneer wij bedenken, hoe de reis van Amsterdam naar Rotterdam 
vroeger jaren het noodig maakte, dat alleriei voorbeschikkingen moesten worden getroffen 
men kan niet weten wat op zulk een lange afwezigheid voorvalt, dat het afscheid in 
verhouding toen gelijk stond aan dat van nu. of wij een vriend naar een der Indische 
booten vergezellen. Dat I, alles verandrrd. de afstand bestaat niet meer en zonder 
dat de huisgenooten de afwezigheid nagenoeg opmerken, is de tocht vice versa 
volbracht. Met die bespoediging is onze gezichtskring ruimer geworden. Wat eigen woon-
plaats met te zien geefc. biedt de ander, -t brengt tot vergelijk en onderzoek, niet zelden 
tot navolgmg. Zoo ook de constructien. waren voorheen hout en «teen, de voornaamste 
materialen, onze eeuw voegde er het ijzer aan toe, en een ommekeer in onze studiën 
was er het gevolg van. Het zware, dikwerf sombere dat onze woningen en wlnkelhuizen 
kenmerkte, kon vervangen door lichte en rijzige vormen. Zoo streefde alles in gelijke 
verhouding mede, de in lood gezette ruitjes, zij mogen al een behagelijk licht in enkele 
hoekjes onzer woonvertrekken brengen, werden zij algemeen in alle ramen, onze vr^e 
natuur zou er zich sterk tegen verzetten. 

Het gas verving de vetkaars, het electrische licht begon daarna den strijd met het 
gas en waar zooveel licht daar binnenstraalt, mag de doortocht naar buiten wel vrij en 
onbepeikt zijn. Overal is een zichtbare wijziging met de vroegere toestanden waar te 
nemen, overal wordt genoten waar men zich vroeger behelpen moest en al zouden wij 
ons nu, ter wille van het eigenaardig schoon nog eens willen behelpen, het mag niet, de 
geest des tijds komt er tegen in verzet. Hooge bruggen, schreven wij in vorige afleverln-
gen, worden lage, klimmen kost moeite en al dat gemot maakt de menschen gemakkelijk 
zelfs al te gemakkelijk, doet hen opzien tegen elke storing in de zenuwachtige gezwinden 
pas waarmede wij het leven doorstormen. 

VerKelijken wij dus den toestand bij het verledene, dan i« een geheel anderen geest 
In ons gevaren, in hoe verte zij beter is zal ons nageslacht bij het vergelijk wel van ons 
melden Üp kunstgebied is evenzoo een geheelen ommekeer te bespeuren. De schilders 
van voorheen en thans gelijken elkaar als dag en nacht, en uit dat streven moet het 
goede geboren worden. Die navolgt, zal niet scheppen wat nieuw is, die zoekt en baan-
breekt, zal tot het oorspronkelijke geraken, is dat ook zoo in onze bouwkunst gesteld? 
Er zijn in de laatste dagen iu de hoofdstad weder enkele bouwwerken van niet te grooten 
omvang voltooid. Wanneer men ze niet had zien optrekken, en wist dat zij pas hun 
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voltooiingsfeest vierden, dan zou men zich genoopt gevoelen even te verwijlen en zegge» 
wat een typisch overblijfsel. Geveltjes met topversieringen, ramen dikwerf met miniatuur 
ruitjes, draagsteenen en uitbouwen, die de dagen van den tachtigjarigen strijd volkomen 
in herinnering brengen. Wat moeten tal van bange verzuchtingen achter die muren zijn 
geslaakt, is een der eerste gedachten bij de beschouwing, en wij worden met eerbied vervuld voor 
den alles vernielenden tand des tijds, dat deze hier zijn knaaglust niet heeft botgevierd. 

Met punthoeden en pruiken, manteljassen en korte broeken getooid zien wij de talrijke 
bewoners zich achter de glasruiten bewegen. Daar bederft opeens een negentiende eeuwer 
in zijn prozaïsch kostuum al onze illusies en brengt ons de wetenschap dat wat wij oud 
geloofden, oud-nieuw is. Heeft dan de bouwkunst in al die jaren geen vorderingen ge
maakt, is -/.ij onveranderd gebleven als toen. Was zij toen niet in volkomen overeenstem
ming met zeden en gewoonten en de huiselijke eigenaardigheid. Stemde het sombere licht 
daarbinnen niet harmonisch overeen met het karakter van buiten, en moeten mi al onze 
nieuwigheden op dezelfde wijze zich schikken, in zulk een oud omhulsel? 

Die vraag, zij is door menigeen gedaan. Die oude vormen, zij zijn karaktervol, de 
schepper daarvan verdient waardeering, hij begreep zijn tijd; die ze copieert spaart zich 
de moeite van het denken maar brengt ook tevens wanverhouding tusschen stijl en tijd. 
En stijl is de waarde onzer kunst. De stijl is het schrift waarmede de bouwkundigen on» 
hedendaagsch leven afteekenen. Zoo was het ̂ volk ook in die dagen. De Grieken in hun 
verheven levenswijs in hunne wijsgeerige studie, in een woord een groot en geleerd volk 
kunt gij leeren kennen uit de verhevene en edele lijnen waaruit al hunne bouwwerken 
zijn zaamgesteld. De adeldom van het volk spreekt u uit alles tegen. Moet dat ook zoo 
«jn voor hem die die copyen, als de kunst van onze dagen wordt voorgelegd. Immer» 
neen, 't is een aardigheid, meer niet en als zoodanig moet het beschouwd worden. Maar 
daar zijn zoo velen die tusschen ernst en luim geen onderscheid weten en zoo volgt ver
meerdering van het aantal producten zoo geraken wij hoe langer hoe meer met ons zijn 

in verschil. 
Daarom, laat ons onderscheid maken tusschen verleden en heden. Onze tijd heeft 

andere eischen, alles heeft breedere afmetingen aangenomen, al onze opvattingen zijn 
door de omstandigheden veel ruimer geworden en daarmede moet de bouwkunst rekening 
houden. Een oude kast moge als reliqui en uit een waardeerend oogpunt op ons atelier 
niet onwelkom geplaatst zijn, ons geheele huis op die wijze ingericht, zou niet voldoen 
omdat ook onze tijd zfjn eischen heeft, 't Zijn toch allen middelmatige talenten gebleven 
die Rembrandt copieerden zonder hem te kunnen worden; die een nieuwen weg zochten 
deden beter en gaven de schilderkunst nieuw leven. Zoo ook de bouwkunst, en op de 
vraag hoc moeten wij bouwen, zij het antwoord, niet in de vormen van een tijd die de 
onzen niet is, in overeenstemming met ons heden en dan komen breeder lijnen, grootscher 
opvattingen in aanmerking. Dan verdwijnen die miniatuur vormen om door groote, 
praktische en redegevende lijnen te worden vervangen, dan ontstaan bouwwerken die 
het karakter dragen dat zij een volk herbergen, in staat tot de nieuwste ontdekkingen 
zoo als onzen tijd heeft opgeleverd. Al die kleine verhoudingen zij behooren ons niet. 
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Wij moeten andere, meer verheffende en voorwaartsstrevende, hoogopgaand, rank en vrij 
en wanneer we dien weg volgen zullen wij tot iets nieuws geraken. De versieringen 
komen om de huizen en niet de huizen om de versieringen zooals die copyen zouden doen 
gelooven, het een moet aan het ander ondergeschikt zijn. Wij hebben thans over zoovele 
kleurenafwisseling te beschikken dat de eigenaardige stempel van onzen tijd toch niet 
zal ontbreken. 

Hoe wij dan bouwen moeten, het antwoord is, ziet om u heen en brengt de bouw
kunst daarmee in verhouding. Wij vallen hen lastig die ia bouwvormen, de officieele 
bouwstijl genoemd, ons werk opdringen dat aan lang vervlogen tijden doet denken, dat 
is ook onnoodig, onze tijd heeft zijn eigen geschiedenis, maar of men nu al uit het tach
tigjarige en later tijdperk zijne keuze doet, dat blijft gelijk, beide tijdperken hebben uitgediend 
en even als de dagen van Napoleon een stijl van het Keizerrijk schiepen, evenxoo zullen 
de onze, wanneer wij ons losmaken van die imitatiezucht, een stijl opleveren die die der 
twintigste eeuw genoemd kan worden. 

l ie t B o u w m e e a t e r s f o n d s , 

De oproeping tot onze bouwmeesters in aflevering 22 gericht, om tot de stichting 
van een bouwmeestersfonds over te gaan, heeft bij velen een welwillend gehoor gevonden. 

Moeijelijk is het, nu reeds te verzekeren, dat de zaak zal slagen, maar te oordeelen 
naar de talrijke blijken van instemming, onder dank ontvangen, bestaat de mogelijkheid 
en zullen wij onze lezers getrouw inlichten. 

Wij gelooven dat aan de levensvatbaarheid wel niet getwijfeld zal worden en de stichting 
menigeen ten goede kan komen, daarom vooral vragen wij aller sympathie, waar de 
grondslag gelegd wordt, te midden van alle partijen en op neutraal gebied. Wü dus zijnt 
•instemming' met het voornemen nog wenscht te betuigen, verzoeken wij beleefd spoedig bericht, 
opdat door de aangeslotenen de eerste stappen tot vorming kunnen worden ondernomen. 
Hoe de stroomingen in onze kunst, men leze de laatste bouwkundige weekbladen, ook een 
verschillende richting mogen aannemen, bij de laatste strooming paan wij allen een weg, 
zoodat omtrent alles wat daarmede in verband staat, eenstemmige gezindheid te verwachten is. 

W o n i n g - o v e r v l o e d . 

De zich sterk ontwikkelende speculatiebouw doet iedere stad van eenig aanbelang 
ontzaggelijk in grootte toenemen. Niet alles was daarbij even fortuinlijk; daar zijn vele 
huiseigenaars die wel gelegenheid vonden om te bouwen, echter niet om te verhuren. Ia 
de bouwondernemer dan een eerlijk man, zoo beleeft hij kwade oogenblikken, en het geval 
is ons begrijpelijk dat een ervaren timmerman, die met vlijt wat bijeengegaard had, niet 
beter wist dan zijn spaarpenningen aan den huisbouw toe te vertrouwen. Kapitaal werd 
spoedig in steen omgezet, maar de verhuring bleef uit en gedrukt door die omstandig
heden, werd onze bouwer het leven moede en sloot zelf zijn rekening daarmee af. Die 
tijden zijn er nog voor velen, en als een bewijs dat het overal zoo toegaat herinneren wij 
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aan de statistiek der huizenbouw te Berlijn. In 1888 waren te Berlijn 7500 ledige wonin
gen, in 1889 8500, in 1890 10.000, en het laat zich aanzien dat '91 het getal weder 
aanzienlijk vergrooten zal. Wat zal daarvan het einde zijn. Rust de eigenbouwerij maar 
een jaar, dan wordt de verhouding weder beter, daar overal het zielental sterk aanwast, 
maar de strijd om het bestaan roept aan het werk, en dat werk vergroot het aantal 
woonhuizen, zoodat niet anders overblijft dan een treurige slotrekening voor velen. Toch 
is het in het belang van elke plaats wanneer de markt overvoerd is af te wachten 
tot het evenwicht weder gevonden is, daar de schade dan voor allen lang niet die 
verhouding aanneemt. De gemeenten kunnen hiertoe veel bijbrengen, door niet te veel 
bouwterrein in eens los te laten, en is het daarom vooral gewenscht, nu de bouw der 
Museum-terreinen te Amsterdam in het verschiet is, dat niettegenstaande alle invloeden 
niet te veel andere bouwterreinen tegelijk worden beschikbaar gesteld. Het een teert 
op het ander, ten nadeele van alles. 

C h a r l e n G a r n i o r , 

In tegenstelling van de hartelijke ontvangst die den bekwamen ontwerper van de 
opera te Parijs hier te lande wachtend was, wanneer hij zijn werkkring als Jurylid voor 
de Schouwburg-prijsvraag kwam vervullen en waarbij plotselinge ziekte verhindering bracht, 
worden de mededeelingen hieromtrent lang niet gunstiger en vreest men algemeen dat 
de ziekte een ernstig verloop zal nemen. 

P R IJ S V R A G E N. 

E e r e p r l j s v r u a i r , 
uitgeschreven door de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, bij gelegenheid van 

haar vijftig-jarig bestaan. 

De Maatschappij schrijft als eere-prijsvraag uit, het ontwerp van een: 
VOIIH'I'UUJ IC VKIllll.Ulf IN S B NAIIMIIItrO HUNKIl flKOOTM ITAI) IM NlüWtMTiANJJ. 

Het bouwterrein Is vlak, gelogen te midden van een park, dat aan de zuldiB|)de 200 M. breedte heeft, en daar 
begrenad wordt door een grootea verkeenwrg; het terrein 11 800 M. diep. 

11 et hoofdgebouw aal bestaan uit: 

eene verdieping geiykitraats, 0.40 M. boven het omliggende terrein gelegen: 
eene hoofdverdieping ef bel-étage: 
eene tweede Terdleplng; 

eene Kolder-verdleplog (mamarde), gedoeltel|)k tot woning Ingericht. 
Oe verdieping getUkitraati moet bevatten; 

een woning met afzonderlUkea Ingang, beitannde uit drie kamen en keuken, benevens bergpliataon, voor den 
vatten conciërge; 

oen woning voor don stoker der verwarmlngitooatdlon, boitnando uit twee kamori en keuken; 
een bureau voor don chef of Intendant der Icaukons; 
twee kamen voor ofSolanten j 

een hoofdkeuken, twee b|)keukoni en ipoolkeuken, eun kolflokeuken, een oondltory en drie provlilekaraen; 
een bewaarplaats voor poneleln en KlaHwerk: 
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non hnvvJiarpl.-i.'ilH voor tok'l'/.llvci'; 

oen bevrnarplsBtB voor tnfeltlonen, on llnnonkuner; 

twoo groote eetknmon voor dlenatpersoneol, beneyont twoo ktoino kamers en twee toilet- of kleodkauien: 
een vertrek voor eene militaire waeht, en tweo kamara voor den offlolor, kommnndant dor wacht; 
oen werkkamer voor de onder-seoretarluon ; 
oen kamer voor ordonnansen, en oen voor boden ; • 
oon bergplaats voor arohlefttukkon; 
oon ruime brandvrije kluis; 
een bergplaats voor brandspuiten ; 

rulniu provisie- en wtynkelders; 
voorts de bovendien noodlge bergplaatsen ; 

een toegang voor voetgangers, In verband met een ruime vestibule, en ruime trappen naar do eerste of hoofdvordloping! 
do verelsohte ruimten voor verwarmingstoestellen ; 
de noodlge diensttrappen, liften en verdere gemakken. 
Do hoofdvordloping moot bevatten : 

den hoofdtoagang, die ook door een doorrlt voor r|]tulgon bereikbaar moet /,[jn; 
oone ruime vestibule; 

oen monumentale trap on de verelsohton diensttrappen naar de tweede verdieping: 

oone audtSntle-zaal, minstens groot 80 M.2, met twee daaraan grenaonde waohtkamors; 
twee ontvangaalen met tollotkablnetton; 
een grooto eetzaal, mot minstens 180 U8, oppervlakte; 
een dessert- on oon aanreuhtkamer< aan de eetstiuil grenzende; 
twee convorsatlezalen; 
tweo of drie speelkamers en een rookzaal; 

oon grooto oonorrtzaal, waarin een orkest, tevens geschikt voor kleine tooneelvoorstslltngen, bot geheel tor 
oppervlakte van minstens 840 Mti; 

de noodlge garderobes; 

oen grooto bibliotheekzaal, van pi. m. 180 M8 en een kleinere van pi. m. 00 MS, tevens leeszaal; 
oon kleine eetzaal; 

voor hot vomlnlijk echtpaar, afzonderlUke werk-, zit-, slaap-, toilet-, en badvortrokken; 
een kamer voor de adjudanten van dienst; 
een ontvangkamer en bureau voor den bofmnarsohalk; 
oen ontvangkamer en bureau voor de partloullere Hncretnrlssen; 
tweo kamers voor do dienstdoende hofdames; 
voorts do noodlge gehiakken. 
Do tweede verdieping moet bevatten : 

vier appartementen voor koninklijke prinsen en prinsessen, boHtumule uit een slaap-, een zit-on oen werkkamer: 
voorts voor leder appartement, drie kamers voor gevolg en bediening; 
(Irln appartementen voor vorstelijke personen, met do noodlge kamers voor hun gevolg; voor ledsrappartement 

moeten nunwezlg z|Jn een slaap-, een zit- en een werkkamer; voorts toilet- on kleedkamer; 
voor loder der hof hoeren en holdames, oen slnap* en een zitkamer; 
een oonvorsatlozaal voor hofheeren en oon voor hofdames; 
een bibliotheek of leeszaal voor hofheeren, en oon voor hofdames; 
vorder do noodlge kabinetten, badkamers, gemakkon, diensttrappen, enz. 
De zolderverdieping (mansarde) moet bevatton; 
kamers voor kameniers, lakeien enz.; 

de noodlge gemakkon, badkamers, bergplaatsen, diensttrappen on/,. 
Het, gebouw moet van alle gemakken voorzien, de oommanloatle oordeelkundig Ingerloht, en do toegangen 

soar bohooren aangobraoht worden. 
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Er wordt rerlangd: 

een situatieplan ran het terrein op de schaal ran 1 mM. per meter, waarop, behalve het hoofdgebouw rijn 

aangegeven i stallen, bloemen- en plantenkassen, parkaanleg, gebouw voor de machines der electrisohoverlichting, enz. 

De stalgebouwen moeten ruimte bevatten voor minstens 40 paarden, remises voor minstens 12 rijtuigen en 

voorts woningen voor stalmeesters, koetsiers, palfreniers en ander dienstpersoneel. 

Verder worden verlangd: 

vier plattegronden op de schaal van & mM. per meter; 

de opstanden van den voorgfvel en een der zijgevels, en de voornaamste doorsneden, een over de lengte en 

een over de breedte, allen op de schaal van 1 cM. per meter; 

eene memorie van toelichting. 

Het is verplichtend, in de plattegronden de bestemming der vertrekken te schrijven. 

De keuze van stijl en de behandeling der teekeningen worden geheel vrijgelaten. 

De Ingekomen antwoorden zullen beoordeeld worden door eeno Jury, bestaande uit de heeren : 

A. N. Qodefroy, Oud-Voorzltter en Eerelid der Maatschapptj. 

J. H. Leliman, Oud-Voorzitter en Eerelid der Maatschappij. 

Dr. F. J. II, Cuypers, Oud-Yoorziter der Maatschappij. 

A. W. van Dam, Eerelid der Maatschappij. 

Prof. E. Gagel, Eerelid der Maatschappij. 

C. Muysken, Voorzitter der Maatschappij. 

J. II. Klinkhamer, lid van het Bestuur der Maatschappij, in overleg met wie het pro

gramma is opgemaakt. 

Aan den vervaardiger van het beste, en der bekroning waardig gekeurde ontwerp zal worden uitgereikt de 

verguld-zilveren medaille der Maatschappij e n f 300, benevens het getuigschrift der Maatschappij; 

voor het in de tweede plaats der bekroning waardig gekeurde ontwerp wordt uitgeloofd de zilveren medaille 

en / 150, benevens het getuigschrift der Maatschappij; 

voor het In de derde plaats der bekroning waardig gekeurde ontwerp wordt uitgeloofd de bronzen medaille 

en het getuigschrift der Maatschappij. 
A .1, O E M li Ji N E n K P A L I N O E N . 

1. AUe stukken in antwoord op deze prjjsvrnsg worden vóór of op £6 April 1892 vrachtvr|j Ingewacht op 

het bureau dor Maatschappij te Amsterdam, vergezeld van oen open brief, waarin een adres, om zoo noodig met 

den inzender te correspondeeren, zonder den naambrief to openen. 

2. De in te zenden stukken moeten gemerkt zijn met een motto, en vergezeld van een gesloten naambrief 

waarop aan do buitenzijde dat motto is herhaald, en van binnen bevattende de aanduiding van naam, betrekking 

en woonplaats van den inzender. 

3. De teekeningen mogen niet opgerold worden ingezonden. Het schrift van de memorie van toelichting 

alsmede het letterschrift op de teekeningen, moeten door eene andere hand dan die des vervaardigers geschreven zUn. 

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

5. De bekroonde ontwerpen blijven het eigendom der Maatschappij. 

6. De uitslag der beoordeeling van de Jury zal op den eersten dag der feestviering worden bekendgemaakt, 

en de ingekomen plannen zullen gedurende de feesten worden tentoongesteld. 

7. De niet-bekroonde ontwerpen kunnen op later te vermeiden t|jd worden afgehaald aan het bureau der 

Maatschappij te Amsterdam, of' worden aan de correBpondentie-adresscn teruggezonden. 

8. Tot medewerking aan deze prijsvraag worden ultgenoodigd allo Mederlandsche architecten. 

Het Bestuur der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, 
Amsterdam, October 1891. C. MTjYSKEN, Coorzillcr. 

C. M. J. LOUIS RIEBEB. arre/am. 
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B O U W K U N S T . 

Woeahuls , V o u d e U t r a a t , 

door JOS. Th. CUTPEB8. 

fBij de plaat.) 

r e n d e r bevalligste gevels uit den laatsten tijd is die van het woonhuis dat tege

lijkertijd tot schild«rs-atelier bestemd is. De heer G. H. Adema maakte eene opmeting 

van het benedendeel en een schets van het geheel. In alles is een uitnemende smaak op t« 

merken, geen detail of het verkreeg zulk een goeden zorg dat het een werkstuk van ver

dienste werd. Het metsel- en steenhouwwerk, de tegels in de top, de ijzer- en beeld

houwwerken geven den smallen gevel een hoogst aangename afwisseling. Het middendeel 

is op consoles uitgebouwd. Met een zeskanten vorm aanvangend gaat die uitbouw op het 

vierkant over en voidoet zeer goed. Ook aan het timmerwerk is veel zorg besteed, waarom 

het niet te verwonderen is dat dat werk vol artistieke gegevens, veler aandacht trekt. 

iiraiul-Toruleligiiig. 

iccademia dtlle Scienze dell InsHtuto ^ ^ / ^ « a heeft een prijsvraag uitgeschreven, 
doel, het meest praktische en zekere middel te verkrijgen tot voorkoming en 
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blussching van brand. De antwoorden worden ingewacht voor 10 Mei 1892 bij {het adre» 

Al. Segretarlo delle R. Accademia delle Scienze dell Institute di Bologna. De prijs is een 

«ouden medaille ter waarde van looo Lire. Ook brochures over dit onderwerp geschreve» 

in het tijdvak van n Mei 1890 tot 10 Mei 1892 kunnen als antwoorden dienen en mede

dingen. 

Km EiiffHsdi woonhiiiK ter verhiirinir In apartementen. 

Wanneer wij hierbij een der vele woonhuizen, in Engeland aanwezig, afbeelden, i» 

dit niet om als voorbeeld te doen dienen, of tot bevordering van onzen kunstzin, maar 

meer om het 'eigenaardige en geriefelijke der opvatting te doen zien. Dit woonhuis in de 

nabijheid van een park gebouwd, is in verschillende verdiepingen verdeeld die ieder op 

zich zelf verhuurd zijn, gemeubeld of ongemeubeld aan heeren die zich geen eigen te 

huis willen vormen. 
Wat de architectuur aangaat heeft het huis niets aanbevelenswaardigs, wel echter wat 

het gerief betreft. De uitgebouwde gedeelten der doorloopende balkons beschermen voor 

regen en geven overal een aangename zitplaats, en uitzicht op het nabijgelegen park. 

Toch moet alles bijeen zoo hier en daar met groen doorweven, een goeden indruk maken 

in overeenstemming met de omgeving en is de geheele bouw dan ook hoofdzakelijk ge

ëigend om partij te trekken voor de bewoning, meer dan om als architectonisch juweeltje 

zich te doen gelden. Wanneer de vele woningen langs onze parken gelegen, wat van die 

afwisseling overnamen hoe zouden zij aangenamer aansluiten bij wat er aan grenst, meer 

een landelijken overgang vormen, verschillend met de massieve en steedsche gevels velen 

onzer woningen bij die wandelplaatsen eigen. De indeeling van het huis is in vijf afzon

derlijke verdiepingen terwijl in het benedendeel de huisbewaarder woont, waar tevens de 

keuken, wijnbergplaatsen enz. zijn. Iedere verdieping heeft 3 vertrekken, een badkamer 

enz. Het trappenruim is geheel op zichzelf, zoodat de vrijheid voor de bewoners volkomen 

is in achtgenomen. Een lift is bij de trap aanwezig voor het omhoog brengen der eet

waren enz. 

K r i t i e k op k r i t i e k , 

door JAN BOER MA. 

De stof over de te volgen richting in de bouwkunst heeft de laatste weken nog al 

verschillende pennen in beweging gebracht, zonder dat men nu juist nog kan zeggen, 

eenigszins opgeschoten te zijn; in hoofdzaak blijft het immer eene schermutseling, over 

wat de een mooi, daarentegen de ander leelijk vindt, om maar niet eens over richting 

te gewagen; want er kan geen sprake zijn over richting zoolang men nog zoo kolossaal 

over 't eerste van meening verschilt. Wie heeft er nu gelijk? Ik weet het niet. Ik weet 

Wcl dat iets niet gauw mooi of wel esthctiesch is, toch vind ik iets ook maar niet zoo 

ia eens leelijk. 
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H^t blijft echter nuttig en noodig. dat er met (.org) veel over gtregd wordt; of « e » 

^at nu kritiek moet noemen weet ik weer niet, want het is heden met de kritiek zoodanig 

gesteld, dat zij synoniem is met hatelijkheden en. daar zij op die ^ e weinig of geen 

Tut zal. stichten, zou ik voor kritiek in onzen tijd een ander woord met ongewenscht 

V i n d Onder de vele critici zijn er, naar mijn zienswijze, die er bepaald het recht niet toe 

. e b b i kritiek uit te oefenen, zoo zij zelven geen vakmannen zijn, ik ^doe l^en ^ r 

vaardigheid enkel bestaat in het samenflansen van gemeenplaatsen en zoodoende een 

agblad artikeltje leveren, dat, als het een schema geeft van het product nog een va sch 

schema is waarop zij het publiek onthalen. Of is het geen feit, dat meestal dat soort 

beoordeeiaars reclamemakers zijn voor den bewoner die daar zaken hoopt te maken en 

TTol middel van de pers, een pluimpje krijgt over de glansrijke verbetenng zijn* 

7a;k;. door de verbouwing uitgewerkt, waar dan niet zelden de afmetingen van de spiegel-

uiten de voornaamste factor uitmaken en die, eerlijk gezegd, de meeste aandacht verd.enem 

Poch, er zijn ook vakmannen die kritiek kunnen leveren, jammer dat door hen ook 

dikwijls niet de noodige zorg, daarvoor vereischt. wordt besteed. 

Laten we echter voor 't oogenblik aannemen, dat we een alleens bekwaam bouw-

kundige hebben, die tevens een goed kriticus is, in de volle beteekenis van het woord, 

dan zal de kritiek die hij levert met respect worden aangehoord. 

É n kriticus van dat gehalte beseft het spreekwoord ten volle: .la c„t ique est aUsée 

et l'art est difficile- vandaar dat hij zijne gedachten over de fouten m de onderdeden of 

n het geheel van dit of dat bouwwerk opgemerkt, zoodanig zal uitdrukken, dat de ont

werper in kwestie zich wel geneigd moet gevoelen het oor te leenen naar zijne juiste er. 

gcg ronde uitspraak, die dan tevens wel het voordeel zal hebben als o.derw.jzend te mogen 

beschouwd worden. . . . . . . > niQ , „ . 

Kijk. mij dunkt, dat zal een kritiek zijn. ôm hier ook kntiek te.bez.gen). zooals we 

die bijv. in onze schooljaren reeds ondervonden, toen we een lastige vraag moesten beant

woorden en de onderwijzer ons dan liefst zoo ongemerkt mogelijk een handje hielp, onv 

ons toch de eer te kunnen doen inoogsten van derzelver oplossing. 

Ongemerkt krijgt mijn geschrijf meerdere uitgebreidheid dan wel m.jn plan was. toch 

veroorloot ik mij nog de vrijheid het volgende te doen opmerken, hetgeen, naar Ik meen. 

hier te rechter plaatse geschiedt. u . ^ ^ r i f t -
In het Vademecum van 5 Nov. j.l. zijn een paar bladzijden gewyd aan het opschrift. 

>Hoe zullen wij bouwen." 
Voorwar een veel omvattende vraag, die wel nimmer op een paar bladzijden zal 

afeedaan worden. . 

Met den inhoud der eerste bladzijde zal het meerendeel der lezers z.ch kunnen ver-

eenigen, doch op de tweede stuitte ik op eenige opvattingen en onjuistheden, d.e .k h.er 

noe even zal trachten te doen uitkomen. 

De vraag rijst bij mij op, wat toch wil en moet men dan, als wegeen gebruik mogen 

xuaken van d . karakteristieke overblijfselen van ons nationaal verleden? dat de grootsche 
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titel draagt van Hollandsche renaissance. Is het niet misplaatst om van copiccrcn te 
spreken ? 

Kan men van copiëeren spreken, waar men erkend, dat onze tijd zulke geheel andare 
eischen noodwendig met sich voert en de bouwkundige producten zeer zeker geheel 
andere afmetingen hebben aangenomen f 

Ligt daarin niet opgesloten, dat de geveltjes, in den laatsten tijd 'verrezen, genoeg 
afwijken van de conventioneele type uit het verledene, en hebben de hedendaagsche. af
metingen en behoeften daar het hunne niet toe bijgedragen f 

Men kan toch niet getuigen, dat we er een arsenaal op na houden waar een legio 
overblijfselen verzameld zijn die ons aangevoerd kunnen worden naar gelang wij die aan 
onze geveltjes van den laatsten tijd zouden willen aanwenden en welke proportioneele ver
houdingen dan tevens in alle opzichten, aan alle eischen zouden voldoen? Mty 

»Die oude vormen, zij zijn karaktervol, de schepper daarvan verdient waardeering." 
Juist waar men dat erkend moet men ons aansporen hen in waarde te houden omeroize 
nationaliteit door te bestendigen; »de schepper daarvan," bij die enkelvoudige uitdrukking 
zullen we niet lang verwijlen, want het is te duidelijk in het wezen der zaak opgesloten, 
dat men niet slechts met meer dan een persoon, maar ook aan de verschillende invloeden 
der tijden en kunstuitingen dit toe te schrijven heeft. Wellicht heeft de steller van da* 
artikel het een en ander dan ook niet zoo straf in dien zin gemeend, maar zich meer 
vertoornd gevoeld over de weinige zorg die besteed wordt, en die dat cachet van gevel
tjes vereischt. 

Ten slotte geef ik als mijne meening te kennen, dat aan de jongste geveltjes veel 
goeds te zien is en ze ons in menig opzicht bevredigen en aantrekken, zouden we dan 
geen pessimisten zijn, wanneer we om de onvolmaaktheden en enkele buitensporigheden 
het geheel afbraken, waardoor zonder iets beters te leveren, de kritiek een schaduwzijdte 
rijker zou worden ? 

A m s t e r d a m , 13 November 1891 

Het is onze gewoonte wanneer wij iets van den heer Boerma ontvangen, .daarvoor 
gaarne plaatsruimte te verleenen. De geachte inzender kan zijn goede oogenblikken heb 
ben zooals dikwerf onze inhoud deed zien. Maar goed en kwaad zijn veelal buren. Zij 
wonen tenminste ook hier weder dicht bij elkander. In een niet gelukkig oogenblik ge-
looven wij, moet wel gelezen worden, wat volstrekt niet in onze bedoeling lag, de toe
passing der Hollandsche renaissance te verbieden. Van waar die onderstelling. 2t//s 
oefenden wij geen kritiek uit. 

Wij gaven eene beschouwing. Kritiek wijst bepaalde fouten aan, wanneer wij gezegd 
hadden om een uit velen te noemen, dat het een angatigen indruk maakt zwakke figuren 
door zware blokken gekroond te zien en daarbij de plaatsen hadden aangewezen, waar dat 
op te merken viel, dan zouden wij met kritiek begonnen zijn, maar dat was ons doel niet, 
wij wilden alleen aantoonen dat in de nagenoeg gelijkmatige nabootsing wij gevaar z ^ , 
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om 'geheet tot het oude te vervallen zouder tot het nieuwe dat daaruit bij studie verkre
gen kan worden, te geraken; Wij weten dat kritiek moeielijk is en wat voor den een kri
tiek is is het voor den ander niet, zoo blijkt ook dat kritiek op kritiek, dus het extract 
daarvan nog moeielijker is bfjeen te krijgen en men bij dat onderzoek, nagenoeg geheel 
van de wijs raakt. Wanneer wij van een schepper der oude vormen spraken, dan is dat 
in dien zin, dat wij bij onze voorgangers zooveel geestigs opmerken dat weinigen gelijk 
zijn, een ieder schiep dus zijn eigene vormen en had dus een meervoudige bedoeling» 
geen waarde. 

Maar op die wijze zouden wij beginnen te kritiseeren en evenmin als wij des heerea 
Boerma's nabetrachting daarvoor toejuichen', evenmin willen wij dat voorbeeld volgen. De 
Hollandsche renaissance wordt door ons ten hoogste geëerd. De inhoud onzer uitgaven 
gaf dat dikwijls te kennen. Wij zijn niet herboren. Het is nagenoeg de eenige rijke blad
zijde op burgerlijke bouwkunde die wij bezitten naast die uit vroegeren tijden, die ons de 
St. Jan te 's Hertogenbosch, en andere kerkgebouwen als kostbare monumenten achterliet. 
Maar onze meening is, dat lederen tijd die zich kenmerkt door studie, en dat is toch wel 
met den onzen het geval, ook moet geraken tot een bouwstijl, die dien tijd toebehoord. Nu 
zegt de heer Boerma zelf dat de geveltjes uit den laatsten tijd genoeg afwijken, daar de 
hedendaagsche afmetingen en behoeften, er het hunne toe bijdragen. Die afwijking bestaat 
onzes inziens alleen in de spiegelruiten, al het andere is volkomen gelijk gebleven, wanneer 
nu onze vooruitgang in die spiegelruit zit, is het toch wel wat sterk daarvoor de lof
trompet zoo hoog te steken en vervallen wij onwillekeurig tot het gilde der reclame
makers die de heer Boerma terecht veroordeelt. Wij hebben van den heer Boerma eens 
eene beschouwing gehad over het Paleis van Justitie te Brussel. Daaraan herinneren wij. 
De bouwmeester Foelaert was een genie. Met ongeëvenaarde stoutheid schiep hij nieuwe 
verhoudingen en vormen, stichtte hij een monument waarop de stempel van onzen tijd 
gedrukt is. Hoeveel schoons is in dat gebouw vcreenigd, welk een verheven gedachte 
spreekt uit alles. Daar gaan wij als mieren de trotsche ingangen binnen en overweldigend 
sluit zich alles om ons heen. Bij de eerste beschouwing was het als een droom en hoe 
dikwerf ook weer terug gezien, steeds viel ons oog op nieuwe denkbeelden, bleven wij bij 
een eerste indruk, daar was de meester aan den arbeid geweest en toch geen renaissance 
die zoo rijk in zijn omgeving te vinden was, heeft daartoe hulp verleend. 

De constructie onzer dagen spreekt uit alle vormen, van daar het verschil. Kunnen 
wij ook dien weg niet op. Is het noodig zulk een eerbied voor het oude te hebben, dat 
•wij geen streep van den vorm durven afwijken. Is de vorm van onzen ouden jas goed en 
geriefelijk, er komt een tijd dat een nieuwe wenschelijk en meer met ons in overeenstemming 
is. Dat is met alle zaken, alles heeft zijn tijd en daarom was ons zwakke waarschuwing 
alleen deze htt oude niet zoodanig te volgen, alsof het eerst heden ontloken is. Dat noemt 
de heer Boerma toornig zijn, hoe zal hij ons dan noemen, wanneer wij waarlijk op toornige 
wijce eens onze zienswijze teruggeven, wij zijn er benieuwd naar. Kritiek op kritiek, 
of liever op losse gedachten te oefenen, blijkt niet gemakkelijk te zijn. Het zal ons niet 
weerhouden te gelooven dat onze weg op breedere wijze moet bewandeld worden, dat 
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de verhoudingen al ons doen en laten eigen, meer moeten blijken in de kunst die wij 
liefhebben. Daar zijn bouwmeesters die dat begrijpen, die de Renalssanoe-boom hevig 
bewogen, om bloesem te garen voor hunne denkbeelden, maar om ze aan te brengen op 
passende plaats en zoo, dat het geen kopiïn, maar nieuwe denkbeelden gelijken. Wij 
wijzen slechts op het vele verdienstelijke der bouwwerken in de onmiddelijke nabijheid der 
Hoogesluis gegroepeerd, die bij veel herinnering ook veel nieuws te aanschouwen geven. 

RBDACTIB. 

Eeu arcbliekteureia door Slollli. 

Bij gelegenheid der landbouw-tentoonstelling te Palermo, in April (892 te houden 
heeft de vereeniging van Italiaansche Ingenieurs en Bouwmeesters het voornemen opgevat 
eene gemeenschappelijke reis te ondernemen. Sicilië, waar zooveel overblijfselen der kunst 
nog aanwezig zijn, is het doel der reis. 10 April 1892 is de tijd van vertrek. De duur 
der reis is tot het eind der maand. Het is den besten tijd van het Jaar om te reizen in 
dat zuidelijk gedeelte van Europa. De vervoerprijzen zijn aanmerkelijk verlaagd tot 
bevordering van het doel en kunnen tot 12 Februari ^92 alle ingenieurs en bouwmeesters 
die tot het gezelschap zich willen aansluiten, daarvan opgave doen aan den secretaris der 
vereenigi ng. 

Orerdrovene bonw-speculaUe. 

Waar veel gebouwd wordt volgt gewoonlijk een nadeelige reactie. Wij hebben er 
reeds op gewezen hoe te Berlijn vele huizen ledig staan omdat er meer huizen dan 
bewoners zijn. Nu schrijft men van daar dat de toestand onder de bouwondernemers zeer 
hachelijk is. Dagelijks zien enkelen zich verplicht den bouw te staken, omdat de hypotheek 
gevers angstiger. worden. In een week bedroeg het tekort aan betalingen nagenoeg 3V. 
ton en de meeste weken daarvoor gewoonlijk gemiddeld 2 ton. Men rekent in de laatste 
» maanden op tS millioen gulden te kort aan gestaakte betalingen. Terwijl de hypotheek-
gevers zich dekken, komen die schadeposten meerendeels over de leveranciers verdeelt 

Uebonwloir der iMuseam-terrelnon to Anmrrdam. 

Dit onderwerp heeft te elfder ure de aandacht der Maatschappij tot bevordering der 
bouwkunst getrokken. De behandeling in de gemeenteraad talmde, zoodat het ongevraagd 
advies nog op tijd binnen kwam. Menigeen zal zich daarover verheugen, want aan het 
oordeel der maatschappij mag niet alleen waarde gehecht maar zijn in vele deelen boven-
dien zeer juiste bemerkingen verbonden. Het plan van B., W. verkrijgt de voorkeur. De 
Inzichten zijn verschillend. Het zou onze keus niet zijn. Het gewone stadskwartier had 
hier wel vermeden mogen worden en wat ruimte had gelegenheid gegeven voor monumentale 
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gebouwen d<e de tijd zal noodig maken. Nu geraakt de ruimte weg tenzij men de hand aan het 
Vondelpark slaat. Al te groote opening zooals het plan-Jitta aangeeft is evenmin verkieslijk 
het is kostbaar en minder doelmatig. In dit opzicht verschillen de plannen Wüste en 
Cuypers. Het komt ons voor dat juist de villa-aansluitingen een goede overeenstemming 
zouden vormen met het Rijksmuseum. Al moge, zooals het Maatschappelijk rapport zegt, 
op de Weteringschans de villa's van karakter veranderen omdat de tuinen er niet doel
matig blijken ; het is zoo, maar is dat dan ook een ongelukkig voorbeeld, en is het van 
de Vondelstraat te bejammeren dat bij de bouwvergunning er niet op gelet is, dat de 
eenmaal aanwezige tuinen moesten blijven. De straat zag er vroeger veel beter en lande
lijker uit dan nu, en is het alleen te wijten aan onvoldoende voorzorgen, die de speculatie 
hier den boventoon doet voeren. 

Dat kan in het nieuwe bouwplan vermeden, en zien wij dan in tegendeel van bezwaren, 
gerief, zullen de villa's even goed betrokken worden als de anderen steeds bewoond zijn 
gebleven. Wat echter waardeering verdient is de wenk door de Maatschappij gegeven 
dat de stad voorga, om goede bouwwerken alleen toe te laten, des noods enkelen voor 
eigen rekening neer te zetten, of de bepalingen zoo te nemen dat voor werkelijke ver
dienstelijke plannen de grond alleen bestemd zij. 

Dat heeft de gemeente in hare macht. Wanneer de plaatsing van villa's, die zoo 
ala het rapport zegt, kan maken dat men van de een den voorgevel, van de ander dea 
achtergevel zou zien, kan geschieden, dan kunnen even goed, B. en W, hierin voorzien en 
koesteren wij de verwachting dat tusschen de verschillende adviezen die ieder hunne 
eigenaardige waarde hebben, de gulden middenweg moge gevonden worden. 

De Electrlciteit als teekenaar. 

Eene nieuwe toepassing van de electriciteit deelt het Engelsche tijdschrift Engineering 
mode. Volgens dat tijdschrift wordt de electrische stroom gebruikt tot het opbrengen Tan 
vetsieringen op voorwerpen uit hout, ivoor of andere licht verkoolbare materialen. Eene 
teekenstift, die een platinadraad bevat, die door middel van een door buigzame geleiders 
toegevoerden electrischen stroom gloeiend wordt gemaakt, wordt langs de omtrekken van 
eene op de voorwerpen zich bevindende teekening gevoerd en brandt daardoor deze teekening 
in de voorwerpen. Dergelijke werking kar. met eene stift, die slechts zoover verwarmd is 
dat zij de teekening drijft, zonder eenige verzenging of verkoling, opzijden of pluche stoffen 
aangebracht werden. Vroeger reeds zijn voor dergelijke versieringen verwarmde teekenstiften 
gebruikt geworden; intusschen waren de bereikte werkingen niet zoo gelijkmatig als die, 
welke men door middel van den in warmte omgezette electrischen stroom bereiken kan, daar 
bij het gebruik van electriciteit de temperatuur van de stift geheel gelijkmatig en verder op 
iedere gewenschte hoogte gehouden kan worden. Men kan dit misschien ook bereiken,' 
w;*Biici:r men dergelijke stift hol maakt en door middel van eenen gasstraal verhit. 
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ZESDE JAARGANG. 3 December 1891. 

B O ü W K U N S T. 

% u ii l ii o 11 m in « r 1 n ir, 

door JAN HOKUM A 

(Bij de plaat.) 

fceze «aalbetimmering is, jammer genoef?, niet tot uitvoering gekomen; 't i? een 
achets, die naar aanleiding ecner prijsvraag werd zaamgesteld. Flink en breed opgevat, 
leveren indeeling en versiering aangename verhoudingen en groote afwisseling. De uit
voering van lambrizeringen, deuren en betimmeringen is voor eikenhout bestemd. 

D o t u 11 • t o e k e n I n ir e n. 

Wij hebben er op gewezen, dat het door eenigen onzer inteekenaren wenschelijk 
geacht werd, om somwijlen detail-teekeningen in onze uitgave op te nemen. Die mede-
•deeling heeft bij velen een willig gehoor gevonden. De jaargang 1892 die in nieuw 
fenue verschijnt, zal ook voor den inhoud wijziging ondergaan, door mededeelingen van 
allerlei aard daarbij op te nemen, op het bouwvak enz. betrekking hebbende. Met die 
jaargang vangen wij tevens de detail-teekeningen aan en vergezelt aflevering één de 
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eerste daarvan. Daardoor vervallen wij in grootere kosten. Door vermeerdering van 
het aantal inteekenaren vertrouwen wij dit te overkomen. Ons verzoek is dus aan een
ieder in zijn omgeving, opgave per briefkaart is voldoende, helpt een handje den wagen 
over de brug. Ieder die helpt ontvangt voor de moeite de beide Auswahl-afle^cringen' 
kosteloos en vracht vrij tehuis. Die flink meehelpt en ons vier inteekenaren geeft, ontvangt 
de tweede jaargang Decoratie-motievena Daar zijn er nog zoovelen in ons land, dat het 
waarlijk geen moeieiijk werk is, om dit te helpen bereiken. De tijd is er gunstig voor. 

He I nlvenlteltH bthliuilirek te LeipBl|r> 

De Leipziger hoogeschool behoort zeker tot de voornaamsten. Gemiddeld wordt deze
door 3200 studenten per jaar bezocht. In het jaar 1409 werd tengevolge der oueenig-
heden tusschen Duitschers en Bohemcrs tot de stichting overgegaan. Twee duizend 
studenten sloten zich bij de nieuwe hoogeschool aan. Sints dien tijd nam de bloei der 
Inrichting voortdurend toe en hield gedurende al die eeuwen stand. Schinkel bouwde in> 
de jaren 1834—1836 de nieuwe gebouwen, daar de oude niet meer voldeden. Wij geven 
hierbij het bibliotheekgebouw, waar niet minder dan 350,000 banden en 4000 handschriften 
bewaard worden. 

Het on'werp door prijsuitschrijving verkregen, is van den Leipziger bouwmeester 
A. Rossbach. De gevel is van natuurlijken steen opgetrokken, witte Saksische zandsteen. 
De binnenruimte biedt plaats aan vour 800,000 banden. De voor* en zijgevels allen aan 
den weg, de achtergevel aan den tuin begrensd, geven een degelijk en monumentaal geheel' 
te zien. 

De NiiNnim-lriiHiH'ii te AmMonlmn. 
1 ,̂ ' ƒ-'' 

Het moeieliike vraagstuk om de museum-terreinen te bebouwen, nadert zijne oplossing, 
of is reeds opgelost wanneer wij het daglicht zien. 

Ook de architect A. N. Godefroy gaf een plan aan de hand, dat in het Bouwkundig 
weekblad is opgenomen. Is het tusschen zooveel gegevens eene gewaagde onderneming 
daaraan iets toe te voegen, dat verschil met al de voorgangers oplevert, dit ontwerp 
slaagde hierin bizonder, want het geeft zeker het fraaiste onder alles, wat tot nogtoe aan
geboden is. De groote middenruimte voor welks behoud al de plannen opkomen, blijft 
ook hier maar niet als een zandvlakte of grasland, zij wordt ingenomen door een vijver, 
80 Meter breed en 280 Meter lang. In dien vijver is een zwanen-eiland en twee fonteinen 
gedacht. De Ilaagsche Vijverberg, komt onwillekeurig in herinnering. Ter wederzijde van 
het lange gedeelte loopen boom- ol bloemperken, ingesloten door huizen die aan oud-
Amsterdam doen denken. Huizen die I k-eren- en Keizersgrachten onvergetelijk maken, 
monumentaal, ruim en groot, met daarachter liggende tuinen en ruimten voor stalgebouwen. 
Het is inderdaad een rijke comblbatie, en wanneer nu de vier hoeken, door villa's inge-
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nomen, daarbij zich aansluiten, dan komt het ons voor, dat des Heeren Godefroy's bouw-

plan behoort tot het beste wat tot nogtoe voorkwam, 't Vormt alles een waardige over

eenstemming met Museum-, Concert- en andere gebouwen. 

I l o o i r e c •• b o a w e n. 

Nev-York zal een merkwaardig gebouw rijker worden. Niet minder dan 26 verdie

pingen en voorzien van duizend woonvertrekken, bevat het gevaarte. Wanneer geen 

spraakverwarring het plan in duigen werpt, geschiedt de oprichting aan de westzijde van 

Broadway, tegenover Bowling Green, overeenkomstig de plannen van den bouwmeester 

Ti P. Dinkelberg. De bouwkosten zijn op 4.000.000 dollars begroot, waarvoor een maat

schappelijk kapitaal is gevormd. Onder de vele hooge huizen die in Amerika niet zeld

zaam zijn, is dat het hoogste. Op het dak, dat eene vlakte vormt en 20 verdiepingen 

dekt, wordt een toren opgetrokken, waarin de zes overige verdiepingen plaats vinden. 

Een koperen koepeldak vormt den torenspits. De gezamenlijke hoogte van alles is 5 50 voetr 

wanneer men berekent dat de toren van den Dom te Keulen 511 voet is, dan valt hieruit 

de kolossale hoogte eenigermate af te leiden. De Eiffeltoren wint het in hoogte, doch 

heeft deze een geheel ander doel, als bewoonbaar gebouw is het zeker ongeëvenaard, wij-

zouden ier haast aan toevoegen een dwaze onderneming. Tusschen het Washingtongebouw 

en het Stevenshuis, ligt het terrein. Broadway, een der hoofdstraten van New-York, 

verkrijgt den voorgevel, deze is 162 voet breed, terwijl de diepte 200 voet in de Green-

w-ichstraat gaat. De gevelbreedte is daar ongeveer gelijk. De grondvorm van het gebouw 

is een H en beslaat eene oppervlakte van 32000 vierkante voeten. Bij dergelijken kolossalen 

bouw is het niet mogelijk steen of graniet alleen aan te wenden, de drukking is te 

machtig, daarom wordt het bouwsysteem van ijzer en staal hier toegepast, zooals reeds 

verschillende gebouwen van kleinere afmeting in New-York zijn geconstrueerd. Op de 

laatste iParijsche tentoonstelling is van die constructie eveneens veel gebruik gemaakt. 

In dergelijke constructie treedt de ingenieur meer dan de bouwmeester op den voorgrond, 

zoodat dan ook dikwerf de constructiën niets te wenschen overlaten, het ontwerp daar

entegen gewoonlijk middelmatig is. 

Dat is ook hier het geval, het is een kolossale massa, zonder eenigen behagelijken 

vorm, terwijl de toren op het platte dakvlak rust zonder in eenige overeenstemming te 

zijn met het benedengedeelte. Veel gelijkt alles op de kerkjes die de kinder-bouw-

doozen vullen. Het ijzeren netwerk dat den eigenlijken bouw vormt, wordt bekleed met 

terra cotta of metselsteen. In elkander storten is nagenoeg onmogelijk, omvallen eerder 

bij eventueele ongelijkmatigen druk op den bodem. De voorgevel aan Broadway is 290 

voet hoog. De muren van de vijf. eerste verdiepingen zijn met graniet, al de anderen 

met terra cotta bekleed. Ook de toren is op die wijze zaamgesteld. De toren is 260-

voet hoog. De verdeeling bestaat uit duizend vertrekken, ieder gemiddeld van 300 vier

kanten voet oppervlakte. In het benedendeel komen groote magazijnen, die verdieping i» 
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22 voet hoog, de volgende 17, de derde 15, de vierde 13, de vijfde 12 en al de overigen 

11 voet. Voor verwarming en electrisch licht is overal gezorgd. Kolossale inrichtingen 

zijn hiervoor bestemd. Vier groote tfappen gaan tot de 20ste verdieping en van daar 

een andere trap tot de 26ste in den toren. Buitendien daar trappen klimmen wel tot de 

•zeldzaamheden zal behooren en alleen voor de verbinding van enkele verdiepingen ge

schikt is, zijn er 12 elevatoren die tot de 203te verdieping opstijgen. 

Op het dak wordt een zomertuin aangelegd, waarbij een restauratie, zoodat dit dak 

voor het inwonend personeel en ook voor particuliere bezoekers een vereenigingspunt zal 

vormen. De beide vleugels der gebouwen worden door ijzeren bruggen verbonden. 

Van groot bezwaar bij zulke ondernemingen is de bodem. In Chicago gebruikt 

men voor fundeeringen ingemetselde spoorrails, doch daar ia de bodem veel vaster. 

Hier stuit men op klei en zand. In die zwakke massa moet de fundeering gelegd voor 

een gebouw dat 100.800.000 kilo weegt, dat is op 1 vierkante voet 3150 kilo. De fun

deering wordt uit een stalen roosterwerk gemaakt, dat ver buiten het gebouw wordt 

aangelegd om des te grooter draagvlakte te vormen. Daarop komt een gebouw te rusten 

eenig in zijn soort, maar waarvan het te betwijfelen is of het langen levensduur zal hebben. 

Hotel-palelzen in Florida. 

Hotels, die eerder den naam van paleizen verdienen, vindt men in den staat Florida. 

Zij zijn bekend onder de namen Pence de Leon, Alcazar en Cordoza in St. Augustine, 

Fla. De eigenaar H. Flagler te New-York hebben zij 8,000.000 dollars gekost. In den 

Spaanschen stijl opgetrokken, die bij de Amerikanen nog al in den smaak valt, zijn zij 

rijkelijk voorzien van torens, koepeldaken, verandah's enz. De pracht op de wandelwegen 

is er zoo groot, dat men zich de verhalen uit de duizend en een nacht gelooft ver

wezenlijkt te zien. Fonteinen en beeldgroepen, overal asphalt-wegen en des avonds een 

schitterende verlichting uit ontelbare electrische lampen. Het verblijf in die paradijzen is 

dan ook zeer kostbaar en komen daar veel Amerikanen rust: en herstel zoeken, die hunne 

gezondheid ondermijnd gevoelen. In het hotel Pence de Leon kost het verblijf per dag 

van 10 tot 100 dollars per persoon. De welbekende rijke Amerikaan F. W. Kean 

betaalde voor zich, zijn vrouw en zijn elfjarigen jongen 90 dollars per dag en de milli-

onnair Jay. Gould 500 dollars daags, voor zich, zijne dochter, een geneesheer en bedienden. 

Op die wijze wordt het mogelijk, dergelijke wonderdadige scheppingen in stand te houden. 

Wandbeacliilderlnifen. 

De zoo beroemde kunstwerken uit Pompeji, die door den tijd van kleur noch 

gehalte iets verloren, vinden een verdienstelijk navolger in A. Valentino, thans te Berlijn 

gevestigd. Zijn kunst moet de vroegere nagenoeg volkomen gelijk zijn. In het huis der 
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afgevaardigden Dönhofs-plaats is een kamer afgestaan om een zijner werkproeven te vol
tooien. Daar heeft hij «en wandbekleeding onder handen 15 M' oppervlakte, die /-eer de 
aandacht trekt. De uitvoering geschiedt als volgt: op een ruwe drooge muurvlakte wordt tot 
op ongeveer 30 raM. dikte, opgeloste witkalk, wat steengruis en zand aangebracht, hierover 
komt een laag 4 mM. dik van marmer, kalk of zand en daarop de gekleurde stucmassa, 
(het geheim van den uitvinder) en ter dikte van 4 mM. Het komt vooral op de bewerking 
der onderste lagen aan, daar anders vlekken of afschilferingen het gevolg zouden zijn. 
Met de zorg waarop dit behandeld wordt is dat gevaar geweken. De prijs is natuurlijk 
veel lager dan tegelwerk, maar heeft ook dit voordeel dat ieder tafereel een andere 
opvatting kan verkrijgen. De prijs is 8.50 Mark of ongeveer / 5.— per M». Wat tot 
nog toe is daargesteld voldoet algemeen. 

Portland Cemeut-underzoekliiireui 

De firma A. E. Braat te Rotterdam, wiens Josson's cement bij velen bekend is, heeft 
een brochure in het licht gegeven, die op aanvrage verkrijgbaar is en waarin de Josson 
cement wordt vergeleken met tras, zoowel wat prijs als gehalte aangaat. De onderzoekin
gen zijn echter op zulk een ruime schaal genomen, dat wij moeielijk weten wat daarvan 
het geschikste mede te deelen en voor het geheel is ons bestek te klein. 

Wij kunnen echter een ieder aanbevelen, die gaarne op de hoogte der materialen 
hunne kracht, en hun vergelijk tegenover anderen wil blijven, de onderzoekingen eens na 
te gaan, daar zij merkwaardige resultaten leveren, niet altijd ten voordeele van de tras, die 
zich zulk een welverdiende plaats bij onze bouwwerken had verzekerd. 

Een overbiyftel der ameedkunst van vroetrere dagen. 

In de nabijheid van Tripolis bestaat nog een dorp, waarvan de inwoners, allen joden, 
het smidsvak uitoefenen. De legende zegt er van dat dit dorp na de verwoesting van 
den tempel, door de joden gesticht is. De landstreek werd hun door de Romeinen toe-
bedeeld, die toen in Noord-Afrika het bestuur hadden. De naam van het dorp is Amruz. 
Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat hoort men er niets anders dan het hamergeklop 
en als het in de smidse rustig is (ook de Rabbi is een smid), dan vereenigen zich allen in de 
synagoge. Die niet meer in staat is door ouderdom om den hamer te kunnen hanteeren, 
moet de blaasbalg trekken. Voor het grootste deel zijn de smeden ook zwaardvegers en 
leveren zij den Mooren en Arabieren de yatagans en dolken. Al die wapens met fraaie 
versieringen zijn zoo gezocht dat er immer werk in de dorpsgemeente is, om aan de vraag 
der bewoners van de Nijllanden te voorzien. Het doet ons aan de middeneeuwen denken. 
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Pitfivraair voer een abattoir. 

De gemeenteraad der stad lassy in Rumanlë heeft een internationale prijsvraag uit
geschreven van een slachthuis met daaraan verbonden veemarkt. De bouw kan een 
millioen francs bedragen. De eerste prijs is 7000 en de tweede 3000 francs, terwijl de 
uitvoering aan den eerst bekroonden kan' worden opgedragen. Alhoewel die laatste bepaling 
voor velerlei 'uitleg geschikt is, daarbij ook moeielijk voor verwonende bouwmeesters, zijn 
de prijzen overigens rijkelijk gesteld. De jury is niet bij het programma genoemd. De 
ontwerpen moeten voor 27 Maart 1892 ingeleverd worden. Nu de slachthuizen ook in 
ons land op werkelijk verdienrtelijke wijze zijn ingericht, kan dergelijke studie en kans 
ook by ons deelnemers vinden. 

Natte balken en hnUzwam. 

Het gebruik van nat hout, dat met den spoedeischendeu bouw niet te voorkomen is, 
brengt talrijke bezwaren mede. Was vroeger huiszwam in kelders of van weinig lucht 
voorziene ruimten, thans, aoo schrijft men in een der buitenlandsche vakbladen, treft men 
die overal aan. Toen klom de vocht langs het muurwerk omhoog en deelde zich van 
daar aan het houtwerk mede. Thans is het hout, waar het zoo weinig drooging onder
gaat, den vochtaanbrenger in menig gebouw. Toch is het niet altijd te voorkomen, eerstens 
is droog hout niet meer in dien voorraad aanwezig, omdat de vraag te groot is, bovendien 
wordt onder de bewerking door de geringe afdekking het hout toch weder vochtig. Bovenal 
maakt de korte leveringstermijn het onmogelijk, het hout anders te leveren dan van de 
pas aangevoerde stammen. Had ia vroeger jaren lederen timmerman een groote voorraad 
droog hout liggen, en kon hij daaruit zijne keuze doen, die keuze geschiedt nu uit de 
balken die in het water bij de zagerij aanwezig zijn en die kort na.de keuring opge
trokken en in de verlangde afmetingen worden verdeeld. Dan droogt de wind nog wel 
wat uit, maar blijft 30 pCt. van het water in de kern. Om dat te verwijderen zou een 
termijn van S èi 6 maanden noodig zijn. Daarom is het een gewenschte maatregel om 
de balken niet te spoedig ook voor de koppen af te sluiten van de buitenlucht, de vocht 
vind dan gelegenheid te ontsnappen, tevens de koppen der balken te doen dragen op 
weinig vocht doorlatend materiaal, als cement- of asphaltplaten. Vroeger lag men er lood 
onder, maar de kostbaarheid deed dat vergeten raken, üok hebben de cementplaten boven
dien de eigenschap jde vochtdeelen van het hout in zich op te nemen en verdeelt zich dit 
aan de binnenwand. Het is echter schadelijk de koppen der balken met een de poriën 
sluitende massa te bestrijken, ofwel zooals dikwerf gebeurt, met asphaltpapier te omwoelen. 
Dan wordt het water geheel den uitgang benomen en gaan die koppen tot verstikking over. 
Het geschikste oogenblik om de vocht uit het gebouw te verwijderen is het voorjaar, 
•wanneer droogc winden al de natte deelen met zich voeren, des zomers is de lucht 
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nwoonlMk tt veohtlg^ Mij ItnnHiiamiiî ri drooling ia h«t xnnk soovatl mogelijk do ann-

wexigo natte lucht door varhlttln ;̂ te vernietigen en *tccdi verMche drooge luoht vim 

buiten af aan te voeren. Ramen en deuren moeten dan goed gotloten blijvc», alleen het 

toQvoerkanual geopend. 

Het oprulman ffodurunde den winter Tap de apoocbjinen. 

De vneeuw ii sedurencle den winter voor ome ipoorhanen een ware tamp. 
De middelen om tot opruiming te geraken, komen ttoeiU verder tot volmaking. 
De firma C. Paulluchky & Co. te Weeueiii hebben nu een baggerwerktuig varvaai'digdi 

dat aeer goede reaultaton oplevert. Hot ia een wagon in den vorm van éen hui^i, die' 
door de locomotief in de aneeuw wordt vooruitgedrongen. Aan de voorzijde ia een 
achopper die de anaauw opneemt to omboog atuwt. Over het voorvlak xijn ongeveer op 
een derde der breedte twee verticule platen aangebracht, die de aneeuw doüran|jdan en 
ter wederi^da varplaatien. Daardoor wordt die aneeuw opgedrongen tegen ijaeren aehop* 
pen, even ala aan onte baggerwerktuigen ta xian /.Iju, aohtar van geringcren inhoud. Da 
inhoud valt in den waggon en wordt door de nanwoaige gcloidingcn ter wèdantyde daarvan 
ultgeatort. De machlniat bevindt aich in den wuugon en iircft door een bovenlioht ga* 
legenheid om lich met den bèituurder der locomotief ta varatuuu. Hoogten vaa 1.30 M. 
warden den afgeloopen winter met auccai opgeruimd, en in 10 uur wal een gedeelte eencr 
apoorbaan 45 Km. lang en "Il meter onder de sneeuw bc^ruvon, woggenmukt, waarvoor 
anders In vergellik 10.000 man dien iij<i noodig souden geweest /«ijn. 

TontoonstalllBg to Bomo iu iauA. 

Ti, Rome wordt voor hatijaar 1895 eent belangryke tentoonstelling op touw geret. 
De uitgestrekte vlakten van de Porta del Fopolo. tussehen de Via Flaminia en den Monti 
Parioll) wenscht men hiervoor te bestemmen. Die Rome's omgeving kent, weet welke 
gcMchikte ruimte dat terrein aanbiedt, lllj da Tiber en in de omgeving der villa Borghese 
gelegen, i* het onmiddel^k by een der hoofdpunten van de stad, van welke poort uit de 
drie grootste verkearsstratan slch verspreiden, het zijn de Via do! Baburno Cerio en 
Via dl Rlgetta, Het terrein Is reeds door de fraaie omgeving in verbinding met elee* 
trlscha* en paardeptrams. Ook het FareOi Margherito, dat bij de opening der tentoon
stelling algemeen gerekend wordt sHne voltooiing te naderen, vormt dan een prachtige 
aansluiting van blsonder schoone natuur. 

Da Italianen stellen atoh van het plan veel voor en heeft dit grooten kans van 
welidugen. 
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B O U W K U N S T . 

Wlnkc lha l i n e t bovenwonlar. 
dOOr W .1 lIJtANDTH, 

fuif' dt jilaaQ 

Fe ^ e v e l v o o r e w wlnl<elhui« mot bovenwoning u i xich wel unbevelen. De 
teekenlng I,. duldeiyk. «ooaU wij dat van den getchten iniender gewoon e^n. De ntljl Ie 
vol elWiMeling, en ongetwyfeld ml, wanneer het tot uitvoering mocht komen, wanneer 
metael. en natuuriyke ateen de noodlge kleur byietten, het geheel veler aandacht trekken. 

O m e IIMM-h i ii u 11> t IJ ii. 

Machinale tyden, .machinale denkbeelden, nmchinale vakken en machl.mle mennohen' 
en Ik geloof wel ia hoofduak o...lor den gewonen handwerkamnn. 

Zooak m(| bü ün.lc.rvindlag gebitken li worden daie, vooral deJcnKtwi, hoe langer 
hoe meer in hun vak machimml. 

Die tijden van voorheen, toen bijna leder, ik wil niet aeggen alle werklieden, per-
aoonlUk wat maakten en hunne ge.iiiohten daarin terug gaven, «elf* moeite deden om 
wat te joheppen. wat voort te brengen.! beataaa^et .«een Waaraan iQn deie toentamlci. 
Ir wijlen f 
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Ia da geest vim dan werkman aoo vartndcrt, heeft hij geen hart meer voor zijn vaU 

sooalH voorhsan f Ik geloof wel dat dexe twee puntan waarheid bavatton, matr ik geloof 

ook dat da machineN tr veal too bljdragent om den werkman het denkan a& werken met 

lijn henani te ontnemani en hoe meer machinal er komen^ hoa reindar de werkman ziji» 

hêivieiiM aal behoeven te gebruikeni Ia het dan gehaal aan die peraonao lelf ta wijtan, dat 

all xoo gedacht elooa worden In hat een of andar vnk, vooral da Jongeren f of /.ijn /.ij dier 

alt hoofden aan de een of andere isriuhtlng,, fabrlak» of werkplaats itaan en mat machinea 

laten arbeideni ar niet acni^ermate achuldi^ aan f 

Ik voor mij geloof van Ja. Wat toch la een machina f zij vereenigt in aleb voor een 

aeer groot gedeelte de werkkracht ' loowal van handenarbeid ala die der hei'Menen» 

Wat ii eenvoudiger dan dat. Oen werkman plaatat men voor het toeitel met de te ver' 

werken grunditoli hij behoeft die ^ronditof maar aan da machina toe te voegen, en het 

verlangde voorwerp komt aan de andere i'Jda der machina net en kantig te voonichijn, 

in alle mngelilk verlangde vormen, tonder dat die man er wat af of toe behoeft ta doen, 

h|] heeft, aljn henena geen oogenbllk behoeven te gebruiken voor hat vervaardigen van 

dat voorwerp. 
Laat ik mij bapalan tot hot baapraken van een enkel vak en wel het timmervak. 

Moet er tegenwoordig eenig timmarwerk van belang gemaakt worden, dan in al haal 
Hnoedig boiluten om het machinaal klaar ta laten maUen, man xe^t, het ia vcci heter en 
netter ali dat man dat door den werkman laat doen, indien dit xuo ii, dan laat aleh dit 
xecr goed begrijpen, hat wordt den werkman door de machine ontnomen en da jongeren 
leeren het daardoor ook niet meer, géeo woiidei'dut'dat zij hei ook niet kennen. 

Het ia ook aoo ^eniaklcelljk, de bijteli worden gaiteld^ bat hout er voor gelegd en 
aan da ovaraljda komt hat verlangde lijnt-profiel te voornehljn, netjed, atrak en kantigr 
/nodal bat voor velen onxer tegenwoordige timmorlicden een bede kunat ii om bat aoo 
nctjei ta voor whijn te halen door middel van hun handen, bat ii nomiijdn treurig aU men 
tiet hoe aoo'n ituk werk afgeleverd wordt ala bat aana uit de hand klaar gcmaaKt wordt» 
Da eente manier jii immeri de ichuld daarvan, alj behoeven daar niet hij bun werk te' 
denken; li mijn proAel wel overal geltyk, suiver, recht en itrak en op diepte uitgeaohaafdr 

wat bij de laatite manier wel bet geval li en zij wel degel|]k hun herieni en oogen moe* 
ten gebruiken. 

Iwensoo {.•.aai het met het maken van deuren, ramen, kozijnen, blinden, lambriNce' 
ringen enz,, de pennen en gaten worden door de machine er aan of In gemaakt, de ichu* 
ven er aan geichaaft en er ii alleen maar een peraoon noodig die de bekwaamheid bexit, 
ali men het 100 noemen wil, om allee in elkaar te ileken en op te M!uiten. 

De werkman behoeft niet meer te denken en zijn oog te oefenen, ala Ik bet gat wel 
recht door den itljl en met een rljhontje bet gat na te alen of het wel vlak ii, de ma
chine doet allot. Ontneemt men Koudoende den werkman nu niet dat hl) anden aou moeten 
nadenken en zijn benen* gebruiken. Vooral voor hen die het vak nog moeten leeren, la 
de machine zeer nudeellg, wordt het werk niet op ern fabriek klaar gemaakt, dan heeft 
tegenwoordig iedere flinke timmerhaal een ateek< of hakmaehlne aan zijn winkel itaan, 
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«n de Jonge leerling vindt het veel nukkeltyker, om het werk wat hij amjen moeit doen 
met httnden en hernenen, dit door die machine te laten verrlobten, het Ka'>t immera veel 
handiger, hij behoeft er bijna niet bij te denkin^feoal» hij iou moeten doen all hij met 
/.ij» handen dit werk moeit verrichten^ 

Dit zijn maar enkele punten uit één valt, hoeveel vakken zijn er nog niet, waar d« 
machine daaelfde rol in ipeeld, en dim ook deielfde vcrkeenlr richting aanwtyit.om flinke 
handwerlulieden in oiue maatichappl] te verkrijgen die hun vak grondig kennen en hun 
hn-Mcnni weten te gebruiken. Zoo nu en dan hoort men boven h*t geraai der maehino 
uit» wij gullen het Gildenweit^ weder oprichten, dan wordt het voor de venchillendo 
vakken weer alx voorheen. 

Er worden tentoonitellingen georganlieerd van workitukken door den werkman ver
vaardigd. 

Hoe lean lulki goed gaan en worden ali voorheen, als een vak niet IOOAII toen 
grondig geleerd wordt, hoe Kal «oo'n tentoomtelllng van die werkstukken er uitsieo, 
ttlM die gemaakt «(jn door werklieden die op hun winkel het voornaanwte de machine 
laten verrichten, en ali dan het eene met de machine en het andere met de hand in 
elkaar U gezet, dan behoeft men het niet ten toon te itellen, want dan U het volgem 
'«'j" iniien geen proeve van bekwaamheid ran den penoon maar wel van de machine. 

Ik geloof in deie, dat er ullereerit vdór tentoonitellingen en Gilden*denkbeelden 
f esorgd moet worden, dat het machinale werk wat meer op den achtergrond uciteld wordt, 
alleen uit een oogpnnt van betere ontwikkeling van den werkman, en dat ii] die in da 
maatichappD op de een of andere inrichting of werkplaati aan het hoofd itaan, verplicht 
zijn, het machinale wat minder voor te dragen, en wat meer door den werkman uit de 
hand klaar te laten maken, loodat de Jongere handwerkilleden hun vak grondig kunnen 
leeren en hun heneni weten te gebruiken, loodat wij niet over een aantal Jaren werk
lieden lullen hebben, die alleen de handigheid beiltten om het werk in elkaar te letten 
en aan te brengen, maar dat zij het ook penoonltyk lullen kunnen maken, dan eent 
gelooi ik dat men bereiken zal wat tegenwoordig niet in, en wat voorheen wel wai onder 
den gewonen handwerkiman. 

Uit bovemtaandr moet niet opucniuakt worden dat ik non tr^onituiuler ben van 
machinei en hun uitvinden, in grmen deele, ik huldig hen. die de bekwaamheid, luit en 
ijvn er voor (um den dag legden om dexHve dam- te itellen,<>Ba erken ook vulKutunr 
dat allM niet londar maohinc* tot itand kan komen; maehinei moeten er wezen, en 
kunnen ook heel goed gebruikt worden xunder een vak ta ichaduu " L S 

In bovemtaande ligt wel cenigo waarheid. De machlnei itrekken niet tot verbetering 
van den handenaibeid. Of inijwcl alle «chuld JuUt daarin In te toeken, betw^felen wij. 
Daar /ij" nog talrijke timmerwerken die vour machinale bewerking niet geichikt iHn, 
vooral wunneer hun aantal gering l'è. Üp die werken kan de geoefende werkman lijn 
kumt nonen, en h(| die luit heeft om wot te leeren, ilch oefenon. 
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Juist de machines geven voor beteren handenarbeid de gelegenheid. Wanneer wij onze 
jeugd ons voor den geest terug roepen, toen het dikwerf gebeurde dat wij dag aan dag 
aan den sloopnagd moesten trekken om messing en groef aart hét hout te brengen, zelfs 
zoo dat de hand, aanvankelijk vuurrood geschrijnd, eindelijk een meer vereelte oppervlakte 
verkreeg, dan is het een dankzegging waard dat zulke geestdoodende arbeid, die soms 
weken achtereen aanhield, door de machine is overgenomen. Hoe moesten wij onze eerste 
les in de timmerkunst beginnen met van het oude eikenhout honderde blokjes te zagen, 
die te kloven, en van hét gekloofde in het blok pennen te maken om de ramen op te 
sluiten. »'s Nachts dansten de raampennen om ons heen, want maanden achtereen hield 
bet vol, nog maar een honderdtal" enz., zoodat de pennenbak nagenoeg onder het gewicht 
bezweek. Iedere leeftijd heeft zijn bezwaren, maar die van toen wogen al heel wichtig, 
en dikwerf werd het betreurd, dat het lot een timmerman van ons gemaakt had. Dat is 
met den tijd gewijzigd; minder ramen en deuren maken minder pennen noodig en het 
eerbiedwaardige blokje met zijn sleufjes is, Gode zij dank, in oneer geraakt. Dat danken 
wij aart de machinale hulp. Zou het niet voor een groot deel zitten niet in de machinéi 
maar in de menschen zelf. Alles leeft tegenwoordig spoedig. De huiselijke haard is voor 
velen te kil, de ruimte, waar vroeger talrijke gezinnen aan zaten, voor anderen té eng'r 

de krulléjongen droomt zich reeds aannemer, 't gaat alles zoo spoedig. Waarom zou hij 
niét evenals zijn baas leven? die man is geen greintje beter dan hij, in veler oogen 
slcchier dan 7. ij/.cl ven. Het aandeel van het leven komt hun even goed toe. En juist die 
denkbeelden vormen bitterheid, maken moedeloos en doen de lust verdwijnen. Dat 
was vroeger anders, die lui die zoo weinig genoten, genoten meer van hun arbeid, zij 
bleven knutselen, onderzoeken, hadden geen afleiding, geen andere denkbeelden, waardoor 
zij in hun werk als het ware opgingen, en dat bracht mede, dat zulk werk meer doordacht 
en meer beoefend werd. Op den weg die wij bewandelen gaat dat moeteliik, de zin is 
geheel anders en natuurlijk gaat het ambacht daarop niet vooruit; de tong doet dikwerf 
meer dienst dan de handen. Dat is ons werkvolk echter niet euvel te duiden, zij worden 
dikwerf door onjuiste voorstellingen nan het twijfelen gebracht, en zoeken daarbij ver
heffing, zonder er toe te kunnen geraken. Het droombeeld blijft immer ver van de 
verwezenlijking, en niet alleen de werkman doet daaraan mede, ook vélen in andere 
.standen. Dat cal veranderen, er is niets bestendigs. De reactie komt, en dan zal dat 
ideale leven door het meer practitehe worden verdrongen, zal het handwerk weer in éére 
optreden. Juist met die wetenschap is het goed den lust niet geheel en al te dooden, maar 
levendig te houden, waartoe tentoonstellingen en dergelijke opvattingen een goed middel 
zijn. Trachten wij als voorganger», als meer ontwikkeld, door onze smaak vormen te 
scheppen, die niet altijd machinaal kunnen worden daargesteld, dat wil zeggen, steeds 
wisselend, het bewijs leverend, dat wij kennis genoeg hebben opgedaan, om, wanneer men 
wil, het timmervak en anderen op te beuren. Ook de smid weet wat machinale arbeid 
voor hem is, en heeft juist die machinale arbeid gemaakt, dat wij betere werkstukken 
kregen. De smid drijft en dwingt het ijzer in de sierlijkste bochten, de machinale ver* 
aieringen vullen, en daardoor wordt goed werk voor weinig geld • verkregen, wordt de 
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aanwending meer algemeen, en komt alles ten goede, Al maakt de timmerfabriek ^e 
lijsten, deuren en ramen, het huis ia .nog niet voltooid, «n gaarne stemmen w.j in met 
hetgeen de geachte inzender schrijft, het machinale werk jets op den achtergrond te stellen, 
dat verkregen kan worden, door niet mannetje aan mannetje alles gelijkvormig te doen 
xijn. Die tijd beleven wij, onse jongere bouwkundigen, het sij met voldoening gezegd, 
.strekken onzen tijd tot eer, zij hebben smaak, vaardjgheid en kennis genoeg om goede 
baanbrekers op dien weg te blijven; op hen bigft onze hoop, en dan gelooven wij dat 
ook onze dagen een goede zijde i hebben. Aan den werkman de geestverheffeude, aan 
het werktuig den doodenden en zich steeds herhalendei» arbeid en wij eijn waar wij wezen 
moeten, vooral als de dag eenmaal eoo kort om te werken wordt, dat het «goe'n morgen 
en goe'n avond baas" nagenoeg aaneen gegroeid il, wat bij acht uur werken het geval 
z a l z lin' REO. 

Een nierkwuardlge uiiicaTe op bouwkandiir rfbted. 

Te Parijs heeft men het plan gevormd een Lexikon der Bouwkunst zamen te stellen 
op tot nog toe ongeëvenaarde wijze. Hebben de Franschen ondernemingsgeest, ook hunne 
veelzijdige studie en de namen van hen, die daaraan mede zullen werken, strekken tot 
waarborg dat het voornemen een gunstig resultaat cal opleveren. De uitgave staat onder 
leiding van den alom bekenden Cesar Daly. Tot ondersteuning vormden lioh eene com
missie, met Graaf de Calonne en de architect Marcel Daly, zoon van -Cesar Daly, aan 
het hoofd, verder Boeswilwald, de generaal inspecteur der historische monumenten, 
Chipier, die door /ijne restauratie van zoo menig oud bouwwerk «loh een grooten naam 
verwierf, Dubois, beeldhouwer en directeur der Ecole des beaux arts, Charles Gamier, de 
bouwmeester van de opera, Eugène Muntz, bekend door zijn veelvuldige kunstkritieken. 
Pascal, architect, PaVls de Chavanne, kunstschilder en vele anderen. Het kapitaal voor 
de onderneming in aandeden gesplitst is 800.000 francs, verdeeld over 1600 aandeden. 
Aan de plaatslqg van het kapitaal twjjfelt men niet, en komt dat bijeen, dan kan voor 
de bouwkunst zich een onderneming vestigen, ongeëvenaard die een welkome bron van 
studie kan opleveren. Juichen wij het denkbeeld reeds toe, niet minder de verwezenlij-
king daarvan. 

" i 

Het LeMing-gedenkteeken te lleriyn. 

Dit monument zal naar Chicago verplaatst worden, niet iti origineel maar in copie. 
De Amerikaansche juffers hebben een belangrijke som opgespaard om Koningin Isabella 
van Spanje een gedenkteeken te stichten, daar zij, door haar geldclijken en persoonlijken 
steun het Columbus mogelijk maakte de ontdekkingsreis te ondernemen. Het gedenk-
teeken wordt in 1893 in Chicago's park onthuld. Men is over dat plan met Professor 
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Otto Lessing in onderhandeling getreden, en heeft deze verklaart, in een weinig verbeterden 

vorm zijn werk voor 90.000 gulden voor Chicago te willen leveren. De uitvoering moet 

zoo goed als zeker zijn. In dat geval ia het voor den ontwerper een zeldzamen en merk-

waardigen arbeid, op die wijze, dat tot tweemaal toe te mogen daarstellen. 

E l j r en w o n 111 (f. 

Te Biesdorf, niet ver van Berlijn gelegen, heeft zich een maatschappij gevormd, met 

het doel vrijstaénde arbeiderswoningen te bouwen. Men U van plan er 1500 te stichten, 

ledere woning heeft twee verdiepingen. De onderste, ter beganen grond, bevat een ruim 

vertrek en een keuken. Onder de keuken is een luider. Op de bovenverdieping bevindt 

zich een groote en kleine slaapkamer, flinke bergkasten enz. Alles is zeer doelmatig en 

praktisch ingericht. Rondom de woning loopt een tuintje en is de oppervlakte van alles 

ongeveer 213 Ma. Zulk een huis. kost ongeveer / 2200; daarvan moet / 220 betaald 

worden bij het betrekken der woning. De huur bedraagt ongeveer / 160, waarvan / 45 

strekken tot afbetaling van den koopprijs. Bij regelmatige af betaling gaat het perceel bij het 

10de jaar op den kooper over, wanneer het een derde nagenoeg is voldaan. De werk

lieden, die natuurlijk nu van de stad verwijderd zijn, moeten gebruik maken van de tram-

gelegenheden, wat hun jaarlijks ongeveer/ 32 kost. Niettegenstaande die verhooging 

wonen zij toch goedkoop, voor ongeveer / 150, waaronder het hoogere bedrag der afbe

taling begrepen is, en hebben een gezonde woning, een aardig stukje grond voor bebou

wing en het vooruitzicht op gemakkelijke wijze eigenaar te worden. De bouwmeesters 

Lilienthal en Schmülling hebben dit plan in uitvoering ondernomen. 

lie VereeolgiDff voor Vak en Kautt te Dontrecht. 

Jong van kracht, maar groot in macht, geld het van de Vereeniging Vak en Kunst 

te Dordrecht. Vijf jaren zijn sints de oprichting voorbij gegaan, in dien tijd heeft de Ver

eeniging zich in zeer veel opzichten nuttig gemaakt. Was de vroeger gehoudene tentoon

stelling uitnemend geslaagd, geen wonder dat bij den vijf-jarigen gedenktijd opnieuw aan 

een dergelijk plan gedacht werd, dat echter ditmaal voor de kunstnijverheid van groot 

belang kan zijn. Men wenscht namelijk Oude en nieuwe kunstnijverheid eenigen tijd te ver

eenigen, slechts veertien dagen, dat lang genoeg is wanneer men in aanmerking neemt, 

dat velen hunne lang bewaarde kunstschatten niet gaarne geruimen tijd van huis vertrou

wen, daar kan al heel licht, iets mede voorvallen, terwijl bovendien het onderhoud in 

andere handen overgaat. Daarom is de duur van den termijn goed gekozen. Wij laten 

hieronder volgen het program waaraan de inzendingen moeten voldoen. Ongetwijfeld zullen 

velen, aan het bouwvak verbonden, tot het welslagen medewerken, vooral waar het eene 

onderneming betreft, zoo geheel voor hunne, deelneming geschikt. 
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Geen plaatshuur wordt berekend, en voor rekening der Vereeniging worden alle lü-
zendingen tegen brandschade verzekerd. 

De tentoonstelling omvat de volgende groepen: 
Groep I. Kunst, toegepast op de versiering van gebouwen, bevattende werken in Steen, 

Kunststeen, Marmer, Terra-cotta, Cement, Pleister enz. 

Groep II. Kunst, toegepast op de Stoffeering van gebouwen, bevattende werken in 
Hout, machinaal Timmer- en Meubelwerk, Meubelen, Kunstdraaiwerk, Spiegel- en Schil-
derijlijsten in hout, Carton-pierre, en aanverwante grondstoffen, decoratief Schilderwerk, 
Glasschildering, Behangselpapier, enz. 

Groep III. Kunst, toegepast op de bewerking der onedele metalen, bevattende werken 
in gegoten en gesmeed IJzer, Koper, Lood, Tin enz. : Ciseleer- en Emailleerwerk op Wa
pens, Haarden en kleine huishoudelijke voorwerpen, enz. 

Groep IV. Kunst, toegepast op de bewerking der edele metalen en gesteenten, bevat
tende werken in Goud en Zilver; Emailleerwerk, Byouteriën, gevatte Juweelen, enz. 

Groep V. Kunst, toegepast op Glas- en Aardewerk, bevattende voorwerpen in Aarde
werk, Porcelein, Glas, Glasgravure, Email enz. 

Groep VI. Kunst, toegepast of Stoffen voor Kleeding en Huishoudelijk gebruik, als: 
Tapijten, voortbrengselen in Wol, Linnen, enz.; Borduurwerk in Zijde en Goud, vrouwe
lijke Handwerken enz. 

Groep VII. Kleederdrachten uit de verschillende tijdperken. Militaire uitrustingen. 
Harnaschementen enz. 

Groep VIII. Kunst, toegepast op vervoermiddelen, als: Rijtuigen, Sleden, Tuigen enz. 
Groep IX. Kunst, toegepast op voorwerpen van allerlei aard: Ivoor, Paarlemoer, 

Schelpen enx. 

Groep X. Kunst, toegepast op de grafische kunsten: Hout-, Steen- en Metaalgravuren, 
Lettervormen en Stempels, Calligrafie, Boek- en Wapenverslering, Photografie, Oleo- en 
Cromolithografie enz. 

Groep XI. Kunst, toegepast op Lederwerk, Boekbinderswerk, lederen Galanterlün, 
Behangsels enz. 

Groep XII. Middelen ter verspreiding van kunstzin en goeden smaak, als: Gips-afgiet-
sels; Onderwijsmethoden en Leermiddelen. 

Groep XIII. Ontwerpen voor den aanleg van tuinen, alsmede voorwerpen tot hunne 
verslering, als: Vazen, Beeldgroepen, Fonteinen, Cascades en Grotten van rotssteenblokken 
en werken of versieringen in kurk, Mandwerken, Bloemdragers enz. 

Voorwerpen die niet tot oude of nieuwe Kunstnijverheid kunnen gerekend worden, 
kunnen door de Commissie worden geweigerd. 

Voorwerpen van oude Kunstnijverheid worden vrachtvrij, na de tentoonstelling aan 
de inzenders teruggezonden. Voor de overige voorwerpen komen de kosten van Inpakken 
en terugzending voor rekening der Inzenders. 

Op de tentoonstelling kunnen voorwerpen worden verkocht; voor eene te houden 
verloting zullen voorwerpen worden aangekocht. 
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Aanvragen voor plaatsruimte worden ingewacht vóór i Februari 1892. 
Op franco aanvraag kan men zich bij den eersten Secretaris der Verceniging, den 

heer H. E. van der Kaa, te Dordrecht, vervoegen tot het bekomen van inlichtingen, pro-
gramma's, iavullingslijsten enz. enz. 

P R IJ S V R A A G, 
oltgeüchreven door de Vereenlfflntr lot bevorderlnir der Bouwkunst te Oronluffen. I8»I. 

De Vereeniging tot bevordering der Bouwkunst te Groningen, schrijft uit de navol-
gende prijsvraag: 

a. Er wordt verlangd een ontwerp van een voorgevel voor een getfteentehuia ten platten 
lande, gelegen op een vrij terrein. 

/;- ^ e gevel moet een breedte hebben van 16 Meter. 

c. In den gevel moet worden uitgedrukt, een verdieping gelijkstraats en een bel-étage 
die minstens 4 M. boven de straat gelegen is. 

* De ontwerper wordt geheel vrijgelaten in de keuze van stijl en van de te gebruiken 
materialen. 

j : Er wordt verlangd een opstandteekening met verticale doorsnede op de schau) van 
1 k 50, benevens een memorie van toelichting. 

/ . De teekeningen mogen niet gekleurd of gewasschen zijn, noch als schets worden 
behandeld. 

f. Er wordt uitgeloofd een prijs van 25 gulden en een premie van 10 gulden, beiden 
met het diploma der Vereeniging. 

A. Het met den prijs bekroonde ontwerp wordt het eigendom der Vereeniging. 

». De jury van beoordceling zal bestaan uit 5 gewone leden der Vereeniging, welke 

op eene vergadering bij stemming worden aangewezen. 

*. De ingekomen ontwerpen worden tentoongesteld te Groningen, — en te Amsterdam 

Rotterdam en 's Gravenhage, als de aard en het aantal der antwoonien door het 

Bestuur daarvoor geschikt worden geacht. 

/. De ontwerpen worden franco ingewacht vóór of op den i*w Maart 1892, door den 

xitan Secretaris, adres Carolicwcg E 643. 

m. Aan deze P^yraag kunnen deelnemen alle bouwkundigen, woonachtig indeprovin. 

ciïn Groningen, Friesland en Pfenthe. 

f EI1« ontwerp ,moet gemerkt.ï^n met een motto en voorzien van een naambriefje 
waarop dat motto van buiten is herhaald, benevens een correapondentie-adres. 

o. De niet bekroonde snikken worden terugbezorgd. 
GRONINOBN, Decehiber rSor. AT- «. , 

ivamtns fut btstuur: 
L. M. MOOLENAAR, Voortittir. 
J. P. HAZEU, /-r Steretaris. 
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•éÊ^S0£. v^^" 
Vademecum der Bouwuakken 1891. 

.Bidto-iirt 'Wëgner A Moftu. Amsh Afl.26. Plaat 30. 
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