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Bij de Platen. *) 

Toorgeyel-Detalls yan het logiesgebouw der Cadettenschool te Alkmaar 
J- J. Yan Nienkerken Bouwmeester, 

DOOR 

P. K O L P A. 

• lu aansluiting bij de reeds vroeger van dit gebouw gegeven details, kan deze plaat 
dienen. Aan al de versieringen zoo voor metsel- als beeldhouwwerk, gesmeed ijzer enz 
is de meeste zorg besteed. 

De gevelankers kenmerken zich door hoogst eigenaardigen vorm en leveren voor elke 
verdieping afwisseling. Ook de verschillende versieringen toepasselijk op de inrichting 
toonen groote verscheidenheid. 

TJit den Vreemde. 

Villa In de omgeylng yaa Berlijn. 

De kolonie Grunewald is eene stichting uit den laatsten tijd. De villa's daarin 
gebouwd zijn van allerlei aard. enkele, dubbele, voor verscheidene famüien enz., waarvan 

wZZ MT* 1 W6 afleVeri08 beh0<>ren,ie, WOrdt ^ de ™]geaie a f l e v e r i n e b«« e l e«d . *><>«"«« ^ tona Wegner en Motto, «.« het afdrukken tegenspoed had. waardoor de opname mislukte. E H D A C T « . 
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Ji*Juj4[u*i J A U M M / 

Aanzicht noordoostelijke gevel. 

de meesten zich onder

scheiden door eene karak

teristieke opvatting. De villa 

door onze tekstfiguren ver

duidelijkt, mag daaronder 

wel in de eerste plaats 

genoemd. Het is de woning 

van een kunstenaar en wel 

den beeldhouwer prof. 

Hoffmeister. Zeer eigen

aardig moet die woning 

zich afscheiden bij zoo vele 

anderen, die allen meest 

hunne vormen ontleenen 

aan wat den laatsten tijd 

deed ontstaan. 

Het is of een der roman-

""•mmumj,̂ ,;: 

N u o r d w e a t e i y k e g e v e l . 
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VerdiepiDg beganen grond. 

tische berichten uit den ouden tijd in het klein zich bij het woelige stadsleven heeft 

aanngesloten. Geen symetrie in het gevelvlak dan voor zooverre dat de onderdeden op 

zich zelf betreft, en sluit het eene 

deel tegen het andere aan zonder 

echter misstand te vormen. Ramen 

en deuren werden geplaatst, waar 

de bewoner die zich deze goed

dacht en voortspruitende uit de 

innerlijke verdeeling, of dat in 

het uiterlijke soms groote muur

vlakken gaf, zonder lichtopejxin-

gen, hield de ontwerper geen 

rekening mede en juist dat gaf 

aanleiding, dat het gevelvlak 

een geheel ander aanzien ver

kreeg dan wij gewoon zijn. Ver

sieringen zijn aan de gevels gering, de hoofdvorm alleen moet dus alle aantrekkelijkheid 

verkenen en daar het gebouw te midden van de vrije natuur is opgetrokken, zal onge

twijfeld, wanneer de plantengroei langs den gevel opklimt, het geheel door den tijd een 

schilderachtig aanzien verkrijgen. 

Volgens de gegevens door den 

eigenaar vastgesteld, werd door 

den bouwmeester Bernard Sehring 

alles uitgevoerd. De voorgevel 

ligt grootendeels op het Noorden, 

aan welke zijde ook de ateliers 

zijn geplaatst. Het bewoonbaar 

gedeelte is aan de achterzijde, 

alzoo Zuidwaarts en heeft op de 

groote uitgestrektheid van bosch-

grond, een uitnemend overzicht. 

De hoofdingang is aan den voor

gevel ; ter linkerzijde, waarvan 

de beide ateliers, waarvan het grootste 7.50 x 8.70 M. meet. Dit atelier heeft ook 

een raam aan den Oostelijken kant. Het grootste atelier is hoog opgetrokken en staat tot 

de daar achter gelegene verdiepingen in geenerlei verband. Het dak van het kleine 

atelier dient als terras en is de bedekking daarvan gelijk met de bevloering der eerste 

verdieping. Naar de verdieping gelijkstraats gaat een trap die in den gang uitkomt, ter 

rechterzijde daarvan is de ontvangkamer, deze is zeer karakteristiek ingedeeld en valt 

het kleurrijke licht door de ramen van geschilderd glas in den ronden uitbouw binnen. 

late Verdieping. 
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Ook het verhoogde deel vormt daarin een goede afwisseling, terwijl de wanden van 

beschilderingen zijn voorzien. 

De verdeeling der plannen is als volgt: 

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

Een en 

oplevert. 

Atelier. 
Ontvangkamer. 

Kamer-Mevrouw. 

» -Mijnheer. 

Eetkamer. 

Erker. 

ander vormt een 

G, Uitbouw. 

H. Keuken. 

K. Terras. 

L. Gang. 

M. Kamer. 

# 

iV". Logeerkamer. 

zeer geriefelijke indeeling, 

0. 
P. 

Q-
R. 

S. 

die 

Woonkamer. 
Slaapkamer. 

Erker. 

Badkamer. 

Dienstbodenkamer. 

overal nieuwe uitzichten 

B e s t r a t i n g » 

In een der Engelsche vakbladen vinden wij de resultaten meegedeeld, omtrent de 

drie meest, voorkomende toepassingen van bestrating: granietkeien, hout en asphalt 

en wel in onderlinge betrekking tot elkander beschouwd uit verschillende oogpunten. 

Het onderzoek gaf aanleiding tot het samenstellen van het volgende lijstje: 

OOGPUNT. 

Gezondheid. 
Gedruisch. 

Paarden. 

Zindelijkheid. 

Duurzaamheid. 

Kosten van aanleg. 

> van onderhoud. 

Aanleg van tramlijnen. 

I. 

asphalt. 

hout. 

hout. 

asphalt. 

graniet. 

graniet. 

asphalt. 

graniet. 

II. 

graniet. 

asphalt. 

asphalt. 

graniet. 

asphalt. 

asphalt. 

hout. 

hout 

m. 
hout. 

graniet. 

graniet 

hout. 

hout. 

hout. 

graniet 

asphalt 

De „o s d e r a a r d 8 o h e" s teden» 

Even als Parijs, is New-York er op bedacht voor zijn toenemend verkeer een onder-

aardsch spoorwegnet aan Ie leggen naar het voorbeeld der Engelsche steden. De stede

lijke overheid zond daartoe een bekend ingenieur, den heer Parsons, af om ter plaatse 

zelf de noodige studiën te maken. Aan zijn rapport ontkenen wij eenige bijzonderheden. 

De Londensche Metropolitan bestaat reeds dertig jaren en is de bekende underground 

spoorweg; de kosten van aanleg waren destijds per k.M. niet minder dan s millioen 

gulden, behalve het rollend materieel. De City South London, van zeer jongen datum en 
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waarbij de electriciteit de drijfkracht vormt, kostte slechts 2 millioen gulden per k.M. 

Deze laatste spoorweg heeft gedurende de zes laatste maanden van 1894 6,476,000 

reizigers vervoerd tegen een uniform-tarief van 10 cent. De weg wordt gevormd door 

een tunnel van 3,05 M. middellijn, die 15 M. onder den beganen grond ligt. 

De onderaardsche spoorweg te Giascow, die 2,6 millioen gulden per k.M. heeft gekost, 

is door den toestand van den bodem moeten worden gemetseld op een breedte van 

7,90 M. en rust geheel op palen. De Giascow Central Railway, die 10 k.M. lang is en 

over de geheele lengte dubbel spoor heeft, bood de belangrijkste bijzonderheden van 

aanleg aan. Daar de bodemsgesteldheid uiterst ongunstig was, besloot men den spoorweg 

zoo dicht mogelijk onder de oppervlakte aan te leggen. Aldus bedekt op sommige 

punten een laag grond van niet meer dan 0.30 M. den spoorweg, terwijl^men alle riglen, 

gas- en waterleidingen moest verleggen. De tunnel wordt gevormd door loodrechte 

zijmuren, gedeeltelijk door gemetselde gewelven, gedeeltelijk door een ijzeren bekapping 

overdekt. Daar de locomotieven door stoom bewogen worden, heeft men openingen 

moeten sparen voor de ventilatie. De kosten per k.M. bedroegen 2,35 millioen gulden. 

De Giascow District spoorweg, ingericht voor het locaalverkeer, is een ceintuurbaan van 

10,4 k.M. lengte, bestaande uit twee lijnen naast elkaar, elk in een afzonderlijken tunnel. 

Voor een groot deel heeft men hem moeten aanleggen door een vochtigen, slappen 

bodem. De lijn heeft niet minder dan 15 stations; de beweging geschiedt door een kabel, 

die zich met een snelheid van 24 k.M. in het uur beweegt. Groote liften maken het 

mogelijk de wagens in hun geheel omhoog te brengen, waardoor het publiek aan de 

oppervlakte in en uitstijgt. De aanleg, die in 1891 begonnen is, zal het volgende jaar 

gereed zijn en slechts 900,000 gulden per k.M. hebben gekost. 

Ten slotte heeft de heer Parsons nog bezichtigd: den luchtspoorweg te Liverpool, 

de tunnel onder de Mercey, de eenige die een bijzonder stelsel van ventilatie heeft, en 

de werken voor het verlengen van den spoorweg van Sceaux (Frankrijk). Vooral de 

laatste vindt hij uit het oogpunt van ondergrondsche constructie, zeer belangrijk en 

beschouwt ze als een model voor dergelijken arbeid. 

De f o e s t e H j k e s a m e n k o m s t t e r e e r e van P a u l W a l l e t . 

Onze vorige aflevering gaf eene korte beschouwing over het Rijksdaggebouw. Waren 

den talentvollen ontwerper bij de voltooiing van het gebouw van den keizer niet veel 

tevredenheidsbetuigingen ten deel gevallen, zijn kunstbroeders wisten dat gemis op hoogst 

kiesche wijze te vergoeden. — 7 December kwamen de bouwmeesters die Duitschland 

telt van heinde en verre bijeen en wel tot een aantal van zeshonderd. In de groote 

lokaliteiten die de Krollsche inrichting aanbied werd de samenkomst gehouden en bleken 

deze ruimten te klein voor het aantal aanwezigen en het enthousiasme waarin allen deelden. 

De zalen waren rijk met kostbare planten bezet. Op een rood gedrapeerde tafel lagen 
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talrijke adressen van huidebetuigingen en kransen, waarachter het model van den westen-

lijken bouw van het gebouw was opgesteld. Met een toespraak van Prof. Anton v. Werner 

overrijkte deze Paul Wallot het eere-lidmaatschap der vereeniging van Berlijnsche kunste

naren. De voorzitter der vereeniging van Architekten en Ingenieurs Hinckeldein, hield 

daarop een fraaie lofrede op den genialen ontwerper, die de roemrijke dagen had ver

eeuwigd door zijn arbeid. Verschillende toespraken volgden elkander op, waarna Wallot 

herinnerde aan de moeielijkheden, die hij bij zijne stichting ervaren had. Vooral wees 

hij er op, dat voor zulk een arbeid, de tijd niet te kort moest genomen worden, wat hier 

wel het geval was, dergelijke stichtingen moesten geruimen tijd van voorbereiding hebben 

en hoe ruim de tijd ook was, was die in vele opzichten neg te kort. — Vooral aan de 

prgktijk vermeende Wallot «Jat de kunst veel te danken had, het praktische leven was de 

beste leerschool, zoodat wij hieruit mogen opmaken dat het oprichten van onze hoogere 

scholen of akademien in Wallot ook geen voorstander lelt. 

Ook moet de bouwmeester in 's lands vergaderzaal meer optreden, hij is juist door 

zijn werkkring dagelijks met het volk in aanraking en kent dus hunne belangen en nooden. 

Aan een kunst die het volkseigendom is, alzoo een nationale kunst, geloofde Wallot niet, 

dat ging vroeger eeuwen beter. Bij den spoed waarmede alles leeft, is dat niet wel 

mogelijk. Thans bouwt de bouwmeester voor de vakmannen. De stoom bracht bovendien 

eene geheele wending in de toestanden en vormde de kunst van den ingenieur in het 

bouwwezen. Dat was een vierde zuster in de rij der zusterkunsten. Wallots woorden von

den, het was dan ook moeielijk anders denkbaar, bij velen instemming en al feestvierende 

bleven de deelnemers langen tijd bijeen. Ook dat feit heeft op nieuw doen zien hoe 

moeielijk de werkkring is van een bouwmeester, die zijn taak goed begrijpt, verschil van 

opvatting spaart zijn arbeid niet, maar het is daarentegen streelend, te zien hoe daarin 

door de vakgenooten onderling is tegemoet gekomen. Tevens bleek daaruit hoe Wallot 

ook niet medegaat met den geest onzer eeuw, die alles wetenschappelijk africht en hij 

meer heil ziet in het werkdadige leven. 

De E l f f e l t o r e n . 

Onze laatste aflevering gaf onder de titel »De Eiffeltoren veroordeelt 1" eene korte 

beschouwing, die de zienswijze weergeeft van vele personen in Frankrijk en wij namen dat 

bericht als curiositeit over, vertrouwende hierop nader terug te kunnen komen. — Daartoe 

geeft ons het nieuwe Tentoonstellings denkbeeld voor 1900 aanleiding. Het blijkt tenminste 

dat het zoo weinig vleiend oordeel over dat bouwwerk, dat enkele illustratien vermelden, 

gelukkig niet dat is van de vakmannen. Het is een groote kunst, om het yzer dat aan 

zoovele construktievormen gehouden is. in zulk een groote massa tot fraaiheid en monumen

taliteit te stemmen. — Toch is gebleken, dat van alle ontwerpen van hooge ijzeren torens 

in Engeland en Amerika later ontworpen, weinigen beteren vorm hadden dan den Eiffeltoren, 
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en die vorm allen nabijkwamen. Dat pleit voor den ontwerper, en zeker zou het jammer 

zijn dat zooveel vinding en zooveel arbeid als voor een gril gesticht was en zou moeten 

verdwijnen. 

Blijkens de expositie van de plannen voor de tentoonstellingsverdeeling in 1900, die 

op dat oogenblik te Parijs zijn geëxposeerd en als antwoord inkwamen op de daarvoor 

uitgeschrevene prijsvraag, hebben de meesten dier ontwerpen, zelfs de besten, den Eififeltoren 

daarin opgenomen en zal dus in alle waarschijnlijkheid daardoor zijn bestaan verlengd 

zien- Dat is ten minste een rechtvaardiger lot en oordeel. Algemeen verwacht men dat 

de tentoonstelling zal komen tusschen de Champs Elyssees en de Esplanade des Invalides, 

het Palais de l'Industrie zou verwijderd moeten worden, de Seine van den Cours la Reine 

naar den Quai d'Orsay overbrugd. De gebouwen op het Champs de Mars nog aanwezf|j 

van de vorige tentoonstelling, zouden evenals het Trocadero daarin opgenomen worden. 

Een k o r t w o o r d bty de I n t r e d e Tan 189 5. 

Onze lezers heil, een oude groet-kort-bondig en welgemeend. Ieder in zijn werkkring 

voorspoed. —Wanneer wij rekening houden met de laatste dagen van 1894 en letten op 

de verschillende aanbestedingen in ons land gehouden, dan is de verhouding niet zeer 

gunstig. De inwoners nemen in aantal toe, niet alzoo de welvaart en wat gevraagd wordt 

staat in zeer ongelijke verhouding van wat aangeboden wordt. Dat '95 zich spoedig her-

stelle en vooral werken van aanbelang worden ondernomen. Het was een fiink denkbeeld 

van onze steenfabrikanten, aan te dringen op spoedige bevordering der plannen voor de 

nieuwe Zuiderzee-provincie. — Zulke ondernemingen geven een toekomst, het ware te 

wenschen, dat alle bouwkundigen, die er ook zulk groot belang bij hebben, zich ook 

op die wijze aansloten en zich tot de Regeering wenden. Wanneer de drang groot wordt, 

is de beslissing gemakkelijker. 

Maar niet alleen dat, het is ook noodig dat de particuliere ondernemingsgeest meer 

opgewekt worde, opdat elke stad en land daarvan voor zich kan genieten. Daar 

ontbreekt veel aan. Dat de donkere dagen door heldere moge vervangen worden en '95 

meer voorspoed brenge dan '94 gedaan heeft. 

Wel zijn de zorgen en wie zal het laken voor de werkman, uitnemend behartigd, 

maar wie zorgt voor den werkgever, zonder wien de werkman geen reden van bestaan heeft. 

Die stand behoeft ook veler steun en wanneer de zorg altijd op een punt gevestigd 

wordt, dan komt daar alles en sticht meer kwaad dan goed. Wij moeten met alle 

standen rekening houden en nu moge een enkele voorspoedig zijn, aan de massa ontbreekt' 

veel. Men raadplege de jaarkroniek, die leert hoe velen hunne zaak moesten sluiten 

bij gemis aan werk, winst en kapitaal en daardoor het pluksel voor heeren advocaten 

vormden. 
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Dat ook '95 voor onze uitgave bestendig moge zijn. Wij bevelen ons weder aan 

voor toezending van teekeningen der ontwerpen uit den laatsten tijd, frisch, kunstvol en 

zoo al meer, opdat zij onderling tot voordeel kunnen zijn. Voor dezen nieuwen jaarkring 

is het mogelijk weder nieuwe denkbeelden te plaatsen en dan zal ongetwijfeld '95 zich 

bij de voorgangers geriefelijk aansluiten. 

PRIJSVRAGEN 

uitgcsclireven In het Jaar 1894, door do Afdeeliug Amsterdum vim de MaatschappQ 

tot Bevordering der Bouwkunst. 

1ste Prösvraag. HET ONTWERP VAN EEN NOTENHOUTEN KAST VOOR EEN SALON. 

Het ondergedeelte van de kast moet worden ingericht voor borging van boek- en plaatwerken, het bovengedeelte 

van de kast moet ook gelegenheid aanbieden voor het plaatsen van knnstinduslrlcelo voorwerpen. 

De versiering en afmetingen van de kast worden vrygelaten, doch bepaald dat de kast eenvoudig van vormen 

en zonder overlading van beeldhouwwerk moet zijn ontworpen. 

Verlangd worden; 1° het voor en zijaanzicht met de noodige vertikale en horizontale doorsneden op 1/10 der 

ware grootte. 2° eenige details op ware grootte. 

De behandeling der teekeningen wordt vrygelaten. 

Toor de ter bekroning waardig gekeurde ontwerpen wordt uitgeloofd: als Ie prp het getuigschrift dor Afdeeling 

en f 80.— en als 2e prjjs het getuigschrift en / 10.—. 

2de Prösvraag. HET ONTWERP VAN EEN PETROLEUM-HANQLAMP BOVEN EENE TAFEL. 

De lamp moet eenvoudig van vormen zijn en ontworpen voor eene uitvoering in gesmeed ijzer, met versiering 

van rood- of geelkoper, en gedacht voor een vertrek groot ongeveer 5 x 6 M., bfl een hoogte van 8,70 M. 

Verlangd worden schetsen in potlood met kleur opgewerkt van: 1° het aanzicht en den plattegrond op 1.6 

der ware grootte, 2° eene perspcctievischo schets. 

Voor het ter bekroning waardig gekeurd ontwerp wordt uitgeloofd: het getuigschrift der Afdeeling en / 20.—, 

8de Prijsvraag. HET ON TWEBP VAN DEN EIKENHOUTEN MANTEL VAN EENE HANÖKLOK, 

TEVENS WANDÉTAGÈRE 

De dinmeter van de wijzerplaat is ongeveer 0,16 M., de overige afmetingen worden vrijgelaten, doch bepaald, 

dat de mantel zoodanig wordt ingericht dat er gelegenheid bestaat kleine kunstlndustrieele voorwerpen te plaatsen. 

Verlangd worden: de noodige teekeningen op 1/10 der ware gootte, waaruit de samenstelling duideiyk biykt. 

De behandeling der teekeningen wordt vrijgelaten. 

Voor het ter bekroning waardig gekeurd ontwerp wordt uitgeloofd: het getuigschrift der Afdeeling en f 15.— 

De mededinging is uitsluitend opengesteld voor de leden van alle afdeelingen der Maatschappij en de ontwerpen 

moeten vóór of op 81 Maart 1896 vrachtvrQ worden ingezonden aan het bureau der Maatschappij. De ingekomen 

antwoorden worden ter beoordeeling in handen gesteld van eene commissie, bestaande uit de heeren A. O. Uleys, 

Jacob F. Klinkhamer en C. T. J. Louis Rieber. 
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Bij de Platen. 

1 u gr a u ff v o o r een a f s l u i t hek r a n e e u e y 111 a , 

door TH. VAN HARDERWIJK. 

Onze vorige aflevering ging zonder de plaat de wereld in. De donkere dagen 

brengen wel eens mislukking bij photo-lithographische overname, dat was het lot van die 

plaat en gaat deze daarom in aflevering 2. De plaat dezer aflevering hebben wij op flinke 

verhouding gelaten. Wij waren hiertoe in staat omdat die plaat dienst deed voor een 

onzer andere uitgaven, maar ook daardoor juist zijn wij inde gelegenheid onzen Inteekenaren 

meer dan gewoonlijk te kunnen geven, iets dat ten allen tijde welkom is. Het ontwerp 

is een met de premie bekroond antwoord, ingezonden op de prijsvraag, uitgeschreven 

door de Vereeniging Tot Bevordering der Bouwkunst te Groningen. 

De ontwerper is geen vreemdeling voor ons, reeds meermalen namen wij met waar

deering zijne ontwerpen op. Ook hierin kenmerkt zich een ongemeenen rijkdom van 

gedachten. Geen deel of het geeft wisseling of vormen aan die juist voor ijzerbewerking 

passend zijn. AI!es is goed aaneen en opgesloten en met groote zekerheid in teekening 

gebrachte 
1 . , ? . , , 
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XJit den Vreemde. 

De plannen Toor de Parjjsche Tentoonstelling ran 1900 nader beschouwd 

Eenige honderden architecten, ingenieurs, industrieelen van allerlei aard en particuliere 

personen hadden het voornemen te kennen gegeven naar het prijsontwerp voor de ten

toonstelling van 1900 mede te dingen. Van de 664 ingeschrevenen kwamen 108 op den 

vastgestelden dag met hun plan gereed. Dit vormde reeds een respectabel geheel voor 

de jury om daaruit hare keuze te doen, omdat elk ontwerp zeven of acht teekeningen 

omvat. Uit dit groote aantal moest de jury de 18 besten uitkiezen aan wien de vier 

serien van bekroningen zullen worden toegekend, varieerende tusschen 6,000 en 1,000 

francs. Men kan de jury niet het verwijt -maken, dat zij te veel aan een bepaalde 

gedachte heeft vastgehouden en daarnaar geoordeeld heeft, want zij heeft hare bekronin

gen toegekend aan de meest uiteenloopende ontwerpen. 

Verscheidene ontwerpers, in navolging van het succes van Oud-Antwerpen, hadden 

zich in verschillenden vorm een reproductie van historische details voorgesteld. Zeer 

zeker heeft het doen herleven van het verleden zijn aantrekkelijke zijde, maar het is 

moeilijk het als motief te doen dienen voor een internationale tentoonstelling, waarvan 

de voornaamste aanleiding is de grootsche overwinningen en den verbazenden vooruitgang 

van het heden in het licht te stellen. 

De jury heeft zich eveneens streng betoond ten opzichte van te grillige ontwerpen 

die zich meerendeels om den ongelukkigen Eiffeltoren groepeerden. Deze had den toren 

dienst willen laten doen als steun voor een kolossale lichtbron, gene als voetstuk voor 

reusachtige standbeelden, een ander weer als pijler voor een ontzaggelijke brug of als 

steunpunt voor een kolossale verrekijker. 

Daarentegen toonde de jury voorliefde voor de ontwerpers die groote monumentale 

gebouwen in hunne plannen opnamen. Hierbij zij echter dadelijk opgemerkt, dat het comité 

der tentoonsteUing zich geenszins verbonden heeft om het best gekeurde ontwerp geheel 

uit te voeren, doch alleen de prijsvraag heeft uitgeschreven om gegevens en denkbeelden 

te verzamelen die het naar eigen uitzicht kan groepeeren en combineeren. 

De serie der drie best gekeurde ontwerpen, die dus voor den eersten prijs (6000 
francs) in aanmerking komen, waren, in alphabetische volgorde, van de heeren Girault, 
Hénard en Paulin. Bovendien werden er vier prijzen van 4000, vijf prijzen van 2000 en 
zes prijzen van 1000 francs toegekend. 

Wij geven onzen lezers een afbeelding van de ontwerpen der eerste serie, (eerste 
prijzen). 

Het plan van den heer Girault is het meest opvallend omdat het niet tabula rasa 

maakt ten opzichte der gebouwen van vroegere tentoonstellingen, wat met uitzondering 

alleen van het Trocadero in het programma was toegestaan. Deze ontwerper plaatst het 
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meerendeel zijner monumentale bouwwerken langs de Seine. Het overzicht van af de 

nieuwe Esplanade-brug zal dan ook majesteus zijn met die reeks van paleizen langs de 

beide oevers. Het Industrie-paleis is gewijzigd door de toevoeging van een groote hal 

met een monumentale entree aan de rivierzijde. De Eiffeltoren blijft bestaan maar de 

geheele ruimte tusschen zijn vier steunpunten is gebruikt voor de afdeeling plantenkunde, 

waartoe de onderste ruimte met ijzer en glas is dicht gemaakt; de constructie is zoo 

licht dat zij niet schaadt aan het karakter van den toren. Opvallend is voorts in het 

ontwerp de lichtzuil die voor de Place de la Concorde wordt opgericht nabij den hoofd

ingang der tentoonstelling. 

De heer Hénard heeft, in tegenstelling met de heer Girault, niet geaarzeld de oude 

gebouwen geheel op te offeren of hen zoodanig te wijzigen dat zij onherkenbaar worden. 

Hij verwijdert het Industrie paleis en trekt de Avenue des Invalides door, welke 

breede hoofdweg daarna uitkomt in de Avenue des Champs-Elysées. Aan beide zijden 

van dien weg, front naar de Champ-Elysées, richt hij twee paleizen op, een aan de zijde 

van: de Avenue d'Antin en bestemd voor de afdeeling schoone kunsten, het andere ge

wijd aan de wetenschap en de letteren. Het ligt in zijn plan om het eerstgenoemde 

paleis te doen blijven bestaan en het te bestemmen voor de jaarlijksche schilderijen 

Salons. Hij legt over de Seine een monumentale brug, waar, op het midden, een groot 

beeld, Frankrijk voorstellende, zal prijken ; aan beide zijden van de brug komen water

vallen. Het Electrische paleis wordt op de Esplanade des Invalides aangelegd en voor 
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de Orsay-kade wordt een drijvende tentoonstelling ingericht. De heer Hénard verzekert 

de verbinding tusschen de Esplanade en het Champ- de- Mars door een bewegelijke 

brug of liever een platform dat op de wijze als een kabel zonder eind bewogen wordt 

en dus een permanent en zeer gemakkelijk- vervoer- middel vormt. Men behoeft nooit 

te wachten: de snelheid wordt zoo gekozen dat men er ten allen tijde kan op en af

springen terwijl de vervoerprijs zeer laag gesteld wordt. Op het Champs- de- Mars 

verwijdert de heer Hénard de galerij van dertig meter en het oude hoofdgebouw (dóme 

central) terwijl de machinegalerij wordt gewijzigd door in het midden een koepel van 

IOO M. middellijn aan te brengen. Aan den Eiffeltoren wordt op de derde verdieping een 

groote klokkespel aangebracht. Niet ver van daar is een »tooverpaleis" ontworpen, 

P l a n H É N A R D . 

bestaande uit een zeshoekige zaal met reflecteerende wanden, die allerlei lichteffecten 

zullen weerkaatsen. Dat paleis wordt omringd door vijf panorama's en dioramas, die de 

wonderlijkste natuurverschijnselen zullen weergeven, terwijl in het sous-terrein de meest 

beroemde grotten der wereld zullen worden nagebootst. 

De heer Paulin wijkt geheel af van den vorigen ontwerper. Zijn plan, het derde der 

eerste serie van bekroonden, behoudt in hoofdzaak de oude gebouwen of wijzigt deze 

naar hun nieuwe bestemming. De meeste ruimte bestemt de heer Paulin voor een koloni

ale tentoonstelling in en rondom het Trocadero terwijl het meest opmerkelijke in zijn 

ontwerp uit een drijvend Japansch en Chineesch dorp bestaat. 



18 

De ontwerpen der overige seriën van bekroonden geven te veel goeds en opvallends 

om er ook niet met een enkel woord het merkwaardigste van mede te deelen. Het plan 

Cass'en Bernard (2de prijs) verbindt de eerste verdieping van den Eiffeltoren, over de 

Seine heen, met een luchtkabelbaan, voorts geeft het gelegenheid om op de Cour-la-Reine 

oude volksspelen te doen herleven en ten slotte construeert het een deel van het oude 

Parijs in zijn vroegeren pittoresken vorm. 

Het plan Gautier (2° prijs) bevat het ontwerp voor reusachtige arena's op de Esplanade 

des Invalides en doet in plaats van het oude hoofdgebouw een reuzengebouw, »het 

Paleis der Eeuw" verrijzen, uit twaalf verdiepingen bestaande. Gelijkvloers komen cafés 

en restaurants ; de eerste verdieping is bestemd voor vergaderingen en congressen; de 

tien overigen zijn gewijd aan de verschillende tienjarige tijdperken van deze eeuw. Dat 

overtreft nog Amerika 1 

De heeren Larche en Wachon breken den Eiffeltoren af en vervangen hem door een 

monument ter eere van de komende twintigste eeuw. De »clou" van hun ontwerp is, op 

de brug der Esplanade een luchtpaleis, aan de electriciteit gewijd, en gesteund door vier 

kolossale zuilen. 

Ten slotte — om bij de merkwaardigsten te blijven — verbinden de heeren Thomas 

en Tavernier door een terras de beide paleizen van schoone kunsten, brengen op de 

Esplanadebrug een reusachtige monumentale versiering aan en verwijderen de machine

galerij, terwijl de heer Hermant op de Esplanadebrug zelf zijn hoofdgebouw aanbrengt 
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en als groote aantrekkelijkheid voor het publiek toevoegt een verlichte grot van reus

achtige afmetingen. 

Het is niet te ontkennen dat alle bekroonde ontwerpen, uitstekende denkbeelden 

bevatten. In allen is zeer zeker iets, dat te gebruiken is en het hoofdcomité had een 

gelukkige gedachte toen het zich het recht voorbehield om uit alle ontwerpen détails te 

mogen putten om die naar eigen inzicht te groepeeren. 

Hopen wij voor de wereldtentoonstelling dat het in dat tweede gedeelte van zijn 

taak niet zal te kort schieten en de uitstekende elementen die het op het oogenblik 

bezit, tot een goed geheel zal weten samen te stellen. 

I e t s over de v e r w a r m i n g i n , en h e t m a s e n m S n a s s o zelf. 

Spoedig telt Amsterdam een tweede museum. Dezer dagen ontvingen wij de uitnoo-

digtng van den heer Th. A. de Koster de inrichting voor de verwarming daarin aanwezig 

in oogenschouw te komen nemen. De warmte, die in het geheele gebouw gelijkmatig 

was en ongeveer 55° F. bedroeg, was zeer aangenaam en werd de luchtverversching ver

kregen door de opgangen der a jour gewerkte leggers waarop de lichtramen van de 

binnenkap rusten. Wat echter een groote factor bij de Koster's verwarming is, dat is de 

geringe kosten aan benoodigde brandstof. Wij zouden het wel de voornaamste kunnen 

noemen. De rekening geeft hiervan 4 cent per M3 aan. Geen warme lucht of sloom 

maar warm water verspreidt de warmte, waarvoor twee ketels in het werk zijn gesteld 

met een verwarmingsoppervlakte van 60 M2. Zijn de vuurhaarden gewoonlijk uit rooster-

baren saamgesteld, hier zijn het pijpen, waardoor het water gedurig heengevoerd wordt 

en waarvan de fabrikant de ervaring heeft, dat deze groote soliditeit bezitten. 

De lengte, waarover de verwarming loopt, is ongeveer 14000 M. De warmte straalt 

uit door ajour gewerkte vakken onder de ramen of in het midden der zalen, waar de 

buisleidingen worden opgeborgen in de divans, die er in zullen worden opgesteld. Blijft 

de verwarming voldoen aan de nu verkregen resultaten, waaraan wij niet twijfelen, dan 

zal zeker de fabrikant, die bij een groote energie een groote werkkracht paart, het nut 

der verbetering algemeen verbreid zien. 

Nu de deuren van het museum toch voor ons bezoek waren opengesteld, is het 

billijk daarvan met een enkel woord te gewagen. Die het Rijksmuseum inwendig heeft 

leeren kennen en daar in ieder onderdeel den rijken geest van den ontwerper waardeert, 

zou gelooven, dat hier een eenvoudig timmerman was aan het werk geweest, die zich 

vergenoegde met een hoofdingang te maken en een trappenruim, waarom heen de zalen 

zich steeds in volgorde en elkaar begrenzende groepeeren. De geheele bebouwde opper

vlakte is zaalruimte, doordien er geen binnenplaatsen in aanwezig zijn. 

Al het licht komt van boven uit een en dezelfde lichtbron en is dus overal gelijk. 

Toch is juist die schijnbare eenvoud het geheim van het geheel. Een museum moet 

zijn voor de voorwerpen die daarin opgenomen worden en overal uitstekend verlicht zijn. 
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Aan die hoofdvoorwaarden moet voldaan. Dan wordt de .bouwmeester met zijn Gainst 
ondergeschikt en te oordeelen na wat de inrichting reeds nu op een der donkere dagen 
te zien gaf gelooven wij dat de bouwmeester te vreden kan zijn over het verkregen re
sultaat, al is ook alle eigen kunst daarbij doodgezwegen. 

Dat is een der bezwaren tegen ons Rijksmuseum, dat de kunstenaar niet kon ver

geten, dat hij ondergeschikt was, en zijn talent, hoe veel verdienste ook, deed afbreuk, 

aan hetgeen waarvoor het huis gesticht was. Ook de verdeeling voor den hoofdin

gang bij het museum Suasso is beter gekozen. In het Rijksmuseum gaat men terzijde 

door enge ingangen, den kunsttempel binnen, klimt langs trappen in het half duister om

hoog. Hier zijn de ingangen te veel en te groot zelfs en is het trappenruim in een uit

nemend licht geplaatst. 

In dit gedeelte ontmoeten wij den bouwmeester, treedt de kunst in zijn vormen voor, 

maar is de verhouding daarvan tot ons Rijksmuseum zeer ongunstig eu een dag en nacht 

verschil. Wij willen hier in geen nadere details treden, want dan ook zouden de gevels 

moeten worden beschouwd, wij kwamen enkel voor de inrichting en het zou ons be

vreemden wanneer die niet voldeed, waar in alles groote soberheid van vorm heerscht 

maar een inderdaad practische verdeeling is. 

T e g e n het bederf Tan hout. 

Om hout een grooter weerstandsvermogen te geven, volgt men in de Vereenigde 

Staten sinds eenigen tijd een zeer eigenaardige methode Het hout wordt, in groote 

cylinders, onderworpen aan een temperatuur van i$o k 250 graden, onder een drukking 

van ongeveer 10 Kg., gedurende tien k twaalf uren. Men laat het daarna langzaam af

koelen. Onder die omstandigheden wordt het sap van het hout tot een zwartachtige stof 

veranderd, die bij het atkoelen verharde en bederfwerende eigenschappen schijnt te hebben. 

Door het verharden sluiten zich bovendien alle poriën van het hout en krijgt de opper

vlakte een groot weerstandsvermogen tegen uitwendige invloeden. 

Met succes wordt deze methode sinds eenigen tijd toegepast bij verschillende groote 
spoorwegmaatschappijen. 

TSog e e n s : de v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n Tan b e s t r a t i n g . 

Omtrent een der punten van vergelijking die de verschillende soorten van bestrating: 

keien, asphalt en hout, opleveren zijn in Londen interessante proeven genomen. De proef 

gold de meerdere of mindere kans van het vallen der paarden, en werd als volgt genomen: 

gedurende vijftig dagen, van 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds nam men waar het 

aantal malen dat er paarden vielen op verschillende punten der stad en wel dikr waar 

granietkeien, asphalt en hout lag en waar bovendien het voertuigenverkeer ongeveer even 

groot was. De uitkomsten waren de volgende; men vond dat op elk der punten dagelijks 

ongeveer 6000 paarden passeerden, dus in 50 dagen 300000. Hiervan vielen er in die 

50 dagen op het hout 542, op de keien 719 en op het asphalt 1,066. — Men had dit 

resultaat niet verwacht, althans niet gemeend dat zich zulke groote verschillen zouden 
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openbaren, en het is ontegenzeggelijk dat dit resultaat het gebruik van hout op drukke 

gedeelten van de groote steden zeer aanbevelenswaardig maakt. 

Eeulge statistische en flnautieele gegevens omtrent het niemre BQksdaggebonir. 

De kosten van het bouwwerk bedragen, zonder de inwendige inrichting, 21 millioen 

mark. De meubileering heeft 600000 mark gekost, de verlichting 400000 mark, terwijl 

aan tapijten, portières enz. 275000 mark werd uitgegeven. De te paard zittende Germania 

van Begas heeft 95000 mark gekost, de beide herauten, die Maison (uit München) ge

modelleerd heeft elk 60000 mark. Evenveel kosten de groepen voor de portalen der 

zijfronten. Voor de kleurrijke, misschien te bonte plafond-beschildering in de restauratie

zaal is 37000 mark uitgegeven. Alles en alles is tot nu toe niet minder dan 22687000 

mark verwerkt. 

Het grootste deel van deze som is gevonden uit het zoogen. rijksdagsfonds, dat van 

de Fransche oorlogsschatting is afgehouden en waarvoor nog afzonderlijk 7^ millioen mark 

voor aankoop van grond, aanleg van straten enz. is bestemd. Bij een vergelijking met 

andere monumentale gebouwen der laatste jaren blijkt het Rijksdaggebouw grooter dan 

het Weener Raadhuis, doch kleiner dan de Parijsche Opera en het Brusselsche paleis van 

Justitie. Deze beide laatste bouwwerken hebben resp. 23,8 en 33,6 millioen mark gekost. 

Zelfstandige medewerkers bij den bouw waren behalve Wallot, de bouwraad Haeger en 

de bouwmeester Wittig. Onder de leiding dezer mannen werkten gedurende de ioè jaren 

dat de bouw duurde niet minder dan 41 architecten, waarvan 3 intusschen overleden. 

A m e r i k a a n s c h c w ij z e T a n b o n w e n . 

Het moet erkend worden, de Amerikaansche architecten eenig zijn. Men oordeele. 

Te Chicago op den hoek van een der voornaamste straten stond een groot huis van vijf 

verdiepingen. Onlangs werd besloten het te verbouwen tot een winkelhuis van zes ver

diepingen, maar de huurcontracten der bovenbewoners liepen eerst over vier jaar af. 

Time is money — men besloot dus de verbouwing onmiddellijk te beginnen door eenvoudig 

de vier verdiepingen -te ondersteunen en het benedendeel voor het nieuwe doel in te 

richten. Toen dit gedeelte gereed was verhuurde men het onmiddellijk en ging nu over 

tot het plaatsen van de nieuwe bovenverdieping. Ook zulks liep zonder stoornis af en 

de geheele verbouwing werd voltooid zonder dat den oorspronkelijken bewoners eenige 

hinder of last werd aangedaan. Of men hier met een buitengewoon handigen architect of 

buitengewoon goed gehumeurde bewoners te doen had, wordt er niet bij vermeld. 

D e h o o g s t e b r u g . 

Volgens de Scientific American is de hoogste brug der wereld die over het riviertje 

de Loe, op de lijn van Autofogasta (Chili). De brug is aangelegd in de Audes, op een 

hoogte van meer dan 3000 M., terwijl de afstand tusschen het water van het snelvlietende 

bergstroompje en de rails 194 M bedraagt. De lengte is 250 M en de treinen passeeren 

de brug met een snelheid van 48 K.M. in het uur. 



PHOT-LITH. V. D. OSSEMAN. 

Yademeoum der Bouwvakkea 
10e Jaargang. 1895 

HOOP^DINGANG VAN EEN AFSLU1THEK VOOR EENE VILLA. 

door TH. V^N HARDERWIJK. Afl. 2. Plaat 2. 



Bij de IPlateru 

Ontwerp voor eene Yilla, waarin teyens Schildersatelier) 

door A. FAABDEKOOFEB A.Czn. 

De gevel en de beide platte gronden geven omtrent een en ander een vrij juist 

overzicht. De gevel had voor eene villa wel wat minder streng en het trappenruim voor 

de indeeling wel wat geringer afmetingen kunnen hebben. 

XJit den Vreemde. 

P i t t o r e s k e B o n w k u n s t. 

Wij hebben reeds vroeger op het eigenaardige der bouwkunst gewezen, waar dit 

het pittoreske gedeelte betreft. Vooral in de Duitsche steden vormen de toegangen ge-
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woonlijk de meest eigenaardige punten, eensdeels omdat alles nog aan een lang verleden 

herinnert, anderdeels door dat de groepeering van dien ingang in verband tot den ove

rigen bouw dikwerf met de meeste afwisseling is gekozen. Menigmaal helpt ook de natuur 

hieraan mede, door de oude brokstukken achter een veeljarig groen te bedekken. Zoo 

veel is zeker dat een ieder die Duitschland heeft doorgereisd zich door hét eigenaardige 

aangetrokken heeft gevoeld. Hetzelfde wordt ook in Zwitserland teruggevonden. Is de 

houtbouw daar meer algemeen, des te grooter is de speling waar die bouw zich meer 

tegen het massieve metselwerk van de begrensden afteekent. Gaandeweg verdwijnen al 

die fraaie punten, omdat de stedenuitbreiding het noodig achtte. Enkelen zijn nog aan

wezig en daaronder is niet het minst een der toegangen van de stad Constans. Kort 

achter den hoofdingang keert zich de daarachter geplaatste toren terzijde af, waardoor 

de symmetrie verbroken wordt, doch dat tevens een gelukkige speling geeft. Die toren onder

scheidt zich zelf door een vorm die, hoewel eenvoudig, echter vol teekening is, waardoor 

alles bijeen, een van die stadsgezichten te zien geeft, die steeds vol aantrekkelijkheid 

blijven. 

Een stoomboot tan rensaohtlge afmeting. 

In Amerika heeft de scheepsbouw wat betreft de booten door stoom voortgedreven, 

groote verhoudingen aangenomen. Als een uit velen geven onze tekstfiguren de boot 

Priscilla, die op Fall River-lijn dienst doet. Deze boot staat in verbinding met de kustlijn 

DB PRISCILLA. 

die tot de omgeving van New-York behoort. Het voornaamste vervoer bestaat uit passa

giers, zoodat bij den bouw er opgelet is, dat deze er de meeste geriefelijkheden aantreffen 

te meer daar het reizen van hen grootendeels tot ontspanning is. 
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De inrichting der verschillende booten van deze lijn heeft daarmede bijzondere reke

ning' gehouden en is een tocht langs de kuststreken voor de New-Yorkers een ware 

verademing. Twee booten de Puritan en de Plymouth zijn bovendien op deze lijn in dienst. 

De Priscilla heeft in navolging van de gebouwen een opeenstapeling van verdiepingen 

en wel vier. Uit ieder dezer heeft men een onbelemmerd uitzicht. De kajuiten of salons 

zijn op de meest vorstelijke wijze ingericht. Het groote salon geeft de tekstfiguur te zien 

De versieringen zijn grootendeels uit papier maché daargesteld, waarvan in Amerika een 

zeer groot gebruik wordt gemaakt, De bouwstijl is de Italiaansche renaissance en zijn de 

meubelen allen daarmede in overeenstemming gekozen. De eetzaal is geheel op oostersche 

wijze gedecoreerd en zijn de meubelen in de grootste veelzijdigheid van kleuren genomen. 

De lichtkroon in het salon opgehangen is 7 voet over diameter en voor electrisch licht 

bestemd. Het metaal is aluminium. Acht en veertig lampen ieder van 12 normaalkaarsen 

sterkte verspreiden een hel licht, dat door gekleurde glazen getemperd een aangenaam 

licht vormt. Vier kleinere lichten zijn er tevens nog aan toegevoegd. Op het dek zijn 

groote reflectoren aanwezig zoodat de boeg donker blijft en daardoor aan de signaallichten 

geen afbreuk wordt gedaan. Aan den mast is een lichtbundel van 36 lampen, 1900 elec-

trische gloeilampen ieder van 16 normaalkaarsen vormen de dek verlichting, een ware zee 

van licht. De inrichting bestaat uit 361 kamers voor passagiers en 35 kamers voor het 

personeel totaal dus 396 vertrekken allen op uitstekende wijze gemeubeld De kajuiten 

voor mannen en vrouwen bevatten 219 slaapplaatsen, voor de tweede klasse 89 en^voor 

het scheepsvolk 155. De trap moet een meesterwerk van smeedkunst zijn uit de fabriek 

van de firma Johan William te New-York. De machine is 8500 paardenkracht Het schip is 

volgens de laatste gegevens geheel uit staal geconstrueerd en tevens voorzien van dubbelen 
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bodem, 68 waterdichte afdeelingen zijn er in aanwezig. Om een denkbeeld van de ver

houdingen te geven, kan strekken dat de totale lengte is 440 voet en de breedte 93 

voet. Het is zeker een der grootste passagiersbooten die in de vaart is en wel merkwaardig 

om kennis van te nemen. 

E d i s o n ' s n 11 T 1 H d 111 g e n. 

De belangrijke ontdekkingen door Edison aan het licht gebracht, zullen weder worden 

vermeerdert. Reeds lang hebben wij vernomen, dat even als de stem nu de beeltenis 

van personen of andere figuren zal worden teruggegeven en men zich als verplaatst zal 

gevoelen te midden van vreemde volkeren en geheel onbekende personen. Op de boule

vard Poissonnier te Parijs is een huis ingericht, om tegelijk aan verschillende personen 

daarvan een voorproef te verschaffen. Treedt men binnen zoo is de ruimte gelijk aan een 

der Parijsche magazijnen. Langs alle wanden bevinden zich kasten ongeveer I 'A M.hoog 

die van boven met glas zijn gedekt. Voor elke kast kan men zeker zijn een toeschouwer 

te zien die door het glas op den inhoud der kast ziet. Aan allen is op te merken dat 

hetgeen hij daar ziet zijn belangstelling ten hoogste gaande maakt- Voor slechts 25 cen

times kan men een kijkplaats bekomen. De persoon bij de kasten tot toezicht gesteld, 

drukt op een knop, tegelijk wordt het inwendige van de kast sterk verlicht en allerlei 

voorstellingen zoo als de serpentinedans, accrobaten enz. volgens photographische opname 

verschijnen de een na de ander 

Die= voorstellingen hebben zoo veel overeenkomst met de werkelijkheid, dat de per

sonen als van vleesch en bloed gelijken te zijn zaamgesteld welk verrassend resultaat door 

een optische werking verkregen wordt. De toestel is kinetograaf genaamd. Niet tevreden 

met het resultaat, streeft Edison steeds na verbetering. Hij wil nu de beelden overbrengen 

even als bij den tooverlantaarn op een vlak af doek waardoor het aan een groot aantal 

toeschouwers vergund is de voorstelling bij te wonen, die zich nu als in de volkomen 

werkelijkheid zien verplaatst, daarbij zal de phonograaf aanvullen wat aan de figuren ont

breekt en voorstelling en geluid zullen een geheel leveren volkomen gelijk aan dat wat 

tijdens de opname aan de orde was. Op deze wijze heeft Edison in zijn laboratorium 

te Oranje groote en wel geslaagde proefnemingen gedaan. 

H e t s t o k e n d e r k a c h e l . 

Prof. Reclara zegt hiervan o. a. het volgende: Wie de kamerwarmte verhoogt tot 

boven 15' R. zal spoedig ondervinden, dat hij steeds meer behoefte aan warmte krijgt, 

zoodat hem al heel gauw 17 k 20 graden niet meer voldoende zijn. Dit feit moet aldus 

verklaard worden: Bij voortdurend sterk stoken, drogen de wanden en alle voorwerpen, 
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die zich in de kamer bevinden, uit en hoe meer zij hunne vochtigheid verliezen, des te 

meer zuigt de droge lucht de vochten dadr op, waar zij nagenoeg uitsluitend nog te 

vinden zijn, namelijk bij de personen, die zich in het vertrek bevinden. De onmerkbare 

uitwaseming van de huid en longen neemt meer en meer toe en daar er met uitwase

ming tevens veel warmte aan het lichaam onttrokken wordt, zal, met de vermeerderde 

kachelwarmte, de behoefte aan warmte toenemen. De kachel schijnt dan onzen besten 

vriend, doch is in werkelijkheid onzen vijand, vooral ook omdat in de sterk verwarmde 

kamer alle voorwerpen meer vocht afstaan en daarmede de lucht in het vertrek beder 

ven. Bovendien nemen wij in warme lucht een onzer noodzakelijke levensmiddelen, de 

zuurstof, in geringer mate op dan in koude lucht, tengevolge waarvan de stofwisseling 

langzamer gaat en vermindert, honger en eetlust nemen daardoor af en er ontstaat lang

zamerhand eene wrevelige stemming, de slaap wordt kort en onrustig en de opgewekt

heid bij onze dagelijksche bezigheden laat te wenschen over of verdwijnt. Dit is het 

treurige beeld van de meeste menschen in den winter, als zij langen tijd doorbrengen in 

te sterk verwarmde vertrekken. Alleen zij die de lucht in hun kamer niet boven 150 ver

warmen, ontgaan dit lijden. 

Hoofds t ad^ b e r i c h t e n . 

Wanneer men het verslag nagaat door den Minister van Waterstaat enz. gegeven 

over enkele toestanden die met het bouwvak in Amsterdam in verband staan, dan ziet 

het er daar waarlijk zeir bevredigend uit. De puinhoop van de spoorwegviaducten, waar

over het tgewogen en te licht bevonden' is uitgesproken, bevinden zich in een toestand 

die niet zorgwekkend is. Inderdaad het is voor den Minister te wenschen djife. hij weinig 

gebruik van de lijn behoeft te maken, anders zou hij het lot weleens kunnen deelen dat 

de weinig zorgwekkende zieke eensklaps instortte. Wat niet is kan nog gebeuren, wij 

zouden haast met klem van woorden]onze voorvaderen kunnen nazeggen »Het staat aldus 

beschreven?' Zoo blijft het jammer, dat ons in de oogen van lederen vreemdeling belache

lijk maakt voortbestaan en heeft met dat vertrouwbare consult weer voor een jaar inge

huurd. Waar blijft de Vereeniging tot voorkoming van ongelukken, die hier zulk een 

uitstekend terrein voor haren werkkring vindt. Ook het sukkelen met het postkantoor 

schijnt zijn einde te naderen. Er is wat op gevonden waardoor het terrein nu toch 

weder gropt genoeg blijkt te zijn. Is er wel" iets onzinniger te bedenken, dan te koopen 

en te sloopen zonder dat men weet of aldat werk wel eenig nut heeft, vooraf zal men 

toch wel eenig plan gevormd hebben en een maatstaf aangenomen voor de ruimte ver

deeling. Is dat niet geschied, dan heeft men schromelijk misgetast en verdient dergelijk 

onoordeelkundige handeling de afkeuring van allen die door hunne opbrengst moeten 

zorgen, dat de bouwsom voltallig wordt. Nü het geval er toch toe aanleiding gaf, is het 

jammer dat het armzalige zoodje wat nu de Molsteeg nog vormt niet gelijktijdig is weg

genomen om aan het Postkantoor een van alle kanten bereikbaar front te geven. Het is 
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waar de Poort van Cleef staat er nog, maar de bouwmeester is er ook nog en zou die 

zijn gave op een ander terrein hebben kunnen over brengen, zoodat de Poort niet 

verloren was gegaan. 

De uitgaven zouden daardoor voor het Rijk aanmerkelijk gestegen zijn, doch wat men 

verkregen had, zou niet alleen aan doelmatigheid gewonnen hebben, maar beter besteed 

zijn dan voor een plan, waarvan men nu reeds ten volle overtuigd is dat het ondoelmatig 

is, maar om der lieve vrede wille wordt opgevolgd. Wij krijgen thans een amalgama, 

waar een vierkant gebouw de stad inderdaad tot Sieraad zou verstrekt hebben. Maar Amster

dam beleeft velerlei verrassingen. Men lette slechts op de reorganisatie van Publieke 

Werken. Daar is al zooveel over geschreven door ex-beambten, dat wij de serie niet 

willen vergrooten door in alle onderdeelen het belang na te gaan. 

Maar voor de toekomst belooft het niet veel als het dien weg op moet. De kunst 

wordt er geheel bij aan den kapstok gehangen. Wij herinneren ons nog den tijd, dat een 

onzer geestigste bouwkundigen in zijn critiek den bouw der scholen omschreef, als koeken 

in een pan gebakken. Die tijd had veel tegen zich, maar toen de bakker en zijn gezellen 

ging zijn wij er niet beter op geworden. Alles wat toen op kunstgebied nog even gloorde, 

ging mede den doofpot in en de reorganisatie die nu voorgesteld wordt, zal de kroon op 

het werk zetten. Waarlijk er is in de hoofdstad veel, dat niet blijmoedig stemt, en weinig 

• vertrouwen in de toekomst geeft. 

Zoo wordt ook op particulier terrein somwijlen het zonderlingste vertoond. In de 

Roemer Visscherstraat, een straat, die een waar Eden beloofde te worden, bouwt men 

thans een zoogenaamde vreemdelingenwijk, ten minste afgaande op den bouwstijl der 

woningen. Huizen in Moorsche en Italiaansche, ja de hemel weet in welken stijl al niet, 

Gothiek gearmd met timmermans-architektuur, een waar mengelmoes, zoo zonderling en 

vreemd als bij mogelijkheid maar denkbaar is, ziet men daar omhoog getrokken. 

Ieder oogenblik geloofd men dat de deur zich zal ontsluiten, om een Arabier met zijn 

favorite een wandeling naar het Vondelpark te zien ondernemen en toch is die woning 

wellicht bestemd, o zonderlinge tegenstelling, voor een eenvoudig bewoner, vrij wel afge-

sloofd door de zorgen die de Amerikaansche sporen op zijn levenspad achterlieten. 

Waartoe kan de bouwmeester al niet komen. Dergelijke grillen, want andere naam is er 

moeielijk denkbaar voor, mogen geestig zijn voor den jongen die zijn eerste teekenprent 

voltooid, maar in het kader van den ernstigen door studie gevormden bouwmeester past 

het niet. Zou men bij de beschouwing niet gelooven, dat het met onze kunst geheel en 

al gedaan is nu zij tot zulk onoordeelkundig effectbejag overslaat. Nog wel in een land, 

zoo rijk aan oude kunst, die zoo ontzaggelijk veel te leeren geeft. 

Men bouwt ̂  niet voor de grap, men bouwt voor eeywen, voor het heden en de 

toekomst. Het huis moet over honderd jaren nog getuigenis kunnen afleggen hoe groot 

het vernuft onzer hedendaagsche denkers is geweest. Wat zal het nageslacht oordeelen 

over een dergelijke buurt, over die afgedwaalde schapen, die ongelukkige stijHmitatien, 

in een land dat zijn eigen en zoo verdienstelijken bouwstijl bezit. Het is te wenschen, 

dat de aanstaande tentoonstelling voor Hotelwezen talrijke bezoekers lokt, een ieder ga 
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dan zien, 't is er zoo dicht bij, tot welke afdwalingen de bouwkundige mensch in staat 

is Dan mogen wij ons verheugen waar een Berlage onvermoeid ons wijst op het heilige 

in die kunst neergelegd en die wat hij denkt in steen weet te vereeuwigen In de schat 

van denkbeelden waarmede Van Arkel menig winkelgebouw heeft getooid en de kunst 

doet voortleven, waar wij zoo gewoon waren, door een ouden gevel haar vertegenwoordigd 

te zien. 

Maar wat geett de macht van een enkele tegenover dat gestumper van al die anderen. 

Want het aantal van de laatsten is groot. Huizen in den vorm van een cirque zonder kap 

omdat kappen ook al niet meer noodig zijn en dat nog wel gebouwd in een der eerste wijken 

en door mannen die gaarne het eerste genoemd zijn. Waarlijk het wordt tijd dat aan dat 

alles een einde komt. Gaat de gemeente kunstloos voor, gaat elke^regeling op admini-

tieven weg, dan hebben wij kans dat dat voorgaan navolgers zal doen ontstaan en wij 

zijn nog lang niet aan het einde. Treedt daarentegen de gemeente op met oordeel, 

met vormen die de critiek kunnen doorstaan, dan zal dat ongetwijfeld ten goede uitwerken 

op al wat volgt. Juist van boven af moet het beste voorbeeld worden gegeven. Zoo 

blijft er in de hoofdstad veel te wenschen over. 

Loon en A r b e i d s d u u r 

Aan alle Gemeenteraden van gemeenten met meer dan 5000 zielen is de navolgende circulaire verzonden: 

„De ondergeteekenden, daartoe uitgenoodigd door de Particuliere Arbeidersraden te Amsterdam, Bolsward, 

Dordrecht, Franeker, 's Gravenhage, Haarlem, Leiden en Zutfen en zelf deel uitmakende van die Arbeidsraden, 

veroorloven zich de vryheid het navolgende beleefd, doch dringend, aan de overweging van uwen [Raad te 

onderwerpen. 

•De genoemde Arbeidsraden zjjn eenstemmig van oordeel, dat het in het belang van het algemeen gewenscht 

ip, dat bfl de uitvoering van werken ten behoeve Uwer gemeente de daarbij werkzaam zijnde arbeiders beschermd 

worden tegen het gevaar, dat het loon ingekrompen wordt en de werktfld te veel uitgebreid, wanneer de aannemers 

dier werken op deze punten niet door bepalingen in de bestekken worden gebonden. 

„Zij meenen, dat, waar bjj het opmaken van de ramingen niet gerekend wordt op vermindering^der loonen of 

overdrijving van den werktijd, het ook wenscheiyk is bepalingen in de bestekken op te nemen, die den aannemer 

daaromtrent binden. 

-De opneming van dergelijke bepalingen in de bestekken van werken ten behoeve der gemeente Amsterdam 

heeft doen zien, dat deswege van de gemeente geene flnantieele offers van eenig belang gevorderd worden. 

•Zjj meenen dan ook het vertrouwen te mogen uitspreken, dat uw raad bjj ernstige overweging de wensehe-

lükheid van de navolging van dit voorbeeld zal erkennen en ook voor de we»ken, die in het vervolg ten' behoeve 

van uwe Gemeente zullen worden nitgevoerd, bepalingen betreffende een minimumloon en maximumwerkföd in de 

bestekken zal doen opnemen, echter met dien verstande, dat in de bestekken^tevens beperkende bepalingen worden 

gemaakt ter voorkoming van toevloed van arbeiders uit andere gemeenten, waar geene'voorschriften omtrent 

minimumloon en maximumwerktyd in de bestekken voorkomen. 

Prof. Mr. H. L. DRUCKEE, 
Voorzitter van den Pari. Jrbeidsraad te Leiden, 

F. H. VAN MALSEN, idem Ie 's Gravenhage. 
C. MUYSKBN, idem te Amsterdam. 

Brieven van geiyke strekking zyn gezonden aan den Minister van Oorlog, van Marine en van Waterstaat, 
Handel en Nyverheid, met betrekking tot de bestekken voor werken, welke ten behoeve van hunne departementen 
worden uitgevoerd. 
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VOORGEVEL 

ONTWERP VOOR EEN VILLA WAARIN TEVENS SCHILDERS ATELIER 

l/ademecum der Bouwvakken 1895. 
10° Jaargang. pmrro-LiTH tveswe^ ^ «OTTÜ AMST Af 13. Plaat 3 



Bij de Platen. 

O n t w e r p r a n e e n t o l g a a r d e r s w o n i n g , 

door F . DOORN Wzn. 

Dit ontwerp werd ingezonden als antwoord op een daartoe door de afd. Amsterdam 

van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst uitgeschreven prijsvraag en verwierf 

den 2 en prijs Geïnspireerd door den pittoresken bouw der Engelsche landhuizen enz., heeft 

de ontwerper getracht door de kleurverdeeling der massa (helder roode baksteen met 

hardsteen, en tevens door een karakteristiek silhouet een gewenscht effect te verkrijgen. 

XJit den Vreemde. 

A n i e r i k a a n s c h e W i n d m o l e n s . 

De Amerikanen doen alles op grootere schaal dan het oude Europa: hun machines, 

hotels, en woonhuizen, hun meetings en fortuinen overtreffen allen hetgeen de oude wereld 
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op dit gebied oplevert. Ook de oud-Hollandsche windmolen, zoo onmisbaar voor het 

drooghouden van de lage polders, voor het eenvoudig in beweging brengen van stilstaand 

water, te Amsterdam bijv., en voor het landbouwbedrijf waar hij handenarbeid en stoom 

vervangt door de kostelooze beweegkracht van den wind, wordt verre overtroffen door de 

nieuwste typen [der Amerikaansche windmo

lens. De United States Engine and Pump Co. 

vervaardigt thans molens met windraderen van 

20 M. middellijn, die een arbeidsvermogen 

van 40 paardenkrachten ontwikkelen. Het 

windrad is verdeeld in twintig segmenten met 

beweegbare houten of metalen vleugels, wier 

stand zich regelt naar de sterkte van den 

wind. De oppervlakte die zij daardoor aan 

den wind aanbieden vermindert naar gelang 

de windsnelheid vermeerdert zoodat de wind-

druk en dus de draaiingssnelheid van het 

windrad vrijwel constant blijft. 

Het nieuwste type dat door de genoemde 

firma in den handel wordt gebracht, heeft 

twee windraderen, waarvan de vleugels, zooals 

onze figuur aangeeft, een tegenovergestelden 

stand hebben. Deze windraderen worden in de 

richting, loodrecht staande op die van den 

•wind, gebracht en gehouden door twee klei

nere raden, vlinders genaamd, wier assen loodrecht op die van de beide groote raden staan. 

Het gebruik dat in Amerika van deze windmolens gemaakt wordt, neemt hand over 

hand toe; in hoofdzaak zijn zij bestemd voor het oppompen van water, het malen van 

mais, en anderen arbeid in het landbouwbedrijf. Het onderhoud dezer molens is zeer 

gering en vereischt bijna geen zorg; hun regeling geschiedt grootendeels automatisch en 

zelfs bij zeer geringe windsnelheid leveren zij een bevredigenden arbeid. 1) 

AMERIKAANSCHE WINDMOLENS. 

1) De constructie der Amerikaansche windmolens is voor de meesten onzer lezers zeker niet nieuw, doch het 

laatste type met dubbele raden en vlinders die een zeer groot arbeidsvermogen in een klein bestek vereenigen ver

moedelijk wèl. Op de Antwerpsche tentoonstelling, waar verscheidene Amerikaansche windmolens geëxposeerd 

waren, vonden wjj het hier beschreven type nog niet. Volledigheidshalve zjj hier nog vermeld, dat de eerste molen 

van Amerikaansche constructie die in eenigszins groote afmetingen in ons land werd geplaatst, de windmotor in 

de legerplaats van Oldebroek was, waar'het water ten behoeve van het pl.m. 60 M. hoog gelegen kamp wordt 

opgepompt. 
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De n l e a w e k e r k te B o r k l . 

Men herinnert zich nog wel het spoorwegongeluk bij Borki, in 1889, waarbij de trein, 

die de keizerlijke Russische familie bevatte, tengevolge van een moorddadigen aanslag 

derailleerde doch waarbij geen der leden van de keizerlijke familie verongelukte. Slechts 

eenige personen van het treinpersoneel werden gedood en een paar andere personen van 

het_ gevolg meer of minder ernstig gekwetst. 

Het Russische volk zag in deze wonderdadige redding van den Czaar en zijn familie

leden een bijzondere beschikking der Voorzienigheid. Er werd besloten op de plaats van 

het onheil een kerk te bouwen, tot dank voor de hemelsche goedertierenheid. In vier 

jaren tijd werden de gelden voor den bouw bijeengezameld en de kerk zelve kort daarna 

voltooid. Het was een der laatste officieele daden van den overleden Czaar Alexander HI, 

denieuwvoltooidekerkzelfin te wijden. Thans is zij voor den dienst in gebruik genomen. 

Het is een monumentaal gebouw, in den Moorsch-Slavischen stijl, die in Rusland in-

heemsch geworden is, bont en weelderig, met veel kleuren en verguld, zooals alle kerken 

in Rusland zijn. Van den hoogen koepel en de torenspitsen die de hoeken bekronen, 

rijst het veelpuntige Grieksch-Roomsche kruis. De inwendige inrichting is geheel in harmonie 

met de uitwendige architectuur en thans, nu de geheele kerk in al haar onderdeelen vol

tooid is, roemt men het bouwwerk als een meesterstuk van architectonische en decoratieve 

uitvoering. 

V e r f r a a i i n g d e r s t a d B e r 1 jj n. 

Bij gelegenheid van des Keizers jaardag gaf deze te kennen, dat hij uit eigen middelen 

wilde bijdragen niet alleen tot verfraaiing der stad Berlijn, maar ook tevens om daardoor 

het nationaliteitsgevoel op te wekken. 

Als een bewijs, zoo sprak de Keizer, mijner ingenomenheid met de stad en ter 

herinnering aan het roemrijk verleden van ons vaderland, wil ik hiervan monumenten 

stichten die de stad verfraaien en de geschiedenis van het vaderland van af de vestiging 

der Mark Brandenburg, tot het Keizerrijk herinneren. Daarvoor wensch ik in de Sieges-

allee de marmeren standbeelden van de vorsten, aanvangende met Markgraaf Albrecht 

tot en met Keizer Wilhelm I op te richten en hen te omringen van de mannen die zich 

onder de regeering van ieder hunner verdienstelijk hebben gemaakt. De kosten daarvan 

neem ik geheel voor mijne rekening. 

Dergelijke daden verdienen alle toejuiching maar bovendien verkrijgt daardoor een 

der voornaamste punten van de stad een monumentaal en rijk aanzien. Wanneer wij 

hiermede ons land vergelijken, dat inderdaad alle sieraad volkomen mist, dan, rijst onwil

lekeurig de vraag wat zou erook veel bij ons, in onze parken en langs onze hoofdwegen 

kunnen gedaan worden om den kunstzin te bevorderen en het aanzien onzer steden in 

waarde te vermeerderen. 



D E NIEUWE KERK TE BORKI. 
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ü l t K o n s t a n t l n o p e l . 

Het is geen zeldzaamheid, dat de vorsten zich een of ander ambacht eigen maken. 

De een werd scheepstimmerman, de ander slotenmaker en zoo al meer Dat de sultan 

van Turkije echter gelegenheid zou vinden ook dien weg in te slaan, zullen weinigen 

gelooven. De berichten vermelden echter dat de sultan dagelijks zich bezighoud met het 

meubelmaken en het daarin reeds tot een vrij goede hoogte heeft gebracht. Zijn leer

meester is een Duitscher. Thans is hij bezig met het onderzoek of het mogelijk is uit de 

grondstoffen die Turkije oplevert, porcelein te fabriceeren, en zijn reeds groote ovens aan

gelegd voor de eerste proefnemingen. 

T r a m b a n e n . 

Zooals het zich laat aanzien, zullen de electrische trams meer en meer in gebruik 

genomen worden. Er is dan ook veel dat in hun voordeel pleit. Wie de electrische tram 

te 's Gravenhage zich snel en gemakkelijk ziet bewegen, vereenigt zich spoedig met de 

inrichting er van, en zal deze verkiezen voor die door paardenkracht in beweging gebracht. 

Toch is juist de snelle gang een punt, dat bezwaar oplevert voor onze steden, daar de 

Pig. l. Fig. 2. 

ongelukken er te gemakkelijker door ontstaan. Maar ook het weinige geruisch dat de 

electrische tram veroorzaakt, die als over de rails glijd is hiervoor bevorderlijk, de paar-

dentram doet geruimen tijd vooraf den tred van het paard hooren en een ieder wijkt ter 

zijde, terwijl de electrische tram er is voor menigeen het vermoed. Daarom is het 

noodig dat de voorzorgen tot voorkoming van ongelukken hier sterker genomen worden. 

Ook de stoomtrams levendiger hunne aankomst verkondigende, leveren nog menig 
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.gevaar van dien aard op. Het is echter een zegen dat al naarmate de gevaren groeien, 

menigeen er op bedacht is hoe die te bestrijden en zoo zien wij in het buitenland, waar 

de electrische trams meer algemeen zijn, allerlei middelen toegepast die het gevaar 

verkleinen, zoo niet geheel afwenden. Wij wenschea daarop de aandacht te vestigen. 

Aan Amerika waar de electrische banen vrij algemeen zijn, danken wij die voorzorgs

maatregelen. Het is daar dan ook vooral noodig, daar er wel is waar wettelijke bepalin

gen zijn vastgesteld die de snelheid regelen, maar waaraan weinig de hand wordt 

gehouden. Zoo is op de Trolleybanen voorgeschreven dat de snelheid mag bedragen 

16—19 kM. per uur, maar wordt dit gewoonlijk tot 30 kM. opgevoerd, dus bijna het 

dubbele. In het 1870 schreef de «Massachusetts Railroad Commission" een concours uit 

voor de beste veiligheidsmiddelen, ten dienste van het verkeer langs de wegen. 

Twintig mededingers^inamen daaraan deel, sints dien tijd echter is het aantal middelen 

van^dieii^aard met honderden vermeerdert. 

Een der eerste zorgen is hoe te voorkomen, dat personen die op de baan geworpen 

worden niet onder dejwielen geraken. Daarvoor wordt voor aan den wagen een netwerk 

aangebracht dat de persoon of voorwerp dat de baan belemmert opneemt. Het is dan 

mogelijk voor den bestuurder van den wagen onmiddellijk te stoppen. — Fig. 1 geeft 

dergelijke constructie aan. De voorkant van het scheppend deel is van gutta percha 

band voorzien om daardoor de stoot te breken terwijl daartoe eveneens het bolstaande 

netwerk tegen den wagen, gelegenheid biedt. Het voornet hangt gewoonlijk 8 cM van de 

rails af. — De bestuurder van den wagen kan door een tred op den ketting onmiddellijk 

den afstand verminderen tot 152 mm. — In dat geval rust het net op 4 rollen die op 

den weg zich kunnen voortbewegen. — Nu is het wel geen aangename gewaarwording 

„00 van den weg opgeschept te worden en zal dit ook wel niet zonder schrammen en builen 
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geschieden, maar is. het toch vrij wat beter dan onder de wielen van den wagen verpletterd 

te worden. 

Bij^[het toepassen nam men de proef met twee poppen een van 5 en een van 2 voet 

lang. — Na 60 maal te zijn opgevangen bleek geen van beiden eenige beschadiging te 

hebben ondergaan. Fig. 2 is nog meer samengesteld en van gelijke strekking. Daarmede 

is de proef niet alleen op poppen maar ook op personen genomen en wel zeer bevredigend. 

De eerste inrichting levert nog eenigermate 

het bezwaar, dat de persoon, die opgenomen wordt 

door de stoot weder afgeworpen wordt. Dat is 

hierbij niet mogelijk omdat het schepnet uit 3 

aldeelingen bestaat, bij de terugstoot valtfde op-

genomene in het eerste net terug. Dit stelsel is eene 

uitvinding van Robin en ook naar hem genaamd. 

Fig. 3 is van eenvoudiger aard ook daarbij schuift, 

een raamwerk van gevlochten draad voor den 

wagen uit, doch geeft niet zoo gunstig de gele

genheid de gevaren uit de botsing'^voorkomende 

te beperken. 

Fig. 4. Berust weder op geheel andere vinding. 

De wegopruimer bevindt zich evenzoo aan den 

wagen doch is van geringe afmeting, op een hoogte 

van 8 cM. is deze steeds van het straatvlak ver

wijderd, bij elke' minste aanraking zakt het veilig-

heidstoestelftot nagenoeg op de straathoogte neder. Fig. 5. Is de eenvoudigste en wellicht 

de meest praktische. Het is een bord dat omhoog en terzijde kan geschoven worden en 

waaraan groote veerkracht eigen is. Het voorwerp wordt er door van de baan geschoven. 

Al deze middelen, waarvan bij ons nog weinig wordt betracht, verdienen'ten volle de aan

dacht. Vooral bij onze stoomtrams, die op onze kronkelende wegen dikwerf zeer onver

wachts uit het donker oprijzen. De ongelukken zijn in den laatsten tijd niet zeldzaam, 

waarom de toepassing van dergelijke behoedmiddelen ook voor onze wegen nuttig zijn. 

Fig. 5. 

Het d r o o g m a k e n Tan m u r e n 

De middelen hiertoe zijn nogal niet gering. Dezer dagen lazen wij in een der buiten-

landsche vakbladen. Om oude muren die van vocht zijn doortrokken droog te maken 

gaat de heer Siebel te Dusseldorf heen en zaagt in gedeelten het muurwerk door. In de 

zaagsnede worden isoleerplaten gelegd en de overige tusschenruimte met vloeibare en 

snelbindende cement gevuld. Wanneer alles verhard is gaat het bovendeel tot spoedige 

drooging over. Dit middel is alleen geschikt voor muren die vochtig zijn, door vocht die 

uit de grond opstijgt. Wanneer de vocht van terzijde wordt ingebracht heeft het natuur

lijk geen waarde. 

1 
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W a t e r l e i d i n g e n TO or h e t b e r r l e z e n t e b e t r a r o n . 

Het strenge jaargetijde doet zich met al zijn ongerief ten volle gevoelen voor de 

waterleidingen. Nu treffen wij in een Duitsch vakblad de navolgende wenk aan. Wil 

men leidingen voor bevriezen bewaren dan bedekt men deze met stroo, krullen of dergelijken. 

Hierop legge men een laag grove ongebluschte kalk en over die laag een of andere stof 

die een goede warmte-geleider is. Het stroo dient alleen om de leidingen voor de. nadeelige 

inwerking van de kalk te vrijwaren. Leidingen op de wijze verpakt, blijven gedurende 

de sterkste vorst zonder eenig letsel. — Ook het ontdooien van leidingen kan op dergelijke 

wijze nagenoeg geschieden. Gewoonlijk brengt men vuur aan en is het gevolg veelal, dat 

de leiding springt.6 Wanneer men nu die leiding met ongebluschte kalk dekt, en de kalk 

nat maakt, gaat deze aan het oplossen en geeft zoodanige warmte af dat de bevriezing 

spoedig vergeten is. Zijn deze middelen steekhoudend dan zijn zij inderdaad eenvoudig 

en gemakkelijk toe te passen. 

P r y s T r a g e u . 

In den wedstrijd voor bet ontwerp van een gedenkteeken ter eere van Thomas k Kempis te plaatsen in de 

St. Michaelakerk te Zwolle zijn ingekomen 18 ontwerpen. . * 

Zy dragen de volgende mottos : 

1. Ave Maria. 

2. A. B. C. 

3. Fides. . 

4. Raat liet niet het schaadt ook niet. 

6. Johannes VIII : 12. 

6. Wie die Alton sungcn zwitscbern die Jiingcn 

7. Ora et Labo ra. 

8. St. Joseph II. 

9. qui sequitur me non ambulat in tenebris. 

10. Elck lant aiju trant. 

11. Windesheim, 

12. Ama nesciri. 

13. Geloof. 

14. Pax. 
IB. In een hoeksken met een boeksken. 

16. 1396, Spes (in een wapenschild). 

17. Drie elkander snijdende cirkels (figuur). 

18. Studie. 

Die ontwerpen zjjn opgesteld in de Militiezaal Singel 423 te Amsterdam, waar zQ voor het publiek ter 
bezichtiging zyn, van 15 tot 24 Februari. 
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Bij de Platen. 

De w i t t e z a a l in h e t k o n i n k 1 fj k s l o t t e B e r l i n . 

De keizer van Duitschland kan men niet ten laste leggen, dat hij zijne aandacht niet 

wijdt aan alles wat zijn blik ontmoet. Ontzaggelijk veel wordt door hem tot stand ge

bracht en natuurlijk is degeen die veel doet eerder in de gelegenheid iets te doen, dat 

niet aller instemming deelt, dan wel hij, die alles maar aan anderen overlaat en daardoor 

voor persoonlijke bedillingen gespaard blijft. — Men moet met bewondering opzien tot 

de werkkracht gepaard met groote studie, die van den keizer uitgaat, en zich vooral be

paald in werken van vredelievenden aard. — In den laatsten tijd zijn het vooral de 

koninklijke verblijven, die des keizers aandacht trokken en waarin de laatste eeuw nagenoeg 

geen wijziging had gebracht. — Onze plaat doet zien, wat van een der zalen in het 

koninklijk slot is gemaakt. — In het jaar 1844 was door Stuler die zaal het laatst her

bouwd. — De schrale en veelal rechtlijnige versieringen om deuren en ramen vormden 

de lange zijwanden eentoonig. Daarentegen maakten de smalle wanden waar de op 

zich zelf staande zuilen een ranke verhouding aannamen, betere vertooning dan nu, waar 

de samenvoeging dier zuilen de hoogte als het ware bekort. Uit de beide aanzichten 

die op de plaat zijn teruggegeven is dit duidelijk op te merken. De verbouwing werd 
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geheel en al uitgevoerd door den bouwmeester der koninklijke gebouwen Albert Geyer, 
— Niet alleen dat de feestzaal op deze wijze werd hervormd, maar te gelijker tijd werden 
de beide hieronder gelegene verdiepingen en de kelder-verdieping geheel en al van ge
daante gewijzigd. 

De witte zaal werd van eene nieuwe overkapping voorzien en het plafond merkelijk 

hooger aangebracht, zoodat de zaal vergeleken bij de oudere een betere verhouding verkreeg, 

wat uit een vergelijk der beide zalen niet dadelijk in het oog valt. De meer in over

eenstemming zijnde versieringen geven aan alles een monumentaler aanzien, zoodat de 

verbouwing inderdaad een indrukwekkend geheel levert, watStuler's bouw die zich meer 

tot kleinheden bepaalde niet eigen was. Daarbij deed de verbouwing het licht in ruimere 

mate binnen stroomen, waardoor alles meer tot recht is gekomen. 

Uit den Vreemde. 

€ t o i n e t s e l d e o v e r b r n g g l u g e n . 

In den loop van alle dingen, is dikwerf een zonderlinge terugkeer op te merken tot 

datgene waarmede het eerst aangevangen i s . - D a t komt grootendeels daaruit voort dat 

het een het ander door zijn nieuwheid verdringt, de voor en nadeden eerst overwogen 

kunnen worden, wanneer de toepassing, de ervaringen leert kennen en vergelijk mogelijk 

maakt. - - Dikwerf wordt het nieuwe aangegrepen en blijkt het, dat het oude niet alleen 

beter en deugdzamer was, maar zelfs veel minder kostbaar is in aanleg en onderhoud. De 

blik wordt nu weder terug gewend en op den verlaten weg opnieuw voortgebouwd. Zoo 

verdrong het ijzer vele andere materialen. - - Spoorwegbruggen en zoovele andere cón-

structiën, waar groote spanning de basis vormt, moesten allen van ijzer zijn en de steen 

had er door afgedaan. Die wisseling schokte dikwerf zeer de nijverheid, die daardoor 

eene geheele omwenteling verkreeg zeer ten nadeele van het land zelf. Vooral in ons 

land waar de steen inheemsch is, leverde die ijzerbouw een grooten druk op alles en kwam 

daardoor het grootste voordeel daar terecht, waar het materiaal de bakermat kent, die 

ons land niet is. — Nu is het onmogelijk zich een bouw te denken, waarvan de verhou

dingen zoo licht zijn, als die van het metaal in vergelijk met den steenbouw,'maar had 

de laatste niettegenstaande zijn zwaarmoedigheid, een grootere monumentaliteit voor zich 

die dikwerf zeer gunstig uitwerkt op de geheele omgeving. - Maar ook, en dat vooral, 

H m onzen tijd een machtige factor, kosten van aanleg en onderhoud blijken bij den 

steenbouw minder te zijn dan bij den ijzerbouw, terwijl op den duur de eerste meer 

zekerheid tot sohditeit oplevert dan de laatste. 

De steen kan langer tegen weer en wind zich verzetten, is gemakkelijker te hersteUen, 
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en nu zien wij ïn den laatsten tijd op nieuw proeven nemen voor gemetselden bruggen

bouw die de aandacht verdienen. — Onze tekstfiguur geeft daar een voorbeeld van. 

Op een der spoorweglijnen in Galicië, loopende door het zoo bekende fraaie Pruth-dal, 

is de brug aangelegd waarvan de boogopening 65 M. scanning heeft. De boog met de 

daarop geplaatste hooge boogopeningen maakt een zeer gunstig effekt in de zoo 

schilderachtige omgeving zooals wij bij ervaring kennen, waar het frisch rood der 

steenen zich zoo kleurvol op het groen afteekent. Deze brug wordt kort daarop gevolgd 

door een tweede van 48 M. spanning. Men vertrouwt dergelijke bruggen tot een span

wijdte van 100 M. te kunnen opvoeren, zonder de constructie eenigzins in gevaar te 

brengen. — Nu is de grondslag waarop deze brug gebouwd is zeer licht, doordien de 

G E M E T S E L D E S P O O R W E G B R U G . 

geheele^ bodem uit zandsteen bestaat en is onze bodem door zijn gedurig trillende aard 

daarvoor wel niet bevorderlijk, maar doet dat aan de waarde der constructie weinig af, 

die hierdoor bewezen heeft tot eene ontzaggelijke afmeting te kunnen worden opgevoerd. 

Het is mogelijk dat dergelijke constructiën meer en meer navolging vinden. Voor Neder

land zou het in vele opzichten wenschelijk zijn dat onze constructeurs zich dit aantrokken, 

de nijverheid zou er ontzaggelijk door gebaat worden, vooral waar wij de gevaren aan 

de ijzerconstructie verbonden, het moeielijk herstel bij gebreken daaraan reeds van vele 

kanten zien opdagen. — Wanneer men let op de eeuwenoude bogen, door de viaducten 

of waterleidingen gevormd, waarvan nog overblijfselen in eere zijn gebleven, wat van ijzer 



86 

onmogelijk zoü blijken, dan is van het werken in die richting wel eenig succes te Ver

wachten. Men verliet de steen uit vrees dat de afmeting onmogelijk dergelijke samen

vatting toeliet, nu de technische moeielijkheden door veelvuldige studiën bij het metaal 

werden weggenomen, is men meer en meer vertrouwd geraakt met die groote afmetingen 

en eerder geneigd ook de steen daarvoor te bezigen. — Dat tijdperk zou onzen steenbakkers, 

meerdere welvaart kunnen bezorgen. 

He t n i e u w e g r e m e e n t e h n l s t e B o c h n m in W e s t f a l e u . 

De zeer eigenaardige opvatting der gevels trok onze aandacht. Het ontwerp van 

den bouwmeester L. Schoenfelder is het bekroonde bij een concours voor dezen bouw 

G B M B B N T B H U I S T B B O C H U M . 

uitgeschreven. Het eene gedeelte is voor bewoning bestemd en sluit zich tegen dat ge

deelte wat voor de gemeente noodig is geheel zelfstandig aan. Terwijl het geheel als 
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tot elkander behoort, zijn de beide afdeelingen zeer goed te onderkennen. Het karakter, 

een gemeentehuis eigen, is bij de beperkte afmeting zeer goed volgehouden. Ook de 

planverdeeling is van dien 

aard. Voor het bewoonbare 

gedeelte geeft de vestibule, 

waarom heen zich al de 

vertrekken rangschikken, 

een zeer geschikte verdee

ling, die ook op de boven

verdieping gelijk gevolgd is. 

Daarbij vormt in het ge

meentehuis de trapaanleg 

en welverljchte wachtruimte 

voor de zittingzaal een gun

stig geheel. Ook hier is >de 

verdeeling overal geriefelijk 

volgehouden. Het renvooi 
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Wj 
L t 

~"~" i 

i 

Plan late verdieping. 

verduidelijkt nader de bestemming van ieder vertrek. 

a. Zittingzaal. 
ó. Secretariskamer. 
c. Bodekamer. 
d. Dienstvertrekken. 
e. Wachtzaal. 
/ . Werkkamer. 
•̂. Raadkamer. 

A. Vestibule. 
t. Ontvangkamer. 
k. Woonkamer. 
/. Vestibule. 
m. Eetkamer. 
n. Kleedkamer. 
o. Aanrechtkamer. 
/ . Keuken. 
r. Provisiekamer. 
s. Warande. 

Plan beganen grond. 

Het plan biedt door de velerlei wisseling overal gelegenheid de vertrekken een anderen 

vorm te geven en geeft daardoor aan elk vertrek groote gezelligheid. 

De verdeeling van het plan der eerste verdieping is voor het woonhuis, slaap- en 

logeerkamers, voor het gemeentehuis, vertrekken voor de administratie. 
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Een l o c o m o t i e f z o n d e r r a i l s . 

In Amerikaansche bladen vinden wij melding gemaakt van een locomotief voor het 

vervoer langs gewone wegen, die groote diensten bewijst bij verschillende takken van het 

landbouwbedrijf, het ontginnen van 

boschrijke streken enz. Met hare stalen 

raden van 3,45 M. middellijn, wier 

banden 60 cM. breed zijn, zou dit ge

vaarte wat te zwaar zijn voor onze 

wegen, maar zij zou goede diensten 

kunnen bewijzen in de koloniën en in 

die streken van ons vaderland, waar 

hei- en boschgrond in cultuur genomen 

wordt. Zooals onze gravure laat zien 

is de locomotief aan de voorzijde voor

zien van een windas, die met behulp van een stalen kabel gevelde boomen of andere 

zware lasten kan verplaatsen. De oppervlakte der breede randbanden is voorzien van 

schuine richels, die het uitglijden beletten. 

LOCOMOTIEF ZONDER RAILS. 

Hartg i iH r o o s t e r s t a r e n . 

De roosterstaven merk Eureka, die in Nederland worden vervaardigd en waarvoor de 

heer C. H. van Gijn te Amsterdam de vertegenwoordiger is, hebben in Duitschland een 

welverdiend succes verkregen. 

De Duitsche marine te Wilhelmshaven heeft den heer Van Gijn een belangrijke 

bestelling gedaan op grond dat het ijzer een hitte kon doorstaan van 20000 Cel. Dit 

feit verdient daarom opmerking omdat de Duitsche Hartgus in kwaliteit de bovenge

noemde niet nabij kan komen zoodat de Nederlandsche industrie in deze den voorrang 

verkreeg. 

E l e c t r i s e h l i c h t . 

Ook de gemeente Utrecht staat op de rij der steden, waar het electrisch licht zijn 

intrede zal doen. Het technisch bureau de Jong en Verhoekx heeft namelijk aan het 

gemeentebestuur concessie aanvrage gedaan tot het leggen en hebben van leidingen in 

en over den openbaren gemeentegrond en het openbaar gemeentewater. Voorzeker zal 
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dergelijke aanvrage door de gemeente met waardeering worden begroet, het is toch een 

eisch onzer dagen, dat dit licht meer en meer toepassing vindt, waarvan in de hoofdsteden 

reeds de groote voordeelen en geriefelijkheden blijkt. 

Gelllnstreerde Catulogus, (afdeellngr Eleotrlsche Vcrllchtinpr), vau do 
firma Van Rietsclioteu & IIoniroiiH, Botterdam, 

Geïllustreerde catalogussen hebben een groot nut. Zij brengen ons op de hoogte 

omtrent alles wat bij ieder fabrikant verkrijgbaar is, zonder dat wij genoodzaakt zijn daarvoor 

een reis at te leggen ol een bezoek aan het magazijn te brengen. Maar nog geriefelijker 

wordt het wanneer de fabrikant doet, wat dezer dagen de firma Van Rietschoten & Houwens 

te Rotterdam deed, en de catalogus inricht tot een boekdeel, waarin niet alleen de artikelen 

maar hunne geheele behandeling bij de toepassing is omschreven. De catalogus vol illustratien 

van werktuigen en toestellen voor electrische verlichting, krachtoverbrenging, telegraphic, 

telephonie, galvanoplastiek enz. met bijzondere zorg uitgevoerd is een omschrijving, die 

verdient bij elk vakman op de teekentafel teleggen. 

Wat de electriciteit ook voor werktuigen vereischt, zij zijn daarin in allerlei vorm 

opgenomen, en voor diegeen die bij de toepassing nog eenige wenken behoeft zijn die in 

talrijke hoeveelheid er aan toegevoegd. Wij zullen den inhoud der catalogus niet in 

in onderdeden behandelen, de firma zal die gaarne op aanvrage beschikbaar stellen want 

met dat doel zag de inhoud het levenslicht en wij zouden bovendien er bezwaarlijk iets 

aan toe kunnen voegen. Ons oordeel is echter, dat alles met volledigheid er in is ver-

eenigd en het een der beste catalogussen van dien aard vormt. Waar dergelijke pogingen 

tot uitbreiding der nijverheid worden betracht, is het te wenschen dat het waardeering 

moge ondervinden. 

PRIJSVR AGEIST. 

B r a g o v o r het A a r d a l te Bern. 

De stad Bern schrijft een internationale prijsvraag uit voor een brug over het Aardal 

aan de noordzijde der stad gelegen. De lengte der brug is 371 M, de breedte 12.60 M, 

grootste hoogte boven het dal 48 M. De brug moet naar een door de bouwdirectie vast

gesteld plan gemaakt worden. — Inzending van plannen en begrooting moet voor 1 Juli 

1895 geschieden. — Programma met alle verdere toelichtingen zijn verkrijgbaar op aan

vrage bij het bouwdepartement te Bern, waarvan de heer J. Lindt aan het hoofd staat. 
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Omtrent deze prijsvraag vernemen wij nader dat het ontwerp, dat tot toelichting over 

de prijsvraag moet dienen, ter bezichtiging voor gegadigden is gesteld. De brug bestaat 

in hoofdzaak uit ijzeren boogopeningen, waarvan de middelste 114.50 M. spanning bij 

eene hoogte van 31.60 M. heeft. De linker Aaroever teekent zich stijl tegen het water 

af, de rechter is vlakker. Hier vormen vijf pijlers den overgang van het brugdeel. Daarvan 

zijn 3 dus in ijzer en 2 in steen opgetrokken. Bij de inzending der antwoorden is als 

hoofdvereischte gesteld, dat het natuurlijk zich door fraaie verhoudingen kenmerkt. De 

kosten voor den bouw mogen bedragen 1.810000 francs. 

Ontwerp van twee grevels voor een hoekhuls. 

Prijsvraag uitgeschreven van de afdeeling Leiden en Omstreken van de Maatschappij 

tot bevordering der Bouwkunst. 

Het resultaat dezer prijsvraag is volgens het oordeel van de jury bestaande uit de 

afdeelingsleden Haarlem en Omstreken de heeren Jac. Leijh, J. van den Ban en J. Wolters 

is dat de eerste prijs wordt toegekend aan het ontwerp ingezonden onder het motto D. 

Bij opening van het naambriefje bleken de vervaardigers te zijn de heeren Joh. J. Gort 

en J, van Wijngaarden te Rotterdam. De beide ontwerpen onder de motto's 19de eeuw 

en N in cirkel worden eervol vermeld. De vervaardigers van de ontwerpen worden uit-

genoodigd toestemming te geven tot opening naambriefje. 

Op de door de Vereeniging »Bouwkunde en Nijverheid" te Harlingen uitgeschreven 

prijsvraag voor een gebouw bevattende vier arbeiderswoningen en waarvoor de mededinging 

alleen was opengesteld voor diegene die in Friesland. gevestigd zijn — aijn de navolgende 

17 antwoorden ingekomen: 

I . 

2. 

3-

4-

5-
6. 

7-
8. 

9-

motto M. 
Oefening kweekt kennis. 

Winkelhaak en 

Friesland. 

1895. 

N. N. 5. 

Coucours. 

Lares. 

H. B. 

passer (geteekend). 

10. 

I I . 

12. 

13-
14. 

15. 
16. 

1 ; . 

motto 
» 

* 

1 

1 

» 

» 

» 

Exelsior. 
Frisio. 

Arbeid adelt. 

Goed beside. 

Motto Een fleurig aanzicht. 

859-
Lari. 

Woningbouw. 

BS X3 IK I O H T , 
De toegezegde Premleplnat Is de versendlng van aangevangen. Binnen acht dagen '/ö» deze allen aan do 
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Vadeinecinn der BouwY^kken 
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Bij de Platen. 

ONTWERPEN TAN Dr. P. J. CÜTPEBS. 

Zaal In het Kyks-Mnseuiu. 

Door welwillende medewerking zijn wij in de gelegenheid twee onderdeelen te geven 

van gebouwen, opgetrokken volgens de ontwerpen van Dr. P. J. Cuypers. Het eerste, 

geteekend door den heer Paul Hermann, is een zaal in het Rijks-Museum, en geeft een 

overzicht van de belangrijke metselwerken daarbij toegepast. Het ander, teekening van 

den heer K. Dijkstra, is een deur van het woonhuis hoek Tesschelschade- en Vondel

straat. De deur, hoewel eenvoudig van bewerking, is van fraaie verdeeling en maakt met 

het gekleurde glas daarin aangebracht, een zeer gunstige vertooning. 

XJit den Vreemd 

Het TervQderen Tan de fabrlekBclioorsteen*rook. 

Het groote belang der verwijdering van de lastige rook van fabriekschoorsteenen, 
heeft de Pruisische regeering er toe geleid een commissie te benoemen om het vraagstuk 
der rookverbranding te onderzoeken. 
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Deze commissie is reeds eenigen tijd bezig, doch, hoewel haar arbeid zeer veel 

belangrijks aan het licht bracht, nog niet tot een bepaald resultaat gekomen. Het schijnt 

ons daarom van belang er op te wijzen hoe men elders langs een geheel anderen weg, 

bijna zonder kosten, de last der fabriekschoorsteen-rook heeft weten te neutraliseeren. 

Voorop gesteld zij eerstens, dat het bij de groote verscheidenheid van stoomketels 

en stookinrichtingen en bij de verschillende soorten van kolen zeer moeilijk is, een toestel 

voor rookverbranding te construeeren dat voor alle omstandigheden bruikbaar is. Al 

werd het vraagstuk der rookverbranding dus bevredigend opgelost, dan nog zouden niet 

alle industrieelen die stoomketels in gebruik hebben, en tot het aanschaffen dier toestellen 

kunnen of willen overgaan. In de derde plaats vereischt zulk een toestel voor alles een 

zeer zorgvuldige bediening door het stokers-personeel. 

Al deze omstandigheden in aanmerking genomen en vooropgesteld dat een goede 

behandeling der vuren, het rooken der schoorsteenen bijna geheel kan voorkomen, heeft 

in Leipzig gevoerd tot een systeem dat in hoofdzaak op de volgende grondslagen berust. 

io. Het is mogelijk, dat er zoodanige voorschriften gegeven worden dat de vuren 

ten naastenbij rookeloos zijn. 
20. Men kan voorts de rookontwikkeling der schoorsteenen het geheele jaar laten 

waarnemen. 
3 . Men kan uit die waarnemingen het gevolg trekken welke vuren goed gestookt 

worden en aan dat stokerspersoneel een belooning uitreiken. 

Dit systeem bestaat in Leipzig thans drie jaren en had reeds het eerste jaar tot gevolg 

dat alle onder waarneming gestelde stokers voor een belooning in aanmerking kwamen. 

De resultaten zijn in den loop dier drie jaren nog belangrijk verbeterd. 

De kosten voor de deelnemers zijn zeer gering en worden door de besparing aan 

kolen vergoed; de deelname bedraagt slechts / 15 's jaars, die bijna geheel in den vorm 

van premien in de zakken der stokers terugkeeren. 

De polytechnische vereeniging te Leipzig heeft onlangs voor de prijs van 6o pfennig 

eene brochure verkrijgbaar gesteld waarin een volledige omschrijving van de wijze van 

uitvoering van het systeem voorkomt. Deze brochure verdient zeer zeker de belangstelling 

van alle industrieelen, wier fabuieksinrichtingen door stoom gedreven worden. 

B l n s s c h e n Tan b r a n d d o o r s toom. 

Wij lezen in Fraasche bladen van een inrichting in een fabriek te Elbeuf, die reeds 

herhaaldelijk bij het uitbreken van brand uitstekende diensten bewezen heeft. Op elke 

verdieping loopt langs de wanden, op ongeveer 1,5 M. boven den vloer een horizontale 

buis, die op geringe afstanden van gaatjes is voorzien en met een verticale, door het 

geheele gebouw gaande stoomleiding in verbinding staat. De buis van elke verdieping 

is nabij de deur van alle vertrekken voorzien van een kraan, terwijl een hoofdkraan zich 

in het ketelhuis bevindt. Zoodra ergens brand uitbreekt, waarschuwt een werkman den 
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stoker door middel van een electrische schel, opent de kraan en vlucht, terwijl de stoker 

de hoofdkraan opent en daardoor de geheele ruimte met stoom vult, die aanstonds den 

brand in den aanvang smoort. Deze inrichting voldoet veel beter dan de op gelijke wijze 

aangelegde waterleidingen en heeft bovenal het voordeel, dat beschadiging door het water, 

die bij branden dikwijls grooter zijn dan die van het vuur, buitengesloten zijn. 

D e c o r a t i e r e T e r s i e r i n g e n . 

Wanneer onze wanden, steeds het kille daaraan eigen, moesten behouden, zou ieder 

gebouw alle gezelligheid missen. Een beschilderd muurvlak, een aangenaam behang 

brengt kleur binnen de muren, en bevordert de bewoonbaarheid, het is alsof de gloed 

die aan de onderwerpen eigen is, zich mededeelt aan alles wat hen omringt. Dat heeft 

men in vroegere tijden algemeen gewaardeerd. Menig fraai beschilderd plafond heeft in 

den laatsten tijd plaats moeten maken voor een wit, met allerlei versieringen en in dierlei 

stijl dat niets geen waarde voor de toekomst oplevert en nog juichen wij, waar wij, het 

werk van de Wit en anderen in eere zien gehouden. Meer en meer keeren wij echter 

terug. Het decoratieve gedeelte van gebouwen wordt met grootere zorg behandelt, dan 

voor een kwart eeuw geleden en is daardoor de decoratie schilder die bijna in het ver

geet boek was opgeteekend weder in eere hersteld. 

Onze tektsfiguren geven vier fries-versieringen bestemd voor een muzieksalon. Het 

zijn ontwerpen van M. Wiegand. Alles is vol leven, geen muziekinstrument is vergeten 

overal dartele vroolijkheid bij eene zeer gelukkige groepeering der figuren. Gewoonlijk 

zijn onze fries-versieringen saamgesteld uit opeen volgende gelijkmatige vormen dat is 

bij deze niet het geval, en brengen zij daardoor niet alleen afwisseling maar een groote 

gezelligheid in de geheele omgeving waar zij geplaatst zijn. 

Steile opritten bq de stratenaanleg Tan Cincinnati. 

Daar de Amerikaansche stad Cincinnati op oneffen bodem is aangelegd, waar tamelijk 

groote hoogteverschillen op een kleine oppervlakte gevonden worden, zoo werd hierdoor 

de stratenaanleg zeer bemoeilijkt. Het drukste gedeelte der stad ligt op een plateau van 

25 M. hoogte, terwijl zich daaromheen stadswijken aansluiten van bijna IOO M. hoogte. 

Om nu voertuigen en personen tegen deze hoogten op te voeren heeft men vier »berg"-

sporen aangelegd, die van de nieuwste veiligheidsinrichtingen voorzien zijn. Over de 

spoorlijnen loopen groote wagens met horizontale bovendekken waarop trams, .rijtuigen 

en personen tegen de helling op en aan de andere zijde naar omlaag worden gevoerd 

om daar hun weg verder te vervolgen. De wagens bij de hoogteweg van Price Hill zijn 

zoo groot dat daarop vier geladen voertuigen met bespanning tegelijk naar boven gevoerd 

kunnen worden. De lengte van dit spoor is 250 M.; de helling 1 12,25, de totale stijging 
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Fries-versieringen voor een Muziek-Salon, door M. WiEGAND. 
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dus n o M. BIJ druk verkeer heeft het vervoer om de drie minuten plaats; voor gewone 

rijtuigen wordt i shilling (60 cents); voor zwaardere wagens, naar het gewicht, tot 3 shillings 

f 1.80) betaald. Personen betalen voor een rit 5 Am. cents (120 cent). 

Z ü w 1111 r t s T er s o h nl f b a r e d e u r e n . 

Voor zijwaarts verschuifbare deuren geeft een Amerikaansche constructie een nieuwe 

en betere inrichting aan dan de tot nu toe gebruikte rollen. De deur heeft aan den 

onderkant opgeschroefde plaatjes met bolvormige koppen, die horizontaal doorboord zijn 

en waardoor een holle stang gaat. De stang is aan de onderzijde over de geheele lengte 

van een gleuf voorzien en met schroeven aan de kogelvormige houders bevestigd. Daar 

deze ook van een gleuf zijn voorzien wordt aan de onderzijde van de deur een doorloopend 

ronde groef gevormd. Op den grond onder deze groef, zijn plaatjes met bolvormige 

koppen bevestigd die vrij nauwkeurig in de holle stang passen. Deze koppen bestaan 

uit drie deelen, n.l. een schijfvormig middenstuk waartegen twee balsegmenten vastgeschroefd 

zijn. Tusschen de schijf en de segmenten zijn in een groef kogeltjes aangebracht, waarop 

het gewicht van de deur komt te rusten, zoodat de beweging der zijwaartsche verschuiving, 

wegens de geringe wrijving slechts weinig kracht vordert. De voor de inrichting noodige 

deelen zijn geheel gereed te bestellen; alleen is het noodig de holle stang op de juiste 

lengte af te snijden. 

De b o u w k u n s t , in h a r e T e r e e n l g l n g e n > 

Het vereenigingsleven is de beste bevordering der kunstbelangen, vooral wanneer 

daarbij betracht wordt, idat een ieder zijn licht kan doen schijnen" over de vraagstukken 

die aan de orde zijn. — Amsterdam dat altijd aan het hoofd heeft gestaan met hare ver

schillende genootschappen beleeft op dit punt geen verkwikkelijke tijd. Wij zouden het 

betreuren indien dat zoo moest blijven. — Want bij ervaring kennen wij het goede aan 

het vereenigingsleven verbonden, zijn wij als het ware aan den leiband er van opgegroeid 

en danken er een groot deel onzer opleiding aan. — Dat moet zoo blijven. Daarom is 

het noodig dat de jongere vereeniging »Architectura et Amicitia'' hare verslagen niet 

ontsiert met uitdrukkingen in heftige oogenblikken ontsnapt, als zou een deel van het 

Bestuur uit »onnelte menschen" zijn saamgesteld, men zie het verslag van 6 Maart 1895 

in het orgaan der genootschap opgenomen. — Üp die wijze zou menig jongere de vrees 

bekruipen zich in dat onnette gezelschap te wagen : waartoe persoonlijke opvattingen aan

leiding gaven. — De vereeniging A et A. behoeft geen aanbeveling, zij I is door haar 

werken genoegzaam bekend en, haar bestaan bovendien nuttig en noodzakelijk omdat zij 

menigmaal hare oudere zuster, de «Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst" tot 

werken aanzette. —Daarom blijve de kleine schermutseling binnen de muren, en vestige 

zich de oude kameraadschappelijke geest die er altijd heerschte des te vaster. — Met een 
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weinig goeden wil is dat alles te verkrijgen. — Niet zoo gemakkelijk gaat het met de 

«Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst". Het is moeielijk om van de Maatschappij 

iets te zeggen 't Is dadelijk moord en doodslag. Toen de maat vol feestvreugde over

liep en wij, die altijd in het belang der Maatschappij gesproken en geijverd hebben, ons 

verstouten eenige bedenkingen te maken tegen de wijze waarop dat feest werd besloten, 

toen bracht de post den volgenden morgen de belangrijke tijding met den voorzetter aan

vangende dat het »Vademecum" de toegang-tot hunne paleizen ontzegd werd. Wij waren 

in de ban gedaan. Sinds dien tijd hebben wij, de kleingeestigheid daarvan erkennende, 

gezwegen. — Voor dit maal willen wij dat zwijgen echter verbreken en moeten wij 

aan eene zaak uit het verledene herinneren. Toen te Arnhem de bepaling werd voor

gesteld om de atdeelingsleden op zulk een koopje te vormen, hebben wij ons verzet tegen 

die bepaling omdat wij daarin gevaar zagen voor de Maatschappij, daar deze ten koste 

van de afdeelingen zou achteruit gaan. — De stem ging verloren onder het gejubel 

der overwinnenden. 

Nu zijn wij echter na zoovele jaren gekomen daar, waar wij toen reeds hadden moeten 

aanvangen, de afdeelingsleden tot een geheel van de maatschappij te maken, dragende 

in de lusten en lasten. Die terugkeer is echter wel wat laat, nu de band zoo vrijgevig 

gevormd, allen verwend heeft, nu zal de verhoogde contributie van de afdeelingen gelijk 

staan met een * sluit het hek" en de afdeelingen zullen zich tot een onder onsje moeten 

beperken. Er is, terwijl de punten besproken werden, al heel wat tegen de Maatschappij 

aangevoerd, de Haagsche Doctoren kwamen m t moker en bijl om het gebouw te slopen, 

anderen weder wilden het zoeken in de werken door de Maatschappij uitgegeven en zoo 

al meer. Alhoewel wij al een tweeendertigtal jaren alg lid met de Maatschappij zijn mede-

gegaan en dan ook haar leven meer van nabij kennen, is naar onze meening de schuld 

meer te zoeken daarin; dat de Maatschappij gebukt gaat onder te eenzijdige richting. 

Daar waar geen verschil van gevoelen bestaat, gaat de zaak niet vooruit, en die niet 

denkt zoo als wij, behoort nu eenmaal niet tot de onze, is de leus der Maatschappij. Dat 

heeft de groote Dr. Cuypers ervaren, dat hebben wij ook in onze nietigheidsvorm moeten be

seffen. Daarin schuilt naar ons inzien de fout. Er is een tijd geweest, dat mannen als Godefroy, 

Rose, Leliman, Metzelaar en anderen in de Maatschappij van gedachten wisselden. Rose, 

die in zijn denkbeelden dikwerf vrijwel alleen stond, moest van de anderen dan veel hooren, 

maar juist die disputen, die op een echt joviale wijze werden gevoerd, vormden en gaven veel 

te denken. ledere zienswijze moet gehoord en beoordeeld kunnen worden. Dat is in de 

Maatschappij geheel verloren gegaan. Is er eene bestuursverkiezing, het Bestuur heeft 

een candidaat gereed, men tracht in de band te blijven. Bij de weinige opkomst ter 

vergadering heeft het Bestuur altijd de beste kans, maar dat is niet in het belang van 

de kunst, die juist uit allerlei richtingen haar levensvatbaarheid put. Bovendien vordert 

het lid zijn van de Maatschappij groote uitgaven, die niets zijn voor hen, die met het vette 

der aarde zijn gezegend maar wij weten nu eenmaal, dat er in het bouwvak even goed 

meer zijn, die het nitt dan wel hebben, die'allen zouden toch ook gaarne deel van den kring 

uitmaken. Wel wordt jaarlijks eene vergadering te Amsterdam gehouden, die steeds minder 
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bezocht wordt, een andere vergadering elders, maar die rekening moet houden met 

kas en gezin schikt het maar niet een reisje te ondernemen waarbij een paar gouden tientjes 

tot troost noodig zijn. Daarom zouden wij de Maatschappij, die wij inderdaad genegen 

zijn, toewenschen : Vertegenwoordigd het allereerst alle richtingen onder Uwe banier en 

tracht door de contributie zoo laag mogelijk te stellen de deelname van velen mogdijk 

te maken. Op d.e wijze is toenadering en bloei mogelijk. Het maatschappelijk tehuis 

.S er en moet er blijven. Hij die zonder huis is, wordt een zwerver en komt bij de dak-

loozen terecht. Juist dat is nog de band die alles vereenigt, en de hoofdstad als zetel laat 

(waarvan de verhuiswagen in veler gedachten en wenschen reeds gereed heeft gestaan) 

Bovendien zijn de bezwaren daartegen toch van weinig waarde, want is alles geregeld 

door een afzonderlijk kapitaal en rente dat geheel van den werkkring afgescheiden, dien 

zelfs steunt. Zoo moge ook de Maatschappij door billijke regeling en betere bevordering 

van aller belangen, haar bestaan gevestigd zien, waarvoor werkelijk gevaar is, wanneer 

op allerlei wijzen gebouwd en afgebroken wordt, zonder te vorderen, of de leden iets te 

geven, die nu inderdaad in een stadium verkeeren dat zij nagenoeg niets meer ontvangen. 

A m e r i k a a n s c h e W i n d m o l e n B. 

Gaarne verkenen wij plaatsruimte aan het navolgende: 

In uw blad van 14 Febr. 11. las ik onder 't opschrift »Amerikaansche Windmolens"-

»Ook de Oud Hollandsche Windmolen , wordt verre overtroffen door de 
nieuwste typen der Amerikaansche windmolens. De United States Engine en Pump Co. 
.vervaardigt thans molens met windraderen van 20 Meter middellijn, die een arbeidsver-
»mogen van 40 paardekrachten ontwikkelen". 

Ter eere van onze eertijds zoo beroemde molenmakers wensch ik er u opmerkzaam 

op te maken, dat het juist andersom is. De Oud Hollandsche molens overtreffen verre 

de nieuwe Amerikaansche. Onze grootste molens hebben een vlucht van 30 Meter en 

ontwikkelen zeker 't dubbele vermogen als bovengenoemd. Ook wensch ik hierbij nog 

op te merken, dat de Oud-Hollandsche molen met zijn 2 roeden (4 wieken) praktischer 

is geconstrueerd dan de Amerikaansche met zijn volle windroos. Het is een uitgemaakte 

zaak, dat de wind daartegen, wat men noemt: >dood" waait, waardoor 't nuttig effect 

vermindert. Dit zoogenaamde ^ o o d " waaien is zelfs bij den Hollandschen molen reeds 

zeer merkbaar (laat staan dus bij den Amerikaanschen), want een molen met 1 roed (2 wieken) 

doet merkbaar meer dan de helft van den arbeid welke een molen met 2 roeden (4 wieken) 

ontwikkelt, bij dezelfde windkracht. 

Wanneer men nu weet, dat sommige onzer molens reeds voor twee eeuwen gebouwd 
zyn, dan behoeft men zich niet te verwonderen, dat men in het museum van Kunsten 

en Bedrijven, Musée des Arts et Metiers, te Parijs aan de verschillende modellen van onze 

molens een eereplaats heeft gegeven naast het Planetarium van onzen beroemden Huijgens. 
Met de opname van 't bovenstaande zult U mij zeer verplichten. 

P. M. DUIJVIS, Werktuigkundig Ingenieur. 
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Bij de Platen. 

D e t a i l - G t e y e l St. A n t o u i a - S c l i o o l , t e k'ja s t e r d a m , 

door F. 91. J. GABON, Aroh. 

Reeds lang hebben wij de opname van dit schoolgebouw toegezegd, waarvan wij 

eene belangrijke detail en het geheele gevelaanzicht zullen opnemen. Terwijl de detail 

ditmaal wordt bijgevoegd, komt in de volgende aflevering de gevel met de omschrijving 

die op dit bouwwerk betrekking heeft. 

TJit den "Vreemde. 

Ontwerp Tan een .Hervormde kerk te Maagdenburg. 

Bij het eindigen van het vorig jaar schreef het kerkbestuur van de Hervormde 

gemeente te Maagdenburg eene prijsvraag uit voor een kerkgebouw ten dienste der 
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gemeente. Zesenzeventig antwoorden kwamen daarop in. Nu de Protestantsche kerken 

meer en meer een onderwerp van studie vormen, men daaraan bij monumentalen bouw 

ook een karakter in overeenstemming met de stichting wenscht te geven, kan het niet 

ondienstig zijn, het bij dit concours bekroond ontwerp als tekstfiguur op te nemen. Bij 

den bouw van dergelijke stichtingen komt het er vooral op aan, de toehoorders zoo nauw 

mogelijk om den spreker te plaatsen, daardoor wordt de vorm beknopt en gaat spoedig 

op het vierkant over. Vierkante gebouwen zijn niet bijzonder monumentaal. Bovendien 

moet de verlichting goed zijn en geven vierkante ruimten niet altijd gelegenheid tot het 

aanbrengen van glasramen, daar na aftrek der benoodigde steunpunten en van het 

muurvlak, voor de openingen weinig overblijft. Het ontwerp van den bouwmeester Tief-

fenbach te Ortelsburg geeft hiervoor een andere oplossing aan de hand, die overweging 

verdient. Door de lichtopeningen aangebracht in het gedeelte, dat den overgang vormt 

van de kap op den toren of koepelbouw, valt het licht in de binnenruimte. In het half 

cirkelvormige plafond dat het ruim overdekt zijn van de verdiepte vakken enkelen tot 

lichtramen gevormd, zoodat op deze wijze een zeer voldoend licht van boven af binnen-

straalt. Deze toepassing is weder geheel anders dan wij gewoon zijn en verdient in vele 

opzichten overweging, daar waar de vorm van het gebouw bezwaren oplevert voor goeden 

lichtaanvoer. Zoowel uiterlijk als innerlijk is op uitnemende wijze begrepen en vormt 

zelfs, het uiterlijk aanzien met den hoog opgaanden koepel een zeer monumentaal geheel. 

De wijze hoe die bovenbouw gedragen wordt is uit de plannen en doorsneden met juist

heid op te maken, 

Nieuwe constructie yan fabrieksschoorsteeuen. 

De bemoeiingen der vakmannen om den bouw en inrichting der fabrieksschoorsteenen 

te verbeteren, hebben in den laatsten tijd niet alleen tot interessante proefnemingen 

geleid maar ook bepaalden vooruitgang op dit gebied gebracht. In bouwkundige kringen 

heeft de uit beton vervaardigde schoorsteen der spinnerij te Hoodbaddy in Ierland de 

aandacht getrokken en onlangs is door twee Fransche maatschappijen te Courrières en 

Ostrecourt een reeds vroeger opgeworpen denkbeeld opnieuw aangegrepen en uitgevoerd, 

n.l. het bouwen van schoorsteenen van gegoten slakken, die door een bepaalde cement-

soort verbonden worden. Ofschoon de slakken slechts tot zekere hoogte de eigenschap

pen van glas hebben, zoo zijn het toch in zekeren zin glazen schoorsteenen die men op 

deze wijze heeft vervaardigd. 

Als bijzondere voordeelen van deze constructie worden genoemd: het naar verhou

ding zeer geringe gewicht, de mogelijkheid om het bovenste deel van den schoorsteen een 

grootere wijdte te geven zonder ijzeren banden noodig te hebben en eindelijk het geringe 

gevaar voor het inslaan van den bliksem, wat bij de hooge gemetselde schoorsteenen zoo 

dikwijls voorkomt; het materiaal beschut door zijn isoleerende eigenschappen zichzelf. De 
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genoemde maatschappijen zijn in deze richting voorgegaan waarop weldra anderen zullen 

volgen. In de nieuwe etablissementen van Arbel te Douai wordt een dergelijke schoorsteen 

gebouwd die bij een hoogte van 50 M. een gewicht van 385 tonnen zal hebben. Als 

vergelijking zij opgemerkt, dat de 85 M. hooge ijzeren schoorsteen van Darwen 1116 ton, 

en een gemetselde schoorsteen van dezelfde hoogte niet minder dan 3500 ton weegt. 

G e s c h i e d e n i s d e r b o s i r k n n s t . 

Onder de benaming van Elements de l'histoire de l'architecture geeft de Belgische 

architect A. H. L. van Houcke eeae beschrijving, waarop wij gaarne de aandacht vestigen. 

Vooral daar de billijke prijs het voor een ieder mogelijk maakt het zich aan te kunnen 

schaften, als ook om de uitvoerigheid der onderwerpen. De prijs is 13.50 francs. De 

uitgave bestaat uit 2 deelen in 40, met 360 paginas, waarin 149 tekstfiguren. In 25 

hoofdstukken wordt de bouwkunst in al haar tijdperken behandeld aanvangende met den 

Egyptischen en eindigende met den Franschen stijl, stijl empire. Aanvrage tot inteekening 

kunnen geschieden aan den schrijver rue de Molenbeek 142 Laecken, Brussel. 

Het Toorkomeu van het zoogenaamd zweeten der glazen. 

In Duitschland is patent genomen op een inrichting, waardoor men de vensters 

droog kan houden. Men moet daartoe de vensterruiten slechts van boven en aan de 

beide zijden insluiten, de onderkant echter van een naar buiten gebogen zinkreepje voor

zien. De onderkant van het raam is eveneens 11 et zink beslagen, zóo dat tusschen de 

beiden kanten van vensterglas en raam een opening van eenige millimeters blijft. Het 

naar buiten uitstekende zinken reepje van de ruit is zoo dicht tegen het beslag van het 

raam aangedrukt, dat er geen tocht door de opening kan ontstaan. Daarentegen kan 

wel het van de ruit afloopende condensatiewater er door heen naar buiten afvloeien. 

E l e o t r i s c h e v e r w a r m i n g s t o e s t e l l e n . 

Heeft de electriciteit reeds menig gebied veroverd, ten opzichte van de verwarming 

is haar beteekenis echter nog klein. Het ligt in den aard der zaak: wanneer men de 

theoretische hoeveelheid warmte van een bepaalden electrischen arbeid en de kosten daarvan 

berekent, zoo blijkt het, dat voor dezelfde hoeveelheid warmte, door verbranding van 

kolen opgewekt, belangrijk minder kosten gemaakt behoeven te worden. Het schijnt 

inderdaad onzinnig, brandstof te verbranden, de ontwikkelde warmte in een ketel tot 
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stoomvorming te benutten, daardoor een dynamo te drijven en ten slotte . . . de daarbij 

ontwikkelde electriciteit weer in warmte om te zetten. 

Anders wordt echter de zaak, wanneer waterkracht ter beschikking staat, daar de 

kosten van aanleg hiervoor menigmaal gering "zijn vooral in bergachtige landen; in dit 

opzicht heeft de electrische verwarming misschien nog een groote toekomst. 

Bij ons zijn de toestanden van dien aard, dat het aanleggen van waterwerken tot de 

zeldzaamheden behoort, en zoo dit al mogelijk is, bijna evenveel kosten medebrengt als 

een aanleg tot gebruik van stoomkracht. Er moeten dus nog andere redenen zijn waarom 

ons deze wijze van verwarming uit een huishoudelijk oogpunt aanbevelenswaardig toeschijnt. 

Om deze redenen meer aanschouwelijk voor te stellen, laten wij een beschrijving 

volgen van een electrische verwarmingsinrichting zooals deze in Ottowa (Amerika) bestaat. 

Deze aanleg is tot heden de eenige, die op groote schaal electrische verwarming voor 

verschillende doeleinden levert. 

Op geringen afstand van de Canadeesche hoofdplaats vormt de rivier de Ottowa de 

Chaudière-watervallen, die bij een hoogte van 4, 6 M. een vermogen van 5000 paarden-

krachten hebben. Van deze hoeveelheid beschikbare waterkracht is slechts een deel voor 

een zaagmolen, een ander voor een electrisch krachtstation benut. Het laatste drijft een 

electrische tram en levert electrische verwarming. In dit station zijn tot nu toe drie tur

bines, elk van 600 paardenkracht opgesteld, waarvan twee voor den electrischen tram, de 

derde voor de electrische verwarming dient. De wisselstroommachine, die voor de ver

warming gebruikt wordt, levert 150 ampères bij 1100 voltsspanning; door transformatoren 

wordt de spanning van den stroom, die door het verwarmingstoestel loopt, tot 50 volts 
teruggebracht. 

In het station zelf is de ruimte der dynamo's, die 24 X 15 X 3,4 M. is, door een 

electrisch gedreven warmwaterverwarming verwarmd. Drie in putten onder den vloer opge

stelde electrische haarden, leveren de warmte, die de langs de muren aangebrachte buis-

leiding op een temperatuur van 17° C. houden. 

Op eenigen afstand van het station bevindt zich een electrische draagoven voor 

afval, die een temperatuur van 52° C. vereischt. Daartoe zijn drie haarden opgesteld die 

elk 20 ampères bij 50 voltsspanning uit de stroomleiding nemen. Het totale stroomverbruik 

dezer inrichting komt op een totale onkosten van 600 gulden. 

Verscheidene apothekers der stad Ottowa hebben in hunne laboratoria electrische 

kooktoestellen laten aanbrengen, die door het station gevoed worden. Elk toestel is voor 

07 L. water ingericht en vereischt 3 ampère bij 50 volts. De kosten van den stroom 

bedragen per jaar 60 gulden, waarbij de toestel gemiddeld vier uren per dag voor ver

warming en overigens voor verlichting wordt gebruikt. Dezelfde toestellen bevinden zich 

in verscheidene winkels van barbiers, in restaurants, bij photografen enz. 

Tot vermindering van het gevaar voor brand werd in een stal de vroeger gebruikte 

kolenoven vervangen door een electrischen haard, ingericht voor 27 L. water die 6 ampère 

bij 50 voltsspanning verbruikt; de stroom kost per jaar 135 gulden. 

In verschillende huizen te Ottowa zijn electrisch te verwarmen badtoestellen aangebracht; 
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zoo wordt een badketel van 60 L. door een stroom van 9 ampère bij 50 volts bediend. 

Ook op grootere schaal werden verwarmingstoestellen aangelegd. Een circulatie-water

verwarming wordt bijv. door een haard van 1 cM. hoogte en 15 cM. doorsnede met behulp 

van 5.5 ampère bij 500 volts bediend. Een dergelijke inrichting is in het nieuwe telegraaf-

kantoor aangebracht; de buisleiding van dit groote gebouw van drie verdiepingen is niet 

minder dan 1500 M. lang 

Bij een bakker bevindt zich een electrische oven, waarin een temperatuur van 165° C. 

wordt bereikt; er zijn drie ovens van 78 hoogte en i8.cM. breedte die 20 ampères bij 50 

volts vereischen. De ovens zijn achter in den winkel geplaatst, zoodat zij door de ver-

koopers kunnen bediend worden. 

De uitgestrekte en uitstekend ingerichte electrische tram wordt ook 's winters electrisch 

verwarmd en wel door vier ovale ovens die elk in een der hoeken van den wagen onder 

de banken zijn aangebracht. 

De hier vermelde voorbeelden zijn zeker voldoende om aan te toonen dat in menig 

geval de electrische verwarming van groot nut kan zijn. Voor verbruikers van electriciteit 

is het van groot belang den stroom onafgebroken te kunnen benutten, waardoor het meten 

van het stroomverbruik vervalt, voor verlichting is dit in het algemeen ondoenlijk, voor 

verwarming daarentegen is dit mogelijk en wel tegen zeer geringe kosten. Daarbij zal 

de prijs voor de, bij dit tweeledig doel, gebruikte electriciteit lager zijn, daar de fabrikant 

het liefst een gelijkmatige belasting der leiding heeft, terwijl ten slotte de electrische ver

warming een veel geringer brandgevaar oplevert dan welke andere verwarmingstoestellen 

ook en gemakkelijker in de behandeling zijn. 

B o n t r e n in de o v e r z e e s e he b e i l t t i n g e n . 

Naar wij vernemen hebben de heeren J. A. van der Kloes, Leeraar aan de Polytechnische 

School te Delft, en W. de Bloeme, Gepens. Majoor der Genie O. I. L., de taak op zich 

genomen een handboek voor het Bouwen in Overzeesche Gewesten samen te stellen, welk werk 

bij den uitgever P. Gouda Quint te Arnhem het licht zal zien. Aangezien over het Bouwen 

in de Tropische Gewesten geen enkel, althans geen thans nog bruikbaar boek bestaat 

zal dit bericht ongetwijfeld door alle belanghebbenden met vreugde worden begroet. 

Daar de heer Van der Kloes, als bekwaam en vertrouwbaar leidsman op bouwkundig 

gebied reeds gunstig bekend, door zijn werk over de Bouwmaterialen zijn naam als zoo

danig voor goed heeft gevestigd, en Majoor de Bloeme eene langdurige practijk als ingenieur 

in Indië achter zich heeft, kan niets anders dan een degelijk en naar eisch bewerkt boek 

worden verwacht. 
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A. m s t o r d a m B c h e M c d e d o e l i u g e i i . 

Het bouwdepartement dat de Amsterdamsche gemeente ten dienste staat verliest telkens 

meer van haar werkkrachten bij de geduchte reorganisatie, die men zich nu eenmaal in 

het hoofd heeft gesteld. De directeur der afdeeling publieke werken, de heer I. A, 

Schuurman heeft eervol ontslag aangevraagd. Veel genoegen heeft de werkkring beslist 

niet opgeleverd en is het te begrijpen dat de geachte aanvrager het bijltje er bij neer 

legt, nu de zaak hoe langer minder op de goedgezindheid kan rekenen. — Wij zullen 

door den tijd nog wel het een en ander moeten leeren waardeeren, nu de administratie 

aan het woord, en de kunst in den doofpot is. — Veel meer hebben de laatste jaren niet 

opgeleverd dan een misvormde uitbreiding, ook dat was nog te veel en staan wij aan den 

vooravond van nieuwe verrassingen. Dat nog niet alle liefde voor wat goed is bij de 

Amsterdammers verloren is gegaan, bewijst de strijd om de hekopstanden, die bij de Muider-

poort behooren, in eere te houden. Wij kunnen ons daarmede gaarne vereenigen, zij vormen 

één geheel met de echt monumentale poort die bovendien een meesterstuk van metselwerk 

is. — Maar als die hekzuilen moeten beplakt worden zoo als nu, dat zij rondom van de 

Echo voorzien een versteende Echo gelijken, dan zouden wij liever voor opruiming zijn. 

— Want op die wijze gaat het goede toch verloren. Bij behoud wenschen wij gesteld 

te zien ook bescherming, en dan mogen de goede deelen onzer monumenten niet dienen 

als kostelooze aanplakborden. — Aan een der andere omgevingen onzer oude stadspoorten 

is alles bedrijvigheid. Het terrein achter het Rijksmuseum gelijkt een mierennest. Vol 

bewondering moet men zijn voor de werkkracht die uitgaat van den bouwmeester en zijn 

trawanten tot stichting van alles wat de tentoonstelling aanbelangt. Maar vorst en wind 

geven letsel. Nu weder de laatste, die zoo hier en daar 1.1. Zondag een flinke bres schoot. 

De hoofdzaak, het tentoonstellingsgebouw laat nog op zich wachten. De enkele ijzeren pijlers 

die overeind staan, herinneren daaraan op treurige wijze en toch slechts nog ruim veertien 

dagen en de goederen komen aanzetten. Al goochelt men nog zoo, dat kan niet gereed 

komen en is dat zeer te bejammeren, wanneer het bevestigd wordt. Wij zouden niettegen

staande alle doortastendheid toch een gek figuur maken. Wij wenschen den arbeid vooral 

goed en rustig weer toe, dan kan er nog veel gedaan, maar op tijd gereed zijn dit zal 

wel weder een oude tentoonstellingskwaal zijn die zich hier maar op nog grootere schaal 

doet kennen. 

A m e r l k a a n s o l i e ir In dm ol e us. 

Het is ons aangenaam dat de mededeeling omtrent Amerikaansche windmolens tot 

gedachtenwisseling heeft aanleiding gegeven. Vinden wij te dien opzichte in ons vorig 

nummer tegenspraak, ook daartegenover stellen zich andere zienswijzen zoo als uit het 

navolgende blijkt: . 
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Geaèhte Heer Redacteur! 

De stukken voorkomende in het «Vademecum der Bouwvakken" van 14 Februari 

en 14 Maart j.l., werden door ons met aandacht gelezen en met eenige verbazing ver

namen wij daaruit dat de nieuwste typen der Amerikaansche windmolens in staat zijn 

een arbeidsvermogen van 40 paardenkracht te ontwikkelen Onwillekeurig maakten wij 

daarbij eene vergelijking met onze oud-^ollandsche molens, en kwamen tot de conclusie, 

dat de nieuwste Amerikaansche typen dan vrij wel het dubbele vermogen bezitten van 

onze meest vermogende molens. Wij waren daarom verwonderd uit uw nummer van 

14 Maart j.l. te vernemen, dat de heer P. M. Duyvis, werktuigkundig-ingenieur, een zoo 

geheel tegenovergesteld gevoelen is toegedaan. Wij vereenigen ons ten volle met den lof 

door genoemden heer aan onze eertijds zoo beroemde molenmakers toegebracht, en het 

deed ons goed door een Hollander aldus eene lans te zien breken voor hetgeen onze 

voorvaderen eenmaal vernuftigs en doeltreffends hebben weten tot stand te brengen 1 

Het gebruik, dat, voor tal van doeleinden van de Üud-Kollandsche windmolens ge

maakt wordt, is zeker het meest afdoende bewijs voor hunne praktische bruikbaarheid. 

Dat bij sommige waterschappen, de jaren lang in rust gestaan hebbende watermolens, 

weer belangrijke herstellingen hebben ondergaan en op nieuw zijn in gebruik genomen, 

mag zeker ook als een bewijs gelden, dat het vermogen van deze molens niet onbeduidend is. 

Toch meenen wij met den geachten schrijver, van 14 Maart j.l., van meening te moeten 

verschillen, waar het betreft het vermogen van de Oud-Hollandsche molens. 

Waar de heer »Duyvis" meent dat een dergelijke molen van 30 meter vlucht wel 

80 paardenkrachten kan ontwikkelen, meenen wij dat men dit vermogen op niet minder 

dan 20 paardenkrachten kan aannemen. 

Wij zijn zelis van meening dat dit als maximum moet aangemerkt worden. 

Een kloeke watermolen, waarin een vijzel, werpt hoogstens 70 a 80 M3 water 1 

meter hoog per minuut uit, wat ongeveer gelijk staat met een ontwikkeld vermogen van 

15 tot 18 paardenkrachten. De heer »Huet" wijst er in zijn prachtig werk: »Stoombe-

maling van polders en boezems" op, dat de molens niet zulke vermogende werktuigen 

zijn, als men zich wel verbeeldt en grondt dit op het feit, dat de watermolens van Lulofs; 

Engelman, Bolstra en Klinkenberg en eindelijk de molen aan den Kortenoord (zie genoemd 

werk,) respectievelijk een vermogen ontwikkelden van 11,2 ; 16,47 en 24,34 paardenkrachten. 

Niettegenstaande uit een en ander kan blijken, dat de Oud-Hollandsche molens het 

moeten afleggen tegen de nieuwste Amerikaansche typen, gelooven wij toch, dat de 

eerste niet zoo gemakkelijk zullen worden verdrongen. 

Zij hebben eenmaal burgerrecht en wij hopen van harte, dat zij dit nog langen tijd 
zullen behouden. 

Onder dankbetuiging voor de plaatsing: 

W. VAN DER OORD, 

te Lambertschaag. 
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Bij de Plateru 

l)e St. A u t o n i a - S c h o o l , t e A m s t e r d a m , 

door F. M. J. GABON, Arob. 

De St. Antonia-School is een inrichting gesticht door het Parochiaal kerkbestuur van 

O. L. Vr. Onb, Ont. en stelt zich hoofdzakelijk ten doel, de arme kinderen onderwijs te 

doen genieten. . Te dien einde is ter bestrijding van kosten er aan verbonden een school 

voor de meer-gegoede klassen. Deze scholen waren eertijds gevestigd in de Haarlemmer-

houttuinen en worden bestuurd door de Eerw. zusters Franciscanessen. Gaandeweg ver

groot en uitgebreid bleef de aanvrage om plaatsing steeds de beschikbare ruimte overtreffen, 

waarom in 1893 door gemeld bestuur besloten werd de scholen te scheiden en de in het 

bezit gekomen vier perceelen aan de Haarlemmerstraat, juist gelegen achter de bestaande 

scholen, te doen sloopen en daar een schoolgebouw te stichten voor de meer-gegoede 

klassen, waardoor de hierdoor ontstane ruimte in de oude scholen de arme klassen ten 

goede zou komen. Bijgaande plaat geeft den voorgevel en platte gronden van de nieuwe 

school. Dit werk is echter een gedeelte van het geheele plan, dat eerst voltooid zal zijn 

als het huis tusschen dezen bouw en de R. K. kerk zal verbouwd zijn. De platte gronden 

zijn zoo ruim mogelijk ingedeeld. 

Parterre bevat, vestibules, spreekkamer, speelzaal, twee bewaarscholen, trappenhuis 

en speelplaats. 
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Etages bevatten samen 6 leerklassen, portalen, gangen, trappen enz. 

Al de lokalen zijn voorzien van luchtkokers en luchtroosters. De vestibules en speel-
zaal met trappenhuis zijn voorzien van tegelvloeren en" lambriseeringen. De privaten 
zijn ingericht met waterspoeling. 

Een lift is aanwezig om de brandstoffen uit de kelders naar de verdiepingen te vervoeren. 
De bovenkap is gedekt met houtcement. 

De naamplaat in den voorgevel is van in kleuren gebakken tegels. Daar de gevelhoogte 

de straatbreedte ver overtrof is de bovenste verdieping voor een gedeelte aan de voorzijde 

in de kap gewerkt hetgeen aan de gevel-oplossing ten goede komt. 

Aannemer was de heer J. van Groenendaal voor de som van ƒ 30000. 

TJit den Vreemde. 

P y r e n e e s c h e t r a p p e n . 

Argelés de Bigorre is een klein dorpje in de Pyreneen, niet ver van het bekende 

Lourdes. De omstreken van het dorpje bieden de zeldzaamste wandelingen aan, zeldzaam 

vooral omdat de boerenwoningen die men ontmoet onder hun grijze daken de fraaiste 

staaltjes van kunst aanbieden. Niet alleen de 

deuren en vensterluiken hebben bepaald iets origi

neels, iets monumentaals, iets uiterst artistieks 

maar de trapleuningen zijn, zonder een enkele uit

zondering, juweeltjes van kunst. De hoofdbaluster 

of het klauwstuk is gewoonlijk uit een stuk eiken-

of kastanje-hout vervaardigd, waaraan een schat 

van arbeid is besteed. Wij stellen ons voor onzen 

lezers in gedachte de interessante wandeling te 

laten meemaken die wij zelf daar ter plaatse 

ondernamen en hun de merkwaardigste staaltjes 

te toonen die het afgelegen Pyreneesche dorpje 

aan kunstnijverheidsschatten oplevert. 

Iets buiten Argelés ontmoeten wij een ouden 

houtzaagmolen waar wij ons eerste rustpunt 

houden; daar valt ons de trapleuning op, in fig. 1 

weergegeven, een uitnemend geconserveerd voor

beeld. Het voornaamste figuur in het snijwerk 

is een aap, een geliefkoosd dier, naar het schijnt 

Fig. i: ^v*11 den kunstenaar, die de meeste dezer trap-
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leuningen ontwierp; doorgaans is de 

aap in gezelschap van een ander dier 

of reptiel. Bij elke wending van den trap 

zijn gesneden paneelen aangebracht, 

waarvan een zichtbaar is op onze 

afbeelding; het onderwerp is een eiken

boom, dat een menigvuldig voorkomend 

motief is. Andere motieven zijn een 

tarweschoof met sikkel of een leeuw. 

Den molen verlatende, vervolgen wij 

onze wandeling door het interessante 

dorpje St. Savin, met zijn oud kerkje, 

dat een merkwaardig orgel heeft, hoe 

wel het door den bliksem, die in

dertijd in den toren sloeg, beschadigd is, en bereiken het schilderachtig, aan den 

voet der besneeuwde bergtoppen gelegen dorp Pierrefitte. Van hier voeren twee wegen, 

een naar Luz, de ander naar Canterets. Te Luz treffen wij twee werkstukken aan die 

de vermelding verdienen. Het eerste, 

in fig. 2 weergegeven, is een modern 

ü l s 

Fig. 2 Fig. 3. 
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stuk, te zien aan de daarop aan-

gebrachten datum en bovendien aan 

de minder artistieke opvatting van het geheel, in vergelijking althans met de oudere trap-

versieringen. Het tweede, in fig. 3 afgebeeld, is een beter ontwerp, afwijkende van de 

Fig. 5. 
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overige klauwstukken door den vlakken vorm. Deze vorm heeft haar oorzaak in het gebrek 

aan ruimte door de geringe breedte van den trap waarbij de artist dus geen breeden, 

Fig. 6. 

massieven zuU kon aanwenden. Uiterst bevallig is hier de overgang van den top van het 

klauwstuk in de eigenlijke leuning. 

Terugkeerende naar Pierrefitte, vinden wij in een oude, vervallen boerenwoning de 

, merkwaardige trapleuning, in fig. 4 afgebeeld. Het is een van de 

mooiste staaltjes die wij zagen, Byzantynsch is de opvatting van 

het snijwerk. Dit is de eenige woning waarin wij den trap zagen 

afgesloten door een deur, een misstand, die natuurlijk later is ontstaan. 

Den weg langs de overzijde van 

de rivier vervolgende, treffen wij 

juist tegenover de brug, in het 

dorp Villelongue, de in fig. 5 afge

beelde oude deur aan. Vroeger 

moet het een goed werkstuk geweest 

zijn hoewel de tijd er veel schade 

aan deed. Door de deuropening in het binnenste der woning ziende, 

ontwaren wij een eenvoudig geornamenteerde, maar daarom niet 

minder artistiek opgevatte trapleuning, zooals Villelongue er bijna in 

elk huis een aanwijst. Voortgaande passeeren wij de abdij St. Orens 

en bereiken daarna de ruine van het oude kasteel Beaucens, gelegen op de helling van 

een boven het omgevende landschap uitstekenden bergtop. Dit kasteel, eertijds een 

Pig. 8, 

Fig. 7. 
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Fig. 9. 

Fig. 10. 

geducht bouwwerk was in vroegere eeuwen den 

zetel der heeren van Lavedan. Nabij het kasteel 

traden wij een eenvoudige boerenwoning binnen, 

welker vriendelijke eigenares ons gastvrij ontving. 

Onder oude zakken be

dolven vonden wij de 

fraai gesneden leuning 

in fig. 6 te zien, prach

tig gedacht en uitge

voerd, forsch, ietwat 

ruw zelfs, opgevat; 

zulke juweeltjes van 

kunst moet men, zooals 

men ziet, onder stof en 

oude zakken opdelven, 

maar de moeite wordt 

beloond. Den breeden trap opgaande ontmoeten 

wij halverwege de vulling fig. 7 ; boven gekomen 

betreden wij een slaapvertrek waar langs een der 

wanden een groote kleerkast staat, met een eigen

aardig en vreemd beslag waarvan wij in fig. 8 

een staaltje weergeven; op de deuren is het beslag in verticale, op de laden in horizontale 

richting aangebracht. Sommige dezer deurbeslagen zijn uiterst fraai van bewerking en 

zeer origineel van ontwerp; een ander, in dit genre te Luz aangetroffen staaltje geven 

wij hier eveneens, in fig. 9 weer. De 

buitendeur van dezelfde woning, een in 

het oog vallend stuk werk, vinden onze 

lezers in fig. 10 afgebeeld. Het snijwerk 

onder het paneel is bijna geheel afge

sleten, doch er zijn nog genoeg over

blijfselen van om te kunnen nagaan hoe 

uiterst bevallig het moet geweest zijn. 

Na het dorp verlaten te hebben slaan 

wij den terugweg naar Argelés in, waar 

de huizen, hoewel uitwendig geen op

merkenswaardige kunststukken aanwij

zende, inwendig verscheidene fraaie trap-

zuilen hebben. Een dezer is in fig. 11 

te zien. In tegenstelling met de orna

mentiek van de hier weergegeven trapleuning hebben verscheidene anderen als motief 

de apenfiguur, die wij bij hetbegin onaer wandeling aantroffen. 

.i>--,V-
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Fig. 11. 
Pig. 12, 
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Als laatste bijdrage geven wij ten slotte in fig, 12 een deel van een trap versiering, 

waar deze een wending maakt op een bordes, eveneens in Argelés aangetroffen. De 

opvatting en uitvoering is zeer vrij en niet het minste staaltje van deze eigenaardige 

kunst is dit voorbeeld waarmede wij besluiten. Onze wandeling heeft naar wij hopen, 

niet alleen voor ons zelven, maar ook voor onze lezers eenig nut gehad en ons een 

blik doen slaan in een wereld van origineele kunst die zeker weinigen bekend was 

A. E. 

H o o f d s t a d b e r i c l i t e u . 

De laatste veertien dagen waren voor Amsterdam niet voorspoedig. Verbranden en 

instorten van woningen was aan de orde. — Valt over het eerste dat zoo ongelukkig 

afliep niet veel te zeggen, bij het tweede waarover boekdeelen vol geschreven kunnen worden 

liep alles echter zonder ongelukken af. Brand in huis, 't brengt een algemeene onstentenis 

teweeg, de meest jvoor de hand zijnde voorzorgsmaatregelen vergeet men in de verbijstering, 

vandaar dat hoe goed er ook gezorgd wordt, de kans immer zal blijven bestaan dat zich 

ongelukken voordoen. — De middelen om deze te beperken zijn velerlei, en in den laatsten 

tijd zijn er heel wat aan de hand gedaan. Men wilde zelfs de woningen van een dubbel 

stel trappen voorzien, alsof het maar bij den bouw zoo voor het grijpen is, doch ook dat 

middel 't zal ongetwijfeld vergeten worden, men zal aan de tweede trap niet meer denken. 

— Maar bovendien; speelt de vlam in het gebouw, dan zal spoedig een of twee trappen 

wel aan hetzelfde gevaar onderhevig zijn. — Het is in den gewonen vorm wel niet fraai, 

daar het eene groote eentoonigheid van vorm oplevert doch het is bij brandgevaar in de 

Parijsche woningen een groot gerief. Meest alle ramen aan den voorgevel slaan daar naar 

buiten open of zijn deuren. Men komt op een balkon of bij afwezigheid daarvan, loopt 

langs den geheelen gevel een ijzeren hekwerk, waar zich een persoon juist tusschen kan 

bewegen. Bij ons verblijf te Parijs bekroop ons wel eens de angst in die dikwerf acht 

verdiepingen hooge huizen, en vroegen wij ons af hoe bij brandgevaar te ontkomen. — 

Het openen van het raam, een blik naar buiten, en de smalle ijzeren omgeving bood 

volkomen zekerheid. — Bij brand ontkomt men door de ramen en kan zich zoo langs 

het geheele huis voortbewegen, wat, daar de huizen daar nog al groote breedte hebben, 

veel wil zeggen. Dan kan men veelal overklimmen op een dergelijken omgang van een 

begrensd perceel of op die wijze buiten geplaatst, redding van de brandweer afwachten. 

Juist dat is het groote bezwaar bij vele van onze woningen, men voelt zich gedrongen naar 

de ramen en waar de sprong niets anders dan de dood toezegd, wordt de vlucht onder

nomen naar het binnendeel, waar de stiklucht verdere redding onmogelijk maakt. Het 

spoedig openen van de ramen geeft lucht en terwijl men eenmaal buiten is, wordt tijd 

voor redding gewonnen. Men zal ons tegenwerpen, dat die ijzeren hekwerken langs iedere 

verdieping aangebracht zeer onsierlijk zijn, dat is volkomen waar, maar betreft dit enkel hun toe

passing voor dicht bevolkte huizen, waar meer het praktische dan het sierlijke aan het woord is 

en praktisch ia dit hulpmiddel in ieder geval. Zelfs zou het mogelijk zijn om op eiken omgang 

op deze wijze gevormd een brandladder op te slaan, waarop men de redding zelf kan 
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bewerkstelligen door vaa verdieping tot verdieping te klimmen. Ook is het onze bouwmeesters 

wel overgelaten bij een goed ontwerp dergelijke constructie tot een waardig geheel te 

brengen. Al die huizen met hunne vogelkooiachtige uitbouwen worden toch ook vervelend, nu 

wij in een tijd leven dat elk huis bij zijn kruis ook nog zijn uitbouw heeft en zou die rege

ling weder eenige wijziging brengen in de vormen. Huizen met uitbouwen, torentjes en al 

dergelijke versieringen drijvende op een gemetselde fundeering, waardoor zij te grond gaan. 

Het baat wat, wanneer een huis, al met alle mogelijke pronk en praal aan den weg 

staat en de basis is ongezond. Hoevele huizen in de nieuwe stad sukkelen aan die 

ongeneeselijke kwaal. Steen voor de fundeering die slechts aan een kant de kracht van het 

vuur heeft gevoeld aan de andere kant uit klei bestaat. Steen die door het kleinste kind 

tot poeder gekneed kan worden. De steen gaat in den grond en daarop komen dikwerf 

4 e, 5 verdiepingen te rusten. Dat is gruwelijk onverantwoordelijk, want men kan nooit meer 

iets tot herstel er van ondernemen. Is er boven den grond wat defect het kan herzien, 

in den grond klimmen de bezwaren. Daarbij doet het grondwater ontzaggelijke schade. De 

klei wordt steeds slapper en eindelijk is het geheele metselwerk een drijvende fundeering. 

Wij hebben eens een geval bijgewoond waarbij wij den bouwer op het onmogelijke 

van dergelijken toestand wezfen, maar het was aan een doovemans deur geklopt. Na 

4 jaren scheurde alles en doordien van de helende terreinen gemakkelijk bij de ftindeering 

kon gekomen worden werd alles gevangen en met beleid een nieuwe ondermetseling inge

werkt. Wat bleek, dat al die ongebakken steenen tot een vaste pap waren op eengeloopen. 

Zoo zijn er talrijke gevallen en omdat men deze niet ziet, telt men ook het gevaar niet. 

Daarom moet er van gemeentewege meer op den grondslag worden gelet en wij weten, 

dat; wordt na den bovenbouw zelden, na den grondslag nooit wordt omgezien. 

Wij zouden het toezicht in dien geest verscherpt willen hebben want het is onver

antwoordelijk zooals het er soms na toe gaat. Komt men boven den grond, allerlei bok

kensprongen worden gewaagd. Krullen en uitbouwen in soorten, een ieder zou gelooven 

dat het kapitaal daar maar voor het grijpen was, maar het is een opgesmukte dame doch 

lijdende aan een ongeneeslijke inwendige ziekte die haar dood vordert. Men late liever 

al die nabootsingen van gebouwen waar het mogelijk is dat te kunnen toepassen na, en 

zorge door eenvoudige goed begrepen hoofdvormen te spreken. Men zorge dat de 

praktijk de bovenhand behoudt en alles zoo ineen gezet zij dat een ieder er gerust 

zich met de zijnen aan kan toevertrouwen. 

Maar men heeft al tien jaren achtereen zoo gemodderd in de modder en zal het 

wel ongestraft blijven doen, ten minste, wanneer wij rekening houden met de opvat

ting van Amsterdams gemeentebestuur, dat de woningen nog zoo insoliede niet 

opgetrokken waren. Men zag wat er lag maar niet wat in den bodem is achtergebleven, 

't Liep zonder ongelukken af maar 't had anders kunnen zijn. Daarom verdient het 

ernstige overweging dat de bouwpolitie hare waakzaamheid naar dien kant richt. Betreft 

het een liernurpijp, een iedereen komt kijken, en wat is dat voor een kleinigheid in 

betrekking tot den waarborg dien het overige vereischt. Het is dua wenschelijk dat iich 

de aandacht hierop vestigt. 
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De m o l e n m a a l t nog. 
ZAANDIJK, 8 April 1895. 

Geachte Heer Redacteur l 
In de aflevering van den 28sten Maart 11. las ik een ingezonden stuk van den heer 

W. van der Oord, dat ik niet onbeantwoord kan laten. 
De conclusie, waartoe de heer Van der Oord komt, n.l.: »dat de Oudhollandsche 

windmolens het moeten afleggen tegen de nieuwste Amerikaansche typen", en dat deze 
laatsten zelfs »vrijwel het dubbele vermogen bezitten van onze meest vermogende molens", 
is geenszins de mijne. 

Een paar opmerkingen: 
Het vermogen, dat een molen ontwikkelt hangt natuurlijk van de windsterkte af, 

daar nu ongetwijfeld de Amerikaansche windmolen een stevige bries zal behoeven om 
40 paardenkracht uit te oefenen, nam ik voor het door mij aangegeven vermogen der 
Hollandsche molens dezelfde omstandigheid aan; met 80 paardenkracht noemde ik voor 
den Hollandschen molen met 30 Meter vlucht zeker het maximum niet. 

Eenigszins weerspreekt de heer Van der Oord reeds zijn eigen meening »dat 20 
paardenkracht moet aangemerkt worden als maximum vermogen voor een molen van 30 
Meter vlucht" bij een aanhaling, dat de molen aan den Kortenoord 24,34 paardekracht 
zou ontwikkelen. 

Geeft men 't vermogen van een molen zoo tot in honderdsten paardenkrachten nauw
keurig, dan vooral dient men er de windsnelheid of den winddruk per vierkante Meter 
bij aan te geven, waarbij men het vermogen 'gemeten heeft. Is bovengenoemd vermogen 
gemeten bij een flinke topskoelte, dan zouden onze ervaren Zaansche molenmakers zonder 
twijfel het kruis van dien molen eene zeer belangrijke verbetering kunnen laten ondergaan. 

De windmolen »de Parel" (28 Meter vlucht), de Assendelfter Veenpolder bemalende, 
werd voor ongeveer 10 jaren vervangen door een stoomgemaal. De vijzel is thans 1.40 
Meter in diameter en de stoommachine werd door mij geïndiceerd op nagenoeg 40 paar
denkracht. De windmolen dreef gemakkelijk een grooteren vijzel n.l. van 1,65 Meter in 
middellijn. Bij een topskoelte ontwikkelde de molen derhalve reeds belangrijk meer arbeid 
dan 40 paardenkracht. Kan men een dergelijke molen bij sterkeren wind meer belasten, 
dan brengt hij 't tot een veel grooter vermogen. 

Voor een paar jaar werd te Wormerveer een stoomgerstpellerij gebouwd en door 
vergelijking met bekend stoomvermogen is gebleken, dat onze windgerstpelmolens bij 
sterken-wind zeker om en bij de 100 paardenkrachten uitoefenen. 

De Hollandschen grijsaard verslaat dus met weinig inspanning den Amerikaanschen 
jongeling. 

U, mijnheer de Redacteur dankzeggende voor de plaatsing 
Hoogachtend, 

P. M. DUYVIS, Werktuigkundig Ingenieur. 

Y e r e o n i g i u g B o u w k u n d e on N y v e r h o i d t e H a r l i n g e n . 
GEBOUW BEVATTENDE VIER ARBEIDERSWONINGEN. 

Het rapport der jury bestaande uit de heeren H. Mouw, K. L Faber en J. H. van 
Groenendael te Leeuwarden vermeldt, dat aan de motto's passer en winkelhaak (geteekend) 
en M.; het diploma der Vereeniging benevens f 10.— is toegekend. Vervaardigers der 
ontwerpen zijn voor het eerste de heer B. van der Werff te Harlingen, voor het tweede 
de heer J. Nijdam te Franeker. 
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V e r e e u i g l n g s g e b o n w . 

Ontwerp van A. D. N. VAN GENDT. 

In het afgeloopen jaar schreef de Vereeniging »Bouwkunst en Vriendschap" te 

Rotterdam een prijsvraag uit voor een Vereenigingsgebouw aldaar te stichten. Zeven 

antwoorden kwamen er op in. Het antwoord, ingezonden onder het motto »Arbeid 

adelt", verkreeg daarbij een bronzen medaille en vijfenzeventig gulden. Het ontwerp is 

vervaardigd door den heer A. D. N. van Gendt, tijdelijk te Egmond aan Zee, aan wiens 

welwillende medewerking wij het danken dit ontwerp te kunnen opnemen. Daarbij 

hebben wij, om door te groote verkleining geen afbreuk aan het geheel te doen, hier

voor gemeend een grootere plaat dan gewoonlijk te moeten bestemmen, overtuigd dat zulks 

met welgevallen zal worden gewaardeerd. De plaat geeft plannen van beganen grond en 

iste verdieping, voor- en zijgevels benevens de beide doorsneden. 
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T e n t o o n s t e l l i n g , H o t e l - en B e i s w e z e n t e A m s t e r d a m . 

OUD-HOLLAND. 

Al levert het geheel dat de tentoonstelling te aanschouwen geeft op dit oogenblik 

geen bemoedigenden indruk, wanneer men- rekening met den tijd van opening houdt, toch 

is wat de voltooiing nadert, inderdaad belangrijk om kennis mede te maken en kan, 

waar de dagen hunne zomermaat weder verkrijgen, nog veel worden tot stand gebracht. 

Oud-Holland is het verst gevorderd en verdient de ontwerper allen lof voor de 

gelukkige combinatien hier door hem gevormd. Het is karakteristiek in alle deelen. 

Straat naar het Marktplein. 

Jammer dat de ruimte wat te beperkt is. Onze oude steden kenmerken zich door 

hunne ruime marktpleinen, daardoor verkregen de verschillende gevels waarde, omdat zij 

van overal te beschouwen waren. Hier is het marktplein van zeer beknopte afmeting, 

alles staat te kort op elkander, waardoor het een het ander door te groote nabijheid 

schaadt. Waarom die keuze zoo eng is genomen begrijpen wij niet, er is op het 

terrein nog ruimte genoeg over, die grootere uitbreiding mogelijk maakt en was dat juist 

bij de Voedingstentoonstelling een uitnemende aansluiting dat het groote marktplein door 

allerlei gestoffeerd een onvergetelijke afwisseling bood. Wanneer de bevolking die toen 
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Marktplein. 

somwijlen het terrein des avonds vulde, daarop 

weder zal bijeen komen, dan bestaat er kans dat 

het grachtje zoo overvol zal zijn dat gedrang 

niet te vermijden is en ongelukken mogelijk zijn. 

Ook bij brandgevaar, dat allicht in dergelijke 

houten verzameling kan ontstaan, is het angstig 

hoe de opeengepakte menschenmassa ter poorte 

uitgedrongen zal worden. Of wordt het terrein 

des avonds niet gebezigd ? dan gaat een groot 

deel van de aantrekkelijkheid verloren. Juist die 

bezwaren waar overigens zoo veel verdienstelijks 

is vereenigd, kwamen ons bij de beschouwing in 

gedachten. De heer W. Kromhout Czn. die met 

den bouwmeester E. Breman zijn beste krachten 

aanwend om Oud-Holland goed te doen zijn, 

hield dezer dagen in de Vereeniging Architectura 

et Amicitia eene bijdrage over al hetgeen op 

Oud-Holland zou vertegenwoordigd zijn. Daar

aan ontkenen wij het navolgende terwijl onze 

tekstfiguren het overige aanvullen. Door een 

poort, genomen na de kerkpoort te Nijmegen 

en gedeeltelijk in renaissancen en gothischen stijl 

opgetrokken, komt 

men op het grachtje 

dat in allen deelen 

typisch is gedacht. 

Enkele oogenblikken 

gelooft men zich 

verplaatst op de 

overwelving te Edam 

en de eerste aan

blik, waarbij de kap

pen van de woning 

van den directeur van 

het Rijksmuseum zoo 

ongemeen fraai aan

sluiten is inderdaad 

verrassend. Op dat 

grachtje bevinden 

zich huizen genomen 
Marktplein, 
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naar die te Zalt-Bommel uit de 15de eeuw, een dubbel huis dat op het Rokin heeft 

gestaan, de Poort te Enkhuizen met de leeuwengroep, een huisje te Oudewater, topgevel 

naar overblijfselen aanwezig te Kampen en Alkmaar, weder anderen volgens teekeningen 

aanwezig op het prentenkabinet en in het bezit van den heer A. N. Godefroy, het poortje 

op den Vijgendam, huisjes genomen naar modellen uit het brandspuitenboek van Jan 

der Heyde, een huis uit de Bloedstraat, de waard te Enkhuizen uit de 16de eeuw, het 

huis te Koedijk, vischhallen, de huisjes van den Vijgendam enz. 

De grachtjes afwandelende 

loopt iedere gracht op een 

engen doorgang uit die tot 

het marktplein voert. Die 

doorgangen waarbij zich bij 

een de aaneen geschakelde 

winkelrij allergunstigst voor

doet, brengen ons op de 

markt waar weder veel be

langrijks te aanschouwen 

valt. Men vindt daar een 

gevel vroeger op den Nieu-

wendijk bij den Dam, de 

meelhal aan deNieuwmarkt 

in 1615, gebouwd volgens 

ontwerp van Hendrik de 

Keizer, de Amsterdamsche 

poort te Haarlem, een huis 

dat in de Kalverstraat heeft 

gestaan, de poort te Heem

stede, een huis uit Haarlem, 

de Spinpoort te Dordrecht, 

huizen uit Veere en Mid

delburg en verder gebouwen 

gefantaseerd met de motie

ven van oude gebouwen 

overgenomen. 

Is de kleur van enkele 

gebouwen bij uitnemendheid 

goed getroffen en het oude 

en vervallene daarin fraai teruggegeven, er zijn ook gebouwen waar de natuurlijke steen 

een al te vale tint kreeg en daardoor de massa eentoonig vormt, ongetwijfeld zal dit 

nog wel wo«den gewijzigd. Met een weinig verf is dat spoedig herzien. 

Omtrent het Stadhuis en de uithaagteekens deelde de heer Kromhout het navolgende 

Marktplein. 
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mede. Het Stadhuis is thans 
in bewerking. 

Er bestonden verschillende 

gravures van het Stadhuis, 

zoodat het zeer bezwaarlijk 

was, een goed geheel te maken. 

Op het Stadhuis is nog een 

schilderij van Saenredam, 

waarop met zeer veel zorg de 

de vierschaar, de torens, enz., 

weergegeven zijn. Van deze 

afbeelding heeft men vooral 

veel voordeel kunnen trekken. 

De ballustrade is weggelaten, 

daar deze ook niet op de 

platen voorkomt, ofschoon de 

plaats is aangegeven. De 

vroede vaderen besloten inder

tijd de ballustrade te verwij-

Het gebouw is het oudste Stadhuis uit Amsterdam ; Ter Gouw heeft het een en 

ander er over geschreven. De plaats waar dit Stadhuis gestaan heeft, is niet bekend. 

Het St. Elisabethsgasthuis is aan het Stadhuis verbonden, en ook op Oud-Holland te 

vinden. Spr. deelde tal van bijzon-

heden omtrent het Stadhuis mede. 

Daarna volgde nog de herberg 

»de Prins" op den Dam, waarvan 

men zegt, dat Prins Willem I daar 

dikwijls vertoefde, als hij Amster

dam bezocht; het Vondelhuis, dat 

óf in de Warmoesstraat óf op den 

Achterburgwal gestaan heeft ; hui

zen uit Enkhuizen, Utrecht enz. 

De uithangborden van Oud-Hol

land zijn zeer eenvoudig, en niet 

zooals men veelal denkt erg sier

lijk. De opschriften zijn dikwijls 

zeer komisch, en het is meestal alleen 

om den rijm te doen, als: 

deren. 

Wat is onbekwamer. 

Dan een timmerman zonder hamer f Marktplein. 
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Drink ik, zoo bederf ik 

Drink ik niet, zoo sterf ik. 

Beter gedronken en bedorven 

Dan niet gedronken en gestorven. 

Hier maakt men hoeden om de hersens in te sluiten. 

Opdat het los verstand daar niet mag vliegen buiten. 

Rachel beschreide haar kintje, 

Hier verkoopt men melk bij 't pintje. 

Zooals uit al de door den heer Molkenboer verdienstelijk geteekende schetsen te 

zien is, levert de verzameling ontzaggelijk veel belangrijks en waar mannen, toegerust 

met veelzijdige kennis, trachten om door aangename stoffeering het geheel dezen zomer 

voltallig te maken, daar gelooven wij dat Oud-Holland zal worden niet alleen een aan

trekkelijk plaatsje, maar waarvan de algemeene roep zal zijn, als de loerende moker aan 

het werk gaa t ; jammer dat wij dat geheel niet langer ineen hebben kunnen houden. 

Dat is zeker dat die het oude liefheeft en het goede er van weet te waardeeren, die kan 

te Amsterdam spoedig genieten, waar de collectie zoo met zorg en goeden smaak is 

gekozen en opgesteld. 

Wij moeten nog bij een en ander opmerken dat de bekleeding van de fraaie geveltjes 

die Oud-Holland volmaken, vervaardigd wordt door de firma Bennewitz en Co. te Amster

dam. Algemeen is men van gedachte, omdat deze firma het in de papierstücfabricatie 

zeer ver heeft gebracht, dat ook die gevelbekleedingen van papierstüc zijn vervaardigd. 

Dit is echter zoo niet, genoemde firma vervaardigt sints eenigen tijd ook carton-vegetal 

van die stof, bestaande uit gips, waarin linnen of zoogenaamd jute voor de verbinding 

is aangebracht, daarvan zijn ook de bekleedingen zaamgesteld, evenals de versieringen 

die aan het hoofdgebouw dienst doen. 

Practische erraringeu omtrent het verfcn Tan cemcntpleisteringen. 

Terwijl het cement om zijn uitstekende hydraulische eigenschappen tot voor kort bijna 

uitsluitend bij den bouw onder den grond werd benut, wordt het ii! den laatsten tijd ook 

meer en meer bij den bovenbouw gebruikt. Vooral voor gevels, wanden en zolderingen 

van vertrekken die aan vocht zijn blootgesteld (keukeus, badkamers enz.) doet het uitstekende 

diensten. Een bezwaar, dat zich hierbij voordoet, is de moeielijkheid om op zulk een 

pleistering een goede olieverf aan te brengen; men wacht doorgaans een jaar, minstens 

eenige maanden met het verven der pleistering omdat anders de verflaag in het geheel 

niet houdt. 

De wijze waarop de verflaag vernietigd wordt uit zich in het langzamerhand vaal 
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worden der kleur, waarbij deze haren glans verliest; bij het voortgaan der vernietiging 

kan zij in groote vellen van den wand getrokken worden. De oorzaak dier vernietiging 

bestaat in het inwerken der alcalische bestanddeelen van het cement op de lijnolie der 

verf, die te zamen een zeepvorming doen ontstaan. Tot voorkoming dier inwerking zijn 

verscheidene middelen voorgesteld om de in het cement voorkomende bestanddeelen die 

de verf aantasten, te neutraliseeren; de meest gebruikelijke zijn verdund zoutzuur, of 

zwavelzuur. Het eerste is echter beslist te ontraden omdat het door de vorming van 

chloorcalium, dat sterk wateraantrekkend is, den wand voortdurend vochtig zou maken. 

Voorts wordt aangeraden lijnolievetzuur of wel bediend men zich tot het doodmaken van 

het cement van een ijzervitriool oplossing, die eveneens de alcalische bestanddeelen bindt 

en gelijktijdig onoplosbaar ijzeroxydehydraat afscheidt, dat de poriën van het cement af

sluit, terwijl men ten slotte zelfs door een schellak-oplossing op den muur te brengen deze 

met een ondoordringbare laag bedekt, en aldus de verf tegen vernieling tracht te 

beschermen. 

Van duurzame gevolgen schijnt echter geen dezer middelen te zijn, want de klachten 

over het na korten of langeren tijd verstoren der verflaag worden tot heden nog onafge

broken gehoord. Het is daarom niet van belang ontbloot de practische ervaringen mede 

te deelen van een vakman diejde genoemde middelen aan een grondig onderzoek onderwierp. 

Te dien einde werden op glas gegoten platen van cement aangebracht, die na ver

harding en droging (na twee k vier dagen) opgenomen en daarna op de gladde zijde na 

al of niet met een of ander middel behandeld te zijn, werden geverfd. De cementplaten 

werden, nadat de verflaag gedroogd was, ter vergelijking der verschillende behandelings

wijzen, aan de inwerking van de lucht en van water blootgesteld. De middelen die werden 

aangewend, waren: het behandelen der oppervlakte met zuren, lijnolie, schellakoplossing, 

ijzervitriool en een versch bereide oplossing van kiezelzuur. 

Wat de verflaag betreft bleek deze in alle gevallen duurzaam te zijn, wanneer de 

cement droog was, wat bij niet al te groote dikte der cementlaag reeds in eenige dagen 

bereikt was. Bij het bewaren van het cement onder water werd daarentegen de verf reeds 

spoedig vernietigd, evenzoo bij de eenigszins vochtig gehouden cementplaten. Het bleek 

daarbij dat het water met de alcalische bestanddeelen gemengd tot de verflaag doordringt 

en deze verstoort. Het behandelen met zuren heeft hierbij niet de gewenschte uitwerking, 

terwijl daarentegen bij het gedeeltelijk afsluiten der poriën de verf langer op het cement 

houdt. 

Blijkens de hierboven beschreven, zorgvuldig genomen proeven kan een cerhentpleistering 

die voortdurend of afwisselend aan vocht is blootgesteld, ook onder aanwending der ge

bruikelijke middelen, niet met olieverf bedekt worden. Daarentegen is dit mogelijk wanneer 

de cementlaag goed droog is en niet meer, van binnen uit, nat wordt. Hierbij moet de 

verflaag van dien aard zijn dat deze het indringen van vocht van buiten uit in de cement

laag belet. Gevels kunnen daarom steeds geverfd worden zoodra het cement vol

komen droog is. 

Van andere middelen die door denzelfden onderzoeker aangewend zijn om de duur-
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zaamheid der verf te bevorderen, heeft slechts de behandeling met waterglas voldaan 

Men kan deze zonder nadeel ook op de geheel natte cementlaag aanbrengen. Tot het 

verkrijgen van een goede verf, die men echter liefst versch gemaakt moet gebruiken, roert 

men het verfpoeder met wat water aan, daarna voegt men er, het met een drievoudig volume 

aan water verdund, waterglas aan toe. De verflaag verhardt na eenige dagen zoo volkomen, 

dat zij niet meer met de hand afgekrabt kan worden. Door het overstrijken met water

glasoplossing kan men de verf eenige glans verleenen. Als kleurstof mogen alleen kalk-

echte verven gebruikt worden. 

Het behandelen met waterglaskleuren verdiend reeds daarom aanbeveling omdat daardoor 

beslist een verhardende invloed op de cementoppervlakte wordt uitgeoefend. Een door

slaand bewijs haalt de door ons bedoelde onderzoeker aan van een cementvloer die 29 

jaren geleden werd gelegd en die gedeeltelijk met waterglas werd behandeld. Die ge

deelten vertoonen een dichte, spiegelende oppervlakte en teekenen zich reliefachtig tegen 

het overige deel van den vloer af omdat dit laatste door het loopen meer afsleet dan het 

met waterglas behandelde deel. 

D a k p 1 k. 

Zooals de bij deze aflevering ingelegde circulaire doet zien, is het aantal conserverings

middelen weder met een vermeerderd, en wel met dat, bekend onder den naam van dakpik. 

Of het middel nu wel nieuw is zullen wij in het midden laten. Vroegere jaren had men 

ook een bestrijkingsmiddel waarmede lood en zink overdekt, als onvergankelijk werden 

beschouwd. Dat middel geraakt buiten gebruik en nog treft men bij sloopwerken, enkele 

kapgedeelten aan, waarvan de overdekking blijkbaar daarmede is voorzien, ten minste in 

vergelijk van het andere is alles nog solide en toont het bovenvlak duidelijk de sporen 

dat die soliditeit verkregen is doordien weer en wind zijn buiten gesloten door een vrij 

ondoordringbare bestrijking. Dat belooft het dakpik op nieuw te zijn en is zoowel de 

praktische kennis als het grondig onderzoek door de firma de Jonge & Hoogbruin ingesteld 

een waarborg daarvoor. Wat geeft dat tal van voordeden. Waar dikwerf een kostbaar 

dak noodig is, want lood, zink of gegolfd ijzer tellen spoedig tot sommen; kan dat uit

gespaard door tijdig het aanwezige van de dakpik te voorzien, die alle schadelijke in

vloeden buiten sluit. Wij gelooven dan ook dat het middel een toekomst heeft en ver

wijzen gaarne naar de mededeelingen in de circulaire opgenomen waarin omtrent de 

toepassing alles te vinden is. 
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Bij de Platen. 

Villii 'l Huis de Wolf te Haren bü Groningen. 

Wij zijn in de gelegenheid gesteld een villa op te nemen in de noordelijke streken 

van ons land gebouwd en wel te Haren bij Groningen. Den heer S. Bakker te Harlingen 

maakte ons dit mogelijk. De plan-verdeeling doet zien dat na een geriefelijke indeeling 

is gestreefd. Ruime vestibule en trappen naar de etages, flinke afmetingen voor alle ver

trekken, allen voorzien van een raamverdeeling die uitzicht naar overal toelaat, terwijl 

terrassen en verandahs het meest bewoonbare deel gezellig omsluiten. Ook het uiterlijk 

van de villa geeft een aangenaam geheel te zien, elke gevel is door de verschillende 

sprongen van anderen vorm, waardoor veel afwisseling is verkregen, daarbij sluit de toren

spits zich goed bij alles aan. De verdeeling voor de plannen op de eerste etage is logeer

en slaapkamers, in het sousterrein keuken, mangelkamer enz. en ter beganen grond de 

woonkamer, eetkamer enz. 

T e n t o o n s t e l l i n g , H o t e l - en E e i s w e z e n te A m s t e r d a m . 
OUD-HOLLAND. 

Toen wij in onze vorige aflevering opname deden van de verschillende gebouwtjes 

die hunne voltooing waren genaderd was het ons voornemen, wanneer daartoe de gelegen-
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G r a c h t . 

Op de Gracht, naar een gevel te Utrecht. Op de Gracht. 
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Op de Gracht. 

motieven aan oude gebouwen 

ontleend, overigens gefanta

seerd. De Oud-Hollandsche 

luifel en de pothuizen leven er 

geheel in hun vergeten toestand 

op; terwijl hout en steenbouw 

voor eigenaardige afwisseling 

zorgt. Het houten geveltje 

met de beide pothuizen is het 

Vondelhuis. Zeer schilderachtig 

is het houten groepje op de 

hoek van de sluis i^eengesto-

ken. De beide andere tekst

figuren vullen aan wat nog 

op het Marktplein te zien is, 

waarmede wij hebben getracht 

onze inteekenaren een kijkje 

te geven in de nieuwe oude 

stad die te Amsterdam herrezen 

is. - Had de omgeving daar 

maar een schijntje opgeleken, 

het zou geen oude nieuwe stad 

geworden zijn, een toonbeeld 

heid zich aanbood ook het overige 

belangrijke van Oud-Holland in onze 

tekst op te nemen. Bij de onder

schrijving bestempelden wij op pag. 

69 de huisjes onderaan op de pa

gina geplaatst als behoorende tot 

het Marktplein, dat is echter zoo 

niet, zij vormen een deel van het 

grachtje dat tot het Marktplein toe

gang verleend. Dat grachtje evenals 

al de overige schetsen door den 

heer Th. Molkenboer genomen is 

zeer karakteristiek. De afbeelding 

geeft het met juistheid terug. — 

Van dat grachtje zijn ook de verdere 

geveltjes, het zijn meerendeels ge

veltjes saamgesteld uit verschillende 

Op de Sluis. 
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Marktplein. 

van verval en naargeestigheid. Heeft menig oud 

gebouw ons geleerd dat het de tijd kan weerstaan, 

de nieuwe stad en het is een geluk er voor toont 

nu reeds zooveel verzuchtingen, dat het wellicht 

mogelijk is dat het zien van al die vormen bij her

bouw herinnerd wordt. — Doch wij leven in een 

tijd dat de Oud-HoUandsche architectuur die als 

om strijd werd nagevolgd, weder in het vergeten-

boek raakt om te worden opgevolgd door een 

periode die hare vormen aan alle tijdperken ont

leend. 

Practische wenken aangaande schoorsteonopzottcu. 

Daar opzetten voor schoorsteenen een belang

rijk productie-artikel voor gieterijen kunnen zijn 

wanneer zij goed worden vervaardigd, zullen wij 

in het kort de voorwaarden nagaan waaraan zij 

moeten voldoen. Marktplein (Naar het huls te rociwyk) 

Een schporsteenopEet moet uit drie deelen bestaan, die zonder schroeven en dergelijke 
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hulpmiddelen doch door eenvoudig in elkander schuiven bevestigd worden. Het 

benedendeel bestaat uit een ronde of vierkante buis, die in den schoorsteenkop gezet 

wordt. Wegens de verschillende wijdten der gebruikelijke schoorsteenen moet het 

gedeelte voor zoover het in den schoorsteen ingelaten wordt, verschillend zijn: rond, recht

hoekig (een veel voorkomende maat is 15 x 20 cM.) of vierkant. Wat de bovenste helft 

betreft, zou dit onderstuk het best rond te construeeren zijn, en wel op een enkele maat, 

zoodat slechts een enkel model voor het midden- en bovendeel noodzakelijk werd. Het 

onderstuk moet een schuin afloopenden kraag hebben, dat als afdekking van het muurwerk 

dient en van gaten voorzien is om met behulp van gegalvaniseerd draad en haken in 

het metselwerk stormvast te worden bevestigd. Het middendeel van den opzet is een 

mantel van grootere middellijn dan het onderstuk. De vorm is niet van groot belang; 

hij moet echter den trek bevorderen, die ongeveer de gedaante van den bekenden Wol-

pert'schen opzet hebben. De bevestiging van het middendeel op het onderstuk is het 

eenvoudigst wanneer zij over elkander kunnen geschoven worden; wat geen bezwaren 

voor de constructie oplevert. Het bovendeel moet een dakvormige plaat zij n, die omgelegd 

moet kunnen worden om den schoorsteen van boven af te kunnen schoonmaken, In het 

oog te houden is verder dat alle wanden dun genomen moeten worden, dat voorts in den 

regel voor vrije daken ook een geringe hoogte, ongeveer 30 cM boven het muurwerk van 

den schoorsteen, voldoende is en daarom het gewicht niet meer dan 25 tot 30 K.G. of 

zoo mogelijk nog minder moet bedragen. Wanneer het hierbij gelukt den prijs op ongeveer 

6 è, 8 gulden te brengen, kan het artikel algemeenen afzet vinden. 

Een n i e u w e v e r v a a r di g i u g s w ü z e Tan c e m e n t . 

De Duitsche vakbladen deelen een verbeterde bereidingswijze van cement mede. Deze 

bestaat bij Portland-cementen in hoofdzaak hierin dat de tot een bruikbaar cement ver-

eischte chemische bestanddeelen: kalk, kiezel- en pijpaarde, door het gebruik van geschikte 

stoffen in de goede verhouding in het cement gebracht worden. Deze ruwe materialen, 

meestal kalk en leem, moeten eerst worden gedroogd, gemalen en gemengd, daarna be

vochtigd en in geschikten vorm gebracht. De aldus vervaardigde ruwe blokken worden, 

na eerst gedroogd te zijn, aan een zeer hooge temperatuur blootgesteld en uitgegloeid. 

Daarna worden zij fijn gemalen en leveren aldus na nog eenige mechanische bewerkingen 

te hebben ondergaan, het Portland-cement, 

Het vervaardigen van een^goed cement naar dit beginsel kan nu geschieden door de 

materialen die de noodige chemische bestanddeelen bevatten in de goede verhouding te 

mengen, in een smeltoven te brengen en te smelten. Wordt voor deze bewerking een 

schachtoven gebruikt zoo kan de productie zonder oponthoud voortgezet worden en de 

slakken voortdurend verwijderd worden, In de hierbij ontstaande vloeibare massa is de 

vermenging der voor een goed cement benoodigde bestanddeelen op de eenvoudigste en 

meest volkomen wijze geschied en worden alle gebreken vermeden, die door ongelijk of 
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te zwak branden aan het Portland-cement kleven. Tot het volkomen uitsluiten van in 

werking tredende chemische bestanddeelen, evenals voor het gemakkelijker fijnmalen wordt 

de uit den oven vloeiende massa in stroomend water geleid en aldus gekorreld. De aldus 

gekorrelde massa (cementkies) wordt gedroogd, daarna gemalen en geeft een in elk op

zicht goed en overal gelijkmatig cement. 

Wij wagen den vraag of het werkelijk mogelijk is het cement aldus in vloeibaren 

toestand te krijgen. Tot nog toe behoorde dit tot de onmogelijkheden want, zooals be

kend is, heeft Portland-cement een nog hooger smeltpunt dan platina en veel hooger dan 

smeedijzer. De uitvinder rept met geen woord van de wijze waarop hij de mass'a smelt 

Kan een onzer lezers ons uit eigen ervaring hieromtrent iets mededeelen? 

D o O ii (1 - H o 11 a ii (1 s G h e. m o l e n . 

Doordien onze vorige aflevering geen ruimte meer overliet zijn wij verplicht geweest 

het navolgende voor dit nummer te bewaren. Wij hadden dit als laatste woord in deze 

willen doen gelden, toen echter Haal op de vang: dat eveneens hieronder volgt de serie 

kwam vermeerderen. Wij plaatsen alzoo beiden vertrouwende hiermede alle eer aan het 

onderwerp bewezen te hebben waarover de opvattingen nog al uiteenloopend zijn. 

Geachte Heer Redacteur! 

Met belangstelling hebben wij de stukken, voorkomende in het »Vademecum der 

Bouwvakken" van 14 Februari, 14 Maart en 28 Maart jl., over Amerikaansche en Oud-

Hollandsche windmolens gelezen. Het verschil in mededeeling over de windkracht van 

Hollandsche molens heeft zeer zeker onze aandacht getrokken. Deed het ons goed te 

lezen, dat de heer Duyvis onze windmolens tegenover de Amerikaansche in bescherming 

nam, minder aangenaam was ons de lezing van den heer W. van der Oord van Lambertsschaag. 

Hoeveel windkracht een molen wel zou kunnen voortbrengen is zeer moeilijk te be

palen : dit kan, bij voldoenden wind. voor een molen, sterk gebouwd en goed geconstrueerd, 

wel tot 80 k 90 pk. gebracht worden. Een reden alzoo, waarom wij ons geheel aan de 

zijde van den heer Duyvis plaatsen. 

In onze streek, de Zaan, de bakermat der Oud Hollandsche windmolens; heeft men 

zich gedurende de laatste 2 a 3 honderd jaar er op toegelegd, de molenwieken zoo te 

maken, dat de drijfkracht zoo productief mogelijk wordt; iets wat buiten de Zaanstreek, 

wat de ervaring ons geleerd heeft, zoo bitter slecht toegepast wordt. 

Zooals wij reeds mededeelden, scharen wij ons aan de zijde van den heer Duyvis, 

hetwelk ook uit het volgende voldoende blijken zal. Nog behoort onze streek tot het 

land der molens en wel molens van verschillende constructie en die een groot verschil 

van windkracht noodig hebben. De molens, welke den meesten wind behoeven zijn ten 

onzent de gerst-pelmolens. En hierbij zien wij al dadelijk de kracht onzer molens. Voor 
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ongeveer twintig jaar zijn hier proeven genomen met een gerst-pelmolen, ten einde te 

weten, hoeveel kracht er noodig was, om dezen door stoom te drijven. Die proeven be

wezen, dat een pelmolen, in zijn zwaarsten gang, 60 pk. behoeft en thans bevestigen 

onze stoompellerijen volkomen de waarheid van het bovenstaande. Bedoelde pelmolens 

hebben wieken van 26 M lengte. 

Een ander bewijs hebben wij in onze oliemolens. Thans bezit onze streek o.a. een 

dergelijke molen gedreven door een motor van 18 pk. en wij geven U de verzekering, 

dat die machine daar genoeg aan heeft. Even verder staat een dito-molen, door wind

gedreven met het dubbele werk in zich en zeer zeker is onze bewering niet overdreven, 

wanneer wij dien molen, bij een goeden wind, 3 x 18 pk. = 54 pk. toekennen, alzoo 

3 maal zooveel als bovenbedoelde door een motor gedreven. Deze bewering grondt zich 

inzonderheid hierop, dat genoemde molen bij een matigen wind met zijn dubbel werk 

toch zeer gemakkelijk werkt. 

Ook over de windkracht van watermolens, alweder door de ervaring geleerd, kunnen 

wij op goede gronden bewijzen, dat de windkracht onzer molens, — welke door den heer 

Van der Oord aangegeven was naar aanleiding der werken van den heer Huet, waardoor 

wel theoretisch maar practisch zeer zeker het beweren van den heer Duyvis niet weerlegd 

werd, — dat de windkracht onzer molens stellig boven die der Amerikaansche staat, zoodat 

wij met volle overtuiging de meening van den heer Duyvis bij deze onderschrijven. 

Met beleefde dankzegging voor de plaatsing, 

Hoogachtend, 

UEd. dw. dienaren 

Gebrs. VREDENDUIN, 

ZAANDIJK. 

H a a l op de T a n g ! 

LAMBERTSCHAAG, 22 April 1895. 

Geachte Heer Redacteur l 

Ond^r het opschrift: »de molen maalt nog", komt de heer P. M. Duijvis, werktuig-

kundig-ingenieur, op tegen mijn ingezonden stuk, voorkomende in Uw »Vademecum der 

Bouwvakken'' van 28 Maart 1.1. 

Vergun mij hierover nog een en ander in het midden te brengen. Dat de heer 

»Duijvis" mijne conclusie niet deelt, was te verwachten; onze gevoelens loepen op dit 

gebied ontegenzeggelijk ver uiteen. 

Toch kom ik op tegen de bewering van ZEd. als zou ik mijne eigene meening eenigs-

zins weerspreken, omdat ik van meening ben dat 20 paardekrachten moet aangemerkt 

worden als maximum van arbeidsvermogen, en ik daarop de aanhaling laat volgen uit 

het werk van den heer ^Huet", betrekkelijk het vermogen van eenige molens, waaronder 
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dan de meest vermogende, en deze wordt geacht een der volmaakste schepradmolens te 

zijn, 24,34 paardekracht ontwikkelt 1 

Omdat een van die meest volmaakte der schepradmolens nu ruim 4 paardekracht 

gaat boven het door ons geachte maximum, daarom is nog niet gezegd, dat ook wij van 

meening zijn dat 24,34 paardekracht nu eigentlijk het maximum isl 

Dit is, de heer Duijvis houde het ons ten goede, geene logische gevolgtrekking 1 

Wij deden deze aanhaling, omdat zij vrij wel overeenkomt met onze ervaring en ge

schreven is door een man als den heer »Huet", op wien wij ons beroepen, op gevaar af 

van te hooren, dat wij toch weer niet in alles precies hetzelfde denken en ervaren, als 
deze autoriteit 1 

Waar wij dus het vermogen aangeven, van den molen aan den Kortenoord, tot in 

honderdste paardekrachten, geven wij alweer niet onze —, doch eens anders waarneming. 
Wij hadden er gevoegelijk de onderdeden kunnen affaten, te meer daar wij het wagen 

te betwijfelen of men tot in honderdste paardekrachten zulks nauwkeurig en naar waarheid 

kan constateeren 1 

In de hoofdzaak, de capaciteit van een Oud-Hollandschen molen, staan wij echter vrij 

wel op ééne lijn en oneindig veel nader tot elkaar dan tot den heer duijvis" met zijne 
100 paardekrachten 1 

Om nu echter een afdoend bewijs aan te voeren voor de door ons voorgestane meening, 

wenschen wij ons te beroepen op het stoomgemaal van het Waterschap »De Vier Noorder 

Koggen", met zijne naaste omgeving. 

Dit stoomgemaal kan een vermogen ontwikkelen van 76 W.P.K. Tien vijzelmolens 

van 26 tot 28 meter vlucht en vijzels van 1,80 meter diameter, malen het water tot een 

maximum hoogte van 2,65 meter op een besloten boezem. Het stoomgemaal werkt met 

2 schepraderen van 7 meter middellijn, en schoepen van 2,56 meter breedte en voert het 

toegemalen water hoogstens i meter op. 

Wanneer wij hier nu bijvoegen, dat het stoomgemaal bij de hoogste opmaling in 

staat is om den waterstand in den boezem ieder uur nog 4 ^ 5 centimeter te verlagen, 

niettegenstaande het bij sterken wind en met volle zeilen zooveel mogelijk aanvoeren der 

10 molens, dan is hieruit, dunkt ons, zelfs voor een leek te begrijpen, dat het maximum 

vermogen dier groote molens niet meer bedraagt dan 76/10x2,65 = 20,14 paardekracht. 

Kan de heer »Duijvis" zich hiermede niet vereenigen, dat hij dan geene zijwegen 

bewandele, maar zich tot de hoofdzaak blijve bepalen 1 
U, Mijnheer de Redacteur dankzeggende voor de plaatsing: 

Hoogachtend, 

W. VAN DER OORD, 

Opzichter der »Vier Noorder Koggen." 
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Bij de Platen. 

O n t w e r p T a n e e n e v i l l a 

door W. J. BEANDTS. 

De ontwerper heeft wat voor een landelijke woning vereischte is, getracht veel 

afwisseling te verkrijgen door voor- en achterwaarts springende gedeelten en is daarin 

zeer goed geslaagd. Ook de afdeeling der overstekende kapgedeelten werkt daarin gunstig 

mede, zoo ook de uitgebouwde serres. Toch is het geheel op weinig kostbare wijze 

versierd en moet vooral de hoofdvorm voldoen. 

TJit den Vreemde. 

S y n a g o g e t e L ii u e b u r g. 

In den kerkbouw in Duitschland is den laatsten tijd, wat die van den Hervormden 

eeredienst betreft, een merkwaardig streven op te merken om zoowel in grondvorm als 

bovenbouw een zelfstandig karakter weer te geven. Hoewel een bepaalde stijl om de 
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kerken in te bouwen, Zooals ons uit den merkwaardigen tijd der Gothiek is overge 

bleven, nog niet is verkregen en onze onrustige eeuw ook wel niet zal opleveren, zoo is 

toch het streven om naar 

bepaalde gegevens vooral 

voor de indeeling te werken, 

algemeen te bespeuren. Onze 

tekstfiguur geeft een kerk 

van geheel andere strekking. 

Het is een synagoge voor 

de stad Lüneburg. 

Waar veelal de vormen 

voor dergelijke bouwwerken 

ontleend worden aan de mo

tieven ons van het Ooster-

sche volksleven overgeble

ven, zoo gaat de bouwmees

ter hier een geheel anderen 

weg uit en herinnert aan de 

Gothiek. Wij ontleenen tot 

verduidelijking het navol

gende aan de omschrijving. 

Gedurende de jaren 1892— 

1894 is men met den bouw 

bezig geweest. De hoofdas 

loopt van het Westen naar 

het Oosten. Op een geheel 

Voorgevel. vrij terrein, rondom door 

tuingrond omgeven, is de 

kerk opgetrokken, zoodat 

iedere gevel zichtbaar is. 

Het plan wijst voor het 

ruim, dat een kruisvorm 

heeft, 100 zitplaatsen aan 

voor mannen in het mid

den en de overigen ter 

zijde. De koepeloverdek

king boven dat ruim is 

20 M. hoog. De gaande

rijen bestemd voor de 

vrouwen zijn in de beide 
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zijbeuken aangebracht. De verlichting is zeer 

gunstig door de beide drielichten onder de gaan

derijen, daarboven door roosvensters en uit het 

koepeldeel door kleine raamopeningen. Deze 

allen van kathedraalglas voorzien, geven aan 

het geheel een hoogst aangename verlichting. 

De hoofdingang is een zeer groote ruimte, 

waardoor men in het portaal komt, waar naar 

wederzijden kleedkamers zijn aangebracht. De 

toegang tot de gaanderijen gaat uit den hoofd

ingang, de verdeeling is daar gelijkelijk als 

beneden. 

Aan de versiering van het inwendige voor 

het decoratieve gedeelte is veel zorg besteed. 

De gezamenlijke bouwkosten bedroegen onge

veer vijftig duizend gulden. 

E l e c t r i s e he T e r l i c h t i n g yan spoor 
t r e i n e n in F r a n k r y k. 

Sinds eenigen tijd zijn in Frankrijk bij 
wijze van proef spoortreinen electrisch verlicht Doorsnede, 

om de voor- en nadeelen en de kosten van dit systeem na te gaan. Men heeft twee 

systemen beproefd. Bij het eerste heeft elke wagen zijn eigen electriciteitsbron, zoodat 

hij naar verkiezing uit den trein kan genomen worden zonder de verlichting der andere 

wagens te onderbreken. De stroom wordt in dat geval door accumulatoren geleverd, die 

in den wagen of daaronder aangebracht zijn, terwijl ook primaire batterijen tot dat doel 

beproefd werden. Bij het tweede systeem heeft men dynamomachines aangewend, door 

een der assen van den bagagewagen gedreven. Dit maakt het tijdelijk gebruik van ac

cumulatoren noodig voor den tijd dat de trein stil staat. Dit systeem is gedurende een 

vol jaar bij de »Zuid-Expres" van de Internationale Wagons-Lits-Maatschappij met succes 

gebruikt; het eigent zich in het bijzonder voor treinen, die lange afstanden afleggen, zonder 

uit- of inkoppeling van wagens. Laadstations zooals het eerste systeem noodig heeft, 

hetwelk de Paris-Lyon-Meditterannée-Maatschappij en de Oost- en Noorderspoorweg beproefd 

hebben, vervallen hier. 

De Paris-Lyon Meditterannée heeft 50 wagens van gloeilampen — twee in elke coupé 

— en accumulatoren van 12 cellen, voorzien. Deze wagens worden gebruikt op treinen 

die van en naar de voorsteden loqpen. De beide in elke coupé aanwezige lampen zijn 

zoo ingericht, dat wanneer de eene, door de een of andere oorzaak mocht uitgaan, de 
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andere dadelijk automatisch wordt ingeschakeld. De accumulatoren worden in een at 

zonderlijk laadstation aan het Parijsche eindstation geladen en elke batterij is berekend 

voor een verlichting van 30 uren. Het resultaat van dit systeem van verlichtmg is tot 

nog toe gunstig geweest en de proef wordt nog het volgend jaar voortgezet. 

' De Oosterspoorweg-Maatschappij, die een proef met chroomzuur-cellen genomen heeft, 

is eveneens tot het systeem van accumulatoren overgegaan, daar de primaire batterijen 

in het gebruik veel kostbaarder bleken. 

Bij de Noorderspoorweg-Maatschappij heeft elke wagen een accumulatoren batterij van 

16 cellen, wier lading voor 32 uren berekend is. Elke coupé heeft een lamp, wier licht

sterkte verschillend is, maar niet minder dan 6 kaarsen is. Treinen, die geheel volgens 

dit systeem verlicht zijn, rijden regelmatig tusschen Parijs en Rijssel. 

De Westerspoorweg-Maatschappij neemt proeven met Meritens' batterijen, maar het 

onderhoud daarvan blijkt bezwaarlijk en kostbaar. 
De Parijs-Orleans-Spoorweg-Maatschappij en de Fransche Staatsspoorwegen beproeven 

chroomzurebatterijen. 

Te zamen genomen schijnt toch de electrische verlichting - voor zooveel men daar-

over thans kan oordeelen - n i e t het gevolg gehad te hebben dat men ervan verwachtte. 

De kosten zijn driemaal zoo hoog als die der tot nu toe gevolgde olieverlichting. Üe 

Fransche proeven bevestigen die, welke in Engeland genomen zijn, waar de electrische 

verlichting van spoortreinen ook geen veld wil winnen. 

Ten opzichte der accumulatoren wordt algemeen ondervonden, dat zij door het schudden 

van den trein lijden en de platen sterk worden aangegrepen. Voorts wegen accumulatoren 

zwaar, het laden vereischt tijd en kan slechts op bepaalde stations plaats hebben. Dynamo 

machines daarentegen hebben weer het bezwaar dat zij voor veranderlijke snelheden van 

den trein zoo moeten worden ingericht dat zij steeds een constanten stroom geven, terwijl 

het onderhoud met de meeste zorg moet geschieden. Voor de electriciteit dus het tot 

nu toe gevolgde systeem om oliegasverlichting (Systeem-Pintsch) verdrongen heeft, zal dus, 

. blijkens het boven medegedeelde, nog wel eenigen tijd duren. 

W o o n h u i s t e B e r l i n . 

Wij zijn een enkele maal reeds in de gelegenheid geweest, omtrent eenige woon

huizen in den laatsten tijd te Berlijn gebouwd, het een en ander te kunnen mededeelen. 

De tekstfiguur vermeerdert dat aantal op hoogst gunstige wijz.. Waar te Berlijn veelal 

de barockstijl wordt toegepast, de meest onzinnige versieringen op elkander worden ge-

stapeld, om op die wijze een kunst te leveren, die juist door te veel te willen geven mets 

belangrijks oplevert, daar maakt de gevel van dit ontwerp niet alleen een groot verschil 

mede, maar is juist door zijn eenvoudige versiering en vol afwisseling gedachte indeelmg 

van waarde. Het is een fraaie gevel die door den kop aangenaam wordt bekroond en 
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Woonhuis te Berlijn 

waarin de Oud-Duitsche motieven weder 

geheel opleven. Juist wat steden als Neuren

berg en zoo vele anderen zoo behagelijk 

maakt, de verschillend eigenaardig ge

dachte verdeelingen van den gevel, den 

afwisselenden vorm van lichtramen, de 

zoo massief gedachte balkons, die geroepen 

zijn de reis door eeuwen mede te maken 

worden aan dezen gevelbouw. teruggevon

den en komen tot recht door de kleur

schakering die aan de verschillende mate

rialen eigen is. Het huis is gelegen aan 

de Flensburgerstrasse en is een ontwerp 

van den metselaar Baesell, die voor het 

esthetische gedeelte van den gevel zich van Plan. 
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de hulp der architecten Solf en Wichards verzekerde. Daardoor ook heeft de gevel de 

meeste waarde verkregen. De plannen, wij hebben daarvan een der verdiepingen overge-

nomen, zijn gelijk aan die welke de meeste Duitsche huizen eigen is en waar weinig 

verUchte gangen gewoonlijk geen aanbeveling tot navolging zijn. Het is ons dan ook 

meer te doen om den gevel waarin inderdaad groote verdiensten is vervat. 

H o o f d s t a d b e r l o h t e n . 

Amsterdam staat voor een woeligen zomer. Dank zij de wereldtentoonstelling zal het 

vreemdelingenverkeer sterk toenemen, de hotels, restaurants, bierpaleizen enz. er goed 

bij varen, de overig neringdoenden wellicht slecht, maar er zal verkeer zijn en waar dat 

is blijft gewoonlijk wel wat hangen. De tentoonstelling zelf nadert meer en meer het 

volledig en die uitgepakt zijn, deden dat op echt grandiose wijze. Frankrijk neemt er 

den voorrang in en wij stellen ons voor op alles wat daar is meer uitvoerig terug te komen 

het verdient het ten volle. Ook Nederland heeft zeer goede inzendingen, en waar het nu 

een manie schijnt te zijn de tentoonstelling die veel tegenspoed en tegenkanting onder

vond, te sloopen voor zij doel treft daar willen wij hierop die uitzondering maken, dat wij 

vertrouwen wanneer alles voltallig is, in de geest waarin men in bezig is, «en merkwaardig 

geheel bijeen is gekomen. Italië en Oostenrijk beloven veel en zeker zal het te laat vergoed 

worden door wat de inzendingen er doen zien. Wat de kermis aanbelangt die het geheel 

steunt, want dat schijnt zoo te moeten zijn, het spelende leeren, schijnt ook de ouderen 

noodig, die is inderdaad goed georganiseerd en wanneer des avonds de tallooze lichtjes 

een tooverachtig aanziefa leveren, dan ontglipt den grootsten mopperaar den uitroep, dat 

het werkelijk met smaak en oordeel is gegroepeerd. De bouwmeester Evert Breman, die 

zich in korten tijd van een reuzentaak kweet, verdient alle waardeering, want zijn goed 

oordeel en smaak geeft velen de gelegenheid daarvan te genieten. Dat is zooveel te aange

namer, waar wij zien, dat een der bouwwerken van dien bouwmeester, slechts enkele jaren 

oud, reeds veroordeeld is. Het is bij de Munt een hakken en houwen dat menigeen zou 

benauwen. De moker klopt lustig op wat slechts kortstondig bestaat. Aan het hotel 

Rondeel valt de arbeid door den architect Ed Cuypers nog voor luttele jaren gesticht 

en de vlootvoogden die den gevel aan den waterkant sieren, staan op het punt om ont

troond te worden, 't Was begrijpelijk, waar voor- en zijgevel zulke weinige samenhang 

had, waar oud en nieuw verbonden werd zonder eenige andere verwantschap tot elkander, dan 

alleen de inkassing van het muurwerk, dat de bouwmeester die den nieuwen bouw moet 

daarstellen het een met het ander veroordeelde, vooral ook omdat het nieuwste meer deed 

denken aan een hoogst noodige verfraaiing der oude en blijvende inrichting, waardoor de 

strenge eenheid er in gemist werd, die aan oorspronkelijke ontwerpen eigen is. Maar dat 

de Verzekerings Bank sloopt, wat pas bestaat en verre van onredelijk is, dat zou ons doen 

gelooven dat dergelijke banken gemakkelijke geldwinningen zijn en over zulke her

scheppingen niet lang behoeven te denken Wanneer de bijbouw in vereeniging met het 

bestaande was vervolgd dan had het zaakje goed kunnen zijn. Nu zal de bouwmeester 

Berlage er een ander paleis stichten. De mare aUeen dat Berlage aan het werk gaat 
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verheugd, omdat wij in hem een der jongere bouwmeesters begroeten, zeker met het 

meest geniale talent toegerust. Berlage's werk op het Damrak is een monument, koud voor 

velen, maar eeuwen tartend en toch versierd alleen waar het noodig is, een arbeid die door 

hen die de kunst liefhebben wordt gewaardeerd. Zal het ook hier zoo zijn. Juist dat is 

de vraag. Niet iedere greep is gelukkig. Voor al het materiaal werkt bij ons vak mede. 

Soliede en massieve materialen vestigen monumentaliteit en hoewel metselsteen inheemsch is 

ons materiaal is, soliede bovendien, is toch die opeenstapeling van kleinigheden niet in 

staat altijd te imponeeren. Berlage riep hier nu den baksteenbouw te hulp. De vormen van 

het geheel zijn breed. Men zou zich in Amerika gelooven bij de beschouwing van dien 

gebakken reus. Maar toch het komt ons voor dat de massa koud zal zijn en een massa blijven 

die niet die ernst vertoond die het gebouw op het Damrak eigen is. Dan zal de vraag 

zijn of de kleinzielige versieringen van het oude, voor de omgeving niet beter van nut 

waren dan de grove vormeri van het nieuwe. Wij vreezen er voor. Waar wij geenerlei 

oordeel ons willen aanmatigen tegenover den ontwerper, die wij zoo gaarne in al zijn 

verdienstelijke opvattingen volgen, daar gelooven wij toch dat de Verzekerings Bank faalt 

in die verzekering, waar zij rekent zich van het schoon der toekomst voor die omgeving 

eigenaar te hebben gemaakt. Wat zal de Munttoren zich benepen gevoelen wanneer hij 

de beiden torentjes op den steenen berg toelacht, zoo grillig en coquet, tegenover de 

vormen van een »daar sta ik". Mogelijk verdwijnt de goede Munttoren door den tijd uit 

angst, want er zullen later stemmen zich verheffen die zeggen dat zulk een torentje niet 

bij de kolossale omgeving past. Het zal ons verheugen als wij dwalen. Nu wij toch 

aan het sloopartikel zijn, even teruggezien op de matrone die de kunst vertegenwoordigt, 

»De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst." 

Wanneer men het verslag doorleest en ziet dat het ledental is teruggeloopen van 

S8i op 554, terwijl de 581 een slecht saldo is, van een vroeger veel grooter aantal, dan 

moet wanneer men de maatschappij lief heeft zooals wij, met angst de toekomst tegemoet 

gezien worden. Nu wil men een bepaling vormen om de afdeehngen door gewijzigde contri-

butien aan te sluiten, en gaat alles door; wij gelooven niet te bout te zijn met de voor

spelling »na 2 jaar kwijnen de afdeelingen die toch al dikwerf een zorgvol leven hebben 

geheel weg. Men maakt ze ten eenemale onmogelijk. De Maatschappij doet wanhopige 

pogingen tot behoud, beter ware het geweest de afdeelingen gemakkelijk toegankelijk te 

laten voor een ieder en hun als kinderen de moeder te laten steunen. 

Nu is men bezig de een met de ander op stal te zetten. Daarom juist is het denk

beeld door Rotterdam uitgesproken om de voorzitters der afdeelingen in de Maatschappij 

als bestuurders op te nemen een raad die gehoord mag worden. Wat kan gedaan om 

den band te versterken moet geschieden en zouden wij de benoeming van den heer 

Posthumus Meyjes, alhoewel deze zich niet verkiesbaar stelt, zeer toejuichen. 

Doch daar is een strooming die anders wil en de tijd zal leeren in hoeverre dat de goede 

richting is, maar de belangstelling noodig tot instandhouding van iedere zaak, de feiten 

wijzen het aan, is niet vermeerderd, dan past voorzichtigheid vooral met hervormingen 

te meer daar de laatste jaren niets dan hervormingen zonder beterschap gaven. 
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K u r k s t e e n o n en p l a v u i z e n . 

m S m een ^ ^ ^ ^ f ^ Z Z ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

l e f t H t Luw d er valt'nog niet veel van te zeggen hoe de .esultaten zi n. waar 
he Ï i s toegepTst. Dit is echter zeker dat in Frankrijk waar de fabricage plaats heeft b , 
de firma T Pu os & Co. te Marseille de aflevering dagelijks sterk toeneemt, wel e n 
L L dat archTecten en bouwondernemers het goede er van op prijsstellen. Het zyn 
steTen en plav n u i t kurkafval gemaakt. Deze kurkafval wordt fijn gemalen met tot 

T r m L tot een korrelige massa. Die massa wordt door een verbindingsmiddel ver-
L t g d r ^ l 1 dat h ^ zeer goed geheel blijft vormen. De firma Sandberg heeft 
daar steenen van, die onbreekbaar zijn en menig metselsteen moet het afleggen tegen de 
vasAoudende deugd dezer kurkmenging • maar dat is het zwaartepunt met - H e * 
Iwaartepunt is hifr juist het gewicht, en dat is zoo lutte dat een ^ - n d - n de 
kurksteenen opgetrokken geen gewicht heeft. Maar bovendien, men weet kurk is weinig 
b ndbaar. de'lurksteenen hebben die eigenschap aangenomen, en aan ^ t vuur Hoot-
L t e l d schroeit de wand maar dooft overigens. Een steen van den vorm 6 X 12 X 22 
weeg 380 ^cht . dat is 6 maal lichter dan den gewonen steen, daarbij hebben zij eengroot 
r e L n d s I r m o g e n . Bovenal echter is het materiaal droog, en neemt geen vocht aan 
" c h t g e bevloeringen kunnen door kurk afgesloten worden daar deze de voch me 
Inemen . Muren dus die uit dergelijke steen zijn gevormd blijven droog, terwijl het 
teeeliik een uitnemende afsluiter is voor koude, geluid enz. 

De plavuizen kunnen op tweederlei wijze gebezigd, om de vloeren te dekken, dat 
w-l Z i n ter afsluiting onder houten vloeren, die op drassigen bodem liggen; ook 
^ n n e n ^ r a a n g e w t d Jfrden voor plafonds. Op regelwerk verbonden kunnen zij naast 
elTander gespijkerd en bestreken worden met specie waardoor een geheel afgesloten plafond 
ve rk regnTod t . Vooralin gehoorige gebouwen een welkome oplossing. Doordi- de 
korrd «e r grof is. kan de specie zich daar goed indringen en is he mogehjk op die 
S tot een geheel andere samenstelling te komen. De plavuizen zijn 40 X 20 x 3. 
wyze tot een gen ^ ^ I 2 _ I S _ I O i n d e M 2 . Demetselsteenen 

Taan « 3 8 vl'n tn de M2 De steenen en plavuizen kunnen op aUerlei afmetingen gemaakt 
worden wat voor plavuizen zeer gewenscht is. De 1000 steenen komen ongeveer op 
T L co de p l a v u i l op f 97. ongetwijfeld zullen alle verdere inlichtingen gaarne door 
de firma Sandberg worden verstrekt en denken wij nader hierop nog eens terug te komen. 
Voor het oogenJik gelooven wij dat het materiaal voor vele doeleinden geschikt is. 

Xlgemeene Calalcrns der firma HefleuDrock. Haselager & Co., Koningsplein, Amsterdam. 

De serie catalogussen is in den laatsten tijd weder met een belangrijke vermeerderd. 
S e bovengenoemde firma zond er een de wereld in, belangrijk om de groote ver-

« ^ i d L h e i d daarin aangegeven, tourniquets, schrijfmachines, bureaux daarvoor, cimder-
bureaux ^ a l S vormen' en oneindigheid van berging, bureauxstoelen, bnevenkasten 
en W j geven onze bouwmeesters in overweging bij het inrichten van kantoorgebouwen 
ï c h met den iuhoud der catalogus in kennis te stellen, die een zeer goeden wegwijzer 
vormt. 
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Bij de Platen. 

Woonhuis te Amsterdam aan het Sarphatlpark, 

door L. HABTOGt, 

Niet altijd bestaat er gelegenheid, al is de wil van den bouwmeester ook nog zoo goed, 
om aan een woonhuis een sierlijken gevel te geven. Dat geeft echter nog geen aanlei
ding om het voetspoor der eigenbouwers te volgen, die er dan maar leelijk op los bouwen. 
De bouwmeester L. Hartog, van wien wij reeds meermalen teekeningen ter opname 
ontvingen, verkeerde in dit geval. 

De gevel echter, die door groote eenvoudigheid zich kenmerkt, is, wat hoofdvorm 

en indeeling betreft, echter zeer goed, waardoor het een aanvult wat het andere doet 

ontbreken. Het is een van die woonhuizen die velen bevredigt en die bij de keuze aan 

soliede materialen, hun goede karakter behouden. De indeeling laten wij als tekstfiguur 

volgen en wel het plan beganen grond en eerste verdieping. 
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Uit den Vreemde. 

Een E n g e l s e l i k e r k g e b o u w . 

Een kerkgebouw van niet zeer grooten omvang geeft de tekstfiguur te zien. Het is 

een ontwerp van den bouwmeester Eduard Hodkinson, zeer eigenaardig vereenigt zich 

Plan beganen pond en eerste verdieping van een Woonhols te Amsterdam aan het Sarphatipark. 

hier de baksteen en houtbouw, zooals dat bij de Engelsche architectuur meermalen wordt 

aangetroffen. Hoewel de versieringen zeer spaarzaam zijn gekozen, doet de vorm van 
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het geheel zich in al zijn eenvoud bijzonder goed voor en is wel in overeenstemming 
met het landelijke plekje waarvoor de stichting bestemd is. Het is een goede type voor 
een eenvoudig dorpskerkje. Zeer opmerkelijk is het, hoe gering de toegangen zijn. Deze 
bepalen zich tot slechts een en wel daar waar de houten overkapping zich aan den 
zijgevel vereenigt. 

EEN E N G E L S C H K E R K G E B O U W . 

De toren, tevens voorgevel, is op zeer gemakkelijke wijze geconstrueerd. Door den 

voorsprong gevormd wordt het achterdeel door een boog gesteund en geeft dit het aanzien 

alsof het schip zich tegen een op zich zelf staanden toren aansluit. 

Rapport oyer het onder is tot opleiding T«n bouwkundig Ingenieur (architect) aan de 

Polytechnische school te Delft. 

De regeling van het onderwijs aan de Polytechnische school voor zooverre dit den 

werkkring betreft van den architect heeft in den laatst verloopen tijd de aandacht van 

vele bouwkundigen getrokken. Opmerkelijk is het dat op verandering van dat onderwijs 

juist het meest wordt aangedrongen, door hen, die hunne opleiding aldaar genoten, en 

die nu voor de loopbaan geplaatst, ervaren en beseffen dat er leemten zijn die moeten 

aangevuld worden. De afdeehng Gravenhage van de Maatschappij tot Bevordering der 

Bouwkunst, nam gedurende de wintermaanden de zaak degelijk ter harte, zij verdient 
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waardeering voor de hoogst ernstige wijze waarop door haar het onderzoek geleid is en 

daarvan een rapport uitgebracht, dat ongetwijfeld voor de bouwkunst in Nederland van 

groote waarde is. Dat rapport dagteekenende van Maart 11. is in een zeer duidel.jken vorm 

in het licht gegeven en ten dienste gesteld van hen die belang in het onderwerp stellen. 

Wij ontleenen kort daaraan het navolgende. De commissie stelde zich ten taak de 

navolgende vragen te beantwoorden: 

A Hoe is de regeling van het onderwijs tot opleiding van bouwkundig ingemeur 

(architect) aan de Polytechnische School te Delft sedert hare oprichting tot op 

den huldigen dag ? 

B. Welk is het leerplan en welke zijn de hulp- en leermiddelen bij dit onderwys, 

wat betreft de modeUen, voorbeelden, lokaliteiten enz.? 

C. Tot welke resultaten heeft dit onderwijs geleid? 

D. Voldoet genoemde School aan de eischen die men heden ten dage aan de op

leiding van den architect kan stellen ? 

Groot waren de bezwaren bij de beantwoording dezer vragen, ten minste wanneer de 

commissie alle gegevens moest verzamelen daarvoor van belang. Om die redenen werd 

de meeste aandacht geschonken aan vraag D en in verband daarmede voorstellen tot 
wijziging aan de hand gedaan. 

Bij vraag A stilstaande moet de commissie erkennen dat de hoogleeraar den raad 

van bestuur bij herhaling er op gewezen heeft, om de studie van de technische en aesthe-

tische vakken van den architect meer op den voorgrond te brengen en den tijd daarvoor 

beschikbaar uit te breiden. Dit feit doet zien dat men het bezwaar gevoeld dat het 

onderwijs voor den architect onvolledig was en is. De gemeenschappelijke opleidmg van 

civiel-ingenieur en architect is hiervan oorzaak 

De commissie bepaalde haar onderzoek ook tot de lokaliteiten en wees op enkele 

gebreken, daarin aanwezig, vooral daaruit voortspruitende dat de lokaliteiten voor het 

onderwijs niet verkregen zijn door de stichting van een geheel nieuw gebouw; maar uit 

zamenvoeging van vele bestaande gebouwen, die voor geheel andere bestemmmg waren 
daargesteld. 

Vooral wat de voorraad modellen en plaatwerken aanbelangt is het oordcel gunstig. 

Dit was in 't kort het antwoord op vraag B gegeven. 

De derde vraag C was ingrijpender. Daaruit blijkt dat sints de oprichting der school 

38 candidaten met goed gevolg het examen hebben afgelegd. Dit is zeker een klein getal 

en wanneer men daarmede rekening houdt zeker in geenen deele bevredigend tegenover 

de hooge kosten door het onderwijs vereischt. Over de werken critiek te leveren, of 

daarvan beschouwingen te geven, gesticht door hen, die het examen doorhepen en 

zich vestigden, wenscht de commissie ongaarne, alleen spreekt zij uit dat het onderwijs 

aan de P. S. krachtig heeft medegewerkt om den toestand die voor 20 jaar geleden be

stond te verbeteren. Gaarne onderschrijven wij dit: er is geen praktische kennis van de 

P .S . gekomen, maar in aesthetischen zin heeft het onderwijs gunstig medegewerkt, en het 

herleven der Oud-Hollandsche kunst, beschouwen wij grootendeels van de P. S. te zijn 
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uitgegaan. De commissie komt nu tot de vraag voor de toekomst, en daaraan meent zij 

het onderwijs niet te voldoen. In de eerste plaats meent zij het noodig dat het onderwijs 

van architect onafhankelijk worde gesteld van dat van den ingenieur. Daardoor vervalt 

voor den architect een groot deel der studie van exacte wetenschappen en kan hij zich 

meer toeleggen op de technische en aesthetische. 

^ Het maken van ontwerpen zoowel op bouwkundig als decoratief gebied, en detailleeren 

moet meer volledig worden. Bekorting van wiskundig en wetenschappelijk onderwijs, die 

beperking doet tijd winnen voor betere bestudeering van kennis bouwmaterialen, ornament 

en handteekenen. Ook het teekenen van oude bouwwerken en opmeten daarvan acht de 

commissie wenschelijk. 

De commissie wenscht dat de architect zich het laatste of vijfde studiejaar vooral bezig 

zal houden met stylleer en ontwerpen van zeer uitvoerige onderwerpen. Veelzijdigheid van 

onderwijs acht de commissie bovenal noodig, zij zou daarom het onderwijs niet bij één 

hoogleeraar maar bij drie willen doen berusten die op de hoogte der verschillende styl-

perioden zijn. Zeker een gewenscht voorstel, waardoor de eenzijdigheid, die nu het 

onderwijs wordt verweten, zou vervallen. Ook uitbreiding van kunstonderwijs is noodig en 

praktische kennis, die buiten de school op groote werken moet worden opgedaan. De 

commissie wijst daarbij op de vacantietijd. Doch wij betwijfelen of de praktijk die in vele 

gevallen moeielijker is dan de wetenschap zich in de vacantieuren zal doen aanleeren, 

daar mag nog wel een jaartje aan toegevoegd worden, want juist op dat gebied vallen 

bij ons de meeste slachtoffers. De commissie die met uitnemende zorg alles overdacht, 

resumeert in het kort hare beschouwing als volgt. 

a. De verschillende examens, af te leggen om het diploma als architect te verkrijgen, 

moeten worden geregeld onafhankelijk van die voor de andere ingenieursdiploma's 

b. De opleiding tot architect aan de Polytechnische School geschiedde volgens een 

programma en rooster der lessen onafhankelijk van die voor de studie van tech

noloog, civiel-, werktuigkundig-, scheepsbouwkundig- of mijnen-ingenieur. 

c. Het leerplan is te ontwerpen door de gezamenlijke docenten die bijdragen tot de 
opleiding tot architect. 

d. Voor het onderwijs in de wis- en natuurlijke vakken en theoretische mechanica 

worde het aantal uren verminderd, voor dat van de eigenlijke bouwvakken, tech

nisch en aesthetisch, uitgebreid, 

e. Toevoeging van één jaar aan den cursus, een jaar dat geheel ten bate kome aan 

de studie van het eigenlijke architectuurvak en het ontwerpen, uitwerken en 

detailleeren van bouwwerken van meerderen omvang. 

f. Belangrijke vermeerdering van het aantal docenten in de architectonische vakken. 

Het onderwijs en de leiding bij het ontwerpen in klassieke stijlen en renaissance 

behoort niet aan denzelfden persoon te zijn opgedragen bij wien die leiding berust 

bij het ontwerpen in middeleeuwschen stijl. Het spreekt als het ware van zelf, 

dat niet door één hoogleeraar het geheele onderwijs in bouwkundig ontwerpen, 

enz. kan worden gegeven. Personen, verschillend in kunstrichting en voorkeur 
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maar krachtig van uiting in het gedeelte van het vak dat zij speciaal beoefenen, 
moeten invloed uitoefenen op den aanstaanden architect gedurende zijn ontwik
kelingsperiode. 

g. Boetseeren zij een verplicht vak waarin examen wordt afgenomen. 
h. Meer beteekenis is te leggen op de studie van de vaderlandsche bouwkunst De 

geschiedenis van de nederlandsche bouwkunst en de studie van oud-nederlandsche 
monumenten mag niet worden verwaarloosd of door gebrek aan tijd slechts ter 
loops behandeld. 

i. Het rooster der lessen geve geen verschillende colleges of teekenoefeningen aan 
op eenzelfde uur. 

/. Den aanstaanden architect worde gelegenheid gegeven opmetingen te doen van 
oude bouwwerken en die opmetingen in teekening te brengen. 

k. In het bijzonder trede coastructh en het maken van uitvoerige details op groote 
schaal meer op den voorgrond. 

/. Een college in algemeene kunstgeschiedenis moet worden ingevoerd, en dat in de 
geschiedenis der kunstnijverheid uitgebreid. 

m. Een cursus worde gewijd aan constructieleer voor Nederlandschlndië 
Wij herhalen wat wij in den aanvang schreven, de Haagsche afdeeling verrichte een 

waardeerbaar werk en gaarne namen wij daarvan het een en ander over uit het ons tot 
dat doel toegezondene. 

O T e r z l c h t vau de Treok. 
In de afgeloopen week vergaderde de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst. 

Als bekroonden op de prijsvraag getuigschrift worden vermeld de heeren Louis Koch te 
Zwolle, H. J. van Dijk te Amsterdam en J. P. van den Berg te Haarlem. De antwoorden 
op het Crematorium werden de medailles tevens voor uitgereikt Verguld zilveren medaille 
aan W. van Boven, architect te Groningen en bronzen medaille aan P. Doorn Wzn., 
architect te Alkmaar, waarmede de prijsvragen weder een jaar in rust gingen Opmerke
lijk is het verslag, wat betreft de talrijke weeklachten ter vergadering uitgesproken. De 
heer Gosschalk, die nog al eens gewoon is de hand flink op de wond te leggen, sprak 
het onverholen uit dat de toestand der Maatschappij zorgelijk is. 

Wij sluiten ons gaarne bij dat oordeel aan. De Maatschappij deelt in weinig belang
stelling en wanneer het zoo voortgaat kunnen wij mogelijk den tijd zien naderen dat de 
vereeniging Architectura et Amicitia een gelijk ledental telt. Wij zouden gaarne de 
Maatschappij hare kracht zien behouden, maar wanneer men voortgaat zooals nu wordt 
gedaan, dan zal ongetwijfeld c'ie kracht niet versterken. De Maatschappij ontbreekt een 
band, die in zoovele kunstkringen bestaat, en die, wij hebben er reeds meermalen op 
gewezen, door een of ander fonds te vormen is. Is men aan dat fonds aangesloten, dan 
is het verlaten van de kring niet zoo gemakkelijk Men is te los van alles en bij de minste 
kreukel die in den toestand kan komen en die is zeer gemakkelijk te verkrijgen, is ver
wijdering het lot. Dat moest onmogelijk zijn, waartoe de macht van een fonds veel kan 
doen. De heer Leliman achtte verhooging van contributie niet ongeschikt tot onder
steuning der kas, maar laat men zich niet vleien met succes. De contributie is reeds 
hoog genoeg, zoo voordeelig loopen de tijden niet, en het vergelijk met de ingenieurs 
die wel / 20 betalen gaat niet op, waar de ingenieurs een kader vormen goed aaneen
gesloten waar de werkkring allen bindt, waar veel minder sprake is van eigen weg te 
kiezen, verschil van beginselen of wat ook. De kunst vormt velerlei zienswijzen en dan is 
natuurlijk eenstemmigheid niet te verwaohten. Juist eenzijdigheid in kunst schaadt, en 
dat is de hoofdoorzaak dat de Maatschappij onder druk gebogen is. 
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Het vormen van een band, waarbij het eigenbelang medespreekt, wij achten het dén 
eemgen steun die de Maatschappij kan behoeden haar ledental te zien gaan, die band in 
den vorm van een fonds is niet onmogelijk. Verhooging van contributie, het brengt ons 
steeds verder van het maatschappelijk tehuis. Men vergete niet dat de tijden geheel ver-
anderd zijn, dat alles tegenwoordig samenwerkt om veel te doen zien en te doen genieten voor 
weinig geld, dat inrichtingen als het kunstnijverheidsmuseum te Haarlem en te Utrecht 
vereenigingen als Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam, Vak en kunst te Dordrecht' 
mstellmgen die weten wat werken is, allen wat voor zich nemen en schade doen aan haar 
die eigenlijk den scepter moest zwaaien. Het zou daarom instemming verdienen dat de 
Maatschappij een anderen weg uitging en wij gelooven het zou haar tot steun zijn. Zooals 
de zaken nu loopen zal iedere jaariijksche begrooting zwakker worden. Men wil door 
annonces het te kort trachten te dekken en bracht de ontvangst daarvoor reeds wat hooger 
op balansrekening doch wat geeft dit. Het bouwkundig weekblad is voor de leden en 
wanneer de leden steeds minder in getal worden, welk gerief hebben dan degene die 
adverteeren. Dat zal in aanmerking komen en het hulpmiddel tijdelijk zijn. Wij hebben 
reeds eenmaal doch te vergeefs op een fondsvorming gewezen, zelf getracht er toe te 
komen, doch dat is een maatschappelijk werk, die geriefelijker daarvoor den steun erlangt 
Wij zouden dit in de toekomst de Maatschappij toewenschen tot haar en het onderling 
belang harer leden. 

PrflsTragen door de Tereenlgring .Bonwknnst en Yriendschap" te Rotterdam 
nitgcsclirevcii In 1896. 
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[. Eene toilet-inrichting voor dames met privaten. 
Bene toilet-inrichting voor heeren met urinoirs en privaten. 
o. Een Bestunrakamer plm. 30 M2.. voorzien van een aantal smalle kasten welke moeten flienen vooi1 garde

robes en expositie van medailles. 
h. Een vertrek voor den terreinchef plm 10 M?. met kasten. , 
i. Een vertrek voor bergplaats en andere doeletnden plm. 12 M2. met kaslen. 
De vertrekken genoemd onder b; c, g en A moeten van stnokplaatsen voorzien zUn. 
De hoogte van den vloer van het gebouw ligt plm. 0 20 M. boven het terrei". 
De oppervlakte van de tisbaan wordt geacht te liggen op plm. 0.4 M. onder het terrein. 
De hoogte van het gebouw moet van bescheiden afmetingen zfln, terwijl den ontwerper vrijgelaten wordt, ter 

vorming van een gunstig silhiüet, geringe voorsprongen aan té brengen, desverkiezende met paviljoens enz. af 
Het gebouw moet ontworpen worden voor uitvoering in hout. Alleen de fundeeringmuren van steen te nemen 

De dakbedekking moet zfln asphalt of dergelflko materialen, mot uitsluiting van pannen en leien. 
Het geheel moet voorzien zfln van een aantal vlaggestokko i, schUden enz, en moet een feestelök aanzien 

hebben, zonder in al te veel uitvoerige détails of omslachtige tOdelflke versieringen te vervallen, terwijl bovendien 
duidelflk zichtbaar, van af de Ijsbaan, een klok zal moeten aangebracht worden. 

Verlangd worden: 
te. De plattegrond met situatie, op een schaal van 1 k 100. 
2e. Een voor- en zijaanzicht . „ » „ u i » 100. 
3e. Eene lengte-doorsnede . . „ „ „ * 1 » 100. 
4e. Eene breedte-doorsnede . . „ » „ » 1 n 100. 
Be. Eene volledige breedte-doorsnede op een schaal van i 120, hoofdzakelijk gevraagd om de constructie, 

van het gebouw te doen uitkomen. 
6e. Een détail van een gedeelte buitenaanzicht op een schaal van 1 & 20. 
De teekeningen moeten allen in inktlflnen geteekend zijn, de verdere afwerking wordt vrijgelaten. 
Voor de drie beste en ter bekroning voorgedragen ontwerpen worden uitgeloofd: 
Als 1ste prijs: de Zilveren médaille en het getuigschrift der Vereoniglng 4 - / 7 6 . 
Als 2de prijs: de Bronzen médaille en het getuigschrllt der Vereenlging + / 60. 
Als 3de prfls; het getuigschrllt der Vereenlging. 
Ter mededinging worden uitgenoodigd alle Nederlanders. 

2de PRIJ8VEAAG: EEN ONTWEEP TAN EEN VBBSIEBD HOOPD VOOB HET CONVOCATIEBII,JBT DEE VEBEENICUN& 
„BOUWKTJNST EN V E I E N D S O H A P " . 

Het convocatleblljet heeft eene grootte van 0.20$ M. hoog bij 0 13$ M. breed. De grootste afmetingen van het 
te ontwerpen versierd hoofd kannen zijn breed 0 13 M. hoog 0.07 M. 

Het opschrift; op dit hoofd te plaatsen, moet zijn: 
Vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap" Ie Rotterdam. 

De teekening moet op carton en alloen in zwarte inktlflnen geteekend zfln. 
De geheele behandeling moet zoo zfln, dat zfl voor Photolithographlsche reproductie geschikt is. 
Geen gewasschen tinten, noch gekleurde letters, mogen aangebracht worden. 
De teekening van het te ontwerpen hoofd zal op 2 maal grootere schaal geteekend moeten worden, dus 0.26 

M. breed en 0.14 M. hoog. 
Voor de twee beste ter bekroning waardig gekeurde ontwerpen worden uitgeloofd, als: 

Ie. prfls de Bronzen Médaille en / 25.— met getuigschrift der Vereeniging, tn als 2e. prfls het getuigschrift der 
Vereenlging. „ . .. . , , .. 

Ter mededinging aan deze Prijsvraag worden uitgenoodigd, alleen de leden van Bouwkunst en vnendscnap, ttie op 
den datum van uitschrijving dezer Prijsvraag, lid van de Vereeniging zfln. 

A L O B M E B N E B E P A L I N Q E N . 

Alle stukken ter beantwoording dezer prijsvragen worden voor of op den IBden September 1896 vrachtvrfl in
gewacht aan het adres van den Isten Secretaris, Scheepmakershaven 69. 

Ontwerpen na dien datum ingezonden blflven buiten beoordeeling. 
De mededinging aan de 2de prflsvraag, is alleen voor leden van Bouwkunst en Vriendschap, die van de 1ste 

prijsvraag voor alle Nederlanders. 
De teekeningen en stukken moeten met een motto gemerkt en vorder vergezeld zfln van een gesloten naam-

brief en een correspondentie-adres waarop het motto herhaald is. 
Het schrift van toelichting der teekeningen, alsmede het letterschrift op de teekeningen moeten door een andere 

hand, dan die des vervaardigers, geschreven zfln. De ontwerper mag zfln naam niet bekend maken voor de uit
spraak der Jury. . . • J ,, . , ,. 

De ingezonden ontwerpen worden in handen gesteld van eene commissie van beoordeeling, bestaande uit. 
„oor de iste Prijsvraag de heeren: Q. VAN ARKEL, H. P. BERLAQE NZN., JOS. TH J. C U I J P E R S te 

Amsterdam JAC VAN GILS. J VERHEUL D/.N , Bestuursleden van B & Vr. 
Voor de 2de Prijsvraag de heeren: HENRI EVERS, A. A. J. MARQRU, A. SPOON, te Rotterdam 
De Jury heeft het recht, wanneer geen antwoord ter bekroning kan worden voorgedragen, aan het Bestuur 

voor te stellen, eene anaere onderscheiding toe te kennen aan zulke antwoorden die zfl meent, dat daarop aanspraak 
De Vereeniging behoudt zich het recht voor, gedurende 3 maanden na den uitslag der beoordeeling, alle ant

woorden ter expositie af te staan aan andere Vereenigingen in ons land; gedurende dien tfld kan geen der ontwerpen 
gereproduceerd worden zonder toestemming van het Bestuur van Bouwkunst en Vriendschap 

De niet bekroonde ontwerpen kunnen na dien tfld aan het adres van den Isten Secretaris worden afgehaald, 
terwijl de ontwerpen van Inzenders bulten Rotterdam woonachtig, franco geretourneerd zullen worden. 

De uitslag der bekroningen zal op een der eerstvolgende Wintervergaderingen van Bouwkunst en Vriendschap 
bekend gemaakt,, en de ingekomen ontwerpen, aldaar voor het eeist geëxposeerd worden. Het rapport der Jury 
zal daar ter inzage liggen, en tevens in de voornaamste Bouwkundige bladen vereohflnen. 

De uitreiking der bekroningen geschiedt in de Algemeene Vergadering In Januari 1896 te houden, waarvan 
den bekroonden tfldlg kennis wordt gegeven. JVamens hel Bestuur. 

HENRI EVERS, Voortilter. 
EOMEEDAM, 26 Mei 1896. B. TT. KEAAYVANGER, Ie Secretaris. 
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Bij de IPlaten. 

Yoorgevel, Nüverhoidsschool te Hagen a. n. 

Een belangrijk bouwwerk kwam dit jaar te Hagen voltooid. De Nijverheidsschool 

volgens het ontwerp van den bouwmeester Felix Gensmer te Wiesbaden ingericht. De 

planverdeeling van het schoolgebouw is hoogst eenvoudig gekozen. De verschillende loka

liteiten groepeeren zich langs den voor- en achtergevel gescheiden door een middengang, 

terwijl ter linkerzijde eenen korten vleugel is aangebouwd. De school dient voor 600 leer

lingen, zoodat het ingenomen oppervlak een nog al belangrijke ruimte beslaat. Het is 

ons om die indeeling minder te doen, dan wel om het degelijke, den bouwstijl eigen, die 

zoowel in- als uiterlijk in volkomen harmonie is en waarvan de vormen zeer goed gekozen 

zijn. Het is een inderdaad monumentale gevel, zonder dat daarin het karakter is verloren 

gegaan. Veel wat aan onze Oud-Hollandsche architectuur eigen is, vinden wij hier terug. 

Het geheele middengedeelte heeft daarvan verschillende motieven in zich opgenomen 

waarom wij het niet onbelangrijk hebben geacht den gevel tot onze plaat te bestemmen. 

Ook de geheele inrichting der school kenmerkt zich door kanstvolle opvatting. De vesti

bule met de in metselsteen uitgevoerde wanden, de monumentale, naar wederzijden op

gaande trap, maken een zeer goeden indruk. . Zoo ook de groote gehoorzaal waarvan de 
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zoldering in gebogen vorm is betimmerd, heeft eveneens een fraaie wandbet.mmenng 

waarin de verschillende schouwen zich tot een goed geheel aansluiten. Met zooveel b.zon-

dere zorg uitgevoerd zagen wij in de laatste jaren weinig onderwijsinrichtmgen en kan 

deze wat monumentaliteit aangaat als een der beste van dien aard zich doen gelden. 

Detail-Stalgebouw. 

Stal en koetshuis aan den 's öraTenl^ndschen weg te Hilversum, 

Wij danken aan de welwillende medewerking van den heer J. Gosschalk de opname 

van dit stalgebouw met details. Het werd in het jaar 1889 gebouwd. Het stalgebouw van 
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alle kanten zichtbaar heeft door de overstekende kappen, de verschillende voorsprongen, 

de indeeling van ramen en deuren, en uitbouw voor den ingang, veel dat groote afwisse

ling biedt en in juiste overeenstemming is met de fraaie natuur waarin het geplaatst is. 

Van de kapvoorsprongen waren wij in de gelegenheid tevens twee details te geven die 
niet onbelangrijk zijn. Het plan wijst de geheele indeeling aan, daarboven is de hooizolder 
benevens twee woonkamers en zolder boven den ingang, en een leamer op den hooizolder 
boven de stalling. 

B e u r s g e b o u w te A m s t e r d a m . 

Moedeloos van den langdurigen strijd, is het plan bij Amstel's gemeentebestuur gevormd, 

om wat is te doen blijven, den ouden toestand te verbeteren, en eenigzints in verband met 

de eischen van het heden te wijzigen. Men wil de zoo lang gewraakte uitbouwen weg

nemen, de toegangen herzien, de korenbeurs van duurzamer materiaal maken en op die 

wijze vertrouwt men dat de oude Beurs nog menig geslacht binnen zijn muren kan ont

vangen. Dan zijn wij even ver als voor een vijfentwintigtal jaren geleden toen wij de 

eer hadden voor het Beurs-Comité een dergelijk ontwerp te maken. Nu is het geen voor

liefde voor dat plan, geen egoisme, alles heeft zoo zijn tijd, en dien tijd wij willen het gulweg 

bekennen, hebben wij gehad; dat wij wanneer wij kennis nemen van al de plannen die 

worden aan de hand gedaan, voor de oude plaats onze stem willen verheffen. Vooraf 

betreuren wij het dat arbeid als die van Cordonnier, wordt te niet gedaan, het had de hoofdstad 

een monumentaal gebouw geleverd, onze zoo karige monumenten der architektuur een 

rijker gemaakt, maar de weelderige wijze waarop vele inrichtingen hier ter stede zijn tot 

stand gebracht, maakt de kas ledig, en wij die weinig van het besteedde hebben genoten, 



102 

moeten nu nog meer ontberen wat voor ons en de toekomst van waarde was geweest. Nu 

echter de zaak er zoo bijstaat valt het voornemen van het gemeentebestuur te billijken. 

Voorzichtigheid in beheer, eischt dat met beleid de uitgaven worden geregeld. Van die 

omstandigheid wenschen velen gebruik te maken, en menigeen solt in zijn werkkamer met 

een miniatuur beurs, de platte grond van Amsterdam, rond, om een geschikt plaatsje, 

een goedkoop plaatsje en het laatst niet het slechtst voor zich een bestaantje te vinden. 

Zoo is zoowat heel Amsterdam in gedachten bedrukt geweest met de minimum-

oppervlakte voor een beurs noodig, maar overal grijnst het te duur de plannenmakers 

tegen. Daar is uitkomst. Het Paleis voor Volksvlijt, groote ruimte, geschikte stand

plaats, geringe kosten, gelukkige aandeelhouders, niets dan voordeelen en de kracht van 

de laatsten geven in de finantieele wereld hulp. Een onzer meest ervarene jonge bouw

meesters spant zich ook voor den triomphwagen en het Paleis voor Volksvlijt treedt eerst

daags in teekening voor, herboren tot een beursgebouw. Wij doen aan dat ontwerp niets 

af wij weten dat Kromhout het ontwerpen verstaat, dat het hem mogelijk is het Paleis 

or Volksvlijt zulk een kleedje aan te trekken, dat men zou gelooven een waarlijke 

beurs te zien. Maar is de zaak daarmede opgelost. Is in waarheid het Frederiksplein het 

unt voor dergelijke stichting. Het is zoo, 't kwam meer en meer in een bebouwde kom 

te liggen. Maar is die verbouwing van eenig belang voor den handel, woont de koop

mansstand achter de Stadhouderskade, dan hebben de winkeliers misgezien die een geheel 

anderen naam aan die wijken hebben gegeven, en hebben zij gelijk, en de beurs moet uit 

die kracht gevormd, dan belooft het niet veel. De handelstand groepeert zich nog als 

an ouds aan de grachten die van Y tot Amstel loopen en geen beter concentratie daar

voor als door het Damplein nu en door alle eeuwen heen aangewezen. Wij zouden wat 

lieeing betreft iedere verplaatsing ten hoogste ontraden. Post- en Telegraafkantoor, Stad

huis Haven en Station, alles is in de nabijheid van de tegenwoordige beurs en dat zijn 

belangrijke factoren, daar ieder dezer op het beursleven van invloed is. 

Maar gesteld eens dat men, een ieder is tegenwoordig nagenoeg velocipèdist, de 

olaatsing niet in rekening bracht, dan toch zou de hervorming van het Paleis voor Volksvlijt 

geen duurzame zijn. Ijzerconstructien zijn geen monumenten als Van Campen's Stadhuis, 

waar de berg van opeengestapelde steenen door den tijd als een massa is aaneen-

gegroeid, ijzerconstructien blijven steeds van een angstvallige toekomst voorzien. Ieder jaar 

neemt de kracht af die reeds bij het afleveren gedeeltelijk verloren was. Roest en verwering 

dringen binnen en zijn machtiger vijanden bij ijzer dan bij steen. Wat zal het lot zijn 

wanneer de koepel.zijn eerste gebreken vertoond en die tijd komt; dan komen er oneindige 

herstellingen in koepel en dak en de beurs wordt weder in angst gedreven en van haar 

na zooveel tobben op nieuw verkregen dak op nieuw weder beroofd. Met die omstan

digheid mag wel rekening gehouden; het is toch niet denkbaar dat de verbouwing 

zou geschieden met opoffering van al het bestaande en dan weegt dat bezwaar nog al 

krachtig mede. Het zou ons leed doen wanneer wij op de plannen van den heer Krom

hout of anderen druk uitoefenen, want dat is ons streven niet, maar Amsterdam behoude 

zijn beurs op de plaats waar zij is en waar zij eenmaal de bron van haar grootste 
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welvaart heeft gevonden. Hoe ook de plannen mogen gekozen worden, daar is maar een 

centrum dat tevens het centrum is van alle inrichtingen die voor den handel noodig zijn. 

Wij danken aan den tabakshandel een herboren Nes, niet door kruiddamp of door 

geesel maar met de tabakslucht door nijveren bijeengebracht, verdreef men een heirleger 

van ontucht, om er een handelswijk te stichten, zouden al die kantoren bevoordeeld 

worden met den gang naar het Frederiksplein. 

Zijn niet Associatiekas, Kasvereeniging, Twentsche bank en zoovele andere banken de 

buren van het tegenwoordig beursgebouw en zullen die allen die nabijheid moeten derven. 

Moeielijk wil het er bij ons in dat het gemeentebestuur met die gegevens geen rekening 

zou houden, bovendien al ware de speculatie voor het publiek oogenschijnlijk gunstig, ook 

dan toch zal men letten op, wat de ervaring geleerd heeft. Wij wenschen daarom 

dat de aloude omgeving in haar bezit moge worden bestendigd. Wat wij aangaven is 

slechts een klein deel van het leger dat zich om de Beursspelonk heeft genesteld, waar 

moeten de koffiehuizen, logementen enz. heen, die voor en na de Beurs voor menig provin

ciaal het te huis zijn. Moet de Schippershoek die zich bij het IJ op zijn plaats gevoeld, die 

alle mogelijke kroegjes in de omgeving vindt waar de schippers voor kleine vrachtjes 

gereed kunnen komen, verplaatst, 't Is moeielijk aan te nemen en daarom hopen wij-

dat hoe ernstig ook de plannen worden op touw gezet, het nimmer ernst moge worden 

om de reeds zoovele eeuwen geijkte standplaats de Beurs te zien verlaten, 't Levert 

zelden goede uitkomsten een honderdjarige eik te verpooten. 

Glazen Bontrsteenen. 

In Duitschland wordt meer en meer de aandacht gevestigd op het nut dat glas voor 

den bouw kan hebben, wanneer men daarvan niet alleen de ramen voorziet, maar tevens 

door het geven van grootere afmetingen en betere hardheid, daaraan de bestemming kan 

verkenen voor alles wat bij den bouw noodig is. De »Keramische Rundschau" wijdt er 

een belangrijk artikel aan, en het Iaat zich aanzien, dat in die richting de noodige proef

nemingen wel zullen worden gedaan. Daarin wordt gewezen op het deugdzame van glazen 

bouwsteenen, die vocht buiten sluiten, op de verschillende kleuren die aan het glas kan 

gegeven worden, waardoor er zuilen van gevormd kunnen worden, die veel overeenkomst 

met het graniet hebben, maar ook voor inrichting van stallen kunnen zij practisch zijn, 

paardenkribben, varkenstroggen enz. kunnen er van vervaardigd, en is het materiaal op 

zeer gemakkelijke wijze te reinigen waardoor een groote zuiverheid alles eigen is. 

Zelfs geeft men den raad er trappen van te maken, de treden die tusschen de muren 

opgesloten kunnen worden, kunnen op bepaalde afmetingen in voorraad worden gemaakt, 

en daar het glas niet glad doch ruw van vorm kan blijven is het gevaar voor uitglijden 

gering. In woningen van den eersten rang zou men den bovenkant van koperen regels 

kunnen voorzien. Voor bouwsteenen zal het glas altijd te kostbaar zijn, het is dus alleen 

mogelijk het daar toe te passen waar een welgevulde beurs dep bouw; steunt, maar dan 

ook heeft het materiaal veel goede eigenschappen. In Frankrijk zijn dergelijke glazen 

bouwsteenen, waardoor de wanden het licht doorlaten — Falconniersteenen reeds lang in 
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gebruik - Over de wijze hoe de fabrikatie vergemakkelijkt kan worden, wordt verder 

in het onderwerp gesproken e f l wij zien de mogelijkheid in den t o e k o m ^ dat de glasindustrie 

langs dien weg geleid ons ook voorziet van allerlei uit glas vervaardigde bouwfragmenten. 

Waarom zou het niet even goed kunnen geschieden als nu reeds, de naamborden, 

pedestals en zoo velerlei artikelen die daarvan in den handel zijn. 

MetBclsteeu op de Wereldtentoonstelling te imsterdain. 

Hoewel de tentoonstelling ten opzichte van het bouwwezen karig bedeeld is, zijn er 

toch enkele inzendingen die de aandacht ten volle verdienen. Wanneer wij daartoe in de 

gelegenheid zijn, zullen wij zoo hier en daar vertoeven om het opmerkelijke ervan mede 

te deelen. Op het terrein waar vreugd en lafenis elkander in ruime mate afwisselen, zijn 

talrijke bierpaleisjes opgericht, een daarvan tegenover de muziektent geplaatst, liet in de 

eerste dagen na de opening op voltooiing wachten. Wij begrepen al niet waarom d.e 

ruwe betimmering, die niets geen behagelijks aanbood, niet verder werd afgewerkt en 

bovendien waarom zoo onbehouwen het benedendeel getooid bleef. Dat verdween dezer 

dagen en ook dit kwam gereed. De ruwe houtbetimmering werd omkleed en aan het 

oog onttrokken door een ommetseling van steenen vervaardigd ter steenbakkerij van de 

fabrikanten Dericks en Geldens te Druten. De wijze waarop dat metselwerk is saamgesteld, 

had een doel, het is een afzonderlijke expositie van genoemde firma. Het verdient door 

de vakmannen opgemerkt te worden. Wat is dit product merkelijk verbeterd, zoowel de 

profileering der steenen die zich door groote zuiverheid kenmerkt als de kleur is bijzonder 

fraai. Groen, licht geel, donkerblauw alles frisch en helder vormen een afwisseling, die 

zeer bevallig is. Ook de versieringen, verheven ornamenten zijn zeer goed gekozen. De 

fabrikanten stellen ons in de gelegenheid met eigen materiaal te kunnen tooveren want 

groote verscheidenheid is bij hen voorradig. Het aangenaamst van alles is de harmonie 

die de verschillende kleuren eigen is en daardoor geplaatst in landelijke dreven een 

werkelijk gunstig effect moeten maken. De resultaten door de fabrikanten verkregen 

verdienen waardeering en ongetwijfeld zal de inzending aanleiding geven, dat een ruimer 

gebruik hiervan wordt gemaakt. Met onze metselsteen kan veel geschieden, hebben wij 

dergelijke hulpbronnen, het zal oorzaak zijn, dat veel wat thans van gehouwen steen 

wordt gemaakt achterwege blijft en bij oordeelkundige toepassing winnen wij. Wat hiervan 

op de Tentoonstelling aanwezig is, is zeer gunstig bijeengebracht. 

S t o o m t e g e n e l e c t r l c i t e l t . 
Nauwelijks zijn wij bekomen van de ontstentenis die de stoom in het gewone leven 

bracht of de electriciteit treedt op om den stoom met kracht in den toekomst te verdringen. 
Berichten uit Amerika wijzen er op, dat de spoor van New-York naar Chicago, die 200 
millioen dollars zal kosten, volgens het plan van de ingenieurs zal ingericht worden voor 
het gebruik van electriciteit. Ook tusschen Massachusets en Canada, 280 Eng. mijl, heeft 
men een electrische baan onderhanden, terwijl men er ernstig over denkt de zoo bekende 
Cincinnaty Hamilton en Dayton spoor in een met electrische beweegkracht om te zetten. 
Zoo wordt de concurrentiestrijd ook op dit gebied in al zijn kracht gestreden. 
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Bij de Platen. 

S c h e t s e n u i t M o n n i k e n d a m , 

door J. H. VAN DIJK. 

Een welkom oord om studiën te maken over Oud-Hollandsche bouwkunst is de 
Provincie Noord-Holland. 

De steden Monnikendam, Enkhuizen. Edam, Medemblik zijn nog in het bezit van tal

rijke ragmenten, die voor de geschiedenis niet onbelangrijk zijn. Die veel in die streken 

vertoefd heeft kan dan ook niet nalaten zijn schetsboek te verrijken, met eenige der tal

rijke eigenaardige geveltopjes daar aanwezig. Aan de medewerking van den heer H T 

van Dijk danken wij de plaat, waarop dergelijke schetsen zijn vereenigd, allen geveltoppen 

die op eenvoudige wijze daargesteld, niettemin dat pittoreske verkenen, wat Monnikendam 

bizonder e.gen is. Bovendien de toren waaraan een uitbouw beneden de trans is, waarin op 

bepaalde tijdstippen een handig figuurtje als torenwachter aan den tijd herinnert, een van 

die torens die door de goedgekozen lijnen alle eeuwen door de aandacht blijven trekken 

In aflevering 12 i8 door ons opgenomen als plaat een woonhuisgevel aan het Sarpbatipark te Amsterdam Daartfl 

^:^?;T:^~* * - - - -——- - - oor: 
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XJit den Vreemde. 

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

Badplaatsen midden in de stad komen steeds meer in grooter aantal tot stand. In 

Amsterdam is alles in vollen gang, om een badinrichting te vormen, die kan wedijveren 

met alles wat van dien aard bestaat. — Het is daarom-niet onbelangrijk met een der 

plannen uit den laatsten tijd te kunnen kennis maken en wel dat bekroond bij een con

cours te Breslauw gehouden waarvoor de bouwmeester Werdelman te Leipzig den isten 

Voorgevel Badhuis te Breslan. 

prijs verwierf. Vier en veertig ontwerpen waren bij dit concours ter mededinging opge

komen. De eerste prijs bedroeg ongeveer 1200 gulden en de beide volgende 600 en 

300 gulden. De planverdeeling is zeer regelmatig ; door een ruime vestibule die zich 

aan den voorgevel doet kennen door een hoofdingang, gekroond met zware omlijsting en 

gesteund door twee badgasten, komt men in de halle, waar de trap is na de bovenverdieping 

en de toegangen tot de verschillende badkamers en groot bassin. De badkamers her

halen zich eveneens op de bovenverdieping, terwijl daar mede gelijk loopt de gaanderij die 
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om het bassin rondloopt. De doorsnede geeft dit bassin te zien dat zich door bizondere 

goede verdeeling en versiering onderscheidt. Verlichting en ventilatie is voldoende aan

wezig terwijl de ruimte voor het bassin niet onbelangrijk is. — Allerlei.lokalen voor den 

dienst en tot bevordering der gezondheid bij dergelijke badinrichtingen noodig groepeeren 

r f f M, ^ w r f r r f f r r 
Plannen Badhuis te Breslau. 

zich meerendeels in het voorge

deelte. De woning voor directeur, 

de wascherijen enz. zijn in het 

sousterrein. Dat sousterrein komt 

echter flink boven den straatweg 

doordien de begane grondverdie-

ping eenige treden opwaarts gaat. 

De voorgevel is zeer spaarzaam 

van versieringen voorzien, de ver

deeling der muren, de verschillende 

gemetselde boogopeningen, geven 

aan alles echter een bizonder 

karakter waardoor de gevel zich 

onmiddelijk onderscheidt van den 

gewonen huisbouw. 
Doorsnede Badhuis te Breslau. 
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De Tentoonstelling te Berlfln In 1896. 

Nu de Berlijnsche heeren Oud-Holland te Amsterdam bezochten, om studiën te maken 

voor de inrichting van een Oud-Berlijn, wat hunne volkomene tevredenheid verwierf, is 

het welhcht niet ongeschikt op het belang en inrichting der aldaar te stichten tentoonstelling 

te wijzen, mogelijk dat Holland in den vreemde beter uitkomt dan het in de hoofdstad 

gedaan heeft. De Berlijnsche tentoonstelling heeft dat voor, dat men er alles niet op het 

laatste oogenblik laat aankomen, zooals bij ons is geschied. Moet in 1896 alles gereed zijn 

nu reeds is men met den bouw aangevangen, hetgeen meer vertrouwen voor de toekomst 

geeft. Het terrein is bij uitnemendheid er voor geschikt. Tusschen de voornaamste wegen 

en de Spree begrensd, gaat bovendien de Treptower Chaussee midden door het terrein) 

zoodat dit terrein in twee deelen gescheiden is. Aan den aanleg van het terrein, reeds 

uit zichzelf uitmuntend geschikt, wordt veel zorg besteed en met de belangrijke water-

Tentoonstelling te' Berlijn in 18J6. '1 

partij daarin aanwezig vormt dit een zeer gunstig geheel. De bouwmeesters Hans 

Grisebach, Karl Hoffacker en Bruno Schmitz regelen de uitvoering. Het Treptower park, 

waaruit het terrein bestaat is lang 1.5 K. M., breed o 8 K. M. 

De gebouwen vormen geen geheel, doch worden ieder afzonderlijk geplaatst zooals de 

nummering in het situatieplan dat onze tekstfiguur te zien geeft, aanwijst, zij zijn 1. Hoofd- en 

Machinegebouw, 2. Gebouw voor scheikunde, optische en graphische kunsten, 3. Visscherij, 

4. Voedingsmiddelen en feestgebouw, 5. Voedingsmiddelen, 6. Gebouwen voor inrich

tingen van welvaart. Aan al die afdeelingen is de meest mogelijke uitgebreidheid gege

ven, zoo is de afdeeling visscherij ook geheel aan de sport gewijd, komt er bovendien 

een koloniale en ook een tuinbouw afdeeling. Het hoofdgebouw alleen beslaat 40000M2. 
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Oud-Berlijn moet een van de groote aantrekkelijkheden vormen en zijn de mededee-

lingen juist dan zou de kapel die op Oud-Holland lederen dag speelt veel kans hebben, 

evenzoo in Oud Berlijn op te treden. — Talrijk zijn de verschillende paviljoens die het 

terrein dat zoo uitstekend ingericht is, met zijn fraaie wandelwegen, zullen vullen en 

zullen vooral de verschillende grotten langs het watervlak die even zoovele aangename 

zitjes zullen vormen groote aantrekkelijkheid opleveren.— Het laat zich aanzien dat 

Berlijn in 1896 zal ervaren hetgeen de hoofdstad thans kent, doch op nog uitstekender 

wijze ingericht. 

Zullen de bonwkuudigeu een fonds verkregen of niet. 

Wanneer wij onze vorige jaargangen, waarin wij onze zienswijze betreffende de stich

ting van een bouwmeesterfonds behandelden, raadplegen, de circulaire voor dit doel door 

ons in de wereld gezonden nagaan, dan blijkt daaruit dat wij een groot voorstander zijn 

tot stichting van een bouwmeesterfonds. Zooals -wij nog kortelings mededeelden, kwam 

particulier initiatief ons in deze niet geraden voor, waarom wij dit plan opgaven het zou 

op nieuw eene Vereeniging vormen, en daardoor afbreuk worden gedaan aan het geheel 

dat eigenlijk ons allen moet vereenen, de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. 

Wij hadden echter gehoopt, dat de wenk, de aandacht had getrokken. Alles bleef echter 

bij het oude. Wij verheugen er ons echter over, dat ook andere vakbladen dit onderwerp 

gaan behandelen en de Opmerker, zich eveneens als groot voorstander doet kennen. Te

recht zegt de Opmerker, herinnerende aan de vorming van eene nieuwe vereeniging die 

ondersteuning op den voorgrond stelt en uitgaat van de » nationale vereeniging van opzichters 

en teekenaars", dat dit een teeken des tijds is, dat te kennen geeft, dat het behartigen van 

elkanders, onderlinge stoffelijke belangen gewenscht is en in dit opzicht te betreuren is, 

dat het op het bestaan van de Maatschappij een groote terugslag zal geven. Dat is zoo 

juist mogelijk begrepen. Van kunst alleen kan de mensch niet bestaan, en dan nog wat 

is kunst, wat A. mooi vindt is voor B. afschuwelijk. Wij zagen het inArti's kunsttempel, 

Lehman's hekwerk werd van den voorgevel verjaagd, toch zat er iets eigendommelijks in, 

en de nieuwe bouwheeren plaatsten er twee gebiedpalen, zooals aan den Spaarndammerdijk 

tusschen Amsterdam en Sloterdijk al eeuwen gestaan hebben. Wie had gelijk, daar werd 

de kunst, van de zou men toch wel mogen aannemen, meest bevoegde rechters, in haar 

eigen tempel gepredikt. Zoo is het overal, de kunst kan op velerlei wijze beoordeeld, 

van daar dat hoe hoog men ook moge opgeven van kunst, kunstbroeders, kunstgenot enz. 

dit altijd toch maar weinig waarde heeft, om den band die alles vcreenigt krachtig 

aaneen te houden. Dat gevoelt de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, die 

tegenwoordig hare vloot op een kalm water, maar altijd door een en dezelfde richting 

uitstuurt. Niets is spoediger geneigd om de sympathie te doen verliezen dan juist zulk 

een kalm verloop. Dat moet getracht worden te voorkomen. Door kunstdebatten is zulks 

niet mogelijk, alleen door stoffelijke behartiging der belangen wel, en daarom juist ver

heugen wij ons in het feit, niet alleen in die meening te staan. Nu echter op andere wijze 



110 

stappen worden gedaan dergelijken toestand te vormen, zou het nu niet in het belang der 

Maatschappij zijn het oog te vestigen op wat om haar heen gebeurt, wij gelooven dat 

wanneer de Maatschappij in deze den weg effent, dat het ten bate van velen zou zijn, ook 

aansluiting niet zou achterwege blijven. Bovendien de stichting van de jeugdige vereeni-

ging is toch de kern van de Maatschappij-leden nog niet, maar kan het worden, en daarom 

is het nog tijd hierin tegemoet te komen. Een kracht zoo als nog in de Maatschappij 

leeft, moet benut en er is spoedig wat tot stand gebracht. Maar 't is een droom en zal 

wel immer een droom blijven. 

De Maatschappij komt er niet toe, en dan sterven de ouderen af, de jongeren komen 

er niet in, omdat hun belang elders ligt, en dan eindelijk gaat de Maatschappij behooren 

tot de geschiedenis. Wij zouden niets liever wenschen, dan als slechte profeten aan den 

dijk gezet te worden. Het kwam ons echter gepast voor bij den steeds sterker wordenden 

drang nog eens hieraan te herinneren. De tijd zal dan leeren wat het antwoord is op de 

vraag aan het hoofd dezer gesteld. 

De ventilatie der woonkamers 's winters en 's zomers* 

De af- en toevoer van lucht in vertrekken, die voor het verblijf van menschen bestemd 
zijn, wordt nog veelal verkeerd opgevat en nog verkeerder uitgevoerd. Toen Pettenkofer 
met cijfers aantoonde in hoe hooge mate de lucht in schoollokalen, fabrieken, vergader
zalen enz., voornamelijk door koolzuur verpest en vergiftigd is, had deze ijveraar voor de 
openbare hygiène het liefst gewild dat ieder zich een koolzuurmeter zou aanschaffen om 
van oogenblik tot oogenblik te kunnen controleeren hoe hoog het koolzuurgehalte in het 
vertrek was. In dien tijd meende men dat de uit te ademen lucht volgei t eenbepaald 
recept moest bereid zijn met zooveel zuurstof en zooveel koolzuur, evenal een bad van 
28 ' warmte met 2 K.G. zout. Maar die meening is even verkeerd als wan er men zegt 
dat koorts doodelijk is bij 410 , terwijl toch vele patiënten reeds bij 38 gradea sterven en 
andere temperaturen 42 graden en hooger te boven komen. Een gezond, krachtig 
mensch, die zich veel in de frissche lucht beweegt, kan ook wel zonder nadeel een tijd
lang wat minder goede lucht inademen, wat wij dagelijks in de bedompte boerenwoningen 
kunnen gadeslaan. Voor een zwakker, bloedarm organisme daarentegen is de beste lucht 
de eenige goede. 

Voor alles was het de bouwhygiène die de naar frissche lucht smachtende mensch-
heid te hulp kwam. Er werden haarden ingevoerd met versche lucht-kanalen, wand en 
vloerverwarming en ventilatoren met verwarmde frissche lucht. Al deze methoden hebben 
hunne voor- maar ook hunne nadeelen. In het algemeen is men er slechts op bedacht, 
op welke wijze dan ook, buitenlucht in de kamers te voeren doch let er te weinig op 
van welke gesteldheid deze buitenlucht is. Hoe dikwijls zijn niet de buitenplaatsen of 
tuinen waaruit men die zoogenaamde versche lucht betrekt verpest door uitdampingen van 
opgehangen waschgoed, vuilnishoopen of erger nog goten of afvoerkanalen van fabrieken. 
De nauwe, ingemetselde binnenplaatsen, zijn zelf reeds te weinig blootgesteld aan ver-
frisschende winden en zijn daarom op zich zelf reeds slecht geventileerd. Werkelijk goede 
»frissche lucht" kan men alleen uit hoogere lagen der atmospheer betrekken, waar de 
organische kiemen en verontreinigingen van allerlei aard snel door de winden verwaaid 
worden. Daarom zijn schoorsteenachtige pijpen die hoog boven de daken uitmonden als 
ventilatoren het best aan te bevelen. Evenals men het frissche water van verre uit de 
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duinen door leidingen naar de steden voert zoo moet men ook op gelijke wijze met den 
toevoer van frissche lucht uit hooger gelegen luchtlagen handelen. 

Maar al de- kunstmatige, omslachtige ventilatie-inrichtingen zooals wij ze tegenwoordig 
hebben, zijn alleen maar in groote zalen en vrijstaande gebouwen aan te wenden, terwijl 
voor den geheelen middenstand, die in huurhuizen woont, het dagelijksche flink laten 
»doorluchten" der kamers de eenige ventilatie blijft. Maar toch kennen wij, »huurders" 
onder de menschen, ons de gewichtige ervaringen der hygiëne ten nutte maken en ieder 
naar zijn eigen omstandigheden toepassen. 

De grootste zorg op een voldoende luchtverversching in onze kamers, moeten wij 
natuurlijk in den winter hebben, omdat wij dan de vertrekken wegens de koude afsluiten, 
ja zelfs met dubbele ramen en deuren voorzien. Maar bovendien wordt 's winters de 
kamerlucht nog meer verontreinigd dan 's zomers, omdat wij een groot deel van den dag 
licht branden. En hoeveel koolzuur zich ophoopt door de verlichting aan de lange winter
avonden, daarvan kunnen wij ons een voorstelling vormen wanneer wij vernemen dat door 
het verbranden van slechts i dM. eener gewone stearine kaars reeds 47 L. van dit ver
giftige gas gevormd wordt. 

Men heeft dikwijls beweerd, dat koolzuur, omdat het zwaarder is dan lucht zich op 
de vloer verzamelt en eerst ingeademd wordt wanneer het een hoogte heeft bereikt van 
circa 1.5 M. — de mondhoogte van den mensch. Dit is echter onjuist. Zoowel het kool
zuur als de overige gasvormige verontreinigingen zetten zich door de warmte uit, worden 
dus lichter, vermengen zich met de uitgeademde waterdamp en hebben dus steeds neiging 
om in de hoogte te stijgen. Daarom vond Roskoë in een theater de lucht in het parterre 
met slechts 0,26 pCt. koolzuur verontreinigd, daarentegen op de galerij met 0,32 pCt. 
Pettenkofer heeft in een geventileerde zaal 1,5 dM. boven de vloer 0,038 pCt. en 6 dM. 
van het plafond verwijderd 0,071 pCt. koolzuur gevonden. 

Men heeft zich meermalen op het feit beroepen, dat de kamerlucht voortdurend van 
buiten af vernieuwd wordt, ook wanneer men deuren en ramen nog zoo goed sluit. Waarom 
dus nog bijzondere ventilatie aanbrengen en de kamerwarmte verspilt. Ja — maar van
waar komt die binnendringende lucht? Is het werkelijk, frissche zuivere buitenlucht? 
Nauwkeurige proeven hebben aangetoond, dat door een gemetselden muur per M2 opper
vlak in één uur slechts 0,2 L. lucht binnendringt, en wel bij een temperatuursverschil 
tusschen binnen- en buitenlucht van 30 o, terwijl bij geringer temperatuursverschil de lucht
toevoer belangrijk minder is. Door goed gesloten vensters en deuren kan ook niet veel 
lucht binnendringen, zoodat ten slotte een groot deel van die zoogenaamde frissche lucht 
door de vloer in de kamer stroomt. De hoeveelheid lucht is afhankelijk van de tempe
ratuur der kamer beneden ons en is des te grooter naarmate daar de lucht kouder is wat 
wij dikwijls genoeg ondervinden aan ijskoude voeten in een overigens warm vertrek. In 
het materiaal waaruit onze overigens zeer ondichte vloeren bestaan hoopt zich echter 
voortdurend een menigte stof en vuil op, dat van jaar tot jaar vermeerdert; er ontwik
kelen zich daarin verschillende rottingsprocessen, rijkelijk onderhouden door het indringende 
water van het schuren en boenen en door de uitwerpselen van muizen en ander gedierte. 
Stroomt nu de lucht door zulk een verontreinigden vloer zoo wordt zij natuurlijk eveneens 
sterk verontreinigd. 

Het is dus geheel juist dat onze kamerlucht voortdurend vernieuwd wordt doch geens
zins in den goeden zin. Daarom blijft ons niets anders over dan door het openen van 
deuren en vensters versche lucht binnen te laten. Daarbij meenen nu vele menschen dat 
de beste wijze van ventileeren is het een weinig open zetten van het bovendeel der ven
sters om daardoor de warme onreine lucht die zich onder het plafond ophoopt te ver-
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wijderen. Deze methode is echter niet aan te bevelen. Want aan den eenen kant stroomt 
daarbij de warme lucht zeer snel weg, waardoor de kamer koud wordt, en aan den 
anderen kant koelt de indringende koude lucht het in de lucht hangende koolzuur af en 
doet het naar omlaag zinken. Wat men dus met de ventilatie beoogt wordt op deze wijze 
niet bereikt. 

Een werkelijk rationeele luchtverversching kunnen wij enkel en alleen krijgen wanneer 
wij alle vensters en deuren openzetten. Alleen daardoor wordt een flinken trek bewerkt 
We kunnen deze nog versterken door met een doek of kleed te waaien of door eenige 
malen snel achtereen de deur open en dicht te doen. Daardoor wordt de onreine lucht 
uit de geheele kamer, uit de hoeken en van onder de meubelen verdreven en door 
frissche, reine, direct van buiten toestroomende lucht vervangen. Ook worden met de ver
ontreinigende gassen de micro-organismen en andere dragers van infectie bijna volkomen 
verwijderd. De laatsten zakken namelijk bij onbewogen lucht snel naar den grond Wordt 
alleen het bovendeel der vensters geopend zoo blijven zij stil liggen. Wanneer daarentegen 
op de voorschreven wijze een flinken trek gemaakt wordt, dwarrelen zij op en worden 
verjaagd. Ook is daarbij het warmteverlies niet zoo groot als men zou meenen. Want, 
nogeens herhaald, niet op het lange luchten komt het aan, maar op een snellen hevigen 
luchttrek, dien men aldus kunstmatig opwekt. Daarbij worden kachel en wanden slechts 
zeer weinig afgekoeld, zoodat spoedig weer, door hunne warmte uitstraling een behagelijke 
temperatuur intreedt. 

De winter is eindelijk voorbij. Van dag tot dag schijnt de zon langer en warmer. 
Wij kunnen thans weer het raam eenige uren per dag openhouden en ademen met volle 
teugen de frissche, reine lentelucht in. Maar steeds hooger stijgt de zon, en steeds warmer 
worden hare stralen. Spoedig beginnen wij, nooit tevreden menschenkinderen, over de 
«ondragelijke hitte" te klagen. Wij ontvluchten de gloeiende stralen en blijven thuis, in 
onze altijd nog iets frisschere kamers. Maar het temperatuursverschil buiten en binnen is 
zoo gering dat het ons slechts de eerste oogenblikken verfrisschend toeschijnt, doch ons 
spoedig daarna even mat en loom doet neerzitten. Wij snakken naar frissche lucht, nu 
niet zooals 's winters, in den vorm van zuivere lucht maar thans in de beteekenis van 
koele lucht. Zetten wij de vensters open zoo stroomt zelfs aan den schaduwkant nog 
meer warmte binnen. Hoe moet men nu de ventilatie regelen om een eenigszins dragelijke 
temperatuur te krijgen ? 

Ook hier heeft een willekeurig openzetten der vensters geen nut, maar men moet een 
bepaald beginsel volgen. In het hygiënisch instituut te Buda-pest zijn dienaangaande 
nauwkeurige proeven genomen. Men hield 's zomers weken achtereen de vensters eerst 
over dag geopend en 's nachts gesloten, daarna omgekeerd, en vergeleek daarbij steeds 
de temperatuur der buitenlucht met die van de kamer. Men vond dat bij overdag ge
opende vensters, de temperatuur in de kamer bijna even hoog steeg als buiten, en soms 
zelfs de aanzienlijke hoogte van ruim 25 o C. bereikte. Waren daarentegen de vensters 
overdag gesloten en 's nachts open, zoo bleef de lueht in de kamer veel gelijkmatiger en 
koeler, minstens 7 o C. lager dan buiten. Op zeer warme dagen was het verschil zeer 
groot. Dit voordeel laat zich dus eenvoudig door een doelmatige behandeling der vensters 
verkrijgen, waarbij men den stelregel moet volgen dat zij overdag gesloten en zoo mogelijk 
verduisterd, 's nachts echter open gehouden worden. Daarbij kan ongehinderd de frissche 
nachtlucht in onze kamers dringen en wanden en meubelen afkoelen, die dan op hun 
beurt overdag weer afkoelend werken op de kamerlucfit. Wij kunnen deze ventilatie nog 
versterken door het openzetten der deuren. Zoo handelende behouden wij ook in het 
warmst van de dagen in onze woning een aangename temperatuur. En dit draagt niet 
weinig bij tot de vreugde en tevredenheid van het leven 1 
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Bij de Platen. 

Ontwerp Tan een Woonhuis teTem ingericht tot Apotheek, 

door W. J. BBANDTS. 

Een zeer regelmatige planverdeeling en een hoogst verdienstelijken gevel behooren 

bij dit ontwerp. Zeer eigenaardig verdeelde de ontwerper den ingang, zoodanig, dat 

apotheek en woonhuis ieder een vrijen toegang verkregen. Ook de overige indeeling is 

zeer regelmatig. De keuken is goed van alles afgezonderd, de opgang naar de eerste ver

dieping flink verlicht en zijn meest alle vertrekken van behoorlijke bergplaatsen voorzien 

en tevens zeer geriefelijk van indeeling. Om de waarde van dit ontwerp, ook wat de 

teekening betreft, die bizonder flink is niet te doen verliezen, hebben wij den vorm wat 

grooter genomen. 

P o s t - en T e l e g r a a f k a n t o o r t e A m s t e r d a m . 

Amsterdam's postkantoor nadert. De voorboden in den vorm van bestek en teekeningen 

zijn aangekomen, en eindelijk zal het zoo lang braak gelegen terrein door het inslaan van 

den eersten paal in zijn rust worden verstoord. Gelukkig Amsterdam. Dan treedt een 

monumentale bouw op den voorgrond, een tegenhanger van 's werelds achtste wonder, 

want eindelijk is de jong geborene daar, over wiens verschijning reeds zooveel is gerede-

kaveld, de een, dat hij te groote sprong op den Burgwal maakte, de ander, dat waar de 
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."VERDIEPING. 

geboorte zoo in het duister gehuld was, alles wellicht niet in den haak zou zijn, zooals van 

fatsoenlijke manskinderen gevorderd wordt. Al die praatjes zij worden tot zwijgen gebracht 

nu het publiek kan oordeelen over wat het te wachten staat. Is de verwachting te

leurgesteld ? Wat het innemen van den openbaren weg aangaat, zeker niet, die op de 

volle breedte gehouden, de omgeving de meeste waarde verleent, daarover zal een ieder 

bevredigd zijn. Ook het plan dat om zijn hoekigen vorm en te geringe oppervlakte nog 

al bezwaren bij het ontwerpen opleverde zal mogelijk menigeen voldoen. Wat echter het 

oude Postkantoor tot verwijt strekte, het waren de treden die men op moest, om tot de 

vestibule te geraken, waardoor 

menigeen des winters in onzachte 

aanraking kwam met het plaveisel, 

zelfs komen verzwikte armen en 

beenen op rekening van het 

Oude Postkantoor voor. Nu had 

men tenminste mogen vertrouwen 

dat, dat zoo dikwerf in de dag

bladen besproken ongerief met het 

oude gebouw was ten grave ge 

daald en de jonggeborene zou 

deelen in al het gemak dat onzen 

tijd heeft leeren waardeeren. 

Want het is niet zoo zeer het 

klimmen, maar dikwerf de groote 

haast, daarbij in acht genomen, 

wanneer het sluitingsuur nadert, 

dat menigeen parten speelt. Tot 

onze verwondering is de voorge

vel echter voorzien niet van één, 

maar van drie van die nekkebre-

kers die op de zonderlingste wijze 

tot elkander loopen, zoodat fei

telijk twee kanten overbodig zijn, 

daar zij van de eene tot de andere stoep voeren en tot groote botsingen kunnen aanleiding 

geven, wanneer twee handelsfactoren ijlings het gebouw verlaten. De oude inrichting was 

slecht in dit opzicht, deze is nog erger, en het komt ons onbegrijpelijk voor, dat het 

allereerste gerief, snelheid te bevorderen geheel en al zoo uit het oog verloren is, daarbij 

geeft de verbroken tredenverdeeling weinig monumentaals te zien. De ontwerper zag 

zich om het sousterrein te vormen, hiertoe genoopt, maar waar de gezondheids-commissie 

te Amsterdam zoo dapper in de weer is om te velde te. trekken tegen alles wat sous

terreinen betreft, waar licht en lucht zulke zwakke heerschers zijn vooral op een terrein 

van deze afmeting, waarom dan daar toegepast, wat op een burgerwoning zoo veroordeeld 

Woonhuis-Apotheek. Woonhuis-Apotheek. 
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Wordt. Waarom dan niet liever als er ruimte gewonnen moest worden, alles gelijkstraats 

gemaakt en een entresol of tusschenverdieping gevormd. Die hemelhooge kantoren zij 

mogen luchtig zijn, zij hadden wel wat van de hoogte kunnen missen om de bedompte 

kelderverdieping voor vele afdeelingen onnoodig te maken, — ten minste, er had zooveel 

van gemist kunnen worden dat de ingang gelijkstraats ware gebleven of hellend klimmend 

naar de wachtzaal, tot zelfs dit voor ouden van dagen, een gemakkelijke toegang had ge

weest. — Het sousterrein voorzien van zulk eene hulpbehoevende verlichting is toch een 

onding. De indeeling van het geheel is een stelselmatige rangschikking van lokalen om 

een wachtzaal, het is geen plan dat zich door bizondere eigenschappen onderscheidt, zooals 

aan zoovele monumentale bouwwerken eigen is, waar de regeling van het grondplan dik

werf een even schoonen vorm aanbiedt als aan het uiterlijk eigen is. Het is hier het eenvoudige 

allereenvoudigst toegepast. Of de wachtzaal die het grootste deel der ruimte nagenoeg 

vordert in verhouding tot het overige staat, betwijfelen wij. Het komt ons voor dat van 

die ruimte veel meer partij te trekken was geweest en de verhouding veel beknopter had 

kunnen geweest zijn. Blijft nog even over bij het uiterlijk stil te staan. Weinigen zullen 

zich daarmede voldaan achten. Brieven zijn geen gebedenboeken, al worden er dikwerf 

zonderlinge gebeden in gedaan, en het karakter dat het uiterlijk te zien geeft is zoo nauw 

verwant wat het middendeel betreft aan het kerkelijke, dat het ons later niet verwonderen 

zal wanneer menig vreemdeling te vergeefs de achter winkelkasten verborgene Nieuwe 

kerk op die hoogte zoekende, vol eerbied de traptreden van het Postkantoor opstapt. 

Dat middendeel met zijn ietwat Moorsche torentjes (zoo heeft de Roemer Visscherstraat, 

bouwmeester met zijn zeven landen huizen, voor den rijksbouwmeester toch tot een navolgings-

waardig voorbeeld gediend), die torentjes dan met hunne veel te lang gerekte verhoudingen 

maken al een zeer zonderlingen indruk. Waarom toch moet ieder gebouw een toren hebben, 

waarom het Postkantoor twee zelfs drie. Onze voorvaderen gaven de kerk en het raadhuis 

een toren, ieder van geheel verschillend karakter, maar zoo als bij elk hunner paste. Dergelijke 

stichtingen hebben daar recht op. Maar welk nut zij hebben aan een gebouw voor de 

posterijen het is ons niet recht duidelijk. Het drukt geenerlei bestemming uit, kan dan 

een gebouw niet meer monumentaal zijn zonder een of meer spitsen te bezitten. Is het 

niet alles een gevolg van de zucht om meer te schijnen dan men is, wat tot de grootste 

wanverhoudingen aanleiding geeft, in het maatschappelijk leven, en waarvan ook al de 

kunst tot haar schade wordt doordrongen. 

Postkantoor met torens, schouwburg met torens, elk huis met een toren, wanneer 

zullen wij van die torentjesziekte verlost worden, die het karakter van elk gebouw 

doet ontaarden. Kon dat Postkantoor niet even goed monumentaal zijn zonder dat bejag 

op versieringsmiddelen die er geheel niet aan te huis behooren. 

Is het overige deel van den gevel dat zich als een stuk van een oneindige reeks doet 

kennen, niet beter te verdeelen en de eentoonigheid daarvan te vernietigen, door het 

middendeel wat minder, al het overige wat meer afwisseling te geven. Schuif de 

twee vleugels tot een, plaats het middendeel ter zijde en de gevel blijft even compleet, 

als deze nu is, dat is wel een bewijs van den weinigen samenhang. Van Campen's raadhuis 
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zou een zonderlinge vertooning bij dergelijke operatie maken, wel een bewijs dat de 

verdeeling daar beter begrepen is. Waar de voorbeelden zoo voor het grijpen zijn, is 

de misvatting des te meer te betreuren. Waartoe de eene vleugel voorzien van een uit

bouw die juist, door een bekroning den hoek beter had afgesloten en nu de spreekge

stoelten weder met een doet vermeerderen. Welk nut heeft zulk een stomp afgebroken 

uitbouw. Zal de aankomst der post vandaar den volke verkondigd worden, dan schorten 

wij ons oordeel op en kan de uitbouw nuttig zijn, als een onbestemd platje, zooals de 

Amsterdammers dat gewoonlijk noemen, is het al een zeer slecht gekozen versiering. 

Wij ontkennen aan den gevel geen verdienste, dat zij verre, voor een bisschoppelijk paleis, 

een seminarium zitten er kostelijke motieven in. Maar geen enkel motief, geen versiering, 

geen karaktertrek, niets herinnert er aan dat dat het uitgangspunt is, waarmede Amster

dam zich met alle deelen der wereld in betrekking stelt. Mogelijk staan wij thans nog 

moederziel alleen in onze beschouwing, maar wij zullen wel gezelschap krijgen, hoe hooger 

de metselsteenen boven den grond zullen komen, die zullen erkennen dat het karakter 

ten eenenmale gemist is. Dat is al weder te bejammeren, waar een schat van geld ge

legenheid geeft het tegendeel te verkrijgen. 

Motieven TOOT het teekenonderwfls ontleend aan het ambacht. 

Onze vorige aflevering bevat een annonce het bovenstaand onderwerp betreffende. 

De Heeren P. Herman en H. J. van Dijk deden een zeer goed werk door in hoogst 

beknopten vorm deze uitgave saam te stellen. De prijs is zeer gering, afdeeling schilders 

ƒ I.__) Metaal / 0.85, Hout ƒ 0.85, Steen ƒ 0.85, de 4 afdeelingen bijeen / 2.50. Wij 

maakten kennis met de afdeeling schilders waarin 30 vlak versieringen in lijn en in kleur 

die een uitnemende handleiding vormen voor elk jong-beginner. Het geeft een overzicht 

hoe de kleuren te kiezen en de versieringen te vormen. Wij laten hieronder gaarne 

volgen wat de inleiding zegt." Uitgaande van de onderstelling dat het noodig en nuttig is 

zoo spoedig mogelijk met vakonderwijs een aanvang te nemen, konden wij ons nimmer 

vereenigen met de nog vrij algemeen gevolgde methode, waarbij men alle leerlingen, 

zonder uitzondering, die figuren laat teekenen welke op de bestaande wandplaten voor

komen. Wij wenschen volstrekt geen afbreuk te doen aan de waarde van de bestaande 

wandplaten, maar zijn van oordeel, dat het onderwijs te geven aan ambachtslieden, in 

eene praktischer richting dient gestuurd te worden; m.a.w. dat genoemde platen niet 

alleen aan de algemeene eischen behooren te voldoen, maar figuren dienen te geven, 

aan het ambacht ontleend, opdat de leerling reeds bij dat elementaire onderwijs zijne 

vormenkennis verrijke en de grondslag alzoo worden gelegd, waarop later successivelijk 

kan worden gebouwd. 

De uitgave bevat een reeks figuren in dien zin, en kunnen wij een ieder die tot het 

vakonderwijs in verband staat aanbevelen kennis te maken met de hoogst nuttige uitgave. 

De uitgever is PH. ZALSMAN te Kampen. 
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W i n k e l E t a l a g e s . 

Voor een tiental dagen geleden waren wij in de gelegenheid een bezoek tebrengen 

aan de fabrieksinrichting van J. J. Bruns Jr. te Arnhem. Het is de tweede maal dat wij 

gebruik maakten van de uitnoodiging ons door dien fabrikant toegezonden, wanneer 

onzen weg die kant uitliep dan die inrichting niet te vergeten. Wij kunnen niet anders 

dan alle vakgenooten aanraden, die in Arnhem's schoone dreven van de natuur gaan 

genieten, neemt er eenigen tijd af om daar een bezoek te brengen, evenals wij zulks 

deden. De fabrikant of zijn vertegenwoordiger zal u met zijn bekende welwillendheid 

gaarne van alle> een overzicht geven, overtuigd dat de kennismaking goede resultaten 

zal opleveren. Wie had voor een vijftiental jaren geleden er aan gedacht, dat de saam

stelling van winkeletalages een tak van nijverheid zou vormen, inderdaad van opmer. 

keiijken omvang. Moest er in dien tijd een winkel betimmerd, de timmerman wist er wel 

raad op en in zeer bijzondere en kritieke gevallen kwam er een architect bij te pas, de 

laatste vond dit dan dikwerf wel wat beneden zijn werkkring en zoo stumperde de winkel 

verdeeling zeer behulpbehoevend voort. Wat voor den grutter noodig was, kwam dikwert 

ook in den handschoenwinkel terecht en waar die spraakverwarring plaats vindt in de 

vormen, daar was dit nog erger waar het een behoorlijke plaatsing der artikelen betrof 

Men hield bijzonder weinig rekening er mede, hoe ieder artikel juist door de plaatsing 

op zijn voordeeligst uitkomt, hoe het opstapelen van het een op het ander de waarde 

van alles doet verloren gaan, terwijl een behoorlijke beschouwing van ieder artikel op 

zich zelf de waarde daarvan voor den verkoop verhoogt.. In dien toestand bracht de 

fabrikant Bruns een behoorlijke reorganisatie. Hij vroeg zich af wat voor elk artikel 

vereischt werd, welke eischen de etalage had met het oog op de bestemming van ieder 

dezer en koos zich daarna de vormen. Ons land was niet voldoende voorzien van inrich

tingen, wa^r al die benoodigdheden gefabriceerd zouden kunnen worden. Engeland was 

ons daarin vooruit. Zoo kwamen de eerste etalages allen van daar. Nu echter is de 

fabrikant zoo gevorderd met alles, dat op enkele onderdeelen na alles ten zijnent wordt 

vervaardigd. Dat streven verdient waardeering. Die zich nu de moeite geeft, na te gaan 

hoe veeleischend die winkeletalages wel zijn, staat verwonderd over de uitgebreidheid 

die dit kleine onderdeel zoowel in verscheidenheid van praktisch gerief als in sierlijkheid 

van vorm oplevert. Ieder artikel heeft een ander gegeven. De hoedenmaker hangt het 

artikel, de schoenmaker plaats dit en die schijnbare geringe afwijking geeft een wijziging 

die verschilt als de dag bij den nacht. Evenzoo de kapper of de horlogemaker, waar de 

eerste nagenoeg geheele menschelijke figuren vordert, de ander de meest minitieuse 

verdeeUng tusschen pluche gevat. Inderdaad dan moet men het bewonderen een detail 

vak met zulke groote uitvoerigheid te zien behandeld. Talrijk zijn de voorwerpen, die de 

magazijnen vullen, doozen tot opberging in allerlei vormen, koppen zonder lichamen en 

geheele lichamen zonder koppen, die u bij een bezoek op het bovenmagazijn, waar deze 

in honderdtallen bij elkander zijn opgesteld, aanvankelijk met vrees vervullen en die alle 

ledematen even goed bewegen alsof zij leven zonder zorgen te kennen. Het is niet mo-
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gelijk dat wij bouwkundigen op de hoogte kunnen zijn van al die oneindige geriefelijk-

heden, zooals de fabrikant die kent en ook met bijzondere gevatheid weet te bestudeeren. 

Niet alleen het etalagegebied van winkels en magazijnen maar café's en bierhuizen, alles 

kan er volledig worden verkregen en daar de fabrikant even goed in metaal klopt, draait, 

vernikkelt, polijst enz. als in hout timmert en politoert enz. zoo kan de geheele binnenbe-

timmering er volledig zijn geboortebewijs verkrijgen. Wij zagen er winkelinrichtingen 

voor slachters, flink in koper gedrevene ossekoppen, alles wat noodig is om het vrij 

zwaar gewicht ongestoord te dragen, praktische vindingen om het gelijk in den muur te 

bevestigen der duimen te bevorderen, kortom een serie waaraan wij niet gedacht hadden, dat 

de7e zulk een omvang zou kunnen verkrijgen Geheele winkelstellingen rollen met een enkelen 

vingerdruk voor- en achterwaarts en een kind is in staat de beweegkracht te verkenen 

zoo gemakkelijk sluit alles ineen, doch laten wij enkele bijzonderheden over voor hen 

die een bezoek willen brengen, waarop wij niet genoegzaam de aandacht kunnen vestigen. 

Het is er dan ook een ongekende bedrijvigheid waar de stoomkracht, al de werktuigen 

in beweging brengt, voor de fabrikatie noodig, die op elke verdieping een ander karakter 

heeft en waar elk gereed zijnd artikel met een gemak verdwijnt naar de plaats van 

aflevering, die doet zien dat de fabrikant het nut der kleinigheden kent. Het is in vele 

onzer groote steden op te merken, met welke zorg de winkeletalages steeds meer en 

meer worden behandeld, dat is voor een groot deel aan den fabrikant Bruns te danken 

die er meer speciaal onze aandacht op vestigde en dat deel onzer kunst tot eene groote 

volmaking bracht. Waar de werkkring van den bouwmeester reeds zoovele moeielijkheden 

kent, gaat het niet aan, aan een onderdeel die zorg te besteden, zooals de winkeletalages 

verkregen. Juist daarom is een dergelijk leidsman ons allen ten nutte. 

P r o t e c t o r P e t r i * 

Protector Petri is geen uitvinding van den laatsten tijd. Dikwerf is er door annonce 

aan herinnerd. Doordien wij nog al eens aanvrage ontvingen, waar het artikel verkrijg

baar is, willen wij voor allen die er nog niet mede bekend zijn een korte toelichting 

doen volgen. De fabriek waar het vervaardigd wordt is te Huissen bij Arnhem gevestigd. 

Het is een vloeistof die op de buitenzijde der muren of alle constructien waaraan men 

het binnendringen van water wil beletten, aangebracht, deze volkomen daarvoor bescher

men. Steenen hiermede overstreken zijn beslist waterdicht. Een dakpan daarmede 

gedrenkt, weigert het water absoluut aan te nemen, bij liggende stand loopt het water 

zelfs in droppels bijeen even als op een zwaar geolied oppervlak geschiedt. — De prijs 

is billijk. Het wordt geleverd in hoeveelheden van 15 L. voldoende om 40 M9. mede te 

bestrijken. De kosten zijn f 4.— zoodat slechts voor f o 10 per M2 de gelegenheid wordt 

aangeboden, vocht buitenshuis te houden. Waar die kosten zoo gering zijn is de proef-

name gemakkelijk. De levering geschiedt in verschillend gehalte, met No. 1 bestrijkt men 

den muur goed nat en langzaam, laat dit 24 uur intrekken en gaat dan met No. 2 dezelfde 

bewerking doen. Is onder de bewerking en nadat de bestrijking met No. 1 is gedaan 
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het muurvlak door regen vochtig geworden, dan moet de bestrijking met No. i herhaald. 

Is alles naar behooren voltooid en het muurwerk wordt binnen zes uur na de 2de be

strijking weder vochtig dan moeten beide bestrijkingen hernieuwd. Bij helder weder is 

de aanwending daarvan aanbevolen en wel in de maanden April tot November. Alle 

herstellingen aan het muurwerk als het inbrengen van voegen enz. moeten vooraf ge

schieden, daar dit later doordien het oppervlak geen water aanneemt, doelloos is. 

Verschillend is de toepassing geweest, en zijn daarbij de meest bevredigende resultaten 
verkregen. 

Nationale Yercenlgring van Opzichters en Teekenareo. 

Wij ontvingen het navolgende ter opname waaraan wij gaarne plaats verleenen. 
Mijnheer, 

Zeker doe ik niet te vergeefs een beroep op de gastvrijheid van uw blad wanneer 

dat geschiedt ter wille eener zaak, die voor een zeer groot deel den lezers van het 

Vademecum van belang is f 

Daarom verzoek ik U beleefd plaats voor het volgende ? 

Vooral ook in de technische wereld doen thans de tijdsomstandigheden zich gelden 

en dringen er meer dan ooit toe, oog te hebben ook voor de meer stoffelijke vakbelan-

gen; en dat niet alleen voor zijne eigene, maar ook voor die van den dikwijls veel minder 

bevoorrechten vakgenoot. 

Van dit besef doordrongen hebben eenige opzichters en teekenaars te 's Gravenhage 

pogingen aangewend om te komen tot aaneensluiting met hunne collega's, teneinde door 

samenwerking de verschillende belangen beter te kunnen behartigen. 

Het aanvankelijk resultaat van dat pogen is geweest, dat in antwoord op eene door 

hen in April 1.1. verspreide circulaire een 130 tal betuigingen van sympathie met hun 

streven inkwamen en dat op eene naar aanleiding daarvan belegde vergadering op 15 

Juni besloten werd tot oprichting eener * Nationale Vakvereeniging van Optichters en 

Teekenaars, terwijl een 40 tal aanwezigen bereids eene afdeeling 's Gravenhage vormden. 

Het doel dat de oprichters zich stellen is niet gering; niets minder toch dan de 

behartiging van al die belangen der Vereenigingsleden, die met de uitoefening van hun 

vak in onmiddellijk verband staan : de intellectueeie dus niet alleen, maar ook de stoffe

lijke. Voorzeker geen kleinigheid, en naast de verschillende bewijzen van instemming 

die het voorloopig bestuur der vereeniging reeds mocht ontvangen, werd dan ook al 

menige waarschuwing ten beste gegeven, om het ideaal niet te hoog te stellen, niet teveel 

opeens te ondernemen enz. enz. 

Doch de oprichters zijn nuchter genoeg om te weten, dat door stormloopen dat ideaal 

niet zal worden bereikt en dat 't »al zachtkens" het devies zal moeten wezen waaronder 

gewerkt wordt. Waar zij b.v. als een der middelen tot bereiking van hun doel, in hun 

program hebben geschreven: »het stichten van een of meer fondsen", daar weten zij 

zeer wel, dat de oprichting van een fonds tot ondersteuning van hen die buiten hun schuld 

tijdelijk zonder betrekking zijn, reeds een niet geringe taak is en willen zij daaraan aan-
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vankelijk hunne krachten wijden om andere niet minder schoone zaken als : verzekering 
tegen ongelukken, uitkeeringen bij overlijden enz. voorloopig nog tot, de zeer vrome 
wenschen te laten behooreu. 

En reeds om tot het eerstgenoemde te komen, zal de samenwerking van zeer velen, 
kon het zijn van allen noodig wezen. Maar wat de toetreding van leden betreft, vond 't 
»al zachtkens" wel wat meer betrachting dan men in billijkheid zou mogen veronderstellen, 
temeer daar zooveel mogelijk aan alle opzichters en teekenaars, in den lande werkzaam 
in de technische en kunstindustrieele vakken uitnoodigingen tot deelname zijn gericht. 
Doch de nationale vrees voor nieuwigheden verloochent zich ook in deze niet. Velen 
wenschen blijkbaar hunne medewerking niet verder uit te strekken, dan tot het betuigen 
hunner sympathie met het »streven" der oprichters en sommigen zetten zelfs door drie
voudige onderstreeping van dit woord kracht bij aan hunne bedoeling om vooral aller-
voorwaardelijkst voorwaardelijk mede te werken. 

Waarom ? f , i r 
Daar zijn er die verklaren: »De vastheid mijner betrekking geeft mij geene behoefte 

aan den steun van anderen.1' 
Om niet te spreken van de andere voordeden die het lidmaatschap geeft, zou ik op 

die redeneering willen antwoorden. De weinige vastheid der betrekking van anderen, 
bekwamer dikwijls dan gij of ik, geeft hun juist behoefte aan den steun van ons, die in 
dat opzicht misschien gunstiger bedeeld zijn. 

De contributie kan evenmin een werkelijk bezwaar tegen de deelname opleveren. 
Ze is al zeer laag gesteld (voorloopig op ten hoogste f 5.— per jaar, d.i. tien centen per 
week waarvan f 1.— binnen een maand en de rest in vier termijnen te voldoen), doch 
er is daarbij dan ook gerekend op groote, zoo mogelijk algemeene deelname van op
zichters en teekenaars, werkzaam in de burgelijke — en waterbouwkunde, de metaalin
dustrie (incl. scheepsbouwkunde) en de kunstnijverheid. 

Wat de Nationale Vakvereeniging zich voorstelt te doen, wil zij doen met gepaste, 
wettige middelen en daarom zal ook de vrees voor »Stoutichheden" niemand behoeven 
te weerhouden. 

Daarom ook M. de R. heb ik met vrijmoedigheid U durven verzoeken aan het 
bovenstaande een plaatsje in te ruimen, teneinde daardoor deze ongetwijfeld goede zaak 
in nog ruimer kring bekend te maken. 

U verplicht daarmee ten zeerste 
Uw dw. 

Den Haag, 15 Juli 1895. A. LORAN, Rijksopzichter-teekenaar. 

Gaarne verwijzen wij er op dat een ieder die nader met het doel der Vereeniging 
wenscht kennis te maken daartoe op aanvrage bij het bestuur circulaire kan ontvangen, 
die het doel der stichting nader toelicht. — Het voorloopig bestuur is samengesteld uit 

de Heeren: 
A. P. VAN DER BRUGGE, teekenaar van ijzerconstructiën, Trekweg 67. 
H. HARKINK, teekenaar plateelbakkerij Rozenburg, van Kinsbergenstraat 122. 
F. S. G. HENNING, opzichter-teekenaar bij de Gemeentewerken, van Dijckstraat 115. 
A. LORAN, opzichter-teekenaar bij de Rijksgebouwen voor Onderwijs, van Speijkstr. 158. 
L. M SANDERS, ijzerconstructeur. Koningstraat 48a. 
J. I. TAN WUYCKHUISE, bouwkundig opzichterteekenaar, Fagelstraat 8. 

allen te 's Gravenhage. 
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Bij de Platen. 

O n t w e r p T a n e e n s t a l g e b o n w m e t k o e t s i e r s w o n 1 n g , 

door G. COBELENS. 

Het stalgebouwontwerp is een antwoord op een prijsvraag, dat bij het niet geheel 

voldoen aan de voorwaarden, bij het programma gesteld, niet ter mededinging werd toe

gelaten. Het plan, zeer regelmatig verdeeld, geeft de bestemming van elke localiteit aan, 

terwijl doorsnede en kapgrond de constructie nader toelichten. De gevel is met eenvou

dige middelen versierd en heeft door de eigenaardige verdeeling veel, dat, wanneer het 

ontwerp in een landelijke omgeving wordt uitgevoerd, uitstekend moet voldoen. 

TJit den Vreemde. 

Een zeer belangrijke spoorbaan — de Jnngfraubahu — genaamd. 

De middelen van vervoer gaan steeds stouter vooruit in hunne ondernemingen. Is 

de spoorbaan in den aanvang van deze eeuw met angstvalligheid begroet, reeds spoedig 
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Figuur 1. 

ontwerper Guyer-Zeller is vol vertrouwen 

in zijn onderneming en het was ons aan

genaam in de gelegenheid te zijn, door 

tekstfiguren het ontwerp nader te kun

nen toelichten. 

Op de Wengeralpentop sluit zich de 

baan aan bij het aldaar aanwezige station 

en gaat van daar naar den voet van de 

Eigergletschers. Door de uitgeboorde als 

tunnel gevormde ruimte klimt de baan 

opwaarts en eindigt ter hoogte van den 

voet der Jungfrau-spits. Om het lang-

wijlige van zulk een tunnelreis te ver

breken zijn op enkele punten, waar de 

baan meer langs de wanden van den berg 

zich beweegt, stations gemaakt van waar 

het licht en de versche lucht kunnen 

binnentreden. Een dier stations de Mönch 

genaamd is op de tekstfiguur aangege

ven. De geheele spoortrein wordt door 

geraakte men er mede vertrouwd, en 

alles is thans een doodgewone zaak ge

worden. Waar de vaste bodem, in den 

aanvang twijfel aanbood of deze wel 

bestand was, tegen het ontzaggelijk ge

stamp dat het ijzeren gevaarte opleverde, 

daar vliegt men thans over het ijzeren 

traliewerk, dat de grootste afstanden 

over uitgestrekte watervlakten verbindt; 

én geen oogenblik wordt aan het ge

vaar gedacht dat aan den tocht verbon

den is. Doorgravingen van gebergten 

op eindeloozen afstand, waar het beklim

men onmogelijk is, niets is nagenoeg 

bezwaarlijk meer, de doorboring van 

de Mont-Cenis, leverde er het bewijs van. 

Thans denkt men er hard over om een 

der hoogste Alpentoppen met een spoor

baan te bereiken, en daardoor een uit

stapje naar het eeuwige rijk der sneeuw 

tot een minimum tijd te beperken. De 

Figuur 2. 
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elektrische kracht bewogen en tegen de steeds sterk klimmende helling opgevoerd. De 

baan is zoo breed genomen, dat er nog een behoorlijk voetpad langs loopt en daar de 

tunnel door electrisch licht sterk verlicht is, is zelfs een wandeling door de tunnel gemak

kelijk te ondernemen. Gevaar zooals op dergelijke toppen door sneeuwval of bergstortingen 

aanwezig is en veelal voorkomt, kan hier geen nadeel hebben, daar de tocht door de 

ingewanden van het bergruim gaat dus aan alle kanten beschut is. Om tot de spits te 

geraken heeft men aan het eindstation een schacht die 66 M. hoog is en waar een dynamo 

hulp verleent om de reizigers in een lift op- en afwaarts te brengen. Daar de verschil

lende stations door telephoons verbonden worden, is het den reizigers, die in het dal te 

Interlaken vertoeven mogelijk, vooraf zich te vergewissen, welk weder het daar boven in 

het sneeuwland is, om daarna ever het gaan of niet gaan te kunnen besluiten. De moge

lijkheid tot vestiging van de baan is verre van uitgesloten en zal daardoor den reizigers, 

die in die omgeving talrijk zijn, een groot gerief aanbieden. Het beklimmen van de berg

toppen is daarom niet onmogelijk, men kan op de tusschen gelegene stations uitstappen en 

te voet den weg vervolgen, maar heeft dan ook de zekerheid moeielijk te kunnen verdwa

len of genoodzaakt te zijn, te overnachten in een barre natuur zonder eenige bescherming. 

lets oyer het Terlichten TBH Museums en Tentooustelliugsruimteu. 

In het jaar 1892 verscheen te Darmstadt, bij den uitgever Arnold Bergstrasser eene 

brochure door G. v. Koch opgesteld, waarin vele nuttige wenken waren opgenomen, die 

van dienst kunnen zijn bij de vorming van expositiezalen, bestemd voor natuur-verzamelingen, 

vooral wat betreft de daarvoor meest geschikte belichting. De schrijver kwam naar aan

leiding van zijn vele ervaringen tot geheel nieuwe beschouwingen over dit punt. Vooral 

geldt dit de belichting van ruimten waar vele diergroepen opgesteld moesten worden. 

Koch zegt onder anderen het navolgende: De vrije opstelling in zalen, zooals bij de meeste 

Museums door den bouwmeester wordt aangewezen, is volkomen ondoelmatig. Men mag 

voor oude waardelooze voorwerpen die op de even oude manier gevuld zijn, dergelijke 

opeenstapeling nog toepassen, voor de belangrijke, volgens de nieuwere vindingen saam-

gestelde figuren is het noodig, een betere bescherming te hebben voor stof, zonlicht of 

het aanraken door het publiek. Opstelling in kasten, is daarvoor niet geschikt. Vooreerst 

wordt door den kastwand de ruimte zeer beperkt, verliest de goede beschouwing door de 

roeden die de ruiten verbinden, en die zeer storend op het geheel terug werken, daarbij 

zijn de kasten hoe ook saamgesteld toch nog verre van stofvrij. Hoe ook hierin is te

gemoet gekomen door de roeden van ijzer te maken en het glas grootere afmeting te 

geven of door spiegelruiten te vervangen, het bezwaar bleef voortbestaan. De grootste 

moeielijkheden biedt echter de behoorlijke belichting. Gedurig heeft men last van de 

schaduwen. Laat men het licht van voren af intreden, dan zijn de zijvakken donker, 

neemt men ook de zijvakken verlicht, dan hindert dit het goede overzicht, daar het licht 
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Figuur 1. 

11 ;i i.t 

Figuur 2. 

te veel schittert. Bovendien maakt het gesloten deel of zoldering van de kast, dat al het 

omhoog geplaatste in het duister staat, al neemt men de glaswanden ook tot die zoldering. 

Ook geheel vrijstaande kasten van alle kanten belicht neimm het euvel niet weg en zijn 

dan dikwerf enkele voorwerpen door de sterke belichting nagenoeg niet te beschouwen. 

Door verschillende aanwijzingen en tekstfiguren licht de schrijver dit onderwerp nader toe. 

Al die moeielijkheden kunnen voorkomen worden, wanneer men de tentoontestellen voor

werpen afgescheiden houdt van de ruimte voor de bezoekers bestemd, en het licht alleen 

doet bezigen tot beschouwing dier voorwerpen en hunne belichting. Is de belichting te 

sterk dan kan dat door draperien altijd gematigd worden. Tot verduidelijking hiervan 

dienen de tekstfiguren. A. is de ruimte voor de tentoontestellen voorwerpen, B. die voor 

de bezoekers. 
De wandvlakten zijn door zwarte lijnen, de beglazing 

door stippellijnen aangewezen. De inrichting volgens fig. i 

is zeer onvoldoend en wel wegens de ongeschikte belichting 

der boven rechter- of linker-onderhoek der tentoonstellings

ruimte, ook is het moeielijk dergelijke lokaalverdeeling in 

goed verband met andere lokalen te brengen terwijl er ontzaggelijk veel plaats mede 

verloren gaat. 
Geheel anders is de 

inrichting volgens fig. 

2. Dergelijke inrich

ting kan als de beste 

en meest doeltreffende 

geacht worden. Toen 

in het jaar 1892 voor 

een museum te Darm

stadt een prijsvraag 

werd uitgeschreven, 

was de brochure nog 

niet verschenen, zoo

dat de ontwerpers niet 

in de gelegenheid 

waren van de beschouwingen partij te kunnen trekken. De architect W. Manschot te 

Mannheim heeft de denkbeelden door Koch ontwikkeld, in teekening gebracht en geven 

de figuren 3, 4 en 5 hiervan bewijs. 

Fig. 3 geeft eene inrichting te zien volgens plan fig. 2. De tentoonstellingsruimte 

wordt daarbij door glaswanden van de bezoekers gescheiden. Die ruimte is bovendien 

niet direkt belicht. Aan de zoldering van het deel voor de bezoekers bestemd, zijn 

overstekende gedeelten a - a die voorkomen, dat de lichtstralen vaUen op bet glas dat 

tot wandafsluiting dient, en benemen bovendien den toeschouwers het uitzicht op de bron 

waarvan het licht binnenstraalt. Dejntcrste lichtstralen4 G en G 1 blijven geheel binnen 

Figuur 3. 
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Figuur i. 

de tentoonstellingsruimte en snijden de lijn c—d. Zoolang dat geschiedt, is alles wat in 

dien weg ligt volkomen zuiver belicht. Om nu te kunnen zorgdragen dat stof de voor

werpen niet bereikt, of wel het uitzicht daarop belemmerd, zoo wordt de ruimte waar

door het licht binnenvalt, door hellend staande ramen afgesloten. De plaatsing dier 

ramen geeft nog al 

eenig bezwaar. Op 

de wijze zooals fig. 3 

aangeeft is onvol

doende, het is noodig 

dat de beide licht-

ramen in evenwijdige 

richting geplaatst 

worden zooals fig. 4 

aanwijst, dan wordt 

elke reflectie verbro

ken, en blijft het licht 

overal gelijke kracht 

behoud: n. Hiervoor 

wordt een geheel andere kapconstructie vereischt en moeten ook enkele constructien daar

mede in verband gewijzigd. Doordien het toeschouwersruim laag is kan de zoldering 

dienen als bevloering voor de werklieden, waarop zij de belichtingsramen kunnen reinigen, 

eveneens zorg dragen voor bel oro-

lijke afdekking der deelen waarop 

het licht te sterk is. Ook het schoon

houden van het bovendeel der kap, 

vooral des winters wanneer de sneeuw 

alles dekt, is een bezwaar dat steeds 

op het bovenlicht drukt. De con

structie der kap volgens fig. 4 maakt dat gemakkelijk, de dakgoot die toegang heeft 

uit een raam van een der aansluitende trappenruimen zie fig. 5, kan dan gemakkelijk 

bereikt en de sneeuw geruimd worden. Heeft men weinig middelen voor den bouw of is 

de tentoonstelling tijdelijk, dan kunnen de binnenverlichtingsramen geheel vervallen, daar 

deze alleen zijn om bij langen duur van tijd te beschermen. De duidelijke wijze waarop 

de tekstfiguren alles toelichten, bevestigen de juistheid der mededeelingen, en nemen wij 

gaarne aan dat dergelijke belichting voor onze museums waar een oppervlakkige beschou

wing voldoet, wel de belichting der toekomst zal zijn. 

Reeds de bouw onzer panoramas en dioramas waarbij dergelijke constructie nagenoeg 

voorkomt, bevestigen dit. Voor voorwerpen die nadere beschouwing vereischen gaat het 

echter moeielijk op, omdat de onmiddelijke nabijheid veelal de waarde der onderdeden 

doet zien. Op de tentoonstelling voor Hotel- en Reiswezen te Amsterdam zou het een 

uitstekende belichting voor de Hollandsche afdeeling zijn geweest, daar niemand dan van 

Figuur 6. 
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nabij had kunnen zien, dat het grootste deel wat Nederland heeft ingezonden eigenlijk 

buitenlandsch fabrikaat is. 

H o o f d s t a d b e r i c h t e i i . 

Terwijl Carré de lieveling van het Arasterdamsche publiek, zijn cirque tijdelijk in 

andere handen deed overgaan, werd in de omgeving der nieuwe stadswijken de ledige 

plaats weder aangevuld — en blijft Amsterdam zijn cirque bezitten. Toen op den Binnen-

Amstel voor eenige jaren geleden de paardentempel zijn deuren opende waren er onder 

de bouwkundigen talrijke opinies over den nieuwen bouw. De een billijkte, de ander 

keurde af. Hoe het zij de ruimte heeft zich altijd gekenmerkt door gezelligheid. Nu een 

nieuw cirque dat, alias torentjesziekte, met het Postkantoor gelijke tred wil houden en ook 

al van torenspitsen voorzien is, al zijn deze ook wat nederig van vorm, toen dat het 

nieuwe gebouw dezer dagen zijn aanzijn aankondigde, vertrouwde men algemeen dan wat 

op den Binnen-Amstel stond, niet in de schaduw van den jonggeborene zou kunnen staan. 

Wij leven in zulk een snelle vooruitgangsperiode dat zes jaren van ons heden, 

zooveel vermogen als een halve eeuw in den aanvang dezer eeuw gerekend, zoodat men 

algemeen vertrouwde iets volledigs te zien. 

Het uiterlijke dat door de houtbouw voor het doel niet ongeschikt is, toont wel wat 

gering om den groeten ketel te verbergen daarachter opgesteld, doch maakt dat geen 

ongunstigen indruk, geraakt men echter in het inwendige dan vormt het decoratief een 

armzalige tegenstelling. Dan is het tooneel met de beide loggias ter zijde zeer wanstaltig 

van verhoudingen in kolommen zoowel als balustrade, dat het ten eene male het goede 

bederft dat anders de hoofdlijnen van het ronde gebouw aanbiedt. Daarbij is de plafond-

versiering met allerlei figuren van vorstelijke personen zeer ongelukkig gekozen en doet 

een en ander meer denken aan de decoratie, de vroegere kermistenten eigen, dan wel 

aan het voldoen der eischen die een cirque zich mag stellen. Juist de kaplijnen waren 

zoo bizonder geëigend om het decoratief tot iets goeds en degelijks te maken Wat 

echter bij den geheelen bouw opmerkelijk is, dat is de weinige onbrandbaarheid aan alles 

eigen. Waar gebouwen ten dienste der openbare vermakelijkheden vooral een punt van 

studie moeten vormen, waar brandbaarheid voorop moet staan, daar schijnt dit hierbij 

geheel over het hoofd gezien. Wel zijn de ijzeren stijlen waarop de kapgebindten rusten, 

brandvrij, maar wat geeft dat voor geruststelling tegenover de massa hout die in het 

inwendig aanwezig is, terwijl zelfs de stallen geheel, als ware het alles provisioneel, uit 

een groote houtmassa bestaan. 

Trappen naar de zitplaatsen allen van hout en in een volkomen houten omgeving. 

Alle zitplaatsen en bevloeringen van hout, de kap met daaronder staande wanden met 

hout gedekt en die wanden van hout geconstrueerd. De inrichting om tot enkelen der 

rangen bijvoorbeeld tot de derde te komen, langs een slecht gebaand pad door hout 

ingesloten; een voorgevel die het brandvrij aarzelend uitspreekt, waarlijk het is ons on

verklaarbaar, hoe het stedelijk bestuur met zoo weinig zorg dergelijke instelling, die toch 
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een blijvend karakter heeft, liet daarstellen. Het publiek heeft rechten, vooral na de 

ervaringen der laatste jaren, die zijn, dat dergelijke gebouwen volslagen goed zijn gecon-

trueerd, en dat publiek heeft geen kennis van bouwen, gelooven alles ten sterkste en 

duurzaamste te zijn. Met het oog daarop had een strenge handhaving, van brandvrije 

constructie, noodig geweest. Het is bovendien niet billijk, waar de eischen op den Bin-

nen-Amstel gesteld moeielijker zijn geweest. Wij maken er den bouwmeester geen ver

wijt van wanneer de bouwkosten gering zijn, dat hij tracht er te komen op zijn manier 

wij verwijten alleen het stedelijk bestuur, de lichtvaardige handeling. Dat die vrees 

in zekeren zin door het publiek gedeeld wordt viel ons op door het eenvoudige geval 

dat een bejaard heer, die een sigaret zich zelf zag verdooven in een hoekje bij den trap, 

de brandweer hierop attent maakte, dat moest niet noodig zijn, daarvoor zijn wetten 

en reglementen die die vrees onmogelijk maken. Wij zouden zeggen dat die hier al 

zeer bekrompen zijn nageleefd ; zoo baten alle besprekingen niets over brandvrije gebou

wen, van zelf dichtvallende deuren, nieuw model van trappen, zooals in de laatste Afdee-

lings-Vergadering Amsterdam der Maatschappij tot bevordering der bouwkunst is be

handeld wanneer niet als het op werkelijk bouwen aankomt er de hand aan gehouden 

wordt. Daar hebben wij weder een gelegenheid laten voorbij gaan om te doen zien wat 

de stud.e over dit punt de laatste jaren heeft geleerd en die waren hierin lang niet on-

belangrijk. 

Geilluslreerde catalogus yan de flrnm Tan Rletschoten-Hoimeiis Botterd 
am. 

Geen grooter gerief bij den bouw en de nijverheid als geïllustreerde catalogussen die 

ons op elke vraag het antwoord geven, waar anders eindelooze informatiën noodig zijn 

Een- geheel als de catalogus vormt, die de firma Van Rietschcten-Houwens in het licht 

gaf wordt zelden aangetroffen. Daarbij heeft deze een eigenschap, die niet genoeg te 

waardeeren valt. Het is een wegwijzer, tevens voor den vakman zoowel als den minder 

geoefenden hoe de werktuigen gesteld, behandeld enz. moeten worden. 

Wij willen den inhoud waarin alles voorkomt wat op timmergebied van belang is 

zaagtoestellen, schaafmachines, steekbanken, draaibanken, fraismachines. k roosmachLs ' 

enz. in allerlei vorm en volledigheid, daarbij allerlei onderdeden daarvan, alles wat verder voor 

electncitert noodig is, niet uitvoerig behandelen. De catalogus is op aanvrage ten dienste 

en w.j zouden „iet weten wat daaraan te kunnen toevoegen, dan alleen dit, hebt ge 

machinale hulp noodig raadpleegt vooraf den inhoud, die over alles tot den prijs toe n o p 

de hoogte stelt. 

M i lf r o l) e ii i n b e s t r a t l n j r . 

Wij leven in een tijd waarin de mikroben een grooten rol spelen. Niet overal echter 

vinden zij een gelijk gemakkelijk te betrekken te huis. Houtbestrating echter schijnt 
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daarvoor bizonder gunstig geëigend. Volgens gedane onderzoekingen door een hd der 

gezondheidscommissie te Parijs de Heer Miquel. gaan de mikroben echter tot het bin

nenste van het hout door. In een pas gelegden straattegel van dennenhout werden 

tot op een diepte van circa 3 cM. 600 bacteriën aangetroffen, terwijl aan de boven 

oppervlakte er duizend tot vijftienhonderd voorkwamen. Oude tegels die 8 tot 10 jaren 

hadden dienstgedaan waren van ontelbare bacteriën voorzien. In het departement Lour-

des werd l Gr. spanen aan de bovenkant eener tegel ontnomen en daarin 1.100.000 

microben aangetroffen en op een diepte van 5 cM. 42CO, daaruit blijkt dat houtbestrating 

zeer geschikt is dergelijk kwaad te bevorderen. 

I n torn al ion aal C o n g r e s voor B r a n d w e z e n . 

r te Op initiatiet van het uitvoerend comité der tentoonstelling is besloten om van 24 lot en met 28 September 

Amsterdam een internationaal congres te bonden, waarop de belangr«kste vraagstukken, het brandwezen betreffende, 

zullen behandeld worden. 

Het is onnoodig in herinnering te brengen, dat omtrent het brandwezen in den laatsten tfld een aantal vraag

punten werden gesteld, die het wensehelük. zelfs dringend noodzakelijk maken, dat wetensehappelflke en practlsohe 

mannen samenkomen, om een afdoende oplossing daarvoor te zoeken. Het onderstaand voorloopig programma kan 

reeds eenig denkbeeld geven van de belangrükheid der te behandelen onderwerpen. 

Wil het congres nut afwerpen en het voorgestelde doel bereikt worden; willen de beraadslagingen van het 

congres van werkelflk algemeen belang zün. dan is daarvoor de medewerking noodigvan alle bevoegde mannen op 

het gebied van brandweer, verzekering tegen brandschade, bouwkunst enz. 

Het uitvoerend comité, bestaande uit de heeren: J. Meier, commandant der brandweer alhier, voorzitter; Th. 

G SehUl civiel en bouwkundig ingenieur, penningmeester; C. T. J. Louis Eieber, bouwkundig ingenieur, secretaris, 

„oodigt daarom uit tot deelneming aan het Congres, en verzoekt dringend zoo veel mogelijk te willen medewerken 

tot het slagen daarvan. 
Aan het voorloopig programma is het volgende ontletnd: 
Eerste sectie. Maatregelen tol voorkom^ van brand. 1. Opslag en berging van zeer brandbare goederen 2. Con-

siructie van stookplaatsen. ovens, schoorsteenen enz. 8. Zelfontbranding en n.iddelen tot voorkoming daarvan. 4. 

Ontvlammingstemperatuur van petroleum. 5. Constructie van petroelumlampen en toestellen. 6. Aanleg van elec 
trische geleidingen. 7. BliksemafleideriJ. 

Tweede sectie. BUssching en redding. 1. Inrichting van de brandweer en het stelsel van brandmelding voor groote, 

middelbare en kleine steden, en het platteland. 2. Gebruik van waterleidingen voor blussehing. 8. Construct.e van 

brandspuiten (hand- en stoomspuiten) en van kleine bluschmiddelen. 4. Inwendige inrichting van brandweerposten. 

6 Middelen tot beperking der waterschaie. 6. Samenstelling van vrüwiUige of bezoldigde reddingkorpsen. 7. Eed-

dingtoestellen ten gebruike van de brandweer of van particulieren. 8. Inrichting van de brandweer in belegerde 

plaatsen. . ^ ^ ^ * • 
Derde sectie. Constructie en inwendige inrichting van gebouwen met het oog op brandgevaar. 1. Onbrandbare maten-

alen en constructlSn. 2. Constructie en inwendige inrichting van huizen; aantal en plaatsing der trappen; brand-

uitgangen balkons, enz. 3. Constructie en inwendige inrichting van schouwburgen, vergaderzalen, gasthuizen, fa

brieken en werkplaatsen. 4. Constructie van pakhuizen en magazijnen voor licht brandbare stoften. 

Het comité zal inleiders uitnoodigen ter behandeling van deze vraagpunten. De juiste redactie van elk vraag

punt wordt vastgesteld door dem inleider, onder goedkeuring van het comité. 
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Bij de Platen. 

O n t w e r p Tan e e n l i o e k h u i s g e v e l . 

door W. O. COBPIJN. 

De afdeeling Leiden en omstreken van de Maatschappij tot bevordering der bouw 

kunst schreef in het jaar 1894 een prijsvraag uit voor een ontwerp van twee gevels be

stemd voor een hoekhuis. 

Als voornaamste bizonderheden was vastgesteld dat het gebouw wordt verondersteld 

te staan, aan twee voorname straten en beneden is ingericht tot winkel waarbij een kantoor 

en een toegang voor de huishouding of bovenwoning. De lengte der gevels bedraagt 

zes en negen Meter. De lengte der kroonlijst of dakgoot ongeveer 10 M. boven de straat. 

Door eenige afwijking van het programma wat betreft de hoogte der gevellijst ver

kreeg het ontwerp slechts eene eervolle vermelding. Het ontwerp heeft echter zulke goede 

verdiensten dat het ons aangenaam was dit in plaat te kunnen brengen. Flink van 

teekening is de bouwstijl zoodanig gekozen dat het met het gewone breekt en ons wat 

nieuws te zien geeft voortgebouwd op de motieven uit vroegeren tijd. Ongetwijfeld zal 

dergelijke gevel tot uitvoering gebracht zoo wel door den hoofdvorm als door de uit

voerige metselwerken enz. een stadsgedeelte uitnemend kunnen verfraaien. Daarom hebben 

wij gemeend de opname niet te klein van afmeting te moeten laten. 
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C e n t r a a l T e l e p h o o n b n r e a n t e i . m » t e r d a i n . 

ËmtlKlo?- M)i„.«l> ;r|eo""l"3f 

In het centrum van 

Amsterdam is eene groote 

opene ruimte. De plaats 

waar het Postkantoor ge

staan heeft, de enge Huis-

zittensteeg die wel de 

grootste tegenstelling 

vormde tegenover 

's werelds achtste wonder 

is niet meer en niemand 

zal rouw gevoelen, dat dat 

onoogelijke slop ten grave 

is gedaald, — en velen 

van de gebouwen die 

daarom heen zich groe

peerden vielen gelijkertijd, 

onder den moker om plaats te 

maken voor nieuwe stichtingen 

en wegen. De opruiming was 

groot en hoewel wij volstrekt niet 

dwepen,.met het behagelijke aan 

onfee stadsgrachten eigen te ver

nietigen, wat gebeurd, waar zulk 

een groote bres gestooten wordt 

in Heeren- en Keizersgrachten, 

waar ook, een der meest typische 

grachtjes als de Warmoesgracht 

S f ^ t i x i ^ i i ^ 

S t ^ t i U y j l n e 

moest vervallen, daar heeft toch 

die opruiming dat groote voordeel 

dat het een onzer monumentaalste 

bouwwerken in waarde doet stij

gen. — Wanneer Van Campen 

zijn stichting eens mocht zien, 

ontdaan van de enge omgeving, 

wanneer van de Heerengracht 

en over eenigen tijd zelfs vari de 

Westermarkt de fraaie, achter

gevel in al zijn schoonheid is te 
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aanschouwen en de bouwmeester kon dat resultaat zien, welk een streelende genoegdoe

ning zou hem zijn arbeid opleveren, die nog na zoovele eeuwen even nieuw en even 

monumentaal is gebleven. - Juist daarom is het zaak, de verhouding niet te storen -

tenzij men zich boven de kennis die van Campen eigen was geplaatst waant en dat zegt 

veel. — Wij zien in het Postkantoor dat met zijn torens en het derde torentje op den 

rug de omgeving niet zal verfraaien, maar in voortdurenden strijd brengen met de arduin-
steenen kolossus 

die van Amster

dam's glorietijd 

getuigd — geen 

verbetering van 

den toestand. — 

Dezer dagen 

werd door de ge

meente Amster

dam aanbesteed 

het gebouw be

stemd voor cen

traal Telephoon-

bureau. 

Amsterdam zal 

die industrie in 

eigen beheer 

nemen en de 

strooming die in 

gemeentezaken 

bestaat kan er 

ons wellicht nog 

toe brengen dat 

alle mogelijke 

concessiën bijde 

gemeente verblij

ven en men zich 

al het noodige 

kan aanschaffen 

C/iCVCl AO-Vl VS */t7-t4*«r£%oicvL* 

onder de vader

lijke hoede onzer 

gemeenteambte

naren. — Dan 

zal men nog juist 

zooveel gevor

derd zijn dat het 

even onvolledig 

is als nu, wellicht 

nog onvollediger. 

Op deze wijze 

blijft de arbeid 

echter voortleven 

en daarom is het 

goed dat er zoo

veel wispelturig

heid bestaat. 

Een enkel voor

deel is er echter 

aan verbonden, 

nadat de wegen 

knapjes ontsierd 

zijn met de 

hemelhooge 

masten waaraan 

de telephoondra-

den -hunne bij

eenkomst hiel

den, zullen de 
meesten gelukkig weer verdwijnen en de leiding grootendeels in den grond worden aan

gelegd. Er zullen verschillende stations in gemeentegebouwen worden gevormd die door 

het luchtruim hunne cummunicatie zullen levendig houden maar het overige gaat door 

den bodem en worden wij daardoor gelukkig verlost van dat allezints gevaarlijke draden-

net dat de stad heeft bedekt en dat vooral des winters wanneer de koude lucht de 

draden een groot gewicht bezorgde, voor menigeen tot onaangename kennismaking 
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aanleiding gaf. Die wijziging in den telephoondienst -maakt het noodig dat ook de ge

bouwen daarvoor worden daargesteld. 

De aanbesteding van een dezer had dezer dagen plaats. 

Wij zagen ons in de gelegenheid gesteld de plannen en gevels daarvan te kunnen 

opnemen. Het terrein gaf door den hoekigen vorm nog al bezwaar, doch dat heeft de 

ontwerper op gunstige wijze overwonnen. De verdieping gelijkstraats bevat twee flinke 

magazijnen die ieder de gevelhoeken flankeren met hunne ingangen. Daarachter zijn de 

toegangen tot de kantoren en telephoonafdeeling. De is'* verdieping bevat 7 lokalen 

allen bestemd voor afzonderlijke verhuring tot kantoren, de tweede de kantoren voor den 

telephoondienst, de derde de zaal voor communaal verkeer. — Zooals de doorsnede 

doet zien is onder die zaalbevloering een ruimte welke bestemd is voor het te zamen 

komen der verschillende ondergrondsche geleidingen die door den kabeltoren welke door 
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alle verdiepingen loopt omhoog gaan. De groote zaal is door een beglaasde kap gedekt, 
waaronder een tweede glasbedekking als plafond tot tempering van het licht is aangebracht. 
Daar die zaal een sterke verlichting vereischt, is hiervoor zoowel door zij- als bovenlicht 
zorg gedragen. 

De constructie is op zeer soliede wijze daargesteld alle bevloeringen zijn van ijzeren 

leggers en trogwelfen voorzien. - De gevels zijn wanneer zij tenminste worden uitge
voerd zooals de teekening doet zien wel in overeenstemming met de omgeving. Het 
zijn flinke breede verhoudingen en het klassieke dat alles kenmerkt is hier niet van 
onpas. Voor liefhebbers van daklooze gebouwen is het ontwerp een welkom verschijnsel 
— een rondgaande telephoonstelling bekroond het gebouw — en zou een dak de gevels 
zeker meer tot waarde^brengen. 
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Het is hier echter de bestemming die zijn eischen gelden doet, en die vordert dat het 

dakvlak achter het telephoonrek zoo effen mogelijk is om voor loopplaats langs de tele-

phoondraden te kunnen dienen. Uit het bestek blijkt ons dat de pilasters die de beneden

verdiepingen insluiten, 

uit metselwerk gevormd ^ i i A 

zijn ook vele andere 

versieringen, het is jam

mer dat daar waar de 

gemeente met een goed 

voorgaan tot goed vol

gen kan aansporen, dat 

daar er niet aan gedacht 

is die hoofdlijnen van 

het gebouw in natuur

lijken steen te vormen, 

of is het uit een zuinig-

heidsoogpunt gedaan, 

dan ware een weinig 

royaliteit hier uitnemend 

op zijn plaats, waar het 

een der eerste-stads-

wijken aanbelangt. Doch 

daar zijn van die opvat

tingen waaronder al zoo

veel geleden heeft, hier 

te karig en daar te 

breed. Het gaat daar

mede als met een aanne

mer die zelfden geheelen 

dag mede aan het hijsch-

touw trok als er zware 

blokken steen naar boven 

moesten, in welk oogen-

blik een groot deel van 

het andere werkvolk zonder toezicht stond te beuzelen. Beter ware het een oog op 

alles gehouden te hebben, dat komt ons voor, dat in het streven der gemeentegebouwen 

ook bestaat, men bezuinigt en offert te veel op ter eenre, terwijl in andere takken van 

beheer de grootste weelde heerscht. 

mw 
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R e c l a m e - m i d d e l e n . 

Zooals in elke industrie tracht men bij de reclame door het meest ongewone de 

aandacht te trekken. Zelfs is het daar hoofdzaak ongewoon te zijn daar anders het doel 

niet bereikt wordt. Toch kunnen die reclame-middelen bijdragen de stad knapjes te 

ontsieren, omdat de vorm waarin zij gekozen worden niet fraai is. Ook kunnen zij dik

werf tot vergissing aanleiding geven. De reclame in het Centraal-station voor het fabri

kaat der belangrijke Delftsche fabriek doet menigeen gelooven dat hij, wanneer de trein 

zijn gang gaat vertragen te Delft in plaats van Amsterdam is aangekomen dergelijke tot 

verwarring aanleiding gevende reclames moesten vermeden worden, vooral bij inrichtingen 

die buiten de voordeelen dier reclame toch hun bestaan vinden. Maar bovendien hoe 

menig gebouw verliest alle eigenaardigheid omdat de zucht tot reclame het daaraan ge

heel dienstbaar maakte: en het goede de architectuur eigen er voor ten offer bracht. 

Wij lezen nu weder van een reclame die ook een hoogst bedenkelijke zijde heeft. Men 

heeft driewiclige velocipedes uitgevonden, waarvan de raden in afwijking van de gewone 

een breede velling hebben. Daarover heen zijn bij de beide achterste even als bij de 

gebruikelijke luchtbanden breede guttapercha banden aangebracht, waarin letters zijn 

gegoten die het adres of het artikel dat de fabrikant verkoopt aanduiden. Boven de 

beide raden zijn verf of inktrollen aangebracht die door buizen uit een daartoe gevulde 

verfkast worden bevochtigd. Rijdt nu de velocipede op een vlakken weg als asphalt-

weg of trottoir dan heeft de sportman maar even te drukken op een hevel waardoor 

wanneer de velocipede in beweging is, met duidelijke letters de afdruk op den bodem 

verschijnt. De constructie is zeker zeer vernuftig gevonden, doch het is te wenschen, dat 

dergelijke reclame-middelen niet veel bijval mogen vinden, daar anders onze wegen met 

een duizendvoudig alphabet zouden bedekt worden en een groot deel van hun zindelijk 

aanzien zullen verliezen. De vinding gaat van Parijs uit, en is het meer om het eigen

aardige daarvan, dan wel het wenschelijke dat wij hierop wijzen. De reclame heeft reeds 

zulk een schrikbarenden vorm aangenomen dat op die wijze het niet wordt verlangd. 

R o e r m onds nlenire toren. 

Omtrent den toren te Roermond vonden wij dezer dagen de navolgende mededeeling 
in het Algemeen Handelsblad : 

D E NIEUWE TOREN TE ROERMOND. 

De Martinitoren te Groningen heeft een concurrent gekregen. Tot nog toe mocht hij 

er zich in verheugen met zijn hoogte van 95 meter in ons land alleen overtroffen te 

.worden door den Domtoren te Utrecht — 110 meter —: geen enkele andere toren 

reikte zoo hoog. Nu echter is er een tweede in ons land die eveneens 95 M. hoog is. 

Op den 2oenMei 1892 brandde de spits van den 75 M. hoogen toren der kathedraal 
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te Roermond, die door den bliksem was getroffen, geheel af en eerst voor betrekkelijk 

korten tijd, nadat de daken enz. en het inwendige der prachtige kerk gerestaureerd waren, 

is men weer begonnen aan het opbouwen van den toren, die nu 20 Meter hooger wordt 

opgebouwd dan hij eerst was. 

Kort geleden is het hoogste punt, 95 M., bereikt. 

Boven op den ouden toren stond in koper het beeld van den beschermheilige der 

stad, St. Christoffel. Bij den brand viel dit door het dak der kerk naar beneden, waar

door het geheel vernield werd. 

Het nieuwe beeld, dat door den beeldhouwer Jos. Thissen is gemodelleerd en door 

den heer Cox-Geelen uit 4000 KG. koper is geslagen, heeft een hoogte van 3.40 M. 

Nadat het geheel zwaar verguld is, wordt het op den toren geplaatst, nu echter niet 

weer boven op de spits, maar eenige meters daaronder. Daar is een open ruimte uitge

spaard waarin het beeld nu zal komen te staan. 

In Roermond heeft men hierop al een versje gemaakt, luidende: 

Waat hait Kerschtoffel toch gedaon, 

Det ter noe in 'n vogelskooi kump te staon ? 

Boven op de spits komt nu een ijzeren kruis te staan, dat een hoogte heeft van 

6.50 M. 

Als bijzonderheid kan nog worden gemeld, dat tot nog toe bij den herbouw van 

den toren geen enkel ongeluk is voorgekomen. 

Y e r e e n i g i n g s - f t e b o u i r e u . 

Het gebouw waarin de Ingenieurs te London vergaderen en dat hun eigendom is 

heeft een belangrijke verbetering ondergaan. De voorgevel is in klassieken bouwstijl her

bouwd, het bovendeel bevat een kroonlijst met hoog opgaand fries waarin de verschillende 

beeldtemssen van voorname ingenieurs zijn geplaatst. Het is een streng deftige gevel, 

niet in overeenstemming met de bouwwijze die Londen overigens kenmerkt en waarbij 

steeds eene groote afwisseling is op te merken. Het feit echter is, dat onze Engelsche 

ingenieurs voor hunne bijeenkomsten een vast verblijf hebben. 

Zoo dikwerf is tegen het tehuis van de Nederlandsche bouwmeesters te velde ge

trokken, dat in de Marnixstraat te Arasterdam is gesticht. Toch is het een der steun

punten voor de Maatschappij. Het doet de band voortbestaan. 

Dit hebben de ingenieurs te Londen ervaren, die reeds sints twintig jaar hun gebouw 

bezitten en daarin even moeielijke dagen beleefd hebben. De tijd schikte dit echter alles 

ten goede en nu is hunne stichting een der belangrijksten van dien aard. 
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Bij de Platen, 

Gerei voor een Woonhuis te Keulen en Hoofdingang gebouw AsBurantie-Maatschappfl 

»de N e d e r l a n d e n " Muntplein, Amsterdam, 

door CHR. HOOGENSTRAATEN. 

Wij ontvingen van den heer Chr. Hoogenstraaten twee teekeningen die wij gelijkelijk 

opnemen, alhoewel de standplaats van hetgeen daarop voorkomt ver van elkander verwijderd 

is. De een is de voorgevel van een woonhuis te Keulen, volgens het bestaande genomen. Het is 

een der nieuwere gebouwen waaraan Keulen j i jkis en die door hunne uitnemende architectuur 

terecht de aandacht vorderen. Het is een gevel waarin velerlei motieven elkander ont

moeten, waar de renaissance echter den boventoon behoudt. De hoofdingang is van een 

der bouwwerken uit den laatsten tijd. Het is den ingang van de Verzekeringsbank op het 

Muntplein te Amsterdam, waarop de figuurlijke voorstelling boven de deur van toepassing 

is. Een en ander, gebouwd volgens het ontwerp van den architect E. Breman. Niettegen

staande in alles verdiensten zit, is het reeds ten doode opgeschreven en wacht de slooper 

met moker gewapend om het poortje met aansluitend gebouw aan het heden te onttrekken. 

Daarom was de opname ons welgevallig, het geeft ons het beeld van toepassing op de 

verzekering, maar tegelijkertijd ook van het vergankelijke en kortstondige van onzen arbeid, 

waar het publiek in onzen tijd zoo wispelturig is, dat het mooi van heden, morgen ver

geten is. Nu is Berlage's schepping daar aan het woord, om na voltooiing, een gelijk 
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lot beschoren te zijn. dat schijnt eenmaal zoo de loop der dingen. Het is Voor den 

bouwmeester echter niet bemoedigend, waar zoovele misgewassen van eigenbouw steeds 

welig jaar in jaar uit blijven voortbestaan en willen wij gaarne medewerken door opname 

Van dien ingang, om het goede in gedachten te houden. 

TJit den Vreemde. 

C l u b g e b o u w t e B e r 1 ij n. 

Een der bouwwerken in den laatsten tijd te Berlijn voltooid, is het clubgebouw aan 

de Jager- en Mauerstrasse volgens het ontwerp van de bouwmeesters Kayser en van Groszheim 

Voorgevel aan de Jagerstraase. 
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Plan beganen grond. 

binnenplaatsen in aangebracht. De 

kelderverdieping en verdieping ter 

beganen grond zijn geheel bestemd 

voor den dienst en tevens zijn daarin 

eetzaal, enz. de eerste verdieping 

is tot speel- en gezelschapzalen be

stemd terwijl de kapverdieping is 

ingericht voor de keuken en toe-

behooren. 

Men heeit hier dus in toepassing 

gebracht het systeem om de keuken 

boven aan in het gebouw in te 

richten, in plaats van in het beneden-

deel, waardoor alle etensdampen 

zich gemakkelijk kunnen verwijde

ren, zonder^ in ^het gebouw eenig 

bewijs van hunne tegenwoordigheid 

te geven. Deze constructie vestigde 

onze aandacht op dit ontwerp, dat 

bovendien om zijn architectuur niet 

onbelangrijk is en om deze opvatting 

tot de nieuwere denkbeelden behoort. 

Wij betwijfelen echter of op den 

gesticht. Het doel der stichting is een vergader

gebouw te hebben gevormd, tot gezellig verkeer 

van personen uit den voornamen stand. 

De voorgevel aan de Jagerstrasse in de renais

sance opgetrokken heeft een grooten hoofdingang, 

de gevel is streng deftig. Vreemd is daarbij 

de verdeeling der ramen toegepast, waar het be-

nedendeel laag, het bovendeel hoog is, in tegen

stelling van hetgeen wij gewoon zijn. Meer afwis

selend is de gevel aan de Mauerstrasse die met 

het inspringende deel door den daarvoor aange-

brachten tuin gevormd en met den uitbouw aan 

het vooruitspringende deel een werkelijk aange

naam geheel te zien geeft waarin meer verdienste 

zit dan in den klassieken voorgevel. Zooals het 

plan doet zien zijn buiten den tuin er nog twee 

Gevel aan de Mauerstrasse. 

duurjde bezwaren die dergelijke hooge plaatsing oplevert, wel kunnen opwegen tegen het 

gerief dat keukeninrichtingen in sousterreinen geeft. 
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Een bouwmeestersTToning te Coblenz-Pfaffendorf. 

Een woning zooals wij ons die slechts droomen kunnen, stichtte de bouwmeester 

Cuno zich zelf in een omgeving, zoo schoon als de natuur maar vermocht bijeen te brengen. 

Het is tegenover den wereldberoemden bezitting van Keizerin Augusta in de nabijheid van 

Coblenz. Hoog verheven boven alles wat in de nabijheid zich bevindt, koos de bouw

meester ^ich het terrein op een plekje, het lievelingsoord voor schilders en photographen. 

Aan den voet de Rijn, noordwaarts de trotsche vesting Ehrenbreitstein, zuidwaarts de 

stad Coblenz met zijn fraaie torenspitsen, terwijl de overige omgeving door bergruggen 

en wouden is ingesloten. De tekstfiguur geeft een sober denkbeeld van al het schoon dat 

Algemeene overzicht, 

zich hier onvergelijkelijk aaneensluit. Door dien de plaats lang voor verschillende doel

einden bestemd was, zoo ook tijdens den oorlog in de jaren 1870, als waarnemingspunt 

over de omgeving, was het een plek die geheel ordeloos was ingericht. Daarbij leverde 

het nog al talrijke bezwaren om het terrein tot bouwen te bestemmen, waardoor vanjaar 

tot jaar de brake eu ongeordende toestand bleef voortduren. 

Eindelijk echter werden de verkoopbilletten er aan geplaatst en maakte de bouw

meester Cuno zich dit ten nutte om eigenaar te worden. De bezwaren, die menigeen zag, 

telde hij minder, en het resultaat is gelukkig geweest, daarbij waren juist die bezwaren 

oorzaak, dat de verkoopprijs matig bleef. Het terreinoppervlak is ongeveer 7 are. De 

moeielijkste oplossing was om van den weg te komen tot het 7 M. hooger gelegen terrein, 

doch de bouwmeester wist dat met zooveel zaakkennis te overwinnen, dat de klimming 

van het terrein in het gebouw werd weergegeven, laagste en hoogste punt een geheel 

vormde. De doorsnede doet dit met juistheid zien. 

Van de straat uit, waar de kelderverdieping is aangelegd, stijgt men 26 treden. In 

die kelderverdieping bevindt zich een keuken, kasteleinswoonkamer en wijnkelder, die 

tegelijkertijd tot zitplaats is ingericht en vanwaar men een aangenaam overzicht over den 

weg en de omgeving heeft. Dit is een afzonderlijk geheel waartegen de eigenlijke woning 

zich aansluit. Doordien de bouwwet voorschrijft, dat elke woning minstens 9 M van den 
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weg zich moet bevinden, is de gevel met ingang achterwaarts geplaatst en daarvoor in 

de berghoogte een opene ruimte tot doorgang gemaakt. 

Doorsnede. Zügevel. 

Op de verdieping beganen grond bevindt zich keuken, eetzaal, provisie- en spreekkamer. 

Op de volgende verdieping zijn drie woonkamers en vertrek voor de vrouw des huizes 

daarboven is de zolder, waarvan de slaapkamers zijn genomen. De hoog opgaande kap-

vlakten maken echter dat die 

vertrekken een geschikte ruimte 

behouden. Het hoogste • deel, 

dat waarin de trap is geplaatst, 

is voor de logeerkamers bestemd. 

De bouwmeester koos zijn 

bouwstijl uit de tijden der mid 

deneeuwen, toen de houtbouw in 

Duitschland zoovele verdienste

lijke gebouwen vormde. Het 

metselwerk is gepleisterd in licht 

rose kleur, het houtwerk bruin, 

waardoor de gevels groote af

wisseling verkregen. Het dak is Beganen grond. Plannen 
1ste verdiepiog. 

Zolderverdieping. 
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met blauwe leien, gedekt. Ook het inwendige is zeer decoratief behandeld, waardoor het 

een en ander in overeenstemming bleef en een ontwerp leverde volkomen passende op 

de gekozen plaats. De bouwkosten waren niettegenstaande dat al, gering, ongeveer 21 

Mille, waaronder nog begrepen is, de bouw eener kleine stalling, de aankoop van terrein» 

Villa Cuno by Coblei z 

aanleg van tuin enz. Ongemeen schilderachtig wist de bouwmeester alles te groepeeren 

en geeft onze tekstfiguur daarvan een juist beeld, waar het perspectivisch aanzicht alle 

gevels ten deele doet beschouwen. 



148 

E e n f e e s t u i t g a t e . 

De Vereemgmg , Architectura et Amicitia" herdacht dezer dagen haar veertig-jarige 
wandelmg op aard Het spreekt van zelf, dat in eene Vereeniging, waar het feestviert 
altijd zoo genefelyk gaat, dat feit niet onopgemerkt kon voorbijgaan. De vorm der her-
denkmg was echter geheel anders, dan wij die gewoon zijn. No. 34 van den derden jaar
gang van het orgaan werd bestemd tot een feestnummer en zoo gebeurde het dat alle 
leden wat voor hun geld kregen. Het feestnummer is inderdaad verdienstelijk van uit-

r Z m h o ^ T f r s;adsgezic
A

hten door H- p-Beriage'de UitStekende - h e t - v l 
W. K omhout Cz evenals d.e van A. van de Sandt en J. van Nieukerken, die daarbij 
O o k T T d " ^ ferepr0duCeerd ^ Z™ a - ^ t nummer een b i zo^e re waarde' 
Ook de inhoud waar de geest der jongeren uitspreekt, heeft veel goeds en pittigs Wel 
.s de mededeehng die in de regels vervat is, dat de kunst grooter in de Vereeniging is 
dan d .vnendschap ^etswat in vroegere jaren anders opgevat werd, niet zoo bemoedigend' 
want te veel versch.l m heftigen vorm, geeft afdwaling; ook is de inhoud te veel gewijd' 
aan een bestnjding van alles wat de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst doet. 
Waartoe dat? Moeten wij juist onze macht vestigen op de puinhoopen van datgene 
wat moest samenwerken met ons, om het algemeen ten nutte te zijn. Kunnen beide Ver 
eemgmgen met nuttig werken, der kunst ten zegen, waardoor een ieder gebaat wordt 

Wy zijn zelf door de Maatschappij in de ban gedaan, een reden te meer om onver
holen onze meening te kunnen uitspreken, dat bestrijding van genootschappen het elkander 
vermetigingssysteem door ons niet toegejuicht wordt. De richting, die thans in de Maat 
schappij bestaat, is spoedig afgeleefd en dan komt er reactievaten wij liever daartoe 
medewerken en jong en oud, die in ons klein land steun behoeven, den steun niet ont
houden, omdat enkele personen, die den weg wijzen, niet overeenkomstig onze inzichten 
handelen. Dit alleen in verband met enkele tirades, die in het nummer paradeeren De 
mhoud geeft een inleidend woord; van zaad tot vrucht door J. L. M Lauweriks, enkele 
splinters van de restauratie van het Bolswarder raadhuis. Beeldende kunsten Reizen en 
Teekenen door W. Kromhout Cz. Een gelegenheidsbrief van Dixi. Vragenbus. Re dentie-
meuws. Hoe anderen het zeiden. Kazernegebouwen. Expositiana, Berichten. Varia T e . 
grammen, een inhoud, die met veel goeden smaak en kunstzin is bijeengebracht 

Het is echter jammer dat hiervan geen extra pagineering is gemaakt om het geheel 
als een feestnummer te kunnen blijven beschouwen daar de witte onder de gele paginas 
weinig verbroedering zullen toonen. De Vereeniging Architectura verdient echter voor 
hetgeen zij het licht deed zien een woord van volle waardeering. Met zulke uitstekende 
krachten als aan dien inhoud zaamwerkten was het dan ook bijna niet mogelijk dat dit 
anders kon zijn. s j «.XL UU 

K l e e d e r e n n i t h o u t SR a i n g e s t e 1 d. 

v e r v a l J ' o n ^ ^ i ? ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ u i t h o u t z u I l e " worden vervaardigd Op deze wijze kan een ieder zijn eigen pakje timmeren. Er is echter nog 
al eemge fabriekmatige behandeling voor noodig. Tot heden heeft men van het hou^ 
boomwol verkregen welk artikel in geweven toestand den indruk van kleederstof geeft 
Het nieuwe in Richard Lüders te Görlitz patentbureau opgenomen patent, vermeld o v ^ 
de meuwe vinding, dat dennen- en pijnboomenhout daarvoor het meest geschikt is. Dit 
wordt in stukken gehakt en op chemische wijze gebleekt. Na die bewerking laat het 
hout week geworden, zich tot een wit poeder verwerken dat tusschen geperforeerde platen 
geperst wordt. De op deze wijze verkregen houtdraden worden door stoom gedroogd en 
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daarna op het weeftoestel verwerkt en geven een stof die op zeer billijke wijze te 

verkrijgen is. 
Oogenschijnlijk ziet het weefsel er zeer goed uit en neemt elke verfstof aan. 

De Anierlkaanscbe bouwmeester R. M. Hunt. 

Onder de bouwmeesters, die in Amerika de belangrijkste werken hebben daargesteld, 
behoort R. M. Hunt, die op den 31 van de vorige maand zijn' werkkring ontviel. Een 
ernstige ziekte hield hem eenige weken in zijn villa in Newport bedlegerig. Omtrent 
Richard Morris Hunt, die ook in ons land bekendheid verkreeg door de groote werken 
in Amerika uitgevoerd, waarvan de afbeeldingen ook tot ons kwamen, werd 31 October 
1828 te Brattlebow in de Vereenigde Staten geboren. Zijn vader Jonathan Hunt was een 
dertigtal jaren congreslid, de overleden schilder William Morris Hunt was zijn broeder. 
Hunt werd opgevoed in Nieuw Engeland en op den ouderdom van 15 jaar vertrok hij 
reeds naar Europa en wel naar Genève om daar zijne studiën te maken, die voor zijn 
opleiding tot bouwmeester noodig waren Van Gene/e ging hij naar Parijs en kwam 
onder leiding van Hector Lefluel aan de école des Beaux-arts. Na veelvuldige reizen door 

Europa Egypte, Klein-Azië kwam hij in 1854 te Parijs terug en werd toen geplaatst 
bij de verbouwing van de Louvre en de Tuilerien, welke bouw onder Lefluel plaats vond. 
In het bijzonder aan het gedeelte voor de bibliotheek bestemd besteedde hij zijne krachten. 

In het jaar 1855 keerde hij naar Amerika terug en vond plaatsing bij den bouw van 
het bondskapitool onder den bouwmeester T. U. Walter. Toen den bouw voltooid was 
trok hij naar New-York en vestigde zich daar voor goed. Onder de voornaamste door 
hem uitgevoerde werken staan bovenaan de Senore bibliotheek, het Presbyterianen zieken
huis, het paleis voor den millioenenkoning van der Bilt, diens grafmonument op Staten-
Island, het gebouw voor de Tribune, het pedestal voor het vrijheidsbeeld en vele andere 
werken van kleineren omvang. Ook buiten New-York strekte zich zijn werkkring uit, zooals 
de theologische bibliotheek en kapel te Princeton, het vrijheids monument te Yorktown 
en verschillende groote villa's te New-Port. Ook was het bestuursgebouw op de wereld
tentoonstelling te Chicago een zijner werken, welk gebouw zich door zijn monumentalen 
vorm onderscheidde en was hij nog steeds bezig met den bouw van het ongeëvenaarde 
lustverblijf bestemd voor van der Bilt in Bergen, Noord Carolina. 

De richting door Hunt bij zijn werken voorgesteld, was klassiek, zooals die voor 
eenige jaren geleden in de Fransche school werd onderwezen. In die richting vormde hij 
vele leerlingen waarvan enkelen in Amerika grooten naam hebben verworven. 

Hunt heeft een grooten invloed uitgeoefend op de Amerikaansche bouwwijze en stond 
daardoor in het buitenland aangeschreven als een der eerste bouwmeesters die Amerika 
telt. Zoodoende waren zijn verdiensten door verschillende vereenigingen erkend en was 
hij eerelid van de meeste bouwkundige vereenigingen in Frankrijk, Engeland, Oostenrijk 
en Italië. De Britsche vereeniging van architekten, die jaarlijks een gouden medaille toe
kent aan een der verdienstelijkste bouwmeesters, deed die eer aan Hunt in 1893 te 
beurt vallen voor zijn scheppingen op de Tentoonstelling te Chicago. Bij de wereldten
toonstelling te Parijs in 1867 in Philadelphia en Chicago was Hunt lid der jury in de 
afdeeling Schoone Kunsten. Amerika betreurt in hem een zijner voornaamste bouwmees
ters, die bovendien zich deed kennen door groote verbroedering met zijn vakgenooten en 
veel tot hun welzijn hielp daarstellen. 
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Bij de Platen. 

D e t a i l Tan h e t B i j k s m n s e n m t e A m s t e r d a m . 

Bouwmeester Dr. P. J. H. OUTPBRS. 

Het flink geteekende detail danken wij aan de medewerking van den Heer H. G. 

Huisman. Bij den grooten afstand waarop het detail in de werkelijkheid geplaatst is, is het 

niet mogelijk al de ouderdeelen zoo nauwkeurig te beschouwen, als de teekening ons daartoe 

in de gelegenheid stelt. In het laatste geval moeten wij ontzag hebben voor de vinding

rijkheid die de bouwmeester bij elk onderdeel aan den dag legde. Metselwerk in de grootste 

verscheidenheid, hetzij door voor of achterwaartsche plaatsing, hetzij door vlechtingen of 

profileeringen, in donkere kleuren gunstig van het overige verdeelt, ijzeren ondersteuningen 

zoo aangenaam van beloop, dat het jammer is, dat de hoogte dat alles aan het oog. 

onttrekt; alles te samen geeft echter een denkbeeld van den rijkdom van gedachten 

die de ontwerper steeds bezit, dat dan ook het geheim is waardoor die werken waarde 

verkrijgen. Ieder onderdeel is bestudeerd en zoo geeft onze plaat aan een schijnbaar een

voudig gedeelte een uitvoerigheid en schat van motieven te zien die waardeering vordert, 

en wel waard is op die wijze herinnerd te worden. 
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TJit den Vreemde. 

Herstellingen aan Bchoorsteeneu gedurende het bedrjjf. 

Over het herstellen van een schoorsteen der Berlijnsche gasfabriek lezen wij het volgende 

in het »Polytechnisch Centralblatt": 

De schoorsteen, die hersteld moest worden is 28,29 M hoog, vierkant in doorsnede, 

met een 9.3 M hoog, loodrecht opgaand voetstuk, waarvan de zijdelingsche afmeting 

3.54 M. is, en een zich langzamerhand tot 2,08 M vernauwend bovendeel. Van boven 

draagt hij een bekroning van enkele consolesteenen met doorloopende dekplaat en is op 

den kop afgedekt met vier schuin liggende gietijzeren dekplaten, die aan. de hoeken door 

radiale flenzen met elkander verbonden en door ankers op den schoorsteen bevestigd zijn. 

De opening van den schoorsteen is 0.95 M in het vierkant en wordt door een be

kleeding van Chamotte-steenen omgeven, die het overige muurwerk tegen de inwerking 

der warmte beschermt. 

De schoorsteen is omstreeks '60 gebouwd. Hij dient als afvoer voor zes retorte-ovens, 

die hem bij vol bedrijf aan zeer hooge 

hitte blootstellen. Sinds geruimen tijd 

hadden zich aan de wanden aan ver

schillende kanten scheuren vertoond 

en in den loop van den laatsten herfst 

bleek het dat het kopstuk aan beide 

zijden losliet en spoedige herstelling 

noodig was. Het was van belang het 

gevaar zoo snel mogelijk te keeren 

zonder het bedrijf te onderbreken. 

Gelijktijdig zou het bovenbeschreven 

kopstuk, een voortdurende oorzaak 

van herstellingen, vervangen worden door aan de hoeken aangebrachte platen met een 

zestal stevige trekstangen, die den schoorsteen omgaven en het ontstaan van scheuren 

zouden voorkomen. 

Het kwam er allereerst op aan, op een zoodanige hoogte dat men aan den kop van 

den schoorsteen kon werken, een stelling om den schoorsteen te bevestigen. Dit geschiedde 

door van het naast den schoorsteen gelegen dak een ladder, door middel van een haak 

langs den schoorsteen op te hangen. De werkman die langs de ladder omhoog klom 

nam een houten steiger (zie fig. 1) op de schouders mede. Dit toestel bestaat uit twee 

driehoekige schooren van 1,32 M hoogte en 0,70 M bovenbreedte, op 0.5 M. van elkander 

af bevestigd, en afgedekt met planken, waardoor een voldoende standplaats voor een 

werkman gevormd wordt. Door middel van twee haken aan de achterzijde kan het over 

de sporten der ladder gehangen worden. **T"~ 

Fig. 1. Fig. 2. 
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Nadat de werkman dit toestel aan een der bovenste sporten vaa de 3,5 M lange 

ladder had ingehaakt, kon hij van hier uit een nieuwen haak ongeveer 1̂  M. hooger in

slaan, een tweede ladder met haar middelste sport daaraan bevestigen en na bevestiging 

met touwen van de b^ide ladders aan elkander, langs de tweede ladder omhoogklimmen 

en zoo op dezelfde wijze voortdurend hooger. Het optrekken der ladders, evenals de 

overige werktuigen en benoodigdheden geschiedde door een katrol die gedeeltelijk aan de 

schooren, gedeeltelijk aan de ladders werd vastgemaakt. De 
werkman had voor alle zekerheid een gordel met haak omge
gespt, zooals de brandweermannen dragen, waardoor hij zich 
door inhaken in de laddersporten of met een touw tegen om-
laagstorten kon beveiligen. 

Op de voorschreven wijze moesten zes ladders boven elkander 

worden aangebracht, vóór de gewilde hoogte bereikt was. Toen 

men zoover was werden "aan beide zijden van de ladder op 

ongeveer 0.75 M. van elkander af een nieuwe haak ingeslagen 

en daaraan twee schooren gehangen, als fig. 2 aangeeft, hoog 

1.25 M. en met een bovenbreedte van 0.85 M. Aan de achterzijde 

hebben zij een ijzeren oog dat in den haak gehangen wordt. 

Over de beide schooren wordt een plank gelegd en zoodanig 

daarmede verbonden dat de schooren niet bewegen kunnen. Om 

nu de stellage zijwaarts te voltooien legt zich de man met den 

buik op de plank, trekt zich zooveel mogelijk naar rechts en slaat 

op ongeveer 0.75 M. afstand een derden haak in, hangt daarin 

een derden steun en schuift dan een plank daarvoor heen. De 

bevestiging der planken geschiedt door die vast te spijkeren op 

de steunen. Op dezelfde wijze geschiedt nu het aanbrengen der 

steUage om den hoek heen; steeds moet de man voorwaarts 

kruipen, den haak inslaan en de steunen inhangen. Volkomen 

afwezigheid van alle gevoel van duizeligheid, heerschappij over 

alle bewegingen van het lichaam, en vast vertrouwen in de stevig

heid der aangebrachte haken en steunen is noodig. Bij het 

werken op de voltooide stellage bonden de werklieden zich met 

een aan den gordel bevestigd touw om een, rondom den ge-

heelen schoorsteen aangebracht dik touw vast; een leuning werd 

niet aangebracht. 

Nadat de herstelling aan het kopstuk was voltooid, moesten 

de scheuren in het daaronder liggend metselwerk worden ver-

Fig. 3. holpen. Dit geschiedde gedeeltelijk met ladders, die van af de 

bovenbeschreven stellage omlaag gelaten werden en aan haken op

gehangen (fig. 2, links). Deze ladders dienden tevens tot het aanbrengen van een tweede, lager 

aangebrachte stellage, die voor de bevestiging van de ijzeren banden noodig was. Van 
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af een der onderste sporten konden de beide haken voor de eerste steunen rechts en links 

worden ingeslagen, deze opgehangen worden en daarna op de wijze als boven beschreven 

werd, worden voortgegaan. 

Op de medegedeelde wijze kwam het geheele werk der herstelling in ongeveer 14 

dagen gereed, zonder dat er meer dan twee werklieden en een opperman tot het ophalen 

der materialen noodig waren. Het bedrijf der ovens behoefde daarbij geen oogenblik 

gestaakt te worden. Het bevestigen der ladders was in ongeveer drie uren geschied, het 

aanbrengen der bovenste stellage vorderde ruim twee dagen, het afbreken en omlaag-

brengen niet meer dan een halven dag. Natuurlijk kan zulk werk slechts uitgevoerd 

worden door personen die door persoonlijke eigenschappen en gewoonte in het bijzonder 

daarvoor geschikt zijn. 

De t i r e e g o l f p a n . 

Er zijn enkele materialen, "die door hoogst eenvoudige verbeterde bewerking groote 

wijzigingen ondergaan, zoowel in de practische beteekenis, als in het uiterlijk aanzien. 

Dat is ook van toepassing op de tweegolfpan, die niettegenstaande haar bestaan al eenige 

jaren telt, toch nog vrij onbekend is. De fabrikanten Gebrs. Overbeek te Hengelo (O.) deden 

daarom een goed werk, met alles wat op hun fabrikaat betrekking heeft in korte trekken 

bij een te zamelen, 

en algemeen te 

verspreiden. Ter

wijl wij een tekst

figuur geven dat 

den vorm van de 

pannen doet zien, 

ontleenen wij 

tevens het navol

gende aan de om

schrijving, die zon

der eenige over

drijving is opge

steld. De gewone 
& Tweegolfspaa. 

holle pan, wordt 
het meest gebruikt, en wel omdat deze de grootste hoeveelheid water in het kortste tijds

bestek van het dak afvoert. De ronde vorm, vereenigt het water op het middendeel van 

iedere pan, waardoor het overige spoedig van het water bevrijd is. Holle pannen zijn echter 

niet fraai, men ging daarom over tot allerlei vormen, zelfs versierde, maar waar de sierlijk

heid toenam, ging de deugd dikwerf verloren. Een middelaar in deze is de tweegolfpan 

Het gehalte ervan is deugdzaam, zooals de heldere klank doethooren. In water gevormd. 
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heeft die pan niet de gebreken aan machinale pannen eigen die door de sterkere persing, 

vol scheurtjes geraken. De tweegolfpan is glad van opperv'ak - zij geeft een door-

loopende golving, zoo gelijkmatig dat de aansluiting bijna niet in het oog valt; terwijl de 

openingen voor het aanstrijken die bij de gewone holle pan steeds groot zijn, door de 

verkorte holte zeer verminderd is. De fabrikant maakt een vergelijking tusschen platte, 

kruis- en Londonpannfen met zijn fabrikaat, en geeft daarbij de volgende praktische' be

zwaren. Platte pannen missen het groote voordeel van den afvoer van water in gootjes, 

zoo dat het geheele dakoppervlak overal even nat is, kruispannen geven door de ver

sieringen, tegenstand aan het water, en zijn dikwerf vol bakscheurtjes, waardoor het water 

in de pan blijft verzamelen. Bij* de London of driegolfpan is de waterlijst aan de schaafzij 

te lang en heeft men dat verholpen door een daarnaast liggende watersleuf, maar wordt 

de pandikte dan daar ook minder dan 10 m.M., zoodat de verbetering niet verkiezelijk is. 

Van de tweegolfpannen, dekken 16 a 17 in de M3, worden de panlatten 28^ en 29 cM. 

van elkaar geplaatst, dan behoeft men de pan niet te scheren. Tweegolfpannen hebben 

bij al hunne deugden, oogenschijnlijk een ondeugd. Zij zien er van nabij bekeken niet 

fraai uit, doch dat vervalt wanneer zij op eenigen afstand of op de kapvlakten zijn opge

steld. De fabrikanten wenschen aan die oogenschijnlijk minder fraaien vorm liever niets 

te doen daar zij hem als een der grootste deugden beschouwen. Meer in een persen of 

maken van gladdere oppervlakte, zou het gevaar voor opscheuren verlevendigen en toont 

de fabrikant aan hoe bij de geperste pannen de zamenstelling gebreken in zich heeft. 

Het is naar aanleiding van die mededeelingen als ook in verband met de talrijke tevreden-

heids-betuigingen door praktisch ervarene mannen onderschreven, dat wij gemeend hebben 

hierop in het belang van het fabrikaat de aandacht te moeten vestigen. Waar zulk een 

eenvoudige wijziging, het resultaat zooveel verbetert, verdient dit overweging, vooral waar 

wij het inlandsch materiaal bevorderen. 

O r e r b l j f f s e l e n j a n d e n t o r e n d e r S t . L a n r e n s k e r k t e A l k m a a r , 

door JOHS. J. VAN SCHÜTJLENBUBGK 

Wij ontvingen de navolgende omschrijving met teekening ter opname. Om de hooge 

ouderdom zoowel als in het belang der geschiedenis geven wij hier gaarne gevolg aan. 

De geachte inzender deelt hieromtrent de navolgende bizonderheden mede. 

Op nevengaande teekening, zijn de oude torenfundamenten aangegeven, zooals die 

dezer dagen gevonden werden, nu het oude Huis 'van Bewaring, voorheen Bagijnenhof, 

afgebroken werd en de fundamentsleuven gegraven moesten worden, voor den aanbouw 

bij 's Rijksopvoedingsgesticht. 

Volgens Alkmaarsch kroniek van C. van der Woude uitgegeven in 1743, is op 22 

Augustus 1458 de eerste steen gelegd aan den St. Laurenskerktoren te Alkmaar, welke 
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toren op 29 October 1468 weder ingestort is, waardoor twee Bagijnen, van het Bagijnenhof, 

verpletterd werden. 

In 1470 zijn de oude nevens elkaar staande kerken van St. Laurens en St. Matheus, 

die door den torenval zeer beschadigd waren, afgebroken en den 9en Juni 1470 de eerste 

steen gelegd van de tegenwoordige kerk. In 1475 werd de nu aanwezige kerk voltooid, 

doch'zonder toren. Tot zoover de kroniek. 

De van zware moppen, van afwisselende hardheid, massief gemetselde torenfundamenten, 

als 4 afzonderlijke steunpunten daargesteld, lagen onderling en ten opzichte der kerk, als 

op de teekening is aangegeven. De 2 steunpunten A en B zijn geheel weggebroken. De 

bovenkanten werden gevonden op 1.80 M, + A. P. en onderkant aanleg op 1.15 pl.m. 

A. P. waaronder nog een weinig slappe betonstorting, op de vaste zandplaat. 

1 
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Fundeeringplan St. Laurenskerk te Alkmaar. 

De steunpunten C. en D. liggen bijna geheel onder den openbaren weg, langs de 

kerk en loopen waarschijnlijk door tot aan de fundamenten der kerk. 

Rondom deze steunpunten werden nog brokken muur- en betonwerk gevonden, in 

verschillende richtingen bepaald neergeploft bij den torenval in 1468. Alleen in die oude 

brokstukken, waren dergelijke zware moppen aanwezig, als waarmede de 4 torensteunpunten 

opgebouwd waren. De metselspecie, heeft blijkbaar bestaan uit schelpkalk, zand en grove 

tras, waarin veel puimsteen voorkwam, en was zoo hardjdat er bijna geen heele steenen 

afkwamen. 

Alleen langs de buitenkanten was de metselspecie verteerd, door den invloed van den 

vochtigen grond. Zooals uit de teekening blijkt lagen deze fundamenten niet in de as 
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van de tegenwoordige kerk, is steunpunt A. nog voorzien van een uitbouw voor een trap-

torentje en voorts de afmetingen en hellingen dezer muurwerken niet gelijk aan elkaar. 

Tusschen A. en B. vonden we nog een boogverbinding breed i M. 

l u d u s t r i e e l e g e r i e f e l f l k h e d e n . 

Er is voor den bouwmeester dikwerf geen grooter gerief, dan dat wat gevormd is 

door de verschillende fabrikanten en leveranciers van materialen en werktuigen voor den 

bouw noodig, en bestaat, uit de geillustreerde catalogussen en prospectussen. Wie heeft 

niet bij de algemeene bekende vrijgevigheid, die op dit punt bestaat, in zijn werkkamer 

een stapeltje liggen, dat oogenschijnlijk van weinig waarde, toch om te raadplegen dikwerf 

zoo gemakkelijk is. Bij die serie kunnen wij aansluiten hetgeen de heer C. B. Schneider 

dezer dagen verspreidde. In een korte omschrijving wordt gezegd: »het is mij vooral in 

den laatsten tijd herhaaldelijk gebleken, dat heeren architecten in de prijzen die zij wenschen 

te besteden voor behangselpapier, geen dessins voor directe levering vinden, die aan hunnen 

smaak voldoen." 

In verband hieimede zend de heer Schneider een kleine collectie behangselpapier, tot 

een monsterboekje bijeengebracht, gratis toe. Opgave van nummer is nu alleen voldoende 

en zijn daarbij de prijzen zoo laag mogelijk gesteld, v a n / o 12^ tot ƒ i.— toe, en in 

groote verscheidenheid, waardoor dergelijk boekje voor velen een welkom gerief is. 

Wij herinneren ook gaarne aan de sanitaire en brandvrije behangsels, die in een 
groote keuze ook aldaar verkrijgbaar zijn. 

Inrichting Tan 81 o o m tl m m er f abr 1 eke n. 

Wij hebben reeds meermalen gewezen op de groote uitgebreidheid der inrichtingen, 
noödig voor de werkkracht der stoomtimmerfabrieken, verkrijgbaar bij de firma Van 
Rietschoten en Houwens. 

Het is ons aangenaam te kunnen berichten, dat de stoomtimmerfabriek van de firma 

C. J. van der Zijden tfc 's Gravenhage, ook door genoemde firma geheel wordt geïnstalleerd. 

H o u t e n s t r A a t b e k l e e d l n g . 

Een ware staalkaart van verschillende houtsoorten levert op het oogenblik de Faubourg 
Montmartre op, een der levendigste stadsgedeelten van Parijs. Om eindelijk een bevredi
gend resultaat omtrent houtbestrating te krijgen heeft de gemeenteraad der Fransche 
hoofdstad een proef bevolen met 6 verschillende houtsoorten, en wel in een gedeelte der 
stad dat dagelijks door zware vrachtwagens bereden wordt. Elk der houtsoorten, waar
onder inlandsch dennenhout, theakhout en een bijzonder harde houtsoort van Borneo, heeft 
hare bijzondere eigenschappen als ondoordringbaarheid, een oppervlakte waarop de paarden 
niet gemakkelijk uitglijden enz. Een comité van technici overtuigt zich van tijd tot tijd 
van de duurzaamheid en afslijting der verschillende houtsoorten om ten slotte een rapport 
uit te brengen omtrent de beste te kiezen soort. 
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Aansluitende aan deze mededeeling vernemen •vfrij vah. elders, dat in Australië even
eens de houtbestrating een onderwerp van beschouwing is geweest. Naar aanleiding van 
langdurige proeven had men daar, jaren geleden, alle voorname verkeerswegen binnen 
de stad Sydney met inlandsch hout bestraat. Nadat deze i l jaren achtereen geen noe
menswaardige herstelling hadden noodig gehad, wilde men onlangs 500,000 blokjes door 
nieuwe vervangen, doch vond, toen men ze opgebroken had, dat alleen de bovenlaag 
afgesleten was, doch, nadat men deze verwijderd had, de blokjes weer als nieuwe te 
gebruiken waren. Terwijl in Sydney de blokjes / 90 per duizend kosten, veroorzaakte het 
gelijkmaken der oude blokjes een onkosten van niet meer dan f 20 per duizend. Thans, 
nu de blokjes bovendien met kleine tusschenruimten gelegd worden, vermoedt men dat zij 
nog duurzamer zullen blijken dan te voren. 

S c h o m i n e l s t o c l m e t b o t e r k a r n . 

De Amerikaan is steeds practisch en tracht waar hij kan, het nuttige met het aan
gename te vereenigen. Dit bewijst opnieuw een schommelstoel met boterkarn, waarop 
Joseph Richardson in Dirk City, Kentucky zich beroemen kan de uitvinder te zijn. De 
schommelstoel is breeder dan het meubel dat slecht voor een zoet dolce far niente dient 
en naast de zitting is het botervat aangebracht waarin door de bewegingen van den 
stoel de boter uit de room wordt afgescheiden. Zoo kan de huisvrouw zich op den zacht 
wiegenden stoel aan het genot van een roman overgeven en behoeft slechts af en toe een 
bKk op het botervat te werpen. Wanneer de held en heldin »elkaar gekregen hebben" 
is meteen de boter klaar I 

C a r t o n n e u k o k e r s . 
Dikwerf levert het verzenden van teekeningen moeielijkheden. Er zijn niet altijd 

rollen bij de hand die het ineendrukken moeten tegengaan, ook geeft het verpakken in 
blikken kokers bezwaar, zij zijn kostbaar, en gewoonlijk keert wat goed is, niet spoedig 
terug. De heer I. H. P. Janse, Marnixstraat 364, Amsterdam, brengt een artikel in den 
handel dat hierin voorziet. Het zijn cartonnen kokers, die een groote vastheid bezitten, 
goed gesloten zijn en voor hoogstbillijke prijs verkrijgbaar. Wij nemen het tarief daarvan 
over, daar het ongetwijfeld nuttig is voor een ieder die met verzending van teekeningen 
wel eens wat te maken heeft. 
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DETAIL % RIJKS MUBEUMTE A METER DAM 

PHOT-LITH. V. D, OSSEMAN, AMST. 

Vademecum der Bouwrakken 

10e Jaargang. 1896 

Afl, 19 Plaat 21 



Bij de Platen. 

PrflSTraag Toor het Ontwerp Tan een Raadhnis te Stnttgart. 

Een zeer belangrijke prijsvraag kwam dit jaar in het buitenland aan de orde. Stutt

gart moet een nieuw raadhuis hebben en met de voorliefde die in het buitenland voor 

prijsvragen bestaat, werd de keuze voor een goed project langs dien weg verkregen, 

i Mei van dit jaar was de inzending gesloten en telde het niet onbelangrijke bedrag van 

202 inzenders, waaronder de keuze hoogst moeielijk was, doordien er zooveel verdienste

lijken arbeid ter mededinging was opgetreden. 

Daarbij heeft de raadhuisbouw iets eigenaardigs, het is een afdeeling in de bouw

kunst, die als het ware op zich zelf staat, die bovendien veel eigendommelijks heeft, en 

door alle eeuwen heen een kenmerk heeft behouden, dat bij weinig gebouwen zoo is op 

te merken. Het kwam ons dan ook niet onbelangrijk voor omtrent de belangrijkste ont

werpen die aan de wedstrijd deelnamen, het een en ander mee te deelen en zullen wij 

dit over twee afleveringen verdeelen. De prjjzen die waren uitgeloofd, dat is in Duitsch-

land een zeer goede gewoonte, waren nog al belangrijk. 

iste prijs 10.000 Mark ongeveer 6.000 gulden. 

2de » . 5.000 » > 3.000 » 

3de f, twee van 3.000 

/tde » » » 2.000 

1.800 

1.200 
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terwijl het stadsbestuur zich het recht voorbehield ontwerpen tot de prijs van 1000 Mark 

ongeveer / 600 te kunnen aankoopen. 

De bekroonde en aangekochte ontwerpen werden het volle eigendom van het stads

bestuur, dat zich verder alle rechten voorbehield om de plannen naar eigen wenschen te 

laten omwerken. De bouwkosten mochten het bedrag van 1.300.000 Mark niet overschrij

den (7.800.00 gulden). Dat is ongeveer p. M3 25 Mark of ƒ 15,00, daaronder is begrepen 

Verdieping geljjkstraats. late Verdieping. 

alle kosten voor verwarming, verlichting enz. Wij geven thans een drietal ontwerpen met 

de daarbij behoorende plannen en gevels. Die plannen moeten meer gelden om het bewijs 

te leveren hoe de verdeeling verschillend is opgevat, daar de kleine schaal een duidelijke 

omschrijving niet toelaat, en geven de gevels door de grootere afmeting een beter over

zicht van de stijl en de eigenaardige opvatting, die elk ontwerp kenmerkt. 

De Personen-liften in de torens ran het hoofdgebouw der Wereld-Tentooustelling. 
Amsterdam 1896. 

Hoogste Onderscheiding, Eere-Kruis. 

JAN HAMER & Co., te Amsterdam, vertegenwoordigers der firma F. Witte, ingenieurs 
te Berlijn, exposeeren in de beide hoofdtorens van het Hoofdgebouw: 

a. Een Hydraulische Indirectwerkende Personen-lift, 400 Kg. Last 35. Met opvoerhoogte. 
b. Een Electrische Personenlift, 600 Kg. Last 35. Met opvoerhoogte. 
Beide liften zijn in 't werk en kunnen bezoekers der tentoonstelling tegen slechts eene 

geringe vergoeding van 10 cent per persoon per op- en neergang hiervan gebruik maken. 
Vanaf den hoogsten omgang heeft men een prachtig uitzicht over het tentoonstellings
terrein en een groot gedeelte van Amsterdam. Bij heldere lucht is de toren van Haarlem 
zichtbaar. 

De uitgebreide referentielijst van de door deze firma hier te lande reeds geleverde 
en geplaatste liften geeft ons al dadelijk den indruk dat wij hier te doen hebben met een 
welbekende specialiteit op dit gebied. 

In onze technische vakbladen zijn de verschillende typen Personen-, Goederen- en 
Spijzenliften dezer firma herhaaldelijk zeer waardeerend beschreven en zijn wij in 't bezit 
eener afdruk in brochurevorm, overgenomen uit Architectura, orgaan van het Genootschap 
> Architectura et Amicitia", van den 13 Januari 1894 en de Ambachtsman, vakblad voor 
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timmerlieden, machinisten enz., van dienzelfden datum, waarin alles tot in de kleinste 
bijzonderheden behandeld wordt; dit voor hen die er meer van wenschen te weten. 

Ons bepalende tot de geëxposeerde liften noemen wij vooreerst de Hydi aulischt 
Indirectwerkende Personenlift. Hierbij staat de geheele liftconstructie boven den grond; 
wat in vele gevallen boven de directwerkende, waarbij de zuigerstang of plunger onder 
de liftkooi geplaatst is en waarvoor in den grond een cylinder of put gemaakt moet 
worden, in diepte gelijk aan de opvoerhoogte der liftkamer, te verkiezen is; ook de kosten 
van installatie zijn geringer. 

De Hydraulische cylinder is naast de baan der liftkamer bovengronds vertikaal in 
de schacht geplaatst en direct aan de vechtwaterleiding aangesloten. De zuiger die zich 
ke rm op en neer beweegt, brengt zijne beweging door middel van de zuigerstang waaraan 
zij verbonden is, over op den zoogenaamden kruiskop. De draagkabels zijn in de schacht 
aan een vast punt opgehangen, loopen onderlangs de kabelschijven van den kruiskop 
naar boven, over de daar geplaatste kabelschijven en verder naar de liftkooi; wordt nu 
de zuiger met den kruiskop naar boven bewogen dan zal de liftkooi zakken terwijl, 
wanneer de zuiger naar beneden gedrukt wordt, de liftkooi zal rijzen 

Deze bewegingen worden in den cylinder teweeggebracht door beurtelings den water
druk van den zuiger weg te nemen en er op te brengen, wat door de kraaninrichting 
wordt geregeld; een daaraan verbonden stuurkoord loopt door de schacht, zoodat deze 
kraanbewegingen van iedere verdieping als ook van de liftkooi uit kunnen verricht worden. 
Een eenvoudige op- en nederwaartsche beweging met de hand aan het stuurkoord, zet 
de liftkooi vast of doet haar rijzen of dalen. Op haar hoogste of laagste punt wordt de 
liftkooi zelfwerkend vastgezet. Cylinder, zuiger en kraaninrichting zijn zoodanig gecou-
strueerd dat bij het dalen van de liftkamer geen water verbruikt wordt; de waterkolom, 
die boven den zuiger staat, wordt bij het opgaan daarvan, dus tijdens het dalen der 
liftkooi daaronder verplaatst. Door nu de kolom water, die zich onder den zuiger bevindt 
op den waterafvoer te loozen, wordt de druk onder den zuiger weggenomen en zal de 
zuiger, waarop steeds de waterdruk uit den wateraanvoer staat, deze naar beneden drukken 

:en de liftkooi rijst dan. 

Het gewicht van de liftkamer wordt hierbij door tegengewichten gedeeltelijk te niet 
gedaan; deze liggen op den kruiskop. 

Ter bescherming van de draagkabels zijn alle kabelschijven met leder gevoerd; 
daardoor wordt spoedig slijten voorkomen. 

Alhoewel dit reeds voor een veilig vervoer voldoende is, daar de draagkabels ieder 
tienvoudige zekerheid aanbieden, is de liftkamer waarin de personen plaats nemen nog 
van verschillende beveiligingen voorzien om te voorkomen dat mochten een of meer kabels 
breken of een ander defect zich voordoen een nederstorten der kamer verhindert wordt. 

Boven aan de liftkamer is n.l. de vang of valinrichting aangebracht. 

Deze bestaat uit twee horizontaal aangebrachte ijzeren balken, die ter weerszijden 
eindigen in de geleidingskasten en waaraan tevens de vloer der kamer is opgehangen. 
Deze balken liggen evenwijdig naast elkander, eene tusschenruimte van circa 6 cM. 
overlatend. In deze tusschenruimte is een zware stalen veer (soort rijtuigveer) opgesloten 
in het midden waarvan de balans, waaraan de draagkabels zijn bevestigd is gekoppeld. 
In rust ligt deze veer gespannen door den trek der draagkabels wat mede dient om 
eventueel schokken bij het in- en uitstappen der kamer te verhinderen Er is zorg 
gedragen dat de veer zich niet overspannen kan daar bij overbelasting de veer stuit krijgt, 
door eene koppeling der beide ijzeren balken ; de beweeglijkheid der veer is slechts enkele 
millimeters. 
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ter JZtH . T^11 b a l k e n 0 n d e r d e V e e r ^ ^ twee ijzeren hefboomen die 
ter weerszyden m de geleidmgkasten uitkomen en in het midden over elkander liggen • 
het m.dden der veer ligt .boven het kruispunt dezer hefboomen. Deze hefboomen liggen' 
Z Z Z £ U r^^11 ^makkeliJk m e t cle pink op gedrukt worden, welke 
kracht reeds voldoende .s om twee losliggende getande stalen spieën in de geleidings 
kasten opgesloten enkele millimeters naar boven te drukken 

( w a a r d e n V l ^ r ^ " / e ^ ' ^ * d e ^ i n g s k a s t voor de geleiders 
(waa tusschen de hftkamer loopt) gespaard, waardoor de kamer zich hoe langer hoe vaster 
werkt, vaster naarmate de last grooter is. De liftkamer is als het ware van onder on 
vast gesp.ed en kunnen de spieën alléén eerst dan terugvallen en daardoor de L S 
loskomen wanneer deze naar boven getrokken wordt. De beide hefboomen dienen < Z 
T e n de v H L T ^ ^ ^ d e «ftkooigeleiders liggen enkele millimeters op t 

b u S ; ' l H m ! , g e l e i d e r S d 0 e t d e r e S t e n S t a a n d e hefboomen dan ook geheel buiten werk zoodra de speëen of klauwen in werking treden 

Hei zyn de spieën en niet de veer of eenig ander mechanisme die de vanginrichting 

Breken nu alle draagkabels tegelijk, zoo valt de veer die bijna onmiddelijk op het 

k l b e r l o \ ^ T u f ' ^ ^ ^ d r U k t d e S P i e ë n 0P- Breett echter een der draag 
e e n t Z t ^ l ^ ' / ^ d e n t r e k d " - e r i g e kabels, scheef stellen, waardoor 
een beUgel onmiddelijk daaronder gelegen naar beneden gedrukt wordt, die di eet op de 

B™:: Ti b r ; ^tt*veer ontspannen wordt -d e ^ ̂ o^^il 
de liftkamer I t " ^ ^ ^ *™ eenig defect aan de overige maciineriën 
eezortd en T . ^ - - ^ fe lhe id kunnen nederdalen. Hiervoor is echter ook 

wdk d ie n t o m 'de V k 1 J Z e r e n b a l k e n n 0 g e e a ^ ^ - i u l a t e u r aangebracht, 
welke dient om de liftkooi vast te zetten zoodra door de eene of andere oorzaak eené 
bepaalde snelheid overschreden wordt uorzaaic eene 

en z t e V e S S e i l 1
s

S " r o e g k l a t e U r ^ " ^ ^ a a n Z i e n — " m e t e e n «torm-regulator 
^ o d T d e Ï t k o o i n h 0 n g e V e e r d e z e I f d e ' hiJ - ^p laa t s t op de vang of valinrichting. 
Zoodra de hftkoo m beweging gebracht is, in welke der beide richtingen ook, treedt de 

S n T e h r a r n dt ̂  T ^ ^ ^ " ^ ̂  ^ ^ bdde ronddraatnd 
^ ^ ^ ^ « l ^ ^ ' SThooger of ̂ ^naar gelaDg de snel-
Kit j ë I O Üier oi kleiner wordt. Door deze op waartsche beweging der regulator-
vatrnlTL^ y'dt0^ ^ ^ ^ ^ ^ JUiSt Staat bOVea de h'f boomen vande 
l a a f d T r e ^ . ^ n ^ d e V a S t ^ S t e I d e s n e I h e i d van de liftkooi overschreden, dan 

om den he ' f t o 0 d " ^ ^ ^ d e S t i f t d i e P ^ ^ ^ b e n e d e n ^ ^ - r d t om den hefboom der stalen spie of klauw te raken en deze naar beneden te drukken 
waardoor de laatste worden opgetild, de kooi wordt vastgezet en de régulateur treedi 
buiten werking. 

Deze ^ng- of valinrichting kan ook nimmer in het ongereede geraken zoo als ook 
hier te lande in een onzer Rijksgebouwen reeds afdoende is bewezen. Zoo was b.v b bij 
een lift die meer dan een jaar in onbedekte schacht tegen een buitenmuur geplaatst was 
tevangmnchUng nog in volmaakte orde, niettegenstaande dat zij al dien tijd aan regen en 
wtnd blootgesteld en nooit gesmeerd of onderhouden was. (Zie Getuigschrift) 

IJzeren geleiders hebben ontegenzeggelijk het voordeel dat zij niet trekken; de liftkooi 
kan daartusschen vaster opgesloten worden en de rustige gang is op den duur verzekerd, 
zulke liften kunnen ook vrij tegen buitenmuren geplaatst worden zonder schacht wat in 
vele gevallen waar de ruimte binnenshuis beperkt is, van veel waarde is. Buiten nog 
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andere bezwaren die liften met houten geleiders aankleven zijn zij voor het laatste geval 

in het geheel niet te e te passen. 
De Electrische Personenlift in de andere toren opgesteld is. van lateren datum en is 

het de kracht van de electrische stroom die den waterdruk vervangt, om de liftkamer 
te doen bewegen; voor het overige is deze lift met zijne veiligheidsinrichtingen dezelfde 
als hiervoren omschreven; alleen kunnen meerdere personen vervoerd worden. 

De motorische kracht wordt door eene electrische motor voortgebracht, waarvan de 
as in eene wurm eindigt die weder op een wurmwiel werkt, waaraan de kabeltrommel 
bevestigd is. 

Di draagkabels loopen van de liftkamer vertikaal over de kabelschijven van het 
bovendrijfwerk, weder naar beneden op deze kabeltrommel. Wordt nu deze trommel 
rondgedraaid, zoo worden daardoor de draagkabels opgewonden en de liftkamer stijgt; 
eene tegenovergestelde richting dezer trommel doet de liftkamer dalen. 

Even als bij de hydraulische is ook hier de stuurkabel, die door de geheele schacht 
loopt en welke door den persoon die zich in de liftkamer bevindt bewogen kan worden. 
Door dezen stuurkabel op of neer te trekken grijpen bij den electromotor de verschillende 
manupulaties plaats om hem vooruit of achteruit te doen draaien of stil te zetten. De 
zoogenaamde uitschakelaar die nog tusschen de stuurinrichting en den electromotor ge
plaatst is, dient om den electrischen stroom geleidelijk op den electromotor over te brengen 
waardoor tevens een mogelijk aanbranden der contacten wordt voorkomen. 

Ofschoon zonder krachtsuitoefening op de wurm, het wurmwiel waaraan de kabel 
trommel gekoppeld is, niet achteruit kan loopen, waardoor de liftkamer zoude dalen, is 
voor alle zekerheid nog een rem aangebracht, die vastgezet is zoodra de stuurinrichting 
dien stand heeft aangenomen dat de electrische stroom verbroken is en dus de electro
motor buiten werk staat. 

Mocht de electromotor onverhoopt stroomloos worden zoo staat de littkamer onmiddellijk 
stil. Op alle eventualiteiten is dus ook hier gerekend. 

Een tegengev\icht in afzonderlijke baan geleid doet het gewicht der liftkamer te niet. 
Eene hydraulische lift van gelijke constructie als hier tentoongesteld is op dit oogen-

blik onder meer in aanbouw in het Binnengasthuis te Amsterdam en bestemd voor het 
vervoer van zieken; de levering hiervan is voor rekening van de Commissie van Beheer 
en Toezicht op de Gasthuizen. 

Eene electrische lift van gelijke constructie als hier tentoongesteld, de eerste in 
Nederland, is in aanbouw in het Gemeente+Ziekenhuis te 'i Gravenhage, eveneens bestemd 
voor het vervoer van zieken en geschiedt door tusschenkomst van de welbekende firma 
Siemens & Halske te Berlijn, filiaal Den Haag. 

De zeer groote referentielijst van alleen in Nederland geplaatste liften voor verschil
lende doeleinden, is werkelijk ongeëvenaard en getuigen daarin de opinies der gebruikers 
dat deze liften uitmunten door beste constructie, veiligen bouw en billijke bedrijfskosten. 

In het hoofdgebouw aan een der hoofdgangen naar de machinegalerij leidende heeft 
defirmaJanHamer&Co., onder meer op bouwkundig gebied, Boyh's en Wings ventilators, 
ook nog twee verschillende typen spijzenliften geëxposeerd, die om hunne ingenieuse 
reminrichting aller aandacht waard zijn, te meer daar deze soort toestellen van meer 
algemeenen aard zijn, 

Bij die waarbij de handkracht op een draaier of kruk wordt overgebracht wordt 
nDraaierlift", terwijl bij die waarbij de last door meerder tegengewicht opgevoerd » Con-
soleliff' genoemd wordt. 

De eerste is voor lasten tot circa 25 KG. de tweede tot circa 10 KG. Derem is 
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hierbij zoodanig ingericht dat zij alleen dan bewogen kan worden wanneer op éene 
voettrede getrapt wordt; neemt men den voet er af zoo staat de kooi onmiddelijk vast 
zonder eenig gebruik van pallen, veeren of ander spoedig defect zijnde mechanisme; 
door het gewicht van kooi en tegengewicht trekt zij zich zelf vast. 

Deze liften worden geheel compleet gangbaar in liftschachtgeraamte geleverd, zoodat 
men slechts ter plaatse in de verschillende étagevloeren de noodige ruimte heeft te 
sparen. 

De betimmering kan beter op de stijlen hiervan bevestigd worden. 

Nationale Vereeniging van Opzichters en Teekenaars. 

Wij ontvingen 21 dezer het navolgende, met verzoek tot opname, waaraan wij gaarne 

voldoen. REDACTIE. 

Gisteravond om 8i uur, had In de Groote Bovenzaal van het gebouw „Tivoli" aan den Coolsingel te Eotter-
datn, de eerste algemeene vergadering plaats van de afdeellng „Rotterdam" der Nationale Vakvereeniging van 
Opzichters en Teekenaars. 

De vergadering werd geopend door den voorzitter van het voorloopig bestuur, den heer P. Jansen Jzn., die 
de volgende rede uitsprak: 

„MJJne heeren I De moeielöke taak, welke wü als voorloopig bestuur der op te richten afdeeling „Rotterdam" 
van de Nationale Vakvereeniging van Opzichters en Teekei.aars op het verzoek van het bestuur der gevestigde 
afdeeling „Den Haag" en in eene vergadering van 3 Aug. 1.1, op ons genomen hebben, is thans zoo ver gevorderd 
dat eene 1ste algemeene vergadering kan gehouden worden. Hoewel we dus pas aan het begin staan, toch kan Ik 
niet nalaten mijnen medebestuurderen mijnen hartelijken dank te betuigen voor den krachtdadige steun, dien zij 
mfl verleenden en mochten wJJ de eer hebben als bestuur der gevestigde afdeeling „Rotterdam" van deze vereeniging 
door u te wordea benoemd, dan twijfel ik er niet aan en sta er zelfs borg voor, dat wjj met nog meer liefde en 
toewyding zullen samenwerken tot groei en bloei der vereeniging. Uwe tairgke opkomst is voor Ons een bewijs 
van vertrouwen bö de moeielöke taak, die we te vervullen hebben. Als voorzitter dezer vergadering is het mö 
een aangename plicht n allen op dit oogenblik een hartelflk welkom toe te roepen. 

Het eerst kwam als nu in behandeling de door het voorloopig bestuur aan alle opzichters en teekenaars toe
gezonden circulaire, behelzende eene uitnoodiging om toe te treden als lid der afdeeling „Rotterdam" der Nationale 
Vakvereeniging van Opzichters en Teekenaars benevens een ontwerp-regeling van de statuten der te vestigen afdeeling. 

Vervolgens kwam de vraag aan de orde of de vereeniging al of niet alhier tot stand zal komen. 
De voorzitter deelde mede, dat reeds 16 heeren als lid toegetreden zijn. Dit getal is natuurlijk veel te klein 

om eene afdeeling te kunnen vormen. 

De heeren, die genegen mochten zijn om als lid toe te treden, worden verzocht op te staan opdat een der 
leden van het voorloopig bestuur hunne adressen achter de namen der presentielijst kan aanteekenen. 

Door een aantal aanwezigen wordt aan deze uitnoodiging voldaan, zoodat -de afdeeling ^Rotterdam" als geves
tigd kan worden beschouwd en er overgegaan wordt tot het kiezen van f en definitief bestuur in de plaats van het 
aftredende voorloopig bestuur. 

Dit definitief bestuur zal evenals zulks in Den Haag het geval is, moeten bestaan uit 7 leden. Nadat 2 heeren 
door den voorzitter tot stemopnemers zfln aangewezen, gaan de leden over tot het houden eener geheime stemming 
waarvan het resultaat is, dat tot bestuursleden worden gekozen de heeren P; Jansen Jzn, J. A. Buijzerd, J. D. 
Pels, Bern. W. C. Emons en P. van der Staal, allen leden van het voorloopig. bestuur, benevens 2 der aanwezigen, 
zijnde de heeren Schotel en Logeman. 

Nadat de voorzitter den uitslag der stemming heeft bekend gemaakt, dat met applaus wordt begroet, en mede
gedeeld heeft, dat in de eerstvolgende bestuursvergadering de leden van het bestuur de verschillende funetiën 
onderling zullen verdeelen, zegt Iijj ten slotte: 

„Wanneer ik den afloop dezer verkiezing naga, kan Ik niet nalaten u onzen harteljjken dank te betuigen voor 
het vertrouwen, dat door u in ons wordt gesteld. Ik ben daarom als waarnemend voorzitter mede namens mijne 
medebestunrsleden zoo vrjj te verklaren, dat dit bewijs van vertrouwen door ons op hoogen prija wordt gesteld 
en wij alles in het werk zullen stellen 0.11 onze afdeeling tot de eerste van ons land te maken. 

Nadat de voorzitter aan de aanwezigen zjjn dank betuigd heeft voor deze bewijzen van sympathie, hunne hulp 
heeft ingeroepen om colleg's en kennissen aan te sporen tot toetreding bö de vereeniging, roept by hun allen een 
welgemeend tot weerziens toe en wordt de vergadering gesloten. 
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In verband hiermede verwijzen wij naar de circulaire met dit doel verspreid. 

M. 
Op de 11 15 Juni te 's-Gravenhage gehouden vergadering van oprichters en teekenaats, is naar aanleiding 

«m de dire-cte toetreding van een 50-tal leden, opgericht eene Afdeeling „ D M H ^ a " van bovengenoemde 

„Nationale Vereeniging." ua^«„„- „«„pr 
Het voorioopig Bestuur dezer Afdeeling noodigde de Rotterdamsohc collega's u.t tot het bUwonen eener 

vereadering te houden op 3 Augustus te Kotterdam. Deze vergadering werd op een bepaalden tüd gehouden, 
met den uitslag, dat al de aanwezigen zich bereid verklaarden om mede te werken tot het oprichten van oene 
Afdeeling „ROTTEBDAM." . . . 

Het aantal der op deze vergadering tegenwoordige belangstelleiiden was echter maar zeer klem. Te klem 
om over te gaan tot het stichten van eene Afdeeling. 

Echter doordrongen van de groote belangrykheid hunner onderneming, en overtuigd van de wcldad.ge werking 
daarvan in de toekomst te verwachten, vermeenen zH niet te vergeefs een beroep te doen op uwe belangstelling 
in het welzUn van vakgenooten, en met vertrouwen op uwe medewerking te mogen rekenen. 

Daartoe noodigen zü u uit toe te treden als lid der Afdeeling „ROTTBEDAM" der Nat ionale Vakvereem-
gmg van Opzichters en T e e k e n a a r s ; en het aan deze circulaire gehechte inteekenbillet ingevuld toe te 
zenden aan een der hieronder genoemde leden van het voorioopig Bestuur der Afdeeling „ROTTEBBAM." 

Bö genoegzame deelneming kan worden overgegaan tot het vestigen eener Afeeelig en het vaststellen der Statuten. 
De ontwerpTegeling waarop deze zullen gebaseerd zfln, laten zU hie.r volgen: 

O N T W E R P - R E G E L I N G . 

Het doel zal zfln: Door onderlinge aaneensluiting eene Vakvereeniging in het leven te roepen, die door 
samenwerking zal trachten aan de behartiging der vakken en aan de belangen harer beoefenaars bevorderlflk te zön. 

Voorgesteld wordt dit doel te bereiken door: 
1°. het oprichten van Afdeelingen in de voornaamste plaatsen des lands; 
2°. het houden van böeenkomsten; 
3°, het doen houden van lezingen en voordrachten; 
4° het zoo mogeiUk in elke Afdeeling aanleggen eener bibliotheek; 
5°. het doen drukken van de verslagen der werkzaamheden van de Vereeniging. en het zoo mogeiyk uitgeven 

van een orgaan: 
6°. het stichten van een of meer fondsen; 
7°. het samenwerken met andere Vakvereenigingen waar de wederzydsche belangen dat eischen. 
Leden kunnen worden: Opzichters of Teekenaars die den ouderdom van minstens 21 jaar hebben bereikt en 

werkzaam zfln in de navolgende vakken, of daarmede aanverwante vakken: 
o. de buigerlijke bouwkunde; 
i. de waterbouwkunde, 
c. de metaalindustrie; 
i/. de scheepsbouw; 
e. de kunstnijverheid. 
Tot de Vereeniging kunnen toetreden belangstellenden en donateurs. 
Voorts zal worden getracht voor de verschillende vakken, vakgroepen in de Vereeniging op te richten, hetgeen 

nader by Reglement zal worden omschreven. 
Ten slotte is bepaald, dat getracht zal worden de gewone contributie zoo laag mogeiyk te stellen, en dat die 

vour het ee-ste laar in geen geval het maximum van f S . - zal mogen overschryden, te betalen als volgt: / 1 . -
by toetreding en plm. ^ 4 — in vier driemaandeiyksche termynen groot plm. f 1—. 

Aandringende op uwe geerde medewerking teekent met hoogachting, 
Het voorioopig Bestuur der Afdeeling „ROTTEBDAM," 

P. JANSEN, Scheepsbouwkundig Teekcmar, Qoudschestraat 34. 
J. A. BUIJZEED. WerUuigkundig Teekenaar, Kortebrantstraat 29. 
J. O. FELS, Rijks Opzichter va» hei Slnomwezen, Noord-Singel 23. 
BERN. W, C. EMAN8. Teekenaar-Opzichter in Kimstnijve-heid, Weenaplein 12. 
P. VAN DER STAAL, Scheepsbouwkundig Teekenaar, Prins Alexanderstraat 25 

II OTTER DAM, 81 Augustus 1895. 

C a r l o n n e u k o k e r s * 
In verband met de mededeeling in onze vorige aflevering opgenomen ontvingen wij 

van den heer J. H. P. Janse bericht dat de prijzen aanmerkelijk lager gesteld zijn geworden. 



Began en grond. iste verdieping. 

VADEMECUM DER BOUWVAKKEN, 
ioe Jaargang 1895. 

Architecten K U D E R en MULLER. 
STRAATSBURG. — 2 d e Prijs. 



Beganen grond. is te verdieping. 

Architecten SEMPER en KRUTISCH. 
HAMBURG. — 3de Prijs. 

A F L . 20, P L A A T 22. 
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Bij de Platen. 

Prijsvraag voor het ontwerp Tan een raadhnis te Stuttgart. 

Als vervolg op onze vorige zijn wij in de gelegenheid nog een drietal ontwerpen te 

kunnen opnemen, waarmede wij dit onderwerp beëindigen. Het eerste ontwerp in de 

tekst geplaatst is van de bouwmeesters L. Eisenlohr en C. Weigle te Stuttgart. Dit 

ontwerp is aangekocht. De beide ontwerpen op de plaat zijn van H. Peters, stadsbouw

meester te Charlottenburg, dat een vierde prijs verwierf en G. Frentzen, professor aan de 

academie te Aken. dat werd aangekocht. Van de door ons opgenomen plannen zijn die 

van het ontwerp der bouwmeesters I. Vollmer en H. Jassoy niet gevolgd volgens de 

richtingslijnen van het terrein. Het vormt een regelmatig vierkant en is daardoor de in

deeling ook als het meest gelukkige te beschouwen. Daarentegen is de gevel van het 

ontwerp minder bevallig zelfs zwaarmoedig van vorm niettegenstaande de velerlei met 

zorg aangebrachte versieringen. Op dit punt is het ontwerp van de bouwmeesters Kuder 

en Muller beter geslaagd, dat een hoogst verdienstelijken gevel bezit waarin de vormen 

der Zuid-Duitsche architectuur opleven. 

Regelmatig is de gevel van het ontwerp der bouwmeesters Semper en Krutisch en 

doet de meer noordelijke afkomst duidelijk zien, de aansluiting van den toren tegen den 

hoekvleugel verbreekt echter wel wat den geheelen samenhang. Het vormen verschillende 

deelen waarbij verplaatsing mogelijk is waardoor wellicht een beter geheel te verkrijgen 



1Ö2 

is, maar op die wijze met zeer bfevredigt. Zoo ook is de gevel van het ontwerp der 

bouwmeesters L. Eisenlohr en C. Weigle wel monumentaal doch zijn de muurvlakten 

groot genoeg bij de spaarzame vormen die de ramen omsluiten, terwijl al het overige 

evenzoo te vlak is gehouden. Het middendeel is echter levendiger en zou wanneer de 

spits meer uit den gewonen vorm was getreden nog zeer in waarde winnen. Het ontwerp 

van den bouwmeester P. Peters heeft een zeer fraaien gevel. Vooral de spits is van hoogst 

aan genamen vorm, terwijl de topgedeelten der gevels zich gunstig verdeelen en de hoofd

ingang zeer monumentaal gekozen is. 

Zoo kan gezegd worden van het ontwerp bouwmeester G. Frentzen dat de aansluiting 

der onderdeelen daar te veel verbroken is, waardoor de ingang als een afzonderlijk geheel 

zich afzondert, de torenbouw zich minder aangenaam ontwikkelt uit het overige muurvlak, 

terwijl de middenpartij te rijk in verhouding van het overige deel des gevels versierd is 

bovendien het benedendeel van die partij zeer zonderling van vorm gekozen is en meer aan 

een fabrieksinrichting dan raadhuis doet denken. Over het geheel leverde de prijsvraag 

een keur van ontwerpen vol verdiensten. De raadhuisprijsvraag leent er zich dan ook 

bizonder toe, wij hebben dat hier te lande ook wel eens ervaren. Het was ons daarom 

aangenaam eene serie van het meest verdienstelijke te kunnen opnemen. 

E e n O T e r w l n n l n g r a n de s n e l h e i d . 

De belangstelling van de technici niet alleen maar ook van het groote publiek werd 
dezer dagen op dit punt gevestigd door het bericht in de dagbladen van den gehouden 
wedstrijd tusschen twee spoortreinen in Engeland, 

In het kort was de questie deze: twee concureerende lijnen verbinden Londen met 

Aberdeen, de bekende bloeiende stad in Noord-Schotland. De afstand langs beide lijnen 

de West-Coast en East-Coast line, is orgiaal gelijk, ongeveer 540 Eng. mijlen of 86OK.M! 

Beide lijnen lieten, bij gelegenheid van de onlangs geopende jacht expres-treinen loopen 

die te 8 uur 's avonds van Londen vertrokken. Die omstandigheid gaf aanleiding tot 

den bekenden wedstrijd der beide partijen. Eiken dag trachtte de .SM/foW haar snelheid 

te verhoogen en kwam ÏO, 20, ten slotte 30 minuten vóór den bepaalden tijd te Aberdeen 

aan. Van haar kant bleef de West line niet achter en de expres op die lijn won succes

sievelijk is, 26 en tenslotte 40 minuten op den duur van haar traject uit. 

De wedstrijd was hiermede niet geëindigd want thans ongeveer drie weken geleden 
wist de East Coast de 636 K.M. van Londen tot Edinburg af te leggen in 6 uren en 
19 minuten; na aftrek der halten dus met een gemiddelde snelheid van 120 K.M. per 
uur. Den volgenden dag echter sloeg de machinist van de West Coast — zeker met 
medeweten zijner chefe - dit record en legde den geheelen weg tot Aberdeen af in 512 
minuten, dus met een snelheid van I2f K.M. per uur. 

Deze laatste en buitengewone snelheidsontwikkeling is sedert niet overtroffen, zoodat 
hiermede de overwinning toekomt aan de West Coast line en thans zelfs - orer dezen 
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grooten afstand althans — de bekende rit van de Empire State Express tusschen New York 

en Buffalo overtroffen is. 

Omdat wij toch over spoorwegsnelheden spreken heeft het wellicht zijn nut dienaan

gaande nog eenige bijzonderheden mede te deelen die weinig of niet bekend zijn. Vooraf 

moetien wij echter opmerken dat men, om een juist denkbeeld te krijgen van de snel-

heidaontwikkeling van een trein, terzelfter tijd het gewicht moet nagaan om nfet zeer 

onjuiste gevolgtrekkingen te maken. De West-Coast expres, waarvan wij boven melding 

maakten, woog niet meer, op den dag. van zijn record, dan 140 ton, terwijl andere treinen 

met zeer groote snelheid bijv. die van Parijs naar LyonPL-M = Paris-Lyon-Méditteranee, 

spottend geheeten Pour La Mort, wegens zijn verbazende snelheid) 200 h. 300 ton wegen. 

Wat de exprestreinen in Amerika betreft, deze hebben zelden minder dan 12 tot 15 

Pulljnan-cars en wegen dan tusschen 500 en 600 tonnen. 

De Locomotief der Empire State Express. 

En toch bereiken de Fransche exprestreinen met hun nieuwste en werkelijk prachtige 

locomotieven (vooral de compound »coupe-vent" van de P. L. M.) geen grootere snelheid 

dan 100 tot 115 K. M. per uur, die zij echter, wat niet altijd van de Amerikaansche 

locomotieven kan beweerd worden, vrij constant bewaren. 

Duitschland heeft ook een paar exprestreinen die een groote snelheid ontwikkelen; 

die tusschen Berlijn en Maagdeburg heeft een gemiddelde snelheid van 95 K.M.; België 

— "de expres Brussel-Ostende — volgt daarop op den voet; ons land, bijv. de beurstrein 

Amsterdam-Rotterdam en de mail-trein Vlissingen-Duitschland overtreft de snelheid zelfs. 

In Engeland reist men echter het snelst, op de groote lijnen althans; de railway-race 

bewijst het opnieuw. Volgens de officieele statistieken bereiken de treinen van de Midland 

en Great Northern jjelfs over korte afstanden de gemiddelde snelheden van 138 K.M. per uur, 
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Het schijnt oppervlakkig dat in de tegenwoordige omstandigheden zulk een cijfer wel 

als maximum mag worden aangenomen van hetgeen op dit gebied bereikt kan worden, 

althans zoolang men niet overgaat tot een wijziging van den geijkten vorm der locomotieven 

en wagons. 

In Frankrijk heeft men te dien opzichte reeds proeven genomen en bevonden dat bij 

een spitsen vorm der locomotieven, waardoor de luchttegenstand verminderd wordt, en 

een voor allen gelijkmatigen en langeren vorm der wagens, die onderling verbonden zijn, 

zoodat de lucht niet tusschen de wagens kan stroomen, de snelheid nog verhoogd kan 

worden. 

Aan de invoering dezer verbeteringen heeft men het in Amerika reeds te danken dat 

daar de zoog. vestibule-treinen snelheden bereiken, die ongeloofelijk schijnen. Er moet 

echter bij worden opgemerkt dat die snelheden — die niet zonder gevaar en grootendeels 

voor de reclame zijn — niet over groote afstanden kunnen worden volgehouden. 

Slechts weinige weken geleden bereikte een trein van de Pennsylvania Railroad, tusschen 

Camden en Atlantic City een snelheid van 140 K.M. Maar nog verre overtrof deze tour 

de force de Empire State Express, die, als een kogel voortgeschoten over den weg met 

doorloopend vierdubbel spoor van de New-York Central, het bracht tot het afleggen van 

één Eng. Mijl in 32 sec, dus een snelheid had van 181 K.M. 

Dit dolle echt Amerikaansche waagstuk is na dien tijd niet overtroffen, wat met het 

oog op den toestand der Amerikaansche spoorwegen gelukkig mag heeten. Wij laten 

eenige bijzonderheden volgen van de locomotief die dit wereldkampioenschap der snelheid 

behaalde, een waar stalen monster van ontzettende capaciteit. De drijfraden hebben 

2,i8 M. diameter; de ketel is 8,10 M. lang en de machine zelf 12 M. De locomotief 

weegt, met inbegrip van den tender het ontzaggelijke gewicht van 92 tonnen. 

Zal men nog verder gaan ? Onwaarschijnlijk is het niet. De electrische beweegkracht. 

nauwelijks twintig jaar oud, schijnt geneigd haar oudere zuster te overvleugelen. Men 

kan zonder overdrijving beweren dat, ten aanzien van de snelheden der toekomstige 

middelen van vervoer, de twintigste eeuw ons belangrijke verrassingen zal brengen. 

Het r a a d h u i s t e L i n d a n . 

Het zoo schilderachtig aan de Bodenzee gelegen Lindau heeft talrijke en interessante 

bouwwerken uit den tijd der middeleeuwen aan te wijzen Een der fraaiste is het onlangs 

geheel gerestaureerde raadhuis. Het niet ver van den haven liggende gebouw dagteekent 

van 1422, werd in gothischen stijl gebouwd doch in 1578 in Duitsche renaissance omge

werkt en vergroot. Dit laatste karakter heeft de onder leiding van Fr. Thiersch uitgevoerde 

restauratie behouden, die door de fraaie fagade-schilderingen van J. Widmann niet weinig 

gewonnen heeft, De schilderingen voeren ons naar den tijd van den aiouden rijksdag te 
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Linclau terug en geven den schitterenden intocht van Philips den Schoonê, zoon Vaü 

Maximiliaan I, te zien. Boven het fries, dat zich aan alle vier de zijden van het gebouw 

vervolgt, zijn eveneens schilderingen aangebracht, die aan de noordzijde (voorgevel) een 

zonnewijzer en uurwerk omgeven en verschillende wapenschilden bevatten. De trapgevel 

wordt door een klok gekroond waarboven de lindeboom uit het stadswapen zich in fraai 

smeedwerk verheft. Een houten, aan de buiten zijde aangebrachte trap, geeft toegang 

tot de vergaderzalen en een zeer interessant stedelijk museum; de gelijkvloersche verdieping 

dient tot bergplaats van brandspuitmaterieel. 

B o u w k u H d i g e P l a a t i r e r k o n . 

De' strijd gestreden tusschen de oude en nieuwe richting of wel tusschen bouwmeester 
en architect besliste zich dezer dagen in dien zin dat de bouwmeester het moest afleggen. 

Naar luidt ten minste van berichten zal de uitgever Gouda Quint de architect het 
plaatwerk der Vereeniging Architectura et Amicitia voortzetten en de bouwmeester 
beëindigen. 

Moge nu al de concurrentie dit resultaat opgeleverd hebben, met erkenning mogen 

wij terugzien op het vele verdienstelijke dat de bouwmeester heeft gesticht. 

PRIJSVRAAG. 

NATIONALE EEREPRIJSVRAAG. — ALGEMEEN BIBLIOTHEEKGEBOUW VOOR EEN STAD ALS 

AMSTERDAM. 

De vereeniging Architectura et Amicitia schrijft de navolgende prijsvraag uit voor het 
jaar 1895—1896. 

De deelneming aan deze prösvraag staat open voor alle Nederlandera, ook voor die, welke In het buitenland 
woonachtig xtyn. 

De prflg is f 200, de premie / 50. Ais t«d van inlevering is de eerste Maandag van Maart 1896 aangewezen-
Als Juryleden treden op de heeren Dr. P. J. H. Cuypers, H. P. Berlage en O. H. Peters. 
Het programma der prijsvraag luidt: 

Het bouwterrein wordt verondersteld te zUn gelegen op een plein of in een p«k, in het centrum van een 
stad als Amsterdam. 

Het gebouw moet bevatten: a. Ruime hoofdingang, vestibules en garderobes, b. Trappen, wasch- en toilet
kamers, c. Kantoorlokalen voor den directeur en de administratie, d. Qroote bibliotheek, tevens leeszaal, e. Daar-
aangrenzende studiezalen voor verschillende vakken, benevens kleine sfu lievertrekken. / . Prenten- en penning
salen, g. Sous-terrein voor archief en verwarming, h. Boekenmagaztjn. i. Lokaal voor het inbinden en het restan 
reeren van boeken en platen k. Groote zaal voor wetenschappeiyke voordrachten en lezingen. /. Laboratorium voor 
natuur- en scheikundige proeven. m.Twee of drie onderwUslokalen. ». Ververschingslokalea met anneren. 0. Woning 
voor den concierge, p. Woning voor den kastelein. 
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De distributie dezer lokalen wordt geheel aan den ontwerper overgelaten. 
Verlangd worden: 
De verschillende plattegronden op de schaal van 1 h 200. 
Twee doorsneden op de schaal van 1 k 200. 
Een der gevels op de schaal van 1 a 100. 
De overige gevels op de schaal van 1 & 200. 
Een detail van een der gevels en een detail van het interieur op de schaal van 1 k 20. 
De behandeling der teekeningen wordt vrijgelaten. 

GENOOTSCHAP MATHESIS SCIENTIARUM GENITRIX TE LEIDEN. 

KERKGEBOUW VOOR EENE WELVARENDE PROTESTANTSCHE DORPSGEMEENTE MET TOREN 

CONSISTORIE-, CATECHISEERKAMER EN KOSTERSWONING. 
a 

Deze prijsvraag is ter mededinging voor oud-leerlingen, die op den tijd van beant

woording niet langer dan vijf jaren de school hebben verlaten. De bepalingen zijn: 

Art. 1. Er wordt verondersteld, dat het bouwterrein een plein is. De grond vereischt geen paalfundeering. 
De keuze van den geschiktsten vorm van het gebouw wordt vrijgelaten. 
Art. 2. De kerk moet voor 800 zitplaatsen worden ingericht. 
Het orgel moet tegenover het spreekgestoelte geplaatst worden. 
De toren moet worden voorzien van een slaguurwerk en een luidklok. 
BQ de kerk wordt verlangd: 
Ie. Een consistoriekamer met brandvrije bergplaats voor het archief enz., en een kast. 
2e. Een cathechiseerkamer, tevens te gebruiken als wachtkamer by huwelijks- en doopplechtigheden. 
By deze vertrekken moet een privaat worden aangebracht. 
3e. Een bergplaats voor kerkmeubilair en één voor brandstoffen. •ii 

4e. Een eenvoudige kosterswoning. 
Art. 3. De volgende teekeningen worden verlangd: a. Een plattegrond met aanduiding der zitplaatsen en verder 

die plattegronden, welke ter verduidelijking van de indteling en constructie noodig zyn, op een schaal van 1 k 100. 
b. De voor-, achter- en één zygevel. c. Een doorsnede over de lengte en één over de breedte, i en c op een schaal 
van 1 k 50. d. Een geveltravee, e. Een gedeelte binnenordonnantie, (2 en e op een schaal van 1 a 20. 

Alle teekeningen ia zwarte lynen te bewerken. 
Art. 4. Er worden twee pryzen uitgeloofd. 
Voor het beste inge'-omen antwoord een som van f 200 en een groote zilveren medaille. 
Voor het daarop volgend antwoord ren groote zilveren medaille 
Indien • naar het oordeel der Jury de ingekomen antwoorden voor de uitgeloofde pryzen niet in aanmerking 

komen, of geen uitspraak kan gedaan worden omtrent den voorrang van een of meer antwoorden, wordt het recht 
voorbehouden tot gedeeltelyke toekenning of tot verdeeling der uitgeloofde geldsom. 

De ten volle bekroonde antwoorden worden eigendom van het Genootschap. 
Gedeelteiyk bekroonde antwoorden alleen dan, wanneer de toegekende belooning wordt aanvaard. 
Art. 5. De antwoorden worden ingewacht vóór of op den Irten Maart 1896 by den l»*» Secretaris van het 

Genootschap, gemerkt met een motto en verzegelden naambrief waarop van bu.ten hetzelfde motto voorkomt en 
tevens een correspondentie-adres. 

De mededinging is alleen opengesteld voor oudleerlingen van de schooi van het Genootschap, die ca 17 ScpU mber 
1890 het onderwys hebhen gevolgd. 

A.rt. 6. De Jury zal bestaan uit de heeren W. Kok en K. de Boor Hz. als bestuurders en de heeren P. O. 
Lancel, II. J. Jesse en J. Hengeveld als oudleerlingen van het Genootschap. 

Als grondslag voor de beoordeeling der plannen zyn de volgende punten vastgesteld: voor plattegronden 6; 
gevels 5; doorsneden 4; binnenordonnantie 6 en teeken werk 6. 

De punten, aan ieder der onder Jeclen toegekend, zullen, voor elk antwoord samengeteld, de rangorde bepalen. 
De Commissie brengt schrifteiyk een met redenen omkleed oordeel over ie Ier ingekomen antwoord uit, waarvan 

afschrift aan eiken mededinger wordt uitgereikt. 
De ontwerpen zullen in het openbaar worden tentoongesteld. 
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Bij de Platen. 

D e K o n i u g i n - C a r o l a b r n g t e D r e g d e n . 

Dresden is de stad der vroolijke, bevallige rococo-schoonheid, een > Venetië aan de 

Elbe'' met haar monumentale bouwwerken uit den tijd van vorstelijken praal en luister. 

Onlangs heeft in de binnenstad een geweldige ommekeer plaats gehad door een 

reusachtig opgevatte en op ruime schaal doorgevoerde verbouwing en verfraaiing, die met 

den aanleg der fraaie Ringstrasse thans haar voltooiing nadert. In het plan dier ver

bouwing lag een nieuwe — de vierde — overbrugging van de, bij Dresden zeer breede, 

Elbe opgesloten. Die brug — de Koningin Carolabrug — verbindt het terras tusschen 

de August- en Albert brug met het Carola-plein, naast het nieuwe gebouw van het mini

sterie van financiën. 

De stadbouwraad Klette, de ontwerper der bryg had in het eerst met niet geringe 

bezwaren en bedenkingen te kampen. Men vreesde dat het machtige bouwwerk het 

wondervolle uitzicht van af het bekende Brühl'sche terras op de stad zou verstoren. Deze 

bedenkingen hebben zich gelukkig niet verwezenlijkt. Het vrije uitzicht heeft niets geleden. 

Door onvoorziene omstandigheden moeten wj) de plaat voor dit nummer bestemd terughouden, daar de afdruk 

niet gunstig was uitgevallen en hiervoor een paar andere van verschillende opvatting in de plaats geven. 

R i s . 
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terwijl integendeel van af de brug nieuwe panorama's zich geopend hebben op de aan 

weerszijden zich verheffende huizengroepen en de villa-aanleg van de omringende heuvelen. 

Dat de aanleg van de brug een omvangrijke onderneming was, ligt alleen reeds in 

de moeilijkheden die de stroomsnelheid bij Dresden oplevert, opgesloten. De fundamenten, 

de pijlers en gedeeltelijk ook de spanningen zijn van cementbeton, slechts uitwendig be

dekt door zandsteen. In het geheel werden 33000 M3 beton en steen verwerkt. De 

spanningen zijn van ijzer; de middelste is 55, de overige 52 M. Het totaal gewicht aan 

verwerkt ijzer is 1.800.000 KG. De brug heeft een lengte van 500, een breedte van 

16 M. Het geheele werk vorderde een bouwtijd van drie jaren — Augustus 1892 tot 

Juli 1895 — en kostte drie millioen mark (1.800.000 gulden). 

B l l l a r d s a a l * 

Uit de woning van baron Alfred Rotschild is de billardzaal die op de plaat is opge

nomen. Met de rijk gebeeldhouwde wit marmeren schoorsteenmantel vormt alles een ge

heel, streng in de opgevatte stijl uitgevoerd en dat het kenmerkt draagt van degelijkheid 

zonder eenige zucht tot overlading. 

De T l l l a - K o l o n i e G r n n e w a l d bQ B e r 1 jj n. 

Wij hebben er meermalen opgewezen op welke eigenaardige wijze de omgeving van 

Berlijn is bebouwd geworden. Men ging van het denkbeeld der blokwoningen af en stichtte 

verschillende villa's tot bewoning bestemd van een of meer families. Ieder dier villa's 

onderscheidt zich door hoogsteigen-

aardigen zelf schilderachtigen bouw-

trant waardoor Berlijn een hoogst 

aantrekkelijke omgeving verkreeg. 

Dat is in de hoofdstad van Neder

land volslagen gemist, want wat het 

Willemspark geworden is en had 

kunnen zijn is zeker een treurige 

vergelijking met hetgeen het bui

tenland ons in dit opzicht doet 

zien. Toch hebben dergelijke om

bouwingen zulke groote waarde, 

vooral voor steden, die met natuur

schoon karig bedeeld zijn, dan 

geeft zulke uitbreiding der steden daaraan groote beteekenis, omdat de inwoners er 

gelegenheid te over vinden na volbrachten arbeid er zich te kunnen verpoozen. 

Beganen grond. Eerste verdieping. 



171 

Een paar van die villa's willen wij als tekstfiguren opnemen. 

De eerste staat aan de Jagerstrasse 28a en is gebouwd door den bouwmeester 

Ebhardt in het jaar 1893 en is tot eigen bfewoning bestemd. De sousterreinverdieping 

heeft een afzonderlijken ingang en is geheel en al ingericht ten dienste van de keuken en 

aanhoqrigheden. De verdieping beganen grond heeft een ruime eigenaardig ingedeelde 

vestibule, waarin een 

groote schoorsteen, die 

tegenover den ingang is 

geplaatst en daardoor bij 

het binnentreden een on

gewoon aanzicht oplevert. 

De geheele ruimte ook 

voor de trappen is zoo

danig verdeeld dat overal 

gunstige gelegenheid is 

om planten te kunnen 

plaatsen. Het bovendeel 

van den trap gaat over 

de deuren van den hoofd

ingang, die onder den 

trap zijn toegang heeft. 

De verschillende vertrek

ken hebben allen een 

goede verhouding, bij de 

eetzaal zijn de glasdeuren 

zoodanig ingericht, dat 

deze «en geopend geheel 

kunnen vormen, waardoor 

de halle aan de eetzaal 

is bijgetrokken. De woon

kamer heeft zooals in het 

gevelaanzicht te zien is 

in de hoek een erker, wat 

een bijzondere gezellig, 

heid aan de kamer verleent. Op de 'bovenverdieping is de ruimte, die beneden voor de 

eetzaal is ingenomen, verdeeld in twee kleinere vertrekken, de afdekking van de halle is 

daar terras. Het badkamertje is in het trappenruim aangebracht,» verhoogd boven den vloer 

der eerste verdieping om de trap ruimte te laten, wat eveneens geschikt kon geschieden, 

daar dit kleine vertrek ook minder hoogte noodig had. Logeer- en dienstbodenkamers zijn 

op de zolderverdieping. Het uiterlijk der villa is zeer schilderachtig, op rooden zandsteen 

opgetrokken en is al het houtwerk van kozijnen, ramen, deuren en kap in frissche kleuren 

V i l l a E b h a r d t . 
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beschilderd; de kap door leipannen van heldere Meur gedekt ; en zijn overal kunstvolle 

smeedwerken aangebracht. In volkomen verhouding daarmede is alles wat de innerlijke 

inrichting betreft. 

Van een geheel ander karakter is de villa Thömer, in hetzelfde park aanwezig. Deze 

verraadt een meer stedelijke afkomst, ook hier is de toegang zeer eigenaardig. Onder den 

overdekten opgang klimt men tot de hoogte der begane grondverdieping, door eene kleine 

vestibule komt men in de groote vestibule, waarop alle vertrekken uitloopen. Eet- en 

studeerkamer grenzen aan elkander, vooral omdat de laatste ook veelal als woonkamer 

wordt gebezigd. Beiden hebben een aangenaam uitzicht door de erker die den hoek van 

ieder der vertrekken vereenigt, terwijl overigens eene verandah en klein kabinet aan deze 

kamer groote geriefelijkheid verleenen. De ontvangkamer, keuken en provisiekamer maken 

deze verdieping voltallig, terwijl uit de eetzaal toegang tot den tuin is door den open en 

overdekten uitbouw. Op de bovenverdieping bevinden zich de verschillende slaapkamers, 

bad en woonkamer allen van flinke afmetingen. Een der slaapvertrekken heeft door den 

open uitbouw bovendien een aangenaam overzicht over de omgeving. Het uiterlijk is 

meer aan de vormen ontleent die de renaissance eigen zijn. Alles is doordien de ver

sieringen spaarzaam gekozen zijn, ernstiger van karakter dan de eerst besprokene. 

l'ractische toepassing der electriciteit yoor spoonregTerwarmiug, 

De Parijs-Lyon-Middellandsche-Zeespoorwegmaatschappij gebruikt voor de verwarming 

harer wagens op de electrische tandradbaan van den Mont-Salève electriciteit. Het 

toestel, dat slechts ongeveer 60 francs aan aanschaffing kost, bestaat uit twee weerstands-

ramen, die in den wagen onder de banken zijn aangebracht en waarvan elk 42, uit 

gegalvaniseerd ijzerdraad van 1,5 mM. middellijn bestaande, spiraalveeren bevat. De 

lengte van alle spiraalveeren van een raam bedraagt 5.92 M. bij 2.4 cM. middellijn, 

terwijl de lengte van de draad waaruit de spiralen bestaan, voor den geheelen wagen 

ongeveer 500 M. is. De stroom gaat uit de, met de rail in contact staande, slede direct 

naar de spiralen en bereikt ten gevolge van de ingeschakelde weerstand een sterkte van 

15 ampèren bij 500 volto. De regeling der verwarming geschiedt door den conducteur 

door middel van een stroomverbreker en kan, bij het bereiken van een temperatuur van 

1000 C. door het ijzerdraad in de koudste dagen in 10 tot 15 minuten aan het inwendige 

van den wagen een temperatuur verleenen van 10 tot 150 C. 
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Een n i e u w e n i t g a r e . 

Wij kunnen onze lezers aandachtig maken op eene uitgave die dezer dagen het licht 

ziet en die verdient door velen gesteund te worden. Er is in de richting waardoor die 

uitgave zich kenmerkt nog niet veel geschreven, wellicht omdat de studie daarvoor niet 

onder elks bereik ligt. Gewoonlijk zijn wij bouwkundigen liefst zoo vrij mogelijk in onze 

opvattingen, liever laten wij den vorm afhankelijk van onzen smaak dan aan vaste gegevens. 

Die eerste keuze is verreweg de gemakkelijkste, alhoewel niet altijd de gelukkigste. Niet 

ieder is het gegeven te kunnen scheppen en wel zoo dat het de bewondering van anderen 

trekt. Voor hen is het bestaan van gegevens om tot goede verhoudingen te kunnen 

komen een groot gerief en kunnen zij daardoor verkrijgen een geheel dat bevredigt wat 

anders door de mislukte proportie onbevredigt zou laten. De geachte schrijver, de heer 

L. M. Moolenaar, Architect te Groningen, ondernam een hoogst moeielijken arbeid, moeielijk 

omdat het vaststellen van die gegevens het gevolg is van langdurige studiën, moeielijk 

bovendien omdat de onzekerheid bestaat of de arbeid wel gewaardeerd zal worden. Wij 

vertrouwen van ja en hebben dan ook niet geaarzeld in zooverre de zaak te steunen dat 

wij de uitgave voor onze rekening namen. De prijs waarvoor de uitgave verkrijgbaar is 

gesteld, is / 1.50. Tot nadere verduidelijking laten wij hierbij den verkorten inhoud 

volgen die de prospectus vermeld. 

EEN THEORETISCHE GRONDSLAG VOOR DE AFMETINGEN, VERHOUDINGEN EN 

KARAKTERISEERING VAN BOUWKUNDIGE VORMEN. 

H a n d - en L e e r b o e k bij de Studies en het Onderwijs der Bouwkunst door 

L. M. MOOLENAAR, Architect, Adjunt-directeur der gemeentewerken te Groningen. 

Met ruim honderd tusschen den tekst geplaatste figuren. 

Het boek, dat wij door deze aan de Nederlandsche bouwmeesters, leeraren en leer
lingen in de bouwkunst wenschen aan te bieden, bevat, gelijk de bovenstaande titel ver
meldt, een grondslag voor de afmetingen, verhoudingen en karakteriseering van bouw-
kunstige vormen. 

Indien gelijk de schrijver in zijn voorwoord opmerkt, alle beoefenaren van de bouw

kunst zich deden kennen als kunstenaars, dan zou aan een boek met dezen inhoud, 

vermoedelijk, geen behoefte bestaan. Daar echter zeer weinigen bevoorrecht zijn met 

de gave van het juiste gevoel voor maat, verhoudingen en karakter voldoet dit werk 

ongetwijfeld aan eene behoefte, welke zich te sterker doet gevoelen naarmate het besef 

meer levendig wordt, dat de bouwwerken uit het verleden met hunne geschiedenis, niet 

voldoende zijn, als grondslag, waarop eene verdere ontwikkeling der bouwkunst kan ver

kregen worden. 
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Terecht wil men ook voor de bouwkunst een vasten en zekeren grondslag, die, even

als voor de andere kunsten, door de natuur der dingen bepaald en aangewezen is. 

De bewerker van dit boek heeft getracht, dien grondslag aan te wijzen en is daarbij 

met terzijdestelling van elke schoolsche opvatting, uitsluitend bij de natuur der dingen te 

rade gegaan. 

Naar onze meening heeft de schrijver daarmede aan de bouwkunst en hun die deze 

kunst beoefenen, een belangrijken dienst bewezen en daarmede een nieuw veld geopend 

voor verdere bearbeiding. 

De bouwmeester, de leeraar in het bouwvak en de leerling, zullen in dit boek, de 

vele waarom's, welke zich bij de bestudeering der bouwkunst, herhaaldelijk, aan den geest 

opdringen, op een logische wijze en langs een natuurlijken weg beantwoord vinden. 

Bel ni g i n g Tan s t r a t e n . 

Een belangrijke factor voor de gezohdheid der bewoners, en voor de aantrekkelijkheid 

eener stad, is, de zindelijkheid der wegen. Deze laten vooral bij ons waar de moerassige 

bodem opwerkt dikwerf veel te wenschen over. Nu is de straatreiniging in de laatste 

jaren met bizondere zorg verbeterd en ter hand genomen, zoodat in vergelijking bij 

hetgeen vroeger was, de toestand zeer is vooruit gegaan. Toch zijn er enkele zaken 

die nog voor vergemakkelijking en verbetering vatbaar zijn. De veegmachines die door 

een paard voortgetrokken, al rollende het vuil op een lange rij tezaam brengen, laten 

aan de handenarbeid over die rij bij elkander te vegen, op te nemen en te vervoeren. 

Nu heeft men getracht gelijktijdig met het opnemen, het vuil in de veegmachine te 

verzamelen, doch onvolledigheid van deze constructie was oorzaak, dat een ontzaggelijke 

stofmassa zich ontwikkelde zonder veel in de vergaarbak op te vangen, waardoor het 

werk nutteloos was. 

Voornamelijk kwam dit door dat de bak waarin verzameld moest worden te hoog geplaatst 

was. In Amerika heeft men reinigings-wagens waar de bak even boven de straat hangt, 

zoodat de minste ophooping of beweging van de draaiende vegers het vuil langs een 

schuin oploopende plaat in de bak brengt. Ieder bak kan ongeveer 'A M. vuil vergaren, 

om bovendien geen vuil van de veger bij het draaien op de straat te doen terug vallen, 

is daarachter eveneens eene kleine vergaarbak die het terugvallende opzamelt. Is de 

hoeveelheid bijeen dan wordt door het verplaatsen van een hefboom die zich op de 

machine bevindt, de bodem der bak geopend, daar deze in tweeen kan gesplitst, en valt 

het vuil dan benedenwaarts, tegelijkertijd wordt de veger gelicht en de achter geplaatste 

verzamelaar eveneens geledigd. 
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De koetsier moet nauwlettend zijn op de hoeveelheid die in de vergaarbak wordt in

gebracht, want gaat die over het vastgestelde vermogen, dan wordt toelating der vuilnis 

verhinderd, ook moet voor het opnemen van het vuil groote zorg genomen opdat de 

veger in staat is die op te nemen. De geheele machine, uit ijzer en staal vervaardigd, 

weegt i i 30 K.G. en loopt op 4 raden. Twee paarden zijn voor de beweegkracht noodig. 

De veger heeft een lengte van 1.50 M. De machine is vervaardigd in de Internationale 

Sweeping Machine Co. te Dayton, staat Ohio. 

Ongetwijfeld zal deze praktische verbetering, die bovendien tijd en geld bespaard, 

haar weg ook wel spoedig naar Europa vinden. 

Werktuig om gezonken schepen boven water te brengen. 

De moeielijkheid om schepen of andere stukken van groote afmeting boven water 

te brengen, heeft reeds menig middel doen uitdenken. De amerikaan Robert Schon te 

Spring Hill heeft nu een constructie uitgedacht en saamgesteld die goede uitkomsten be

loofd, hij heeft twee halve schepen laten vervaardigen in den vorm van een grooten lichter. 

Tusschen de beide helften is een groote tusschenruimte, geschikt om het op te visschen 

voorwerp tusschen de deelen omhoog te brengen. De beide helften van dit lichterschip zijn 

met een ijzeren bovenbouw verbonden die daarop rust even als een hoogopgaande brug, 

maar die een degelijk onderling verband tusschen de deelen vormt. Op iedere helft be

vindt zich bij de een links bij de ander rechts een groot kraan waaraan werktuigen ver

bonden zijn die in het water neergelaten onder het voorwerp grijpen en zich daaraan 

vastklemmen. Is dat geschiedt dan worden de kranen in beweging gebracht en stijgt 

het op te halen voorwerp. Men stelt zich van deze vinding zeer goede resultaten voor. 

PrQsTraag diploma afd. 's Oravenhage 

VAN DE V E R E E N I G I N G TOT BEVORDERING VAN FABRIEKS- EN HANDWERKSNIJVERHEID. 

Voor dezei prijsvraag was ƒ 100 beschikbaar, daarvan is de eerste prijs toegewezen 

aan den Heer Henri Leeuw Jr. te Nijmegen, en premiën aan de Heeren Brückman en 

Kerling te 's Gravenhage en Lauweriks te Amsterdam. 



VADEMhCUM DhR tiOUWVAKKEN. 
ioe Jaargang 1895. DE KONINGIN CAROLA BRUG TE DRESDEN. 

Afl. 22. Plaat 24. 



VADEMECUM DER BOUWVAKKEN. 

ice Jaargang 1895. BILLARDZAAL-WOONHUIS, BARON ALFRED ROTSCHILD. 
Afl. 22. P laa t 2^ 



Bij de 3?laten. 

O n t w e r p S o c i ë t e i t A l m e l o . 

DOOB 

N. J. C VAN OEMUND 

De prijsvraag waarbij een ontwerp gevraagd werdt voor een Sociëteit te Almelo is 

nog voor velen een bekende. Eerstens is de tijd kort sinds dat geschied is, tweedens 

gaf ook dit concours tot velerlei gedachtenwisseling aanleiding. Wij werden in de gelegen

heid gesteld een der antwoorden te kunnen opnemen dat vooral uitmunt door een hoogst 

regelmatige planverdeeling. Maar ook de gevel die eenigermate aan den Raadhuisstijl 

uit vroegere dagen doet denken, is niet zonder verdiensten, zoodat wij het op prijs stellen 

in de gelegenheid gesteld te zijn dit als plaat te kunnen bestemmen. 

(JroutlverToer volgreus eeu uienw syiteem. 

In v«rsohillende bedrijven en bij den aanleg van verschillende werken, overal waar 

men op eenigen afstand uitgegraven grond moet verplaatsen, ziet men veelal wagentjes 

in gebruik die hetzij als een kabelbaan, machinaal worden bewogen of wel met hand 

of paardenkracht woeden getransporteerd. 
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Een nieuw systeem van uiterst origineele constructie is zeker de wijze van vervoer 

zooals thans in Frankrijk plaats heeft en dat naar den uitvinder het systeem-Kreiss heet. 

Het bestaat uit een wijde plaatijzeren buis, van afstand tot afstand ondersteund door 

ijzeren stangen, die een hoek maken met de verticale lijn en veerkrachtig zijn. Zij zijn 

aan de bovenzijde stevig aan de plaatijzeren buis bevestigd, hetzij doordat zij direct 

daaraan vastgeklonken zijn of wel door bemiddeling van ijzeren kragen. Wanneer men 

de buis naar voren of achteren trekt en daarna loslaat ontstaat door de veerkracht der 

Qrondvervoer volgens het gysteem Kreisa. 

veeren een schommelende beweging ; deze beweging is krachtig genoeg om een zekere 

stof die men in den trechter aan het uiteinde van de buis werpt, in de lengterichting van 

de buis te verplaatsen. Wanneer men maar lang genoeg de schommelende beweging 

voortzet bereikt de stof het uiteinde van de buis en wordt daar uitgeworpen. 

Het is natuurlijk eenvoudig genoeg deze zeer ingenieus gevonden constructie machinaal 

te bewegen, hetzij met stoom of, daar het een geringe ontwikkeling van arbeidsvermogen 

geldt, met de een of andere motor van ander systeem; gas, petroleum, dymamo. 

De uitvinding is niet alleen ingenieus, in de practijk zeer handig en, door de geringe 

hoeveelheid arbeidskracht, zeer goedkoop, maar zij is zeer bevorderlijk voor de gezondheid 

dat deze wijze van grondvervoer het ontwikkelen van groote hoeveelheden stof belet. 

KU ks - J u s t l t l e r eb onw t e L e l p z l 

Duitschland is in den laatsten ,tijd bizonder gelukkig met de daarstelling van ver

schillende groote monumentale stichtingen. Nauwelijks is de voltooiing van het Rijksdag

gebouw vergeten of eene nieuwe belangrijk» bouw is aan de orde, en wel het Rijks-Justitie-

gebouw te Leipzig. Een zeer regelmatig grondplan, dat ons onwillekeurig herinnert aan 

Van Campen's raadhuis heeft daarbij een gevelopstand die van groote monumentaliteit 

getuigd en doet denken aanPoelaert'sJustitie-Paleis. Zeer zonderling mogt de bouwmeester 

er in slagen te geraken tot het verkregene en daardoor de bouwkunst te kunnen verrijken 

met een uitnemend begrepen bouwwerk. In het jaar 1884 werden de Duitache bouw-
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meesters opgeroepen tot een concours voor een nieuw Justltiegebouw. Het oude was te 

klein en nu was voor den nieuwen bouw door het rijk in 1882 een oppervlakte aangekocht 

van 13548 Ma en wel voor een 

koopprijs van ongeveer 290000 

gulden. Belangrijk was het aan

tal bouwmeesters 119 namelijk 

die aan de oproeping gevolg 

gaven. Het concours werd dus 

met ernst betracht. Daar de bouw

som niet vastgesteld was bij het 

program, kon de opvatting nog 

al vrij begrepen worden en had 

elk medewerker getracht een mo-
Plan TM het Prösontwerp. 

numentaal karakter aan de stich

ting te geven. Terwijl vele be

kende bouwmeesters zich reeds 

den arbeid toegedacht waanden, 

trad een nagenoeg onbekend 

bouwmeester als eerst bekroonde 

te voren. Het was de bouwmees

ter Ludwig Hoffmann die in ver-

eeniging met Peter Dybwad het 

ontwerp saamstelde dat het eerst 

in de rij werd. Daar de bouw

meester Hoffmann zich alleen 

bekend had doen worden door pian g e w W ontwerp 1888# 

het bebouwingsplan voor het 

museum-eiland te Berlijn en ove

rigens onbekend was, gaf dit voor

val aanleiding tot groote verba

zing onder hen, die het beant

woorden van prijsvragen van 

dien aard, een arbeid was, tot 

gewoonte geworden. Daarom 

juist was het een groote onder

scheiding die Hoffmann ten deel 

viel. Algemeen was men van 

meening dat de eenvoudige en 

en praktische opvatting van het ontwerp, die een spaarzame begrooting mogelijk maakt 

veel tot de bekrooning had bijgedragen. De bouwkosten toch waren geschat op ongeveer 

Plan nltgovoerd ontwerp. 
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1.400.000 gulden. Na die uitspraak verhieven zich echter, zoo wel in de pers als in ver1-

schillende kringen stemmen die er op wezen dat de bouw, moest uitgevoerd worden op 

de meest kunstvolle wijze en dat zuinige begrooting geen aanleiding moest vormen dat 

een der meest1 monumentale scheppingen "niet tot recht kwam. De bouwmeester kreeg naar 

aanleiding van die verschillende bedenkingen opdracht, zijn plan op rijkere wijze en ruimer 

op te vatten en uit te werken, zoo stonden de zaken in het jaar 1885. Belangrijk waren 

Az. 
B. 
Bh. 
Bo. 
Br. 
Bz. 
C.-B. 
C.8. 
Ez. 
F.8. 
Gr.8». 
Hz. 
Lz. 
LzB. 

Kamer tot afgifte ran stukken 
Bibliotheek. 
Bibliotheek-bewaarder. 
Bode. 
Bibliothecaris. 
Raadkamer. 
Centraal bureau. 
Civiele kamer. 
Ontvangkamer. 
Feestzaal. 
Qroote Zittingzaal. 
Strafkamer. 
Leeskamer. 
Leeskamer voor beambten. 

Bijks 

Renvooi 
stukken. 

•Justit ipgebouw 

behoorende 
te Leipzig. 

bij het plan. 
LzRa. 
MUt. 
Nz. 
P. 
Pr. 
Ba. 
Schz. 
SP. 
SpS. 
Sta. 
Vz.' 
Wz. 
Zg. 

Leeskamer voor rechtsgeleerden. 
Materiaal en kantoorbenoodigdbeden. 
Wachtkamer. 
Kamer voor Pleiter». 
Voorzitter. 
Bekenkamer. 
Slaapkamer. 
Voorzitter Senaat. 
Eetzaal. 
Staatsbestuur. 
Voorkamer. 
Woonkamer. 
Getuigenkamer. 

daarbij de toevoegingen die aan het program werden gedaan. Zoo klom de begrooting 

tot ongeveer 2$ Millioen gulden dus bijna tot het dubbele. Daarmede was echter het 

doel nog niet bereikt. Men wilde nog meer van den bouw zien worden en zelf Windhorst 
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maakte het in de Rijksdag tot een onderwerp van bespreking, dat het Justitiegebouw een 

monument zou worden even waardig en fraai als België te Brussel bezit. De plannen 

moesten weder omgewerkt, en men kwam eindelijk tot een bouwcijfer van ongeveer 4 

Millioen, dat was te hoog, en na velerlei besprekingen werd die begrooting terug gebracht 

tot ruim drie Millioen gulden. Voor dergelijk kapitaal bouwcijfer werd een bevredigende 

arbeid verkregen en is het wel te waardeeren, dat men in Dnitschland op zulk uitstekende 

wijze zich van zijn roeping weet te kwijten en daartoe in de gelegenheid gesteld wordt. 

In het jaar 1886 werd de bouw goedgekeurd en maakte de bouwmeester toen een 

vrij belangrijke reis door Italië om zich vooral van de schoone verhoudingen der archi

tectuur aldaar op de hoogte te stellen, terwijl de reis over Engeland en Holland werd 

teruggemaakt. Op 31 October 1888 werd de eerste steen gelegd in tegenwoordigheid van 

den Keizer en na 26 October had de voltooiing en oplevering van het geheele gebouw 

plaats. In het geheel bevinden zich in het gebouw 391 verschillende zalen en vertrekken 

die allen in de ruimte groot 127 bij 90 Meter zijn opgenomen. Twee binnenplaatsen 

47 bij 28 Mtter geven aan de binnenverdeeling licht en lucht. Het binnentreden van het 

gebouw tusschen de hoogopgaande zuilen, het overzicht uit de vestibule naar de wacht

ruimte waarop de domkoepel is opgetrokken, maakt een zeer gelukkigen indruk, die boven

dien door niets belemmerd wordt, daar de trappen ter zijde zijn aangebracht, waardoor 

het middenruim volkomen vrij blijft. Alle lokalen, zooals het renvooi aangeeft, groepeeren 

zich hoogst regelmatig om dit middendeel. Zooals ook het gevelontwerp doet zien, heeft 

de beeldende kunst een belangrijk deel van de uitvoering zich toegeëigend waardoor alles 

zamenstemt tot een hoogst kunstvollen arbeid, die zich met die van het Rijksdaggebouw 

volkomen mag doen gelden. Het is voor den bouw zelf minder bevredigend, dat de open

bare weg er voor zoo beperkt is, en het terrein niet wat hooger opgebracht is kunnen 

worden. Dat is juist het machtige wat Brussel's monument eigen is, dat ook de plaats 

zoo gunstig medewerkt, als het ware poëzie verleent aan het denkbeeld door den bouw

meester gedacht en uitgevoerd. Van dat denkbeeld moest men meer algemeen uitgaan. 

Het is niet voldoend, h«t gebouw voldoende aan alle eischen te kunnen laten beant

woorden, de gelukkige plaatsing beslist veelal en daarop wordt zoo weinig gelet, toch 

zijn de kosten daarvan niet zoo belangrijk op dergelijke groote bouwsommen. 

Ook het omsluiten door de aangrenzende gebouwen werkt ten nadeele en zijn dat 

ook alle bezwaren die het Rijksdaggebouw deelt, met velen onzer meest monumentale 

gebouwen. Wie heeit ooit dat fraaie van het Stadhuis te Amsterdam zoo opgemerkt, als 

thans nu een nieuwe weg daarvoor het als uit den grond doet verrijzen, groote stichtingen, 

zij hebben daaraan behoefte, zij moeten ruimte, liefst verhoogde plaatsing en dergelijke 

terreinsvoordeelen meer hebben, willen zij zich geheel uit de omgeving losmaken. 

Terreinkeuze blijft daarom altijd een voorname zaak, en is het Rijks justitiegebouw te 

Leipzig daarin al evenmin goed bedeeld als de meeste gebouwen bij ons te lande. 
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Nationale Vakvereeniging Toot opzichters en teekeraars. 

Omtrent deze Vereeniging kunnen wij het navolgende meedeelen : 

»In den verstreken zomer werden door de afd. 's Gravenhage vergaderingen belegd te 

Amsterdam en te Rotterdam, waarop de wenschelijkheid werd bepleit, om ook daar 

afdeelingen op te richten. Werkelijk bestaan die daar dan ook thans en tellen respectie

velijk 35 en 24 leden, terwijl het ledental te 's Gravenhage is geklommen tot 58. Boven

dien zijn nog een 2ital over verschillende plaatsen verspreid. Alhoewel de arbeid, welke 

thans wordt verricht, uiteraard weinig naar buiten spreekt, zit men toch niet stil. De ver

schillende afdeelingen zijn geheel of nagenoeg gereed met hunne ontwerpen voor statuten 

en reglement, welke ontwerpen weldra door eene gecombineerde commissie zullen worden 

behandeld, teneinde aan eene daarna te beleggen algemeene vergadering een concept te 

kunnen voorleggen ter vaststelling. Heeft de Vereeniging daarop eenmaal de Koninklijke 

goedkeuring verkregen, dan acht zij het oogenblik gekomen om te trachten ook in andere 

plaatsen des lands afdeelingen tot stand te brengen en kan zij haren arbeid naar het 

geheele program voortzetten. 

Als bewijs, dat de Nat. Vakvereeniging er aanvankelijk reeds in slagen mag de ver

schillende technische vakken behoorlijk evenredig vertegenwoordigd te zien, diene dat 

van het 140 tal leden er p.m. 60 tot de bouwkundigen behooren en ongeveer 50 de 

metaalindustrie beoefenen, terwijl een 20 tal waterbouwkundigen vertegenwoordigd zijn. 

Het niet twijfelachtig succes, dat de Vereeniging reeds thans heeft, doet haar met 

moed op den ingeslagen weg voortgaan. 

T e n t o o n s t e l l i n g H o t e l - e n R e i s w e z c u . 

Wij kunnen met genoegen vermelden welke onderscheidingen de firma Jan Hapier & Co. 

te Amsterdam zijn te beurt gevallen en wel als de eenigen op dit gebied ter tentoonstelling 

aanwezig, die met de hoogste onderscheidingen bekroond werden. 

Hydraulische en Electrische Personenliften, Spijzenliften, EERE KRUIS (d.i. Groote Eere 

Medaille), HOOGSTE ONDERSCHEIDING. 

^Boyle's" patent laatst verbeterde Zelfwerkende Luchtpomp Ventilators en Schoorsteen-

kappen, EERE KRUIS (d.i. Groote Eere Medaille), HOOGSTE ONDERSCHEIDING. 

Complete Installatie voor het vervaardigen van Boter en Gecondenseerde Melk en Russian 

Stoom- Turbine Separator, EERE KRUIS (d.i Groote Eere Medaille), HOOGSTE ONDERSCHEIDING. 

Evenzoo ontving de heer Jean D. Flament, te Amsterdam, de GOUDEN MEDAILLE 

(hoogste bekrooning) voor installatien, proeflokalen, cafés enz. en winkeletalages. 

P R I J S V R A A G . 
Rapporten ingezonden op de prijsvragen, uitgeschreven door de Vereeniging Bouw

kunst en Vriendschap te Rotterdam: 

ie. .Een ontwerp van een versierd hoofd voor het coavocatiebiljet der Vereeniging Boawkunst en Vriendschap". % 
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Wegens voortdarende ongesteldheid was de heer A. A. J. Margry verhinderd bij de beoordeeling tegeawoor-
dig te zyn. 

ïngezonden zyn 6 ontwerpen onder de motto's: Ie A.Z.; 2e B.; 8e G.; 4e iMus; 5e / ^ ; 6e Verom, 

A.Z. en loim komen, wat zin en behandeling betreft, veel overeen; zü misien een duidelijke conceptie, en 

zijn over 't geheel genomen onrustig, de dnistere symboliek is hiervan de oorzaak, terwgi het opschrift bflzaak 
is geworden. 

B. is onbeduidend van opvatting. De drie hoofdparttjen om den titel, kunnen niet traai worden genoemd. 

S. mist 't karakter van vlakversiering en een decoratief aanzien. 

/ \ is aangenamer van aanzien dan de vorige ontwerpen. Het hoofdmotief is van modern Fransch karakter 

Habert Dfis), doeh het vormt geen samenhang met de andere emblemen. Het geheelmist daardoor de noodige eenheid. 
Ferono heeft iets aantrekkelijks, doeh mist ook weer eenheid ei» aanzien; zoo is het rechter gedeelte, zoowel 

in opvatting ais wat schaal betreft, met het linker gedeelte in strijd. 
De Jury, bewust van het moeilijke van de opgaaf, betreurt het, gem van de ingekomen ontwerpen ter volle 

bekroning te kunnen voordragen. 

In allen ontbreekt een eenvoudige hoofdgedachte, waarby de bedoeling op artistieke, duideiyke wyze is uitgedrukt. 
De wflze van bewerking is over het algemeen eenigszins oppervlakkig en niet genoeg met zorg behandeld. 

Naar aanleiding van de verdiensten van [\ en Cerona stelt de Jury voor den prfls van / 26.— gelHk te 
verdeelen onder de ontwerpers van gen. motto's A en Keronj. 

De Jury: 
Rotterdam. H]B,NW E v B B S 

10 October 1896. A . S p 0 0 1 . ^ J z K 

Als ontwerpers hebben zich bekend gemaakt: van motto /\Cde heer G. KASPEE en van motto Verona de 
heer W. BBIJIJNZEEL CZN. 

2. „Ververschingsgebouw ten dienste van een IJsclub," uitgeschreven door de Vereenlging Bouwkunst en 
Vriendschap te Rotterdam voor 1895. 

Ingekomen waren 9 antwoorden, onder de volgende motto's JV. A"., 5 teekeningen; Timmerwerk van recht hout, 

5 teekeningen met memorie; Sport, 5 teekeningen met memorie; Vera, 5 teekeningen met memorie; Animo, 4 tee
keningen met memorie; Koningin Wilhelmina, 3 teekeningen met memorie; Hollandia, 6 teekeningen met memorie; 
B. V., 5 teekeningen met memorie; Romeis, 3 teekeningen met memorie. 

Na onderzoek en bestudeering der verschillende ingekomen ontwerpen stelde de Jury voor ze als volgt te 
rangschikken. 

Motto: N.N. Het plan is goed samengesteld, en als groepeering ook het best der ingekomen antwoorden. De 

open ruimte aan de achterzijde had beter kunnen benut worden door de privaten achteruit te schuiven. Hierdoor 

zou de zaal in vorm en grootte veel gewonnen hebben. De plaats voor de toiletten, heeren en dames, is echter 

goed gekozen, evenzoo die der restanratiezaal. Het lokaal voor den terreinchef zou beter liggen in de nabijheid 

der bestuurskamer. De gevels zyn niet onverdiensteiyk; de algemeene indruk is zeer gunstig. Eenvoudig van 

samensteUing voldoen zy aan de eischen, welke men voor een dergeiyk gebouw stellen kan. Alleen het fronton 

in het midden is wat schraal, en op die plaats niet genoeg gemotiveerd. De vlaggen zyn moeiiyk aan te brengen 

en aan de tfldeiyke versiering is te weinig waarde gehecht, ofschoon dit toch eene der hoofdvereischten is. De 

doorsneden zyn eenvoudig en praktisch, de detail» goed De constructie tusschen de bestaande styien is minder 

gelukkig. Het teekenwerk, vooral dat der details, is goed gedaan; de letters zyn echter zonder karakter missen 

smaak en enkele zyn bovendien onjuist. 

Het bygaande perspectief teekeningetje doet het harmonisch verband van het gebouw, en vooral de geschikte 
plaatsing van het klokketorentje goed uitkomen. 

Koningen Wilhelmina. De plattegrond is niet slecht, doch de toiletten voor heeren en dames zyn niet goed 
geplaatst, en eenige ondergeschikte lokalen konden beter gelegen zyn. urinoirs en toiletten voor heeren konden 
gebracht worden waar nu de bergplaats ligt. 

Niettegenstaande de architectuur wel wat kleingeestig en droog is. heeft het geheel een feestelflk aanzien 

In de frontons gaat het houtkarakter wel wat veel verloren door de vele ronde vormen; de verdeeling is bovendien 
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wel wat alledaags. Het dak is wat hoog voor het opgegeven bedekkingsmateriaal, en vraagt hier te veol de aan
dacht. De tödelüke versiering is good begrepen, de doorsneden ztyo oonstruollef goed. De details zjln «eer nauw
keurig geteekend, en de ontwerper toont een conoientleus constraoteur te z|)n. In de details komt echter de min
der goede toepassing van bontvormen duidelijk uit. 

De behandeling van het teekenwerk is wat magc r, doch zeer nauwkturig en als zoodanig zeer loffelijk. 
Vera. De plattegrond heeft vele goede eigensebappen, maar de restaaratiezaai ware beter gelegen aan de 

andere zyde van bet gebouw. De toonbank is te klein. Du ligging van beeren en dames toiletten naast elkander 
had vermeden kunnen worden en is daarom slecht, wat trouwons by de meeste ontwerpen bet geval is. De gang 
Is niet goed van verhouding en bad breeder moeten zyn, wat gemakkelijk bad kunnen verkregen worden. 

De gevels bevatten go de partyen, doch zyn niet lameubangend; desch'Jnbarevoorgproni van den hoofdingang, 
welken de gcvelieekenlng aanwijst, is in bet plan niet te vinden. De korf boog is onaangenaam en karakterloos 
en bier niet geschikt. By een druk bezochte ysbaan is bet niet wenscheiyk de vakken der groote zaal beneden 
meebt dioht te houden. De zygevel 1B erg verbrokkeld eu geeft aanleiding tot ingewikkelde construetics. De 
vlagt (stokken zyn niet smaakvol aangebracht, «yn U zwaar en hebben bovendien niet bet karakter van tydeiyke 
versiering, De doorsneden zyn wat droog en de versiering van het buffet is niet fraai. De details geven goede 
vormen te zien en bebooren tot het beste van bet ingezonden werk. De trapconstruotie is niet genoeg bestudeerd 
zy is zonder trekstang moeiiyk te maken. 

Het teekenwerk is goed, doch de Jury was algemeen vaa gevoelen, dat de entourage, boe verdlensteiyk ook. 
als aquarel schaadt aan het geheel. Bovendien Is de voorstelling valsoh, waar in een perspectivisch landschap 
eene geometrisobe gevelteekening wordt aangebracht. Het publiek moge zich door eeu dergeiyke voorstelling 
laten verleiden, voor architecten is en biytt de architectuur hoofdzaak. 

lioomeis. Het plan is ingewikkeld en de groepeeerlng niet goed. Di groote zaal kan niet van uit den 
hoofdingang bereikt worden. Ligging toiletten, heeren en dames, geiyk by do meestoo, zeer slecht. Het aanbrengen 
van twee buffetten veroorzaakt onnoodlge laat. De ruimte voor garderobe te gebruiken, voldoet niet aan de maten 
van het programma. De architectuur der gevels doet sterk aan yzerconstruotie denken, torwyi bier boutarebiteotunr 
gevraagd was. Door de lijno behandeling met latjes euz. heeft de tent het voorkomen van een zomerfeest tent, 
die er, met groen begroeid, wel aangenaam uit zoo zien. De orkestkoepel is niet opgelost uit den voorgevel on 
doet in den zygevel nog minder goed. De doorsneden toonen meer een blijvend karakter, zooals van stcenarchi-
toetuur, maar niet dat van een ystent. De details zyn goed en artistiek geteekend, doch daarin komt nog meer 
uit, dat de vormen een karakter hebben, dat passen zon voor een stadsvergaderzaal of dergelijk gebouw, maar 
niet voor een ystent. 

De overige ontwerpen, die ver beneden de eerstgenoemde staan, zyn naar hun kwaliteit gerangschikt als volgt: 
Hollandia, Het plan is niet slecht. Hoofdingang langs den weg ontbreekt; de toiletten zyn, als by de voorgaande 

ontwerpen, verkeerd geplaatst; ook de keuken en de bijkeuken konden beter geplaatst zQn. Het dak Is niet fraai 
van vorm en smakeloos aangebracht; het open gedeelte zaal is te hoog open gehouden. Ronde ramen zyn hier niet 
geweasoht. De details zQn veel teryk en te duur behandeld voor een dergeiyk gebouw, De marquise is overbodig. 

Het teekenwerk is met gemak behandeld, maar de kleuren zyn niet traai gerangschikt. 
Sport. De hoofdruimten van het gebouw zyn versnipperd, communicatie en schikking zyn slecht. Een binnen

plaats is geheel overbodig in een vrijstaand gebouw van een dergeiyk oppervlak. De gevels maken een onaauge-
namen indruk; van binnen zal bet gebouw erg nuchter toonen. De details zyn verdiensteiyk. Het dak plat gehouden 
zoodat het vooruitzicht is te gebruiken, is pryzenswaard, doch eisobt een zware en stevige onderbduw en kapconstructie. 

Timmerwerk van recht hout. De samenstelling van den plattegrond getuigt van praktische kennis en is niet slecht. 
De gevels zyn veel minder. De krachten van den ontwerper schieten voor een ontwerp ais dit verre te kort. De 
inzender.toont een praoticus te zyn, maar mist artistieke ontwikkeling. 

Animo. De plattegrond is Ingewikkeld en ongeschikt. De gevels en details zyn in artistiek opzicht erg zwak 
van opvatting en bevatten te veel gebreken om ze allen op te sommen. 

B.V. Het plan is ingewikkeld, versnipperd en gezocht. Alles Is veel te duur behandeld. Ondanks den kolossalen 
arbeid, die er aan het ontwerp besteed is, mist bet goede verhoudingen en is het banaal van compositie. 

Na beraadslaging besluit 'e Jury aan het Bestuur van Bouwkunst en Vriendschap voor te stellen: de zilveren 
medaille niet toe te kennen, daar geen der ingezonden ontwerpen die onderscheiding waardig is Geen der inge
zonden ontwerpen onderscheidt zich door byzonder uitblinkende verdienston, edele oompositie of een persooniyk cachet. 

Om de vele verdiensten en goede eigenschappen van het ontwerp N N., dat ongetwyfeld in byna alle opzichten 
boven de andere staat, stelt de Jury voor daar aan toe te kennen de bronzen medaille en vyftig gulden. 

Verder aan het ontwerp Koningin iVilhelmma, om de redenen in dat rapport vermeld, een getuigschrift en 
veertig gulden; aan het ontwerp Vera een getuigschrift en vijfentwintig gulden en aan bet ontwerp Romeis bet 
getuigschrift der Vereeniging. 

De Jury Jos. T B ( J. CTTTFEBS, H. P. BEBIIAO-JÏ Nz., Q. VAN ABKIL, J. VEBHETTL DZN. 

en JAC, YAN Ons, rapporteur. 

Als ontwerpers hebben zich bekend gemaakt: van N./V. de beer J. VAN WUNUAAKUKN ; van Koningin WilMmina 
de heer W. COBPIJN ; van Vera de beeren B. BAKKES EN HEIN EIOOT. 
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VADEMECUM 

OÜWVAKKEN 

Bij de Platen. 

O n t w e r p yoor een d e n r me t b e t l m m er i n ? , 
door Th. VAN HABDEBWIJK. 

De ontwerper levert ons weder een geheel, vast van teekening, vol kleur in lijnen, en 
daarbij met groote afwisseling en versiering. De profielaanzichten van kroon- en buik-
lijsten zijn daarbij tevens aangegeven. 

XJit den Vreemde. 
De oudergrondsche buis nabfl de Conoordebrng te Parfls. 

De geschiedenis vertelt ons van de Kabiren, die 's nachts waakten, en wtrkten in 

hun holen waar in het diepst der aarde de hamerslagen weerklonken op het aanbeeld. 

Tubalkain de bijbelsche vader der smeden, de Vulcanus der mythologie, heeft het 

metaal dienstbaar gemaakt aan de eischen van het practische leven, heeft speren 

gesmeed, deuren met ijzer beslagen, de kapiteelen der kolommen verguld. In de 

middeleeuwen hebben de opvolgers dier goden op waardige wijze hun voetsporen gedrukt 
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zonder echter ooit verder te komen dan het smeedwerk dat voor wapens of kunstwerken 

was bestemd, nooit hebben zij het zoover kunnen brengen dat het ijzer, of welk ander 

metaal ook, werd dienstbaar gemaakt aan constructieve doeleinden. 

Die eer komt onzen tijd toe. Geleid door de wetenschap is het ijzer ons materiaal 

bij uitnemendheid geworden; door zijn stoute constructies heeft de mensch valleien 

^litMMMli 
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De buis. 

overbrugd, bergen en zeeën doorkropen als een mol en zou een gat graven midden door 

de aarde indien de helsche vuurkraters in het inwendige van den aardbol het hem niet 

beletten. Men kan thans met trots de overwinning vieren van den mensch op de harde 

elementen, op de elementen die tot nu toe als ondoordringbaar golden. Door welke 

hindernis znllen wij in de eeuw die komt, nog weerhouden worden ? Door geen enkele, 

als men den voortgang nagaat die ons te 

wachten staat. Onze zonen zullen de won

deren voltooid zien waarvan wij reeds 

gedeeltelijk getuigen zijn; zij zullen onder 

de aarde leven en zich bewegen en met 

volle teugen ademen in duizelingwelckende 

hoogten ; de werkelijkheid voor hen zal de in 

onzen geest gevormde fantasieën overtreffen. 

Dergelijke beschouwingen dringen zich 

aan den geest op, wanneer wij voor de 

schuttingen en omrasteringen staan, naast 

het Paleis Bourbon te Parijs die de uitmon

ding afsluiten van het onderaardsche 

kanaal, dat de Seine doorsnijdt tusschen 

de Orsay-kade en het Concorde-plein. Het 

denkbeeld van een reusachtige gegoten 

buis, bestaande uit vijf stukken, uitwendig 

met een laag specie bekleed, inwendig met 

gecementeerd metselwerk, is afkomstig van 

De bulB van binnen gezien. den ingenieur Berlier. Het scheen vreemd 
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zonder de traditioaeele voorzorgen en voorbereidingen te werken die men doorgaans 
neemt bij het uitvoeren van graafwerk onder water. Voor den man die met volkomen 
succes een buis van 464 M. tusschen Clichy en Asnières had gelegd moest het door
boren van den Seinebodem een kleinigheid schijnen. Die doorboring moest bestaan in 
het leggen van een buis ter hoogte van den Concorde-brug om aldus de riolen van 
den linker oever in verbinding te brengen met het groote reservoir van Asnières. Aldus 
wil men op de onvruchtbare zandvlakten van Asnières een deel van den riool inhoud 
der hoofdstad brengen. 

Men moet de werkzaamheden in hun geheel hebben gezien om naar juiste waarde 

de verdiensten van den ontwerper, den heer Auiiot te kunnen schatten Men kan zich 

moeilijk voorstellen hoe een ploeg werklieden in dien onderaardschen koker kan werk«n 

I ^ K É ^ ^ ^ ^ 

Het cementeeren van den binnenwand der bnis. 

onder een luchtdrukking die in staat is het spierweefsel te verscheuren en die hen een 

duizeling kost als zij na afloop weer in de gewone atmosfeer terugkeeren. Zes uren te 

leven en te werken onder dien zwaren druk en onder het voortdurend gevaar dat het 

water binnendringt en alles vezwelgt, schijnt ongeloofelijk. Het zijn dan ook mijnwerkers 

van geheel nieuwe soort die voor het werk gebezigd worden. Bij het binnentreden van 

de put die geheel wordt afgesloten en waar de lucht kunstmatig wordt binnengedreven, 

ondervindt de werkman, die vrijwel geheel ontkleed is, aan de ooren een geweldige 

suizing en een luchtdrukking alsof hem de hersens uit het hoofd worden geperst. Een 

geruimen tijd is er noodig om tot zich zelve te komen en het evenwicht van den lucht

druk in en buiten het lichaam te doen herstellen. Zij, wier hart of longen niet in 

volkomen normalen staat verkeeren, kunnen onmogelijk in die atmosfeer leven. 
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Het eerste werk bestaat in het boren van een verticale put •an 24 k 25 M. diepte, 

dat door het toestroomende water zeer bezwaarlijk ia en met behulp van groote, op 

elkander geplaatste ringen geschiedt, waarvan de eerste van een scherpen rand voorzien 

is. Uit één stuk gegoten, hebben deze ringen een uitwendige diameter van 3.30 M en 

zijn onderling verbonden door kragen en banden. De geheel metalen mijnput wordt 

dus zonder eenige verdere constructie gegraven en de groote wijdte is noodig voor het 

verwijderen van de verschillende grondsoorten die men bij het boren ontmoet. Hoe 

dieper men komt, hoe bezwaarlijker het werk is door het toestroomende water. Bij 

Clichy bijv. had de heer Berlier te worstelen met een hoeveelheid water van 200 M8per 

uur die het werk bemoeilijkten. Van daar dat het noodig was aldaar gebruik te maken 

van een plaatijzeren klok waarin duikers het laatste gedeelte van het graafwerk uit

voerden. 

Men heeft reeds begrepen dat dit punt als uitgangspunt moet dienen voor de 

horizontale buis die onder den rivierbodem moet komen te leggen. Daartoe wordt een 

metalen kist, voorzien van een deur, onder den druk van vijf hydraulische persen 

vooruit gedreven. De afmetingen zijn grooter dan die van de buis zoodat de kist die 

aan de achterzijde verlengd is, de deelen van de buis geheel in zich kan opnemen. Aan 

de voorzijde wordt bij het vooruitdrijven van de kist, de grond verdeeld, »door de 

arbeiders verwijderd" naar achteren gebracht en vervolgens langs de put omhoog. In 

grove trekken kan men zich dus den gang van het werk voorstellen. De kist waarin de 

werklieden aan een hoogen luchtdruk zijn blootgesteld en, tengevolge van dien aan een 

verlammend hooge temperatuur, wordt electrisch verlicht, evenals bij het later afwerken 

van de buis, de geheele onderaardsche galerij, die door het herhaald aftappen van water 

voortdurend een verkleurde copy te zien geeft van de fontaines lumineuses der Farijsche 

tentoonstelling. Als er nog Najaden huisden in de diepten der rivier zouden zij zeker 

verschrikt vluchten voor het onderaardsch hameren en kloppen, het geheimzinnig zuchten 

der machines, het sissend ontsnappen van opgeperst water en 2 zij hun beklag 

doen bij Neptunus over den vermetelen die driestweg holen gn ïen bodem der 

wateren die tot heden hun onbetwist gebied vormden. 

Hot VOFTOII v an h a l z e n . 

De techniek van het verven van huizen of andere groote voorwerpen met olie- of 

lijmkleurcn is, zooals bekend is, nog steeds op het standpunt van den handenarbeid blijven 

staan. Men moet nog altijd zooals vroeger, de verf met de kwast op den muur brengen. 

In 1893 werd op de tentoonstelling te Chicago de eerste poging gedaan om de reusachtige 

oppervlakken der tentoonstellingsgebouwen niet meer met de hand maar door het op

spuiten van de verf te beschilderen. Deze nieuwe methode die destijds geen gering opzien 

baarde, is, zooals het weekblad »Prometheus" meedeelt, thans verder uitgewerkt. De firma 
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Wells & Co. te Londen brengt thans een toestel in den handel, dat ia staat stelt, de vert 

door gecomprimeerde lucht te verstuiven en op dezelfde wijze gelijkmatig op den muur te 

brengen als men bijv. met fixeer vloeistoffen bij krijtteekeningen enz. reeds lang gedaan 

heeft. Een luchtpomp die gemakkelijk aan elke transmissie kan worden aangebracht, levert 

de voor het toestel benoodigde lucht Deze wordt in een stevig, gesloten vat geleid, een 

daarin geplaatste bus bevat de kleurstof, die, zoonoodig, nog dooreen geroerd wordt. 

Onder den druk van de gecomprimeerde lucht stijgt de verf in een buis omhoog, en 

komt in den verstuiver, waarheen een tweede, bijzonder ingerichte drukluchtleiding heen

voert. De luchtstroom ontmoet den stroom van de verf en verstuift deze op de bekende 

wijze zoo fijn mogelijk. Ook de hoeveelheid verfstof kan geheel naar willekeur worden 

geregeld. Het bovenste gedeelte van den verstuiver is draaibaar, zoodat door een om

draaiing het voor de verfstof bestemde kanaal met dat van de comprimeerde lucht in 

verbinding gebracht kan worden. Deze ingenieuse inrichting maakt het mogelijk, voor 

het geval dat het verfstotkanaal verstopt is, dit door druklucht dadelijk schoon te blazen. 

Zoodra de verf verwisseld moet worden, is het voldoende den cylinder te openen en een 

andere bus met verf daarin te plaatsen, nadat eerst de toestel met gecomprimeerde lucht 

geheel schoon geblazen is. 

Do bonwmeoBter Hard di Hamel on zQne rronw Margaretha Tan lawealngou. 

E^rfjpraniiiMMiiinimmit 
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In de prachtige St. Janskerk te 's Hertogenbosch is aan de Zuider-binnenmuur van 
het schip een witte steen ingemetseld, met het afbeeldsel van Margaretha van Au we
ningen in doodsgewaad. Zij was de huisvrouw van Alard du Hamel, den bouwmeester 
van dezen tempel. 

Du Hamel heeft van 1478 
tot 1495 het dwarsschip en 
het schip dier kerk grooten
deels volbouwd. 

In laatstgenoemd jaar ver

trok hij als bouwmeester naar 

Leuven om het vermaarde 

stadhuis aldaar, door Mathias 

de Leiens begonnen, te vol

tooien en den bouw van de 

St. Pieterskerk voort te zetten, 

terwijl hij tevens een oog 

hield op de Bossche kathedraal die onder leiding van Heijns in 1515 voltrokken werd. 

Hij overleed te Leuven in 1503. Denkelijk hebben wij den lijksteen zijner vrouw, die in 

1484 overleed, aan zijn teekenstift te danken. 

Qrafiiteen fbiDilla du li.ipncl. 
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De steen is lang 1.40 M. en breed 0.90. 

De inscriptie luidt: 

Hier Lett begrave Magriete van Auweninge, Alart du Hamel, Meister vandenwerke, 

Huisvrou, die sterf op Allerheiligher avont. Anno 1484. 

Op den band leest men : 

O, Ghenadich God, ontfermt U mijner. 

Du Hamel is ook als graveur in hout beroemd bij de liefhebbers van kunstplaten. 

Hij volgde meestal de teekeningen van zijn vriend en stadgenoot Hieronimus Bos 

of van Aken. 
De zeldzame werken van deze beide kunstenaars worden tegen goud betaald. 

Ophakkon Tan zandsteen aan oude gebouwen. 

De Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, heeft onder hare gewone jaarlijksche 

vragen ook de navolgende: 

Is de meeritng juist dat zandsteen aan oude gebouwen niet mag worden opgehakt, daar 

deze steen dan spoediger zal vergaan door het verwijder en van een opperhuid van gekristalli

seerd groefwater. 
Is het bestaan van een de zandsteen beschermende huid van gekristalliseerd groefwater 

niet eene illusie f 

Op die vraag kwamen drie antwoorden in, voor de afdeftling Amsterdam beantwoord 

door den heer N. M Koning, voor die van Utrecht door den heer L. Wickop en bovendien 

van den heer W. de Jong te Utrecht. 

Mag de zandsteen opgehakt? werd in bevestigenden zin beantwoord door den heer 

Koning, minder aanbevelenswaardig acht de heer Wickop zulks, terwijl het wegnemen der 

oppervlakte, deze weder spoedig door een gelijke doet vervangen is de raeening van den 
heer de Jong. 

Hieruit zou dan mogen afgeleid worden, dat het ophakken van zandsteen, kan ge

schieden, maar dat dit een weinig bevredigend resultaat oplevert, daar de huid zich op nieuw 

weder zet. Wat een hoofdLezwaar is, en daarop is bij de beantwoording niet gewezen, 

dat is, dat het schoonmaken van bewerkelijke steen, dikwerf zoo geheel en al het karakter 

doet veranderen. Wij hebben, dikwerf zeer verdienstelijke in steen gehouwen gevelver

sieringen gezien, die onder het daarop gehechte vuil onoogelijk waren geworden, doch 

zat in alles het geestige dat het werk van den bekwamen werkman deed onderscheiden, 

terwijl toen alles behoorlijk een beurt gekregen had, al dé versieringen er uit zagen alsof 

zij* dagen van zware ziekte achter den rug hadden, het breede 4at hen voorheen kehmerkte, 

was vermagerd en is het daarom dikwerf wanneer het stukken van waarde aanbelangt 

beter den toestand te laten zooals die is, dan een huid er aan te ontnemen die dikwerf 

een geheel ander karakter doet geboren worden. Dat is gansch anders wanneer het vlak-
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werk betreft, dan aarzelen wij niet te onderschrijven dat wanneer nieuwe steen voor de 

eerste maal van de huid is ontdaan, welke huid zich gewoonlijk door groote vetheid ken

merkt, er wel een tijdperk noodig is driemaal zoolang, wil deze den ouden vorm weder 

aangenomen zien. 

Hoe ouder de steen nu wordt, des te minder zal de vervuiling spoedig toenemen. 

Ook is dat dikwerf van allerlei omstandigheden afhankelijk, aanwezigheid van vele boomen 

in de omgeving doet spoedig een groen ; van fabrieksschoorsteenen een zwarte en vetachtige 

neerslagvormen. Doch niet alle zandsteen laat het ophakken toe, dikwerf dient juist die 

vuile huid om de oppervlakte aan een te houden, die bij het schoonmaken bladdert, zooals 

bij vriezend weder wel eenige plekken openvallen, men dient zich dus vooraf wel te over

tuigen van den aard der gebezigde steen en de vastheid der deelen daarvan. 

Is een beschermende huid van gekristalliseerd groefwater niet eene illusie. De heer 

de Koning zegt dat zoo niet met een enkel woord te kunnen beantwoorden, de heer 

Wickop erkent het eene illusie te zijn, evenzoo de heer De Jong. Allen erkennen echter 

het aanwezig zijn van groefwater in de steen. Welnu is de steen eenmaal gesteld, dan 

dringt, doordien de binnenzijde hetzij door verwarming of wat ook het vocht buiten waarts 

drijft, dat groefwater buitenwaarts en laten de daarin aanwezige vetdeelen op de opper

vlakte een vettigen neerslag achter, die men toch wel als huid mag beschouwen en die 

bovendien door allen erkend word aanwezig te zijn. Deze huid heeft door zijn gehalte de 

eigenschap het indringen van water te voorkomen, is dus zeker wel als beschermend te 

beschouwen. Dat dat groefwater niet zoo gering is te schatten weet ieder steenhouwer, 

wanneer de vorst intreedt, welke zorgen hem dit levert. Wij herinneren ons nog een staaltje 

uit de tijden toen de zakkende viaduct te Amsterdam voor het eerst recht werd opgesteld. 

De aannemers hadden de Udelfanger steen in een loods opgeslagen en niettegenstaande de 

waarschuwing, (men lachte om het denkbeeld om de steen voor koude af te dekken) kwam 

de eerste nachtvorst intreden en lagen stukken van 3 M3. inhoud als schijven op elkander. 

Somwijlen hoorde men een knal of er iets van een werd getrokken en lagen stukken van 

0.50 M., dik bij eene lengte van • 1 x 2 50 M. geheel los op elkander gestapeld. Dat 

water zooals het in de wandeling bekend is of wilt ge liever zouten, die laatsten dan zijn 

in de steen in hooge mate aanwezig en het uitwerken daarvan vormt een laag, die de 

eerste maal zeer sterk is en dus volstrekt geen illusie. Bij herhaalde verwijdering wordt 

de kracht daarvan minder zoodat de voorraad er van opraakt en is het dan ook een 

minder harde laag, die zich zet, die bovendien spoediger te verwijderen is. Maar wij 

herhalen dat, niet dan in dringende omstandigheden aangeraden figuratief bewerkten 

steen van de huid te ontdoen, dergelijke meestal dunne afmetingen, zijn toch geëigend 

spoedig het kwaad weder in zich op te nemen, alleen bij vlak werk en goede vaste 

steenkwaliteit is het schoonmaken zelfs zeer aan te raden. 
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B o e k b e o o r d e e l l n g . 

De uitgave L. M. Moolenaar Theoretische grondslag voor de afmetingen, verhoudin

gen enz., zag zich dezer dagen opgenomen onder de boekbeoordeeling van het orgaan 

genootschap A. et. A. De schrijver H. G. J. behoort niet tot degenen die de zaamstel-

ling van dergelijke uitgaven zoo bizonder toejuichen. Afmetingen en verhoudingen op 

die wijze gevonden, behooren tot het verledene, is in het kort het saamgevatte oordeel. 

Wij stemmen daarmede niet in. De boekbeoordeeling die een zin van zestien regels telt 

waarvoor een gezond gestel noodig is, om zonder rust, zich er door heen te slaan, levert 

reeds het bewijs dat het bestaan van verhoudingen noodig is zelfs voor hem die 

gelooft, van den band vrij te zijn. Wij willen aannemen dat de Heer H. G. T. zoo 

verre gevorderd is, dat Moolenaar's verhoudings-studie voor hem te laat komt, dus vrij 

wel overbodig is, maar buiten H. G. J. zijn er nog zoovele andere initialen die gaarne 

door het onderzoek der verhoudingen den grondslag willen leggen voor een later welge

slaagde zelfstandige vrije opvatting. Wij mogen van ons heden veel goeds kunnen 

getuigen, dat is zeker, dat de verhoudingen lang zoo gekuischt niet meer zijn als in de 

dagen toen de machtige Grieken bouwwerken daarstelden die nog evenveel eerbied van 

ons vorderen, als van het volk en den tijd waarvoor zij bestemd waren. Wij mogen 

geestig, zelfs grillig zijn, onze versieringen dikwerf vol karakter, de bouwwerken uit den 

laatsten tijd echter vertoonen allen één zwak, dat is dat die versieringen de enkele 

waarde zijn, de hoofdvormen of de verhoudingen daaronder zich oplossen. Een gebouw 

van goede verhoudingen weinig versierd voldoet beter dan een versierd gebouw met 

weinig bestudeerde verhoudingen. Dat te bevorderen heeft den heer Moolenaar getracht 

door zijne denkbeelden, nieuw kunnen zij niet zijn, waar de edelste verhoudingen tot de 

geschiedenis behooren, noodig zijn zij ook niet voor hem die zijn loopbaan reeds vervult. 

Oude takken buigen niet maar breken, en dan heeft de boom een ongelukkig aanzien. 

Maar daar zijn zeer velen, die pas o an den aanvang der loopbaan staan, voor hen kan 

de studie der verhoudingen geen euvel zijn; daar zijn weder anderen die niet als bouwmeester 

fungeeren maar den bescheiden rol vervullen van eigen of plattelands bouwer. Daar worden 

de eischen minder hoog gesteld en voor hen is een deel van Moolenaar's arbeid zeker 

bizonder geschikt, zij zullen er allicht iets in vinden, dat het oog opent voor de wanver

houdingen die zich lederen dag om ons heen vormen. Zulk een aanwijzing was voor 40 

jaar op zijn plaats, is het heden nog en zal het in de toekomst zijn en blijven. Goede 

verhoudingen blijven altijd het ideaal van het schoone, en zal nu wel het feit niet opgelost 

zijn, dat wij na deze uitgave geen wanverhoudingen meer zullen aantreffen, het was ook 

des schrijvers oogmerk niet, die met meer bescheidene opvatting bevredigd is. 
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Bij de Platen. 

P i l a s t e r s e n B a l u s t r a d e s i n b o n t eu s t e e n , 

'door Th. MOLKENBOEB-

Zeer eigenaardige constructien vereenigd de ontwerper bij elkander. Hoe schijnbaar 

eenvoudig ook de balustrades met hun toebehooren zijn, zoo doet de verzameling toch 

zien wat er al zoo van te maken is. 

In steen breed van verhoudingen, geprofileerd en versierd zooals het materiaal zulks 

vereischt. In hout van geheel andere afmetingen en tegenstelling en waar bij de een het 

veld geopend is voor artistieken arbeid, daar geeft de ander de gelegenheid tot machinalen. 

Al die rondgedraaide elkander gelijkende belusters zij zijn het werk dat machinaal verdeeld 

beter kan verkregen worden en ruimte geeft voor den werkman tot meer verdienstelijken 

arbeid. Maar niet altijd behoeft dat zoo te zijn. De grillige overstekken der steunpunten 

die de balcons dragen of steunen zij eindigen allen in de meest eigenaardige vormen aan 

het dierenrijk ontleent. Zoo geeft elk overstek iets nieuws te zien en doet de ontwerper 

op geestige wijze ons opmerkzaam zijn hoe van het eenvoudige met een weinig nadenken 

veel te maken is. 't Is een aardige collectie die ook nuttig kan zijn. 
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XJit den Vreemde. 

A m e r i k a a n s c h e T e e 81 a 1. 

De model-boerderij van G. Levi P. Morton te Rhinecliflf aan de Hudson-rivier (Ver. 

St. v. N. A.) is hoofdzakelijk voor de fokkerij van melkkoeien ingericht. Tevens is 

daaraan een zuivelfabriek verbonden, In Augustus 1893 werd het uitgebreide gebouw 

met de talrijke stallen door brand vernield; sinds dien tijd is een nieuwe koestal gebouwd. 

Deze is in hoofdzaak als de vorige ingericht; alleen heeft men partij getrokken van de 

inmiddels opgedane ervaringen en van de nieuwste verbeteringen der techniek. De bouw

kosten bedroegen totaal niet minder dan 189.000 gulden. 

De stal is op tekstfiguur voorgesteld en heeft drie verdiepingen. Het hoofdgebouw heeft 

een lengte van 74.52 M. en een breedte van 19,91 M. De eerste verdieping ligt, daar 

het terrein helt, links (fig. 3) gelijkvloers, daarentegen rechts onder den grond. Daardoor 

heeft men het voordeel, dat men het vee van links in de eerste, van rechts dadelijk in 

de tweede verdieping kan drijven, zonder van kunstmatige hellingen gebruik behoeven 

te maken. In de zijmuren en den eindmuur van het hoofdgebouw zijn vensters (fig 6) 

voor verlichting van de twee eerste verdiepingen aangebracht. Daartoe is langs den eenen 

zijmuur (fig. 3) rechts en den eindmuur een lichtkoker a aangebracht, om licht binnen te 

laten. De koker is door een stevigen muur omgeven, die door, tusschen hem en den 

ringmuur gemetselde dwarswanden, gesteund wordt. 

In het hoofdgebouw is de bodem met een zandlaag van 152 mM. en daarboven met 

een cementlaag van 152 mM. afgedekt. Vier rijen zuilen b zijn in de langsrichting 

opgesteld. Zij rusten op een fundament van muurwerk en zijn onderling verbonden als 

fig. 2—4 aantoont. De ringmuren zijn slechts tot de tweede verdieping uit steen gejnet-

seld. Overigens is overal hout als bouwmateriaal aangewend. 

Bovenop de cementlaag zijn op langs- en dwarsleggers planken in twee lagen gelegd. 

Die planken zijn te zamen 25 mM. dik en 76 mM. breed. Zij vormen vier zwak hellende opper

vlakken, die door de goten ƒ gescheiden zijn. Op de tweede verdieping is de constructie 

van de bodembedekking geheel dezelfde, met dit verschil dat dkar planken tot 50 mM. 

dikte gebruikt werden. Tusschen de twee lagen planken is een teerpap aangebracht. 

De voegen van de bovenste laag zijn bovendien dichtgekalefaterd. In de eerste verdieping 

zijn in het midden twee rijen open standplaatsen c en langs de lengtemuren twee rijen 

boxen d aangebracht. Tusschen de rijen standplaatsen en tusschen deze en de boxen 

zijn gangen e aangebracht, waarboven aan de zoldering rails met looprollen g zijn 

bevestigd. De laatsten dienen voor het aanvoeren van het voedsel en het ligstroo 

voor het vee, zoomede voor het afvoeren van de mest. Men gebruikt daarbij kisten die 

aan wagens aan de rails hangen. De verschillende rails zijn onderling door wissels 
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en draaischijven verbonden en voeren aan de eene zijde naar haverkisten i en aan de 

andere zijde naar de bewaarplaats van de mest h. 

In de tweede verdieping zijn eveneens standplaatsen c, rijen boxen et, gangen e en 

hangende rails g op gelijke wijze aangebracht als in de eerste verdieping. Wanneer alle 

standplaatsen bezet zijn en in elke box twee koeien staan, zoo vinden in het geheel 420 

stuks vee in den stal plaats. 
De derde verdieping is voor het opbergen van hooi enz. bestemd. De bodem is in 

het midden tusschen de hangende rails onderbroken, om licht van boven in de tweede 

verdieping te kunnen brengen. Tegelijk wordt daardoor de ventilatie dier verdieping 

mogelijk gemaakt, doordat men de vensters in de lantaarn van beneden uit kan openen 

en sluiten. De ventilatie van de eerste verdieping geschiedt door de houten, naar het 

dak voerende kanalen k die op afstanden van ongeveer 9,2 M. afstand zijn aangebracht. 

Voor de verlichting der twee verdiepingen zijn 50 gloeilampen (verg. fig. 2 en 9) aange

bracht waarvan elk een oppervlakte van ongeveer 55 M» verlicht. 

Fig 11 en 12 geven een denkbeeld van een standplaats op de tweede verdieping op 

vergroote schaal. De tusschenwanden / bestaan uit 50 mM dikke eiken planken met 

ijzeren klampen samengevoegd en aan de onderzijde in eikenhouten lijsten ingelaten. Zij 

worden aan de bovenzijde door een balk m van 102 X 127 mM. verbonden. Deze balk 

loopt over de geheele rij heen (fig. 6) en is zoo hoog, dat hij de koppen der dieren met 

hindert. De dieren staan zoo, dat hunne achterpooten niet ver van de goot / afblijven. 

Zij worden door de lager aangebrachte balk «verhinderd, om te ver naar voren te treden. 

Het bodemoppervlak heeft een helling van 1 : 40. De balken w. die den bodem dragen 

zijn met de onderste door ijzeren banden verbonden. De goot wordt door twee lagen 

van nauwkeurig samengepaste planken van 38 en 51 mM. dikte gevormd. Tusschen de 

planken is loodwit ingebracht en de voegen met werk dichtgestopt. Ten slotte zij nog 

opgemerkt, dat elke koe door een ketting van 1,2 M lengte met een zekerheids-innchting 

verbonden is. Deze is zoo ingericht dat bij brandgevaar de beweging van een enkelen 

hefboom voldoende is om alle koeien, die in een rij staan, los te maken. 

Fig 8 geeft een box in vooraanzicht en in doorsneden te zien, waarvan de onderste 

horizontaal door den voorwand, de linksche verticaal daardoor en de rechtsche door de 

betimmering van den muur is genomen. De box is van boven door een zoldering afge

sloten, zoodat slechts de twee groote openingen in den voorwand boven tusschen de posten 

en boven de deur overblijven. Zooals reeds vermeld is, is elke box door een venster 

verlicht. 
Fig. 10 geeft de dakgoot en omgevende deelen van het dak te zien. Zij doet op 

vergroote schaal een goot ƒ in doorsnede zien. Langs de boxen zijn vlakke goten gelegd, 

die door gelijkelijk ingerichte dwarsgoten in de verzamelgoten f uitmonden. (Fig. 14) Van 

uit deze laatsten worden de vloeistoffen door gegoten ijzeren buizen naar de zinkput ^ (fig. 7) 

geleid. Het regenwater uit de dakgoten wordt door afzonderlijke buizen (fig. 7) afgevoerd. 

Het zijgebouw heeft een lengte van 27.38 M. en een breedte van 15.9S M.; in 

doorsnede is het gedeeltelijk in fig 5 te zien. Het bevat drie silos J> (fig 13) en acht 
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verschillende vertrekken en op de derde verdieping 8 haverkisten t (fig 9). Op de tweede 

verdieping is een stoommachine van 25 P. k. opgesteld, die tot het drijven van de takel 

g, de snijmachines, de maalmolen en verscheidene andere machines dient. Op de derde 

verdieping kunnen ongeveer 400 ton los hooi opgestapeld worden. Tot het omhoog 

brengen daarvan dienen verschillende zware takels, die op verschillende plaatsen van het 

dak zijn opgesteld en met stoom gedreven worden. Elke standplaats en elke box is van een 

gegoten ijzeren watertrog van ongeveer 6,8 L. inhoud voorzien. Deze worden uit een reservoir 

gevuld zoodanig dat zij tot 25 mM. onder den rand gevuld blijven. De troggen hebben 

een houten deksel; wil een koe drinken zoo moet zij met de neus het deksel openstooten. 

Na het drinken trekt zij den kop weer terug, waarop het deksel weer dicht valt. Op dat 

oogenblik loopt opnieuw water uit het reservoir in de trog. De dieren hebben dus dag 

en nacht water tot hun beschikking. Al het water dat in den stal en de omgeving 

daarvan gebruikt wordt, komt van een reservoir dat op een heuvel gelegen is. De water

druk bedraagt 5% atm. Eiken morgen worden de vloeren der standplaatsen en boxen, 

zoomede de open goten grondig met water gereinigd. 

De stoom wordt van uit een 100 M. verwijderd liggend station door een onderaard-

sche leiding naar den stal gevoerd Er is een laboratorium {t in fig. 7) verbonden 

waarin de melk en de room onderzocht worden. In het vertrek s zijn werktuigen en 

benoodigdheden voor een veeartsenijkundig onderzoek voorhanden. Het vertrek «isvoor 

het baden en wasschen van het personeel bestemd. Ook is een kleine bibliotheek aan

wezig. 'L^-

In het mcsthok ft (fig. 6 en 2) is slechts de onderste helft voor de mest bestemd. 

Deze is door een stevigen muur omgeven en wordt van voren en van achteren door 

schuifdeuren afgesloten. In de tweede verdieping is een opening in den bodem waardoor 

de mest omlaag geworpen wordt. 

Omtrent de silos / (fig. 5 en 13) zij opgemerkt, dat zij door plankenwanden gevormd 

worden. Deze zijn van de muren door verticaal en horizontaal aangebrachte schrooten 

van 50 x 102 mM. gescheiden, waarbij de laatsten de tusschenruimte in een aantal 

luchtcellen verdeelen. De plankenwanden zijn uit twee planken van 25 mM. dik gevormd, 

wier naden tegen elkander zijn gelipt en door klemhaken gesloten. 

E e n d r o o m » 

Daar is een periode in ons leven waarin de idealen gemakkelijk zich ontwikkelen. 

Dan hebben de menschen meerendeels iets goeds in ons oog, zijn hunne denkbeelden 

niet kwaad. Wel wat nietig, omdat onze idialiseerende zin alles met grootere afmetingen 

beschouwt. De bouwkunst schijnt ons zeer onbeholpen toe, de huizen goudentorren-

woningen en wij lachen om de armoedige zamenstelling onzer stadswijken, die uit brokjes 

muren ramen en deuren op de kleingeestigste wijze aan alkaar gekoppeld, doozen bevat 

die men huizen gelieft te noemen. Wij denken ruimer; bouwen in onze gedachten, huizen 
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die ons met angst vervullen van de ontzaggelijke afmetingen die zij hebben, maar di 

toonbeelden zijn van verUchting en verluchting. Microben kunnen in die huizen nooit 

komen zij zouden hun klimpartij al bij de tweede verdieping eindigen, bij de gedachte 

dat de laatste de elfde is. Overal gerief en gezondheid, dat is een genot zulk een woning 

in het rijk der idealen gesticht. Trappen onmogelijk; één druk slechts en men is waar 

men wezen moet, gehoorigheid 't kan niet bestaan, welfen en massieve wanden sluiten 

alles ondoordringbaar af, brand totaal onmogelijk er zijn geen brandbare stoffen in, en 

omvallen van die huizen, zooals bij voorbeeld in Amsterdam geheele straten doen, zoo als 

in de Wyttenbachstraat nog te zien is, is ondenkbaar, het huis is één geheel en onverbreek

baar, palen en kap 't is alles één massa, de materialen hebben hunne onverwinning 

behaald. 
En een stijl ontzaggelijk schoon, ornamenten zoo dun en zoo.donzig dat ze op een 

seconde afstand niet meer waar te nemen zijn. 't Is ook niet meer noodig, de proportie 

is aan het woord en doet de wandelaars als mieren rondhuppelen tusschen die ten hemel 

rijzende bouwkundige scheppingen. 

Geen rijksbouwmeestersstijl, geen Oud-HoUandsch, het is de nieuwigheidsstijl, waarin 

alles vereenigd is, en toch niets in terug te vinden, een stijl, die iedereen mooi moet 

vinden, die hem aanschouwt, want is hij van andere meening dan is hij een weet-niet en 

dergelijke sukkels behooren uit het bouwmeestersgilde geweerd. Welk een gelukkige tijd. 

Wie heeft die niet mede gemaakt. Wat schijnt de toekomst dan goddelijk, die ons zulke 

visioenen te aanschouwen, mogelijk te verwezenlijken, geeft. Wij hebben het leven van 

de schoonste zijde beschouwd. Daar treedt de praktijk op. Wroeten in den modder om 

eerst den vasten grondslag voor ons gebouw te vinden. Constructies, allen even kleinzielig 

omdat onze patroon in ons oog zulke kleinzielige eischen heeft. Daar worden wij gedrukt 

en geknepen, ieder oogenblik vliegt een stuk of een brok van onzen idealiseerenden zin weg 

en daar staan wij eindelijk uitgeput, door de omstandigheden hervormd, voor ons werk 

foei wat een akelig product, even onbeholpen als de rest. Hadden wij daarvoor zooveel 

ruimte noodig, waarin ons denkvermogen den vrijen loop kon hebben, om tot zulke resultaten 

te geraken. Geen wonder dat er zoovele bouwmeesters uitgetimmerd zijn, als de eerste 

spijker is geslagen en alleen een enkele kracht en macht genoeg heeft om het lijden dat 

het leven hem oplegt naar behooren te dragen. Idealen, 't is goed dat zij er zijn, want zij 

die er nog in kunnen leven, genieten het reine dat het leven zoo kortstondig te aan

schouwen geeft en al doet de werkelijkheid het idealenrijk 99 pCt. in waarde verminderen, 

dat 1/100 heeft zijn nut voor het wereldgeluk gehad. Wanneer wij aan idealen denken, 

denken wij onwillekeurig aan het streven van den Voorzitter der Vereeniging >Architectura 

et Amicitia", die de wereld van de schoonste zijde beschouwende alle bouwkundigen broe

derlijk zou vereenigd wenschen, onder een banier waarop de leuze: >predikt het evangelie 

aan alle creaturen," maar waarbij moeilijk te vermijden valt aan te sluiten, »maar mijn 

evangelie is het alleen zaligmakende." 

Het is een droom. Alle vereenigingen moeten zich oplossen om te geraken tot één, 

die de lang gezochte vereeniging zal zijn. Onuitvoerbare illusie. Oud en jong, geleerden en 
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onontwikkelden, praktischen en theoretischen, met stijl begaafden en stijlloozen allen moeten 

samen komen tot bevordering van het eene doel, den broederlijken zin der steeds zoo sterk 

harmoniërende kunstbroeders, die elkander zoowel in geschriften als in vereenigingen, zoowel 

in het dagelijks leven in den werkkring, als daar buiten beschermen zooals geen enkel 

vak aanbiedt, 't Is niet sociaal meer, die wenschen zijn versleten, het is slechts het eenige 

onbekende een dat allen vereenigt, dat eene dat reeds zoovele heldere hoofden heeft af

gemat, zooveel werklust gebroken, doch het bleef alleen in de gedachten niet in de werke

lijkheid bestaan. Kromhout wij hebben achting voor uw talent als kunstbroeder, als 

wereldhervormer, komt ge ons te nietig voor, tracht niet de verdeeldheid te vergrooten 

waar gij de wereldvrede aan uw vakgenooten denkt te bezorgen. Vergeet de praktijk 

niet, die nare praktijk die de scheppende geesten aan het krullen schaven zet, opdat zij weten 

hoe het hout recht geworden is, en die in het dagelijks leven evenzoo allen op onver

biddelijke wijze doet arbeiden. 

De kracht van ons bestaan is juist dat een gemeenschappelijk streven niet mogelijk 
is. Elke enkele weg die voor allen tot het einddoel voert, verveelt, daar moet verschil van 
opvatting zijn en blijven. Architectura is noodig, het is de bakermat der jongeren en ik zelf 
denk dankbaar terug aan vroegere dagen toen in dien kring de eerste tred tot het open
bare leven werd gezet. 

I« die dagen waren wij wel niet zoo vol van denkbeelden om het allernieuwste te 
vinéen, wij waren wat simpeler maar deden in onzen eenvoud toch dikwerf zonderlinge 
sprongen. 

Wij werkten hard legen elkander op en het vereenigingsleven heeft ontzaggelijk 
goed gewerkt op het leven dat ons wachtte. De Maatschappij tot bevordering der bouw
kunst is noodig. Het is waar de : Maatschappij is ongenaakbaar geworden maar zij 
«Be haar op dien weg brachten plukken er reeds de wrange vruchten van, elk jaar wordt de 
kring kleiner, maar het zou te betreuren zijn dat om de wil van die enkelen, de zaak mocht 
interen. Ook daarin zal wel kentering komen en dan is de Maatschappij een nuttige en 
noodige macht omdat zij de ervaring in haar gezelschap heeft. Zoo heeft iedere vereenr-
ging die zich in ons land gevormd heeft zijn nuttige zijde, zijn eigen ik, dat zich niet 
zoo gemakkelijk laat oplossen. 

Beter ware het, de bevordering van eiken kring zooveel mogelijk ter harte te nemen, 

dan is er genoeg te doen, dat kan Architectura doen, door den geest te behouden die 

haar gekenmerkt heeft, door het goede te eeren, zonder in eigen denkbeelden alles 

te zien, een geest die tegenwoordig wel wat al te veel voorzit en velen zoo gaandeweg 

doet afwandelen. Maar vooral ook de Maatschappij die in de laatste jaren plannen oppert 

en weer even hard afbreekt, met angst vervuld over de weinige sympathie die haar deel 

is, die Maatschappij behoude hare rechten en verzekere zich van hare leden, evenals 

zoovele andere kunstvereenigingen hebben gedaan. Hoe, wij hebben dat reeds voor jaren 

aangetoond, door de stoffelijke belangen te behartigen kan het verkregen worden en nu 

wij met waardeering ook andere vakbladen eenstemmig dat zien bepleiten, dringen wij 

er des te sterker op aan, omdat het getij gewijzigd is en de bakens verzet dienen te 
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worden. Juist de vereeniging heeft macht elkander goed te doen, voor elkander te zorgen 

en al moge dan de een klassieker, de ander renaissancist zijn en, de derde en de ik weet niet 

wat stijl bouwen op dat punt, zullen wij het allen eens zijn, ieder had zijn verdiensten en 

verdient opgenomen iu den kring waarin het ^///é'tóaw^?^, de eenige mogelijke broederband 

vormt. Dien weg moet het uit en blijven wij daarbuiten dan verspelen wij de macht, die 

heden en morgen nog bijeen met de jaren echter verkwijnt en verdwijnt. Hoe goed ook 

de hervormingsplannen van Kromhout mogen zijn, wij zien in al het nieuwe geen verbetering, 

wel in ontwikkeling van het bestaande en het ontdoen van de gebreken, die het aankleven. 

H e t b e v r i e z e n d e r r u i t e n . 

De winter is in aantocht met zijn lief en leed. — Onder dat leed mag men rekenen 

het gedurig bevriezen der ruiten, iets wat voor winkeliers lastig is. daar de tentoonge

stelde voorwerpen geheel aan het oog van den voorbijganger werden onttrokken. Neemt 

men te krasse maatregelen voor opdrogen, dan is het gevolg dat het bevrorene in 

water wordt omgezet en langs het glas loopt, druipt of spat en de winkelwaren danig 

mishandelt. Zoo blijven twee kwalen voor de magazijnen bestaan en is het gewoonlijk 

de eerste die men verkiest boven de laatste. De ruiten blijven dus bevroren en alles is 

aan het oog onttrokken. Hoe dat te voorkomen zonder schade aan te brengen is al 

dikwerf een punt van overweging geweest. Wij willen enkele middelen nog eens in 

gedachten brengen. 

Een praktisch middel is het glas te bevochtigen met glycerine waarbij 63 pCt. wijn

geest. Een ander middel minder kostbaar is, versche lucht te laten binnentreden, het zij 

door een raam flinkweg te openen wat gemakkelijk des avonds kan geschieden wanneer 

de winkel gesloten is. Voor hen die niet zulk een afdoend middel kunnen toepassen is 

ook aan te raden onder en boven aan het raam luchtopeningen te maken opdat de koude 

lucht langs de ruit strijkt zich steeds vernieuwende door verschen aanvoer. 

Ook is een uitstekend middel versche lucht bij de kachel aan te voeren die dan 

verwarmd in het lokaal treedt en de vocht die in het lokaal hangt in zich opneemt. In 

lederen winkel is gewoonlijk een massa vochtige lucht aanwezig, eerstens door de bezoekers 

die allen door hun adem de lucht bevochtigen, tweedens door het gas dat eveneens vocht 

van zich afgeeft. Op dit punt levert de electriciteit grooter gerief. 

Dubbele ramen werken ook uitstekend, op een afstand van o. 10 M. van elkaar 

geplaatst, wordt onderaan de ruimte aangevuld met watten, waartusschen half gevulde 

glazen met zwavelzuur gezet worden. De zwavelzuur neemt al de vocht tot zich die 

tusschen de beide ramen hangt. Het is zaak bij het stellen der ramen deze vooral goed 

droog af te nemen, opdat geen vocht aanwezig blijft. 
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Bij de Platen. 

V i l l a a a n den H e e r e s i n g e l t e G r o n i n g e n , 

Bouwmeester A. SALM G.Bzn. 

De heer W. G. Huisman te Groningen was zoo welwillend ons in de gelegenheid 
te stellen dit ontwerp door hem in teekening gebracht ter opname af te staan. Bij 
een hoogst geriefelijke planverdeeling waarvan de letters op het onderstaand renvooi zijn 
terug te vinden, is de gevel bijzonder eigenaardig. 

Renvooi: 

o. Provisiekamer. e. Vestibule. i. Serre. m. Logeerkamer. 
i. Woonkamer. ƒ. Spreekkamer. ;. Slaapkamer. n. Privaat. 
«• Suite. g. Toilette. k. Zitkamer. 
d. Anti-Chambre. h. Keuken. /. Badkamer. 

De nog al hoekige planverdeeling werkt mede dat de gekozen vormen die het 

uiterlijk kenmerken tot hun recht kwamen. De zeer verdienstelijke bouwmeester A. Salm G.Bzn. 

is een voorstander van de Russische bouwvormen, die in velen zijner werken zijn te herkennen. 

Maar daardoor ook verkrijgen zij iets kennelijks, iets eigendommelijks, wat van het werk 

van alle bouwmeesters niet is te zeggen. Vooral waar de houtconstructie aeer geriefelijk 

medewerkt zooals bij dit ontwerp mogelijk is, komen die vormen tot waarde en verkreeg de 

bouwmeester een ontwerp, waarin ontegenzeggelijk groote verdiensten zijn vervat. Het 
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breekt ten minste geheel met de gewoonte, heeft het aanzien, dat een villa past en 

moet, waar de kleur dat aanzien verhoogt, ongetwijfeld velen bij de beschouwing voldoen. 

De wijze, waarop de heer Huisman een en ander in teekening bracht, is zeer correct en 

verdient evenzoo waardeering. 

Maren en plafonds TOlgens de laatste constructies. 

Nog steeds zijn bij ons in gebruik de Brabantsche muren, rietplankmuren enz. De 

eerste zijn in geval van brand zeer gevaarlijk. Rietplanken is, wel is waar een onbrandbaar 

materiaal, doch daar komen weder andere bezwaren voor. Hoe dikwijls gebeurt het niet 

dat men later in dergelijke muren de naden tusschen de planken gaat zien. Reeds dikwijls 

werd op meerdere nadeelen gewezen, doch nimmer hoort men hier van Rabitz-weik en 

Adamant. 

In Duitschland gebruikt men dit werk veelvuldig. 

Het Rabitz-werk bestaat uit: verzinkt ijzergaas met mazen van i c. M2. Dit wordt 

strak gespannen en vormt den tusschenwand van 2 vertrekken bijv. Het wordt nu bestreken 

met een mengsel van kalkmortel, gips en koehaar. Dergelijke wanden zijn licht en dun. 

Voor groote wandvlakten kan men 1, 2 of meer stijlen plaatsen, waardoor 't geheel 

steviger wordt. Men brengt dan aan beide zijden zulk een wand aan. De luchtlaag 

er tusschen vormt dan tevens een slechte warmtegeleiding. 

Wil men later één vertrek in meerdere splitsen en heeft men met die vloer er niet 

op gerekend, zoo is dit met Rabitz-werk zeer gemakkelijk. 

Ook plafonds kan men hiervan aanbrengen. Het gebruik van tengels is daarbij 

onnoodig. 
Een ander materiaal is 't Adamant. 
Dit wordt reeds veel in Engeland en Amerika gebruikt. 

Het Adamant is een poeder dat evenals cement of gips met water verhardt, reeds 

een half uur later. 

't Hoofdbestanddeel is een grondstof die veel krijt bevat. Dit wordt met zaagsel 

vermengd. Het materiaal krijgt daardoor een groote Heefkracht en het weerstaat later 

elke dreuning. Het is rekbaar en door krimpen van hout ontstaan er dan geen scheuren 

in. Het Adamant is onbrandbaar en slecht warmtegeleidend. 

Muren en plafonds met Adamant bewerkt, worden bestreken met chromoüth. Het 

hoofdbestanddeel hiervan is 't zelfde als van het Adamant, alleen de verhouding der 

stoffen is anders. 

Dergelijke muren en plafonds kunnen met water schoongemaakt worden en bevorde

ren dus de zuiverheid. Ook kan men door deze stoffen een kleur verwerken. 

V. R. 
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XT it den Vreemde. 

Kerkgebouw te Wiesbaden. 

De derde evangelische kerk (riagkerk), die te Wiesbaden is gebouwd, is een ontwerp 

van den welbekenden Prof. Joh. Otzen, die op kerkelijk gebied eene geheele omwenteling 

bracht en wel door de vormen, die steeds aan elkander gelijk werden genomen, wat het 

Westelijken Ingang. 
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grondplan betreft, geheel te wijzigen. Een natuurlijk gevolg daarvan is dat het uitwendige 

een aanzien verkrijgt, dat hemelsbreed verschilt met datgene wat wij gewoon waren. De 

eentonige regelmaat werd verbroken en de veelhoekige vorm leverde een opstand met 

allerlei sprongen en hoeken, die door de vele afwisseling eene werkelijk gunstige wijziging 

gaf. Het spreekt van zelf, dat toen Otzen zijne plannen de wereld inzond, hij van enkele 

Zuid-Westelijk Gevelaanzicht. 

bewondering, van velen echter, die aan den sleur gewend waren, veel tegenkanting onder

vond, en die dan ook niet nalieten, hun afkeurend oordeel allerwegen te doen gelden. De 

Protestanten waren zoo vertrouwd geworden met het meest eenvoudige, dat hunne kerk

gebouwen allengs erg karakterloos^waren geworden, toen Otzen als een nieuwe profeet 

opstond en een leer predikte, die hoe ook'^verguisd in Duitschland thans vele navolgers 
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' ~ Y -/.(,.Oti" 

D o o r s n e d e . 

P l a n . P l a n . 

vindt en die voor de bouwkunst eene belangrijke periode vormt. Het spreekt van zelf, 

dat het nieuwe streven zijn bezwaren heeft, die natuurlijk aan de tegengekante partij 

wapenen zijn tot bestrijding, daarmede verwijst men op het feit, dat de planverdeeling 

veel overeenkomst heeft met de inrichting noodig voor katholieke kerkgebouwen, doch 
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laat het zich aanzien, dat Otzen's streven meer en meer uitgewerkt en verbeterd een 

gunstige wending heeft gegeven in den Protestantschen kerkenbouw. In ieder geval heeft 

het dit verkregen, dat in Duitschland deze architectuur-afdeeling belangrijk meer de 

aandacht trekt, en tot nadenken en vergelijk heeft aanleiding gegeven. Protestantsche kerken 

zijn eigenlijk niet anders dan groote vergaderzalen in een kerkelijk karakter gestoken. 

Daar de dienst zoo belangrijk minder ruimte vordert, is het voldoen aan de bepaling om 

een geschikte gehoorzaal te vormen, voldoende. Door dien zuinigen eisch valt veel weg, 

wat juist in onze oude kerken zoo geheimnisvol werkt. De groote ruimte voor omgangen, 

koor, altaar, enz noodig, laat een hoogte naar verhouding toe en juist die afmetingen 

maken indruk, treffen lederen bezoeker, die een kerkgebouw betreedt. Dat geheim ver

dwijnt bij de nieuwere inrichting die geheel alleen voldoet aan de praktische eischen. 

In dit opzicht hebben wij zeker verloren, maar is dat toch den natuurlijken loop der 

^dingen, die de inrichting der kerkgebouwen bepaalt, die in vroegere tijden zoo niet noodig 

was; toen die kerkinrichtingen voor anderen eeredienst bestemd tot dit doel werden 

ingericht. Wanneer men nu rekening houdt met die gegevens dan heeft Otzen ongetwij

feld een grooten ommekeer in den toestand gebracht. Wij zijn in de gelegenheid onzen 

lezers met het ontwerp te doen kennis maken waarvan wij de plannen, doorsnede, den 

algeheelen opstand en een detail van den hoofdingang kunnen geven. 

Iets over de inrichting Tan fundaties TOOF stoommachines. 

ledere stoommachine moet zoodanig opgesteld worden dat de middellijn van de 

cilinder waterpas is. Gewoonlijk wordt de gemetselde fundeering gedekt met een hard-

steenen of granietplaat, waarop de machine komt te rusten. Het opbrengen van die 

zware afmetingen doet dikwerf schade aan het metselwerk, omdat door het juiste op 

plaats brengen, al zeer spoedig van dat metselwerk iets ontzet. Om nu dat gevaar te 

ontkomen, ook om minder kostbaar te zijn, worden andere middelen te baat genomen. 

Dan laat men de steen wanneer die iets in ligging verschilt, aan zijn lot over en brengt 

de machine in de vereischte richting door deze met ijzeren kielen omhoog te brengen. 

De tusschenruimte, die tusschen machine en steen bestaat, wordt alsnu met zwavel, lood 

of cemen'. aangegoten. Vele verkiezen zwavel of lood voor cement. Anderen weder 

gaan heen en vullen de tusschenruimte met zink in stukken van 150 mM. in het vierkant 

op. Er wordt dan eerst een dik stuk gebruikt, dat zich gemakkelijk laat tusschen schuiven 

en dan worden daarover stukken in de opene ruimte tot aanvulling gedreven. 

In Amerika gaat men volgenderwijze te werk. Bij de daarstellüig van het metselwerk 

worden de ankerbouten ingemetseld, doch voorzien van kokerwanden zoodat 25 mM. 

tusschenruimte blijft bestaan. Die kokers moeten verhinderen dat de ankerbouten bij het 

metselen een onvoldoenden stand aannemen In plaats van een steenen dekplaat wordt 

een gegoten ijzeren plaat gebezigd, die het geheele metselwerk dekt. Die plaat is goed 

vlak, evenals het onderdeel der te plaatsen machine moet zijn. De dikte van de dek-
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plaat is van dien aard, dat zij met kan krommen door het aantrekken der moerbouten. 

In dergelijke platen zijn verschilleiide gaten gespaard van 150 mM. om het opsteUen 

der machine te vergemakkelijken. Voor dat de plaat op het muurwerk gelegd wordt, wordt 

eerst een laag cement gespreid waarin de plaat geplaatst wordt en die door het kloppen 

met hamers in de gevorderde stelling wordt gedreven. Is de cement goed verhard, dan 

gaat men over tot het stellen der machinedeelen. Dan worden de ankerbouten in de 

gewenschte richting gesteld, de machine daarover geschoven en de ruimte tusschen de 

ankerbouten en kokers met cement volgegoten en voor dat die cement verhard, de machine 

op de vereischte plaats neergelaten en vastgeschroefd. Dergelijke constructien moeten 

zich zeer goed in de praktijk houden. 

V e r e e n i g i n g s leTcn. 

Terwijl Kromhout op hoogst bezielende wijze, van uit de vereeniging Architectura et 

Amicitia, de overtuiging wil doen vestigen, dat één vereeniging voor het zieleheil der 

bouwkunst noodig is, gaf de laatste dagen te 's Gravenhage een tafereel te aanschouwen, 

waarbij de voortplanting der bouwkundige vereenigingen als noodzakelijk werd beschouwd' 

Het was een demonstratie tegen de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst. De 

afdeeling zou zich laten herdoopen, een eigen orgaan verkrijgen en de Opmerker die 

eerst zelfstandig, toen als orgaan van de vereeniging Architectura et Amicitia fungeerde 

zou thans worden het orgaan van de nieuwe vereeniging. Eigenaardige lotswisseling. Het 

is vreemd dat in de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst de sterkste reactie is 

gekomen na het vijftigjarig bestaan. Toen me» in de zoogenaamde feestvreugde baadde 

waren het juist de Haagsche afdeelings-leden, die door Chineesche schimmen enz • dé 

feestvreugde trachtten te verhoogen en niet zuinig waren in het uitdeden van speldeprikken 

d.e memg vakgenoot lang nog gevoelig bleven. Wij waren de eenigen die daarover ons 

oordeel niet met ingenomenheid te kennen gaven, en ziet nu. zijn het juist zij die het 

lu,dst hebben medegejuicht, die het ijverigst moker en beitel komen aandragen om de 

Maatschappij te sloopen. 

Er is in het leven van de Maatschappij heel wat te herzien en het moet een 

krachtige arm wezen die daaraan rust en vrede weder geeft, maar het is toch volstrekt 

den weg niet op die wijze daartoe te geraken. Wij willen aannemen dat de Haagsche 

vakgenooten hunne voorstellen, met zooveel drang deden, om de Maatschappij volkomen 

wakker te schudden en te doen inzien dat het heden meer vraagt, dan wat het stelsdmatig 

voortsukkelen thans geeft. De Maatschappij kan niet bestaan uit philantrophie, niet uit 

de dotatie van enkelen, zij moet nuttig en noodig, bereikbaar voor een ieder zijn. Dat 

is zij niet want de kosten zijn te hoog. Onze tijden zijn zoo veeleischend, daar is- in 

.ederen kring zooveel noodig, dat de betaling voor het lidmaatschap met dat van de af

deeling samen gerekend op / 1 8 belangrijk is, terwijl bovendien daar niets of weinig voor 

wordt gegeven. Het weekbladzoutalrijkgeïllustreerd worden, waar blijven de illustratiën f de 
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vergaderingen zij zijn eenig, die dan niet juist in het gilde valt wordt buiten gesloten gaat 

na den zolder. Wij denken gaarne nog een zestal jaren terug, Dr. Cuijpers was nog in 

zijn kracht. Men moge zeggen wat men wil, maar vaa zijn overtuigende theorie is veel 

goeds blijven hangen. Hij die in ieder symbool wat ziet, zag ook in lederen vorm een 

beteekenis en afleiding en wanneer de meeningen over eenig onderwerp werden gewisseld 

dan was dikwerf wat Dr Cuijpers aanvoerde de poëzie tusschen een ontzaggelijk groote 

hoeveelheid proza. Daar is wat geïntrigeerd om Dr. Cuijpers den pas af te snijden en 

zoo zijn er meer die de levensaderen vormden van het bestaan onzer Maatschappij die 

werden afgesneden, omdat de geest der meerderheid van het Bestuur niet den weg begreep 

of geneigd was een deel er van te bewandelen. Moest er een bestuurder gekozen, hij 

werd in een onder onsje gereed gemaakt, en er kwam daardoor de ingenieur te recht 

daar waar een bouwmeester tehuis behoorde. 

Daar is in de Maatschappij veel dat herziening behoeft. Het is echter een beterwerk 
al is het moeielijker een zieke te herstellen, dan af te maken. Haagsthe plannen bevor
deren het laatste. Dringend hoopen wij dat op die voornemens terug mag gekomen worden, 
dat het bestuur der Maatschappij eindelijk moge beseffen hoe gevaarlijk het terrein van hun 
arbeid is en keering in den toestand brengen, 't Zou anders een treurige Oudejaarsavond 
voor de Maatschappij worden. 

C u r i o s i t e i t e n . 

Het volgende niet onaardige bericht lazen wij dezer dagen 17 December in het 
Nieuws van den dag. 

Aan het Stationsgebouw der Staatsspoorwegen te Groningen wordt thans de laatste hand gelegd. De wacht
kamers en de tolletkamera voor heeren en dames wedflveren in fraaiheid en in doelmatigheid. 

Er is een ruim vertrek voor het ontvangen en wachten van gevangenen ingericht, zoodat het publiek in het 
vervolg niet meer met de gevangenen in dezelfde wachtkamer behoeft te zitten. 

Ofschoon het stationen Januari a.s. geheel voltooid zal zijn — zoodat er dan ruim 2V4 jaar aan den bouw is 
gewerkt - heeft de Exploitatle-maatschappö toch besloten het met voor Mei In gebruik te nemen. 

De kosten bedragen / 268,000 bö aanbesteding, waarbfl /80,000 komt voor overbouw. bulten de kosten voor 
do overkapping. De bouwmeester van dit station is thans aannemer geworden van het post- en telegraafkantoor 
te Tiel. 

Zoo werd de bouwmeester I. Gosschulk op eens tot aannemer geproclameerd van 

het Tielsche telegraafkantoor. In plaats daarvan ziet deze van uit de Avenue Louize 

te Brussel naar hier, en denkt over de kleinzieligheid die het leven in Nederland den 

bouwmeesters is weggelegd na, die ook hij in allerlei vormen leerde kennen. Het had 

echter wel wat waardeerender geweest om de verdiensten van onzen vroegeren 

landgenoot te erkennen, die hier zoovele goede herinneringen op architectonisch gebied 

achterliet, dan zijn bevordering tot aannemer van een telegraafgebouw. 
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