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I N H O U D . 

Aflevering 1. Pakhu i sgeve l t e Arnhain , bouwmeester J . W. Boerbooms (met plaat). — De nieuwe 
gevangenis te Karlsruhe. - Ontwerp van een villa, door P . N. v . ' t W o u t . — Gebruik vaa 
het asphalt in de bouwvakken. — Bouwwaanzien of genialiteit ? — Nieuwe methode van fundeeren. 
Prüsvragen: Alkmaarsche Buitensociëteit. 

„ 2. Ontwerp van 2 -nrooahuizen, bouwmeester Ou. Steffens. — Bescherming vaa ijzeren znilea 
tegen brand. — De Schouwburg te Berndorf. - De nieuwe gevangenis te Karlsruhe (slot). — 
Openbaar gebouw te Singapore. 

„ 3. Voorgeval van eoa heerenhuis t e öron ingen , door A. Th. van E l m p t . - Zwetdsche 
houten huizen. — Locale architeetnur-traditien in Toscane. — Tentoonitelling van handwerki-
nfiverheid. — Verdere exploitatie der Niagara Watervallen. 

n 4- On twerp voor een monumenta len ingang van een begraafplaats door Bern. O, 
Holsboer. — Locale architeetnur-traditien in Toscane (alot). — Oxaal in de K. C. knk te Boxmeer, 
door A. Stoute. — Villa Pagclt in Vöslau. — Arohiteot«ur-beschouwiDgen. — De papierstüo-
fabnkatie. — De steenfabrikatie. 

» 5. Ontwerp voor eene heereabehuiz ing , door G. Nanninga . — Proefafmingen met vuur
vaste zolderingen, bewerkstelligd door de New-Yorksche bouwpolitie. - Premietrekking. — Inhuldi
gingsfeesten te 's Hag«. — Kroningsversieringen. 

„ 6 Schoolgebouw t e Groningen, door K. Siekman AZ . — Proefnemingen met vuurvaste 
zolderingen, bewerkstelligd door de New-Yorksch» bouwpolitie (vervolg). — Doelmatige afmetingen 
voor trappen. — Burgerwoonhuis met Sohilddrsatelier. — Amsterdamsche benrstoestanden. — 
Prflsvraag: Alkmaaroohe Buitensociëteit. — Premietrekking. 

» 7. Ontwerp voor eene villa, door M. E. Veugelers . - Duurzame bedekking van hout, dat 
aan de buitenlucht is blootgesteld. — Da nieuwe klokkestoel van den Ulmer-Dom. — Ontwerp 
voor een Bad-hotel te Berchtesgaden, door den bouwmeester A. Noppers te München. — Be
sparing bü het mengen van mortel voor metselwerk. — Wereldtentoonstelling te Pargs 1900. — 
Prijsvragen: Arbeiderspark met woningen, te stichten te Weespercarspel. 

« 8. Ontwerp van een Protes tan tsohe dorpskerk , door D. M, KolcUgk. — Praktische 
ervaringen by de behandeling van vochtige muren. — Prijsvraag voor kunstsmeden, uitgeschreven 
door het vakblad „de Vulksan". — Hypotheek en kadaster te Groningen. — Proefnemingen met 
vuurvaste zolderingen, bewerkstelligd door de New-Yorksche bouwpolitie. (slot.) 

9. De Tweel ing of de Bemonstr . K e r k t e R o t t e r d a m en de nieuwe Beurs te Amster
dam, (met plaat). - Kunsthout. — Woonhuisgevel te Weenen. — Ambachtschool en avondschool 
voor handwerkslieden te Amsterdam. - De Josson-Cement. — Prijsvragen. — Prijsvraag voor 
een gedenkplaat. — Versiering van de Hoogstraat te 's Gravenhage. 

9 10. Woonhulsgerel in de J a n Luykens t raa t t e Ams te rdam. Bouwmeester J . F . Klink
hamer (met plaat). — De nieuwe richting in de architectuur — Verlichting van fabrieken door 
boven- en zolderlicht. — Versieringsmotieven voor de kroningsfeesten. - Prijsvragen — Studenten
sociëteit Utrecht. — Nationale prijsvraag uitgeschreven door de Vereeniging tot bevordering der 
Bouwkunst te Groningen in 1898. 

» 11. Woonhuis te Groningen, (met plaat), — Vronwenkliniek bfl het Wilhelmina-gasthuis. —Licht 
en stalen vakwerk. — ConstrnotiSn — Verlichting van fabrieken door boven- of zolderlicht (slot). 
— De nieuwe richting in de architectuur. 

Hoekhuis Heerengraoht en Kaadhuiss t raa t Amste rdam. Bauwmeesters H. P . Berlage 
& H. Bonda Bzn. (met plaat). — Toepassing van stoomkracht bfl Engelsehe bouwwerken. — 
Portierswoning bü een Engelsch buitenverblöf. — De maatschappfl tot bevordering der Bouwkunst. 
— Verslag der Vereeniging Maatschappij voor den Werkenden Stand afdeeling Ambachtscholen te* 
Amsterdam. 
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Aflevering 13. Ontwerp van twee woonhuizen aan de Wariapiaats te Utrecht door Fb. van Har
derwijk (met plaat). — Toepassing van stoomkracht bj) Sngelsche bouwvafeken. (slot) — Villa 
Igler. — Amerikaansche en Engelsche stalconstructi' s. — Bouwmaterialen door E. Dz. Berghuis. 

„ 14. Ontwerp voor een n ieuw raadhuis te Chariot tenburg door de louwmeesters Oskar 
Unger en Ludwig Tremmel . (met plaat). — De jongste ontdekking in Egypte. — Werkplaats 
en woning. — Ventilatie van werkplaatsen. — Het verharden van gips. — De Echo. 

„ Ifi. Villa Berg en Dal te Baarn. Bouwmeesters Van Bossum en Vuijk (met plaat). — De 
jongste ontdekkidg in Egypte (slot). — NieHweRtJtrappen. — Een nieuwe boogbrug over de Niagara. 

,, 16. Vil la te Oosterbeek. Bouwmeester J. van Burk (met plaat). — Een nieuwe brug over den 
Niagara (slot). — Iets over de Munchener Villa-Kolonie Nymphenburg-Gern. — Het afkoelen van 
woonhuizen in den zomer. — Prijsvragen. — Vorsteiyk paviljoen op het Duin ty eene Nederlandsche 
badplaats. 

„ 17. QiaspakbuiB te Dordrecht. Bouwmeester Ant. van der Sandt (met plaat). — Vignola. — 
Inglis-stichtiog. — Waarborg voor betaling. 

„ 18. Ontwerp van een gevel-winkelhuis door G. van Drunen (met plaat). — Bouwwerken in 
Parijs. — Inwendige decoratie van een landhuis te Nordernefl. — De „Boyle" ventilators. — 
Hoofdstadbeschonwingen. 

„ 19. Gebouw van de Algemeene Friesche Levensverzekering-Maatschappij te Leeu
warden. Bouwmeester H. H. Kramer. De hoofdstad in Feestgewaad. — By de tekstfiguren.— 
Gemiddelde mechanischen arbeidersprodnetie. — Nadeelen van luchtlagen in muurwerk. — Verzak
kende buizen. — Hydraulische liften. 

B 20 On twerp voor eene dubbele villa, door M. E. Veugelers (met plaat). — Ventilatie en 
verwarming Villa Goschl in Portsbacb, bouwmeester A. Graf. — Kroningsfeesten Amsterdam. 

„ 21. Ontwerp van een burgerwoonhuis, bouwmeester A. D. N. van Gendt (met plaat). — 
Ventilatie en verwarming (vervolg). — Prijsvragen. — Rapport der jury studenten-societeit met 
kasteleinswoning te Utrecht. 

„ 22. Ontwerp van een stationsgebouwtje door A. J. Bergmans (met plaat). — Paviljoens 
van de Weener-Tentoonstelling. — Onze tegenwoordige bouwstijl. — Ventilatie en verwarming 
(vervolg). Salaris van den architect. 

„ 28. Woonhuisgevel, bouwmeester Joh. T. van Dongen (met plaat). - Verplaatsen van het 
hoofdgebouw der tractie van het station Schleifsheim te Beieren, — Springen van een 80 M. 
hoogen schoorsteen. — Ontwerp van een ijzeren brug te Praag. — Winkelgebouw te Constanti-
nopel. — Ventilatie en verwarming (vervolg). 

„ 24 Winke lgebouw te 's Hertogenbosoh, bouwmeester Aug. Suijling (met plaat). — Grondregelen 
voor het ontwerpen van Liften. — By de tekstfiguren. — Verdelging van mieren. — De reclame 
tentoonstelling van het dagblad „de Courant". — Ventilatie en verwarming (vervolg.) 

„ 26. Woonhuisgevel, door M. £ . Veugelers (met plaat). — De architecten in Frankryk. — 
Ventilatie en verwarming (vervolg). — Prijsvraag: Meubileering eener burgerwoning. 

„ 26. Bad- en Zweminriohting, door G. Langeveld (met plaat). — Ventilatie en verwarming 
(slot). — Practische bandleiding voor het teekenen van plannen. -. Vunrvrye onderaardsche 
Silo-zuiger vervaardigd door de Great Koithirn Elevator Co. in Buffalo. — Prysvraag: Vereeniging 
„De Frieze Bouwkring" te Leeuwarden. 



YIN KIËT8CH0TEI & HOUWEN^ 
Boompjes 46, KOTTERDAM, 

hebben den g r o o t s t e n VOOrraad van de 
n i e u w s t e houtbewerkingsmachines. 

Maken plannen voor inrichting of wijziging van Zagerijen, Schaverijen, 
Meubel- en Timmerfabrieken enz. , I 

Jc , D E BRXJIJN & ZN, MEUBELFABRIKANTEN. 
Magaxijn: Kete l s t raat E 18. ARNHEM. Fabriek W e s e n s t r a a t D 7 - 8 en 9, ARNHEM. 

Koninklyke Fabriek van UfflMiWDE 
EN mmi mm i IMDMNM m KISI EN m i 

voor SALONS, BOUDOIRS, EETZALEN. 
M E U B E L S T O F F E N . 

CARTON PIÈRRB-ORNKMENTEN tal inwendige versiering van Gebouwen, alt Plafond*, Denren, Lambriieeringen enx. 
Ontwerpen en Uitroeiingen van Kamerbetimmeringen en nitvoering naar gegeven ontwerpen. 

ARTISTIBKB BRONZEN. — Teekeningen en Prfjieoaranten op aanvrage. 

Grootste 

voorraad 

Machines 

VOOR DE 

HOIJTBEWERKI^GS- I ^ ^ U L 
VRAAG PROSPECTUS EN PRIJS. 

Glashaven - 4* 

WYWMAIEN & 
Rotterdam; 

HAIISIIAM. 
OL> TTSEN. St Jwiatrwff iO. Amsterdam. fs^^Msm 



REDACTIE: PRINSEiGRACHT 303 AMSTERDAM 

Bij de Platen, 

F a k h a l g g e T e l t e Arnhem. 

Bouwmeester J. W. BOERBOOMS. 

Wanneer de ontwerper bij den bouw van dit graanpakhuis getracht heeft daarvoor 

een eigenaardigen en passenden gevel te vormen, dan kan hij dit als volkomen geslaagd 

beschouwen. Het is een flinken gevel en door de drieledige verdeeling op geschikte wijze 

het breede karakter ontnomen. De gemetselde topgevel, de verschillende ommetselingen 

om raam- en luikopeningen, kortom alles bijeen, sluit zich onderling aan en maakt den 

eenvoudigen pakhuisgevel tot een goed deel onzer architektuur. Het was ons dan ook 

aangenaam in de gelegenheid gesteld te zijn, dit te kunnen opnemen. 

De n l e n w e g e y a n g e n i s t e K a r l s r u h e . 

Het in de Westendstrasse te Karlsruhe in de jaren 1894 tot 1897 opgerichte gevangenis
gebouw beslaat, rondom vrijstaande, eene oppervlakte van circa 3670 D M., en verheft 
zich tot aan de kroonlijst tot eene hoogte van 12.70 M. De aanleg van den bouw is 
een geslotene; de vier aan de hoeken door kwartronden met elkaar verbonden vleugels 
van het gebouw omsluiten een open binnenplein van 30 M. breedte en 59 M. lengte, 
dat licht, luchtig en voor de zon toegankelijk is, doordien de hoogte van het gebouw 
slechts ongeveer het 2.4 gedeelte der kleinste zijde-afmeting bedraagt en in de strekkende 
lengtemaat ongeveer vijfmaal begrepen is. 



2 

De ligging der gevangenis in een gedeelte der stad, dat voor deftige woonhuizen 

bestemd, maar tegenwoordig meerendeels met groote openbare gebouwen (twee kerken, 

drie scholen, een gasthuis voor ooglijders, een verplegingsgesticht, een cadettenschool, een 

verzekeringsbank, enz.) bezet is, eischte eene andere behandeling van het gebouw, wat het 

uitwendige betreft, dan anders bij de gewone gevangenissen in den regel gebruikelijk is. 

Het mocht zijne eigenlijke bestemming — met het oog op de bovengenoemde omliggende 

gebouwen en de later ten westen van de gevangenis voorloopig ontworpen stadswijk — 

niet door een typischen vorm met kleine venstertjes en ernstige, ongebroken muurmassa's, 

onmiddellijk doen herkennen. 

Als voorbeeld moest in dit geval dienen: »een der belangwekkendste gevangenissen 

van Europeesch Rusland, namelijk de gevangenis voor voorloopige hechtenis te Sint-

Petersburg,* die indertijd door den Engelschen geestelijke Landsdell als een model

gevangenis roemvol vermeld en voor een bedrag van 800,000 roebels (ƒ 1.600.000) volgens 

de plannen van den architect-staatsraad Majeski midden in de stad, op den hoek van het 

Litani-Prospect, in de jaren 1875 tot 1880 gebouwd is geworden. >Het is een groot, 

vierhoekig, recht aanzienlijk gebouw, dat veeleer aan een raadhuis dan aan een gevangenis 

doet denken, < verklaart de Amerikaan George Kennan in een zijner beschrijvingen van 

Russische gevangenissen. Hij schetst het uitwendige als een architectonisch masker, be

stemd om het eigenlijke doel en karakter van het gebouw te verbergen. Zóó ver behoeft 

men in dit geval niet te gaan; de vorming van den voorgevel wordt gerechtvaardigd, 

wanneer men nader toeziet, hoe zij uit de verdeeling van den plattegrond en de eigen

aardige behoeften ontwikkeld is. 

Kleine gevangenissen hebben in den regel een middengang, en rechts en links daar

van zijn de cellen voor de tot eenzame opsluiting veroordeelden gelegen; daardoor zijn de 

gangen, even hoog als de cellen, bij groote afmetingen der gebouwen dikwijls donker, 

somber en moeilijk te luchten. Bij de grootere, voor cellulair veroordeelden ingerichte 

gevangenissen en huizen van arrest is de middengang meestal behouden, maar groot en 

ruim ingericht, doordien zij door alle verdiepingen van het gebouw heenloopt, rijkelijk 

verlicht door middel van breede, doorloopende vensters aan den voorkant en door boven

lichten. De cellen zijn daarbij uit ijzeren, langs de wanden der vestibule loopende gaan

derijen toegankelijk gemaakt. 

Wordt dit systeem eenzijdig doorgevoerd, de breede gang behouden, de gevangenis

cellen met de doorloopende ijzeren gaanderijen echter slechts aan ééne zijde aangelegd, 

dan behoeft de verlichting niet meer uit een voormuur of uit de zoldering afkomstig te 

wezen, — zij kan veeleer uit den vrijen gangmuur worden aangebracht. Er ontstaat dan 

een hooge, voor de cellen van alle verdiepingen doorloopende, halvormige gang, die ruim, 

licht en goed te luchten is, van waaruit rijkelijke toevoer van frissche lucht voor de cellen 

kan plaats hebben, en die op de onderste verdieping ook bij slecht en koud weer als 

wandelplaats voor de gevangenen gebezigd kan worden. 

De architectonische vorm van den lichtwand der hooge, tot aan de daklijst doorloopende 

gang is dan ten opzichte van de vorming en verdeeling der vensters vrijgelaten. De quaestie 
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komt alleen hierop neer: aan de langs de voormuren aangelegde hooge, doorloopende 

hallen-gangen op geschikte wijze helder licht toe te voeren. Het vraagstuk kon met geheele, 

doorloopende, groote vensters opgelost worden ; maar er kon óók een verdeeling der 

licht-openingen worden aangebracht in een hoogeren, drielicht venster-aanleg en eene 

onderste rij groote vensters op een hoog boven den beganen grond der eerste verdieping 

zich verheffende borstwering. Zoo verklaart zich ongedwongen uit de eigenaardigheid der 

verdeeling en uit de doelmatigheid de opbouw der voorgevels, zonder dat het op de 

Russische gevangenis toegepaste, zeer oppervlakkige Amerikaansche epitheton — het 

»masker* — aangenomen behoefde te worden. 

Van dit standpunt ging indertijd de tegenwoordige Badensclie gezant te Berlijn, de 

heer Von Jagemann uit, op wiens initiatief de opstelling van het program en de opdracht 

tot uitvoering van het ontwerp in den boven omschreven geest plaats had. Het uitge-



voerde gebouw bestaat uit een hoog middengebouw, welks benedenverdieping tot huis

vesting van de gevangenis-beambten dient, en waaraan zich dan ter rechter- en ter 

linkerzijde, door koetspoorten gescheiden, de vleugels voor de cellen der gedetineerden 

aansluiten. Het bevat een uitgebouwd sousterrein en drie boven elkaar gelegen ver

diepingen met localiteiten voor de gevangenen. {Wordt vervolgd) 

O n t w e r p Tan een T i l l a . 

Door P. N. VAN 'T WOUT. 

Onze tektsfiguur geeft het aanzicht van eene kleine villa. De bewoning is bestemd 

voor een kunstschilder. In een landelijke omgeving is het gebouwd. De borstwering en 

ondergedeelte tot aan de houten leggers is cementbepleistering in zandsteenkleur. Het 

metselwerk in de vakken is gevoegd. Het dak is gedekt met roode kruispannen en cito 

versiering. De plaats, waar de vUla is gebouwd is in een duinstreek, waar veel hout 

aanwezig is. Üaartusschen groepeert dit te huis zich op bizonder gunstige wijze. 

Gebruik Tan het asphalt in de bouwTakken. 

Blijkens de ervaring bestaat voor al onze bouwwerken een moeilijk te overwinnen ^ 

vijand: het water, welks vernietigende werking zich in drie bepaaldelijk te onderscheiden 

gedaanten openbaart, en wel: 

1°. indringen van het hemelwater van boven; 

2°. opzuiging uit de lucht door het hygroscopisch vermogen van de meeste bouwstoffen; 

3°. opname van het water uit den grond door den poreusen toestand en de capillaire 

werking van vele bouwmaterialen. 

De aldus ontstaande directe of indirecte vernieling onzer bouwwerken, toont zich door 

zwammen, muur-uitslag, vorming van muursalpeter, enz. 

Onderhevig aan verwering door den invloed van het water in vereeniging met de 

atmosfeer, zijn in den loop der tijden alle bouwmaterialen; intusschen hangt de snelheid 

van het vernietigingsproces zeer belangrijk van de chemische samenstelling en de wijze 

van samenvoeging af. Zij verweren des te sneller naarmate meer in water oplosbare stoffen 

in de materialen voorhanden zijn. Als krachtigste vernieler treedt — althans in ons klimaat 

— de vorst op, waartegen, blijkens proeven, alleen slakkige lava langen tijd weerstand 

weet te bieden, terwijl daarentegen porfier, graniet, glimmer enz. er spoedig door ver

nield worden. 

Welke groote sommen aan kapitaal en arbeid dagelijks door onvoldoende bescherming 

tegen water en vochtigheid verloren gaan, wordt zelden nagegaan en toch zou deze vraag, 

vooral in een klimaat als het onze, de volle opmerkzaamheid verdienen. Niet alleen om 

daardoor onzen gebouwen een veel langeren levensduur te verzekeren, wat in hoofdzaak 

ten goede zou komen aan de nakomelingschap, maar ook uit het oogpunt van hygiène. 



O n t w e r p v a n e e n V i l l a . 
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waarbij de belangen van het levende geslacht betrokken zijn. Want het weren van vocht 
uit de woning — en daarmede van alle schadelijke plantenvorming en uitwasemingen — 
is uit het oogpunt der gezondheid van het hoogste belang. 

Nu reeds hebben een groot aantal materialen, als koper, zink, lood, glas, cement, 
asphalt, kurk, enz. toegepassing gevonden als beschermingsmateriaal tegen vocht doch 
sommige van deze zijn duur of te omslachtig in het gebruik. 

Van al deze materialen zijn het asphalt in de asphaltachtige verbindingen voor het 

practisch gebruik het meest geëigend, omdat zij de eigenschap hebben in veelzijdige 

gevallen te voldoen, indien althans de toepassing met de noodige kennis van zaken 

geschiedt. De kennis van het asphalt en de bitumineuse stoffen, evenals van de daaraan 

verwante oliën als aardolie, mineraalolie, naphta, enz. is bij de bewoners van de veratge-

legen deelen der aarde en in de vroegste tijden terug te vinden, toen deze producten 

reeds menigvuldige toepassing vonden. Volgens het Oud-Testamentisch verhaal maakte 

Noach reeds gebruik van asphalt, om er zijn ark in- en uitwendig mede te bepekken. 

Ook door de oude Egyptenaren, Assyriërs en Babyloniërs werden de uitstekende eigen

schappen van het asphalt, vooral zijn waterdichtheid, buigzaamheid, zijn beschuttende, 

conserveerend en bederfwerend vermogen reeds naar waarde geschat en zijn voor ons 

door een tijdruimte van meer dan 40 eeuwen heen de overblijfselen hunner bouwwerken 

het historische bewijs van het welgevallig gebruik er van. De geschiedenis bericht ons 

van het gebruik van asphalt (aardpek) voor asphaltmortel bij den Baals-toren te Babel, 

de kolossale stadsmuren met de zoogenaamde hangende tuinen, de paleizen en kanalen 

van het machtige Babyion (2:00 v. Chr), van den beroemden Euphraat-tunnel, de fabel

achtig, schoone koningspaleizen in Niniveh en Nimrud, voorts tot het inbalsemen van de 

lijken tot ^umiën" , tot het dicht maken der zeeschepen (Phoeniciërs) enz. De oudste 

geschiedschrijvers als Herodotus, voorts Plutarchus en Plinius verhalen van het voorkomen 

en het gebruik van aardpek, bitumineuse stoffen, steenolie, enz. 

Nadat in de Middel-eeuwen de kennis van het asphalt bijna geheel ve/loren was 
gegaan, was het de in 1735 in Zwitserland levende Grieksche geneesheer Cryn van 
Crynnis, die de toepassing der asphalt-schatten van den Val de Travers en van 
Lobsaum weer ter hand nam en als eigenlijke grondlegger van onze asphalt-industrie 
genoemd kan worden. 

Thans zijn de onschatbare eigenschappen van het asphalt en zijn verwante producten 
door menigvuldige proeven der industrie vrij wel bekend. Wij meenen er echter de 
aandacht op te moeten vestigen, dat helaas ook van dit product minderwaardige of 
waardelooze surrogaten bestaan, die natuurlijk goedkooper, doch in de practijk veel 
slechter zijn en dat alleen de uit bitumineuse kalksteen gevormde natuurasphalt, zooals 
de, als onovertroffen erkende. Val de Travers na 20 jaren nog in goeden toestand 
verkeert en weinig reparatie behoeft, zoodat dit het aangewezen materiaal is voor bestra
tingen, binnenruimten, sous-terreins, fabrieksruimten, voor afdekking van terrassen, enz. 
en wegens zijn groote duurzaamheid als het goedkoopste materiaal in dit opzicht is te 
beschouwen. 
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B o u w w a a n a i n of g e n i a l i t e i t ? 

De New-Yorksche architecten Harding en Gooch hebben hunne plannen voor het 

grootste gebouw der wereld gereed. Het reuzengebouw zal den naam: »King Building"— 

Konings-gebouw — dragen. Het bouwplan komt overeen met dat van den Eiffeltoren 

doch de hoogte zal driemaal zoo groot zijn en de bouw zal natuurlijk met veel grootere 

bezwaren gepaard gaan. Het zal verrijzen tusschen de 5de en 6de Avenue en de 22ste en 

23ste straat in New-York en als alle gebouwen die tot dusver als »hoog" aangeteekend 

stonden, uit staal worden vervaardigd. Het geraamte is als van een reusachtige brug die 

op het eene uiteinde is opgezet en door een muur wordt omgeven. Naast dit gebouw — 

dat 200 verdiepingen zal hebben — maakt het 23 verdiepingen hooge gebouw der Surety 

Company den indruk als een paddestoel naast een eik. Het Konings-gebouw zal op elke 

verdieping 120,000 vierkante voeten oppervlakte hebben dus in totaal 24 muloen vier

kante voet. Het zal 100,000 afzonderlijke bureaux bevatten en onder zijn dak zullen 

400,000 menschen kunnen worden geherbergd. Het gebouw zal natuurlijk een menigte 

electrische liften bevatten; het schijnt niet veel moeilijker zulk een toestel voor een 200, 

als voor een 20 verdiepingen hoog gebouw te construeeren. De liften zullen van tweeërlei 

soort zijn; sommige zullen op elke verdieping kunnen stoppen, andere, evenals sneltreinen 

alleen bij de 25 ste, 50ste, i ooste verdieping enz. Deze sneltrdn-liften zullen hun reis van 

den beganen grond tot de 200ste verdieping in 21/, minuut afleggen terwijl de andere er 

10 tot 20 minuten over zullen doen. Op elke verdieping van het gebouw zal een bijzondere 

tak van handel of industrie vertegenwoordigd zijn: op de eerste de juweliers, op de tweede 

de lederhandelaars enz. Het gebouw zal, in het kort, een geheele stad onder eén dak 

zijn; de bedoeling is hierdoor veel tijd en moeite uit te sparen. Restaurants, barbiers, 

apothekers en doctoren zullen natuurlijk niet ontbreken. Het dak wordt ingericht voor 

meteorologisch observatorium. 

De muren zijn voor de plannen ten naastenbij 16 voet dik en nemen voor boven 

natuurlijk in dikte af — zoo lezen wij in een Amerikaansch vakblad waarin wij het voren

staande aantroffen. ') ^ ^ _ _ _ _ _ _ _ 

J T l e u i r e m e t h o d e T a n f n n d e e r e n . 

Een nieuwe soort van fundeering is onlangs te Parijs toegepast, om, bij ongunstigen 

toestand van den bodem kostbaar en tijdroovend grondwerk te vermijden. Het ook bij 

den bouw van het directiegebouw voor de aanstaande wereldtentoonstelling toegepaste 

systeem bestond in het langs mechanischen weg samenpersen en dus vaster maken van 

den grond. In plaats van het gewone inheien van palen, liet men een 1000 K.G. zwaar 

heiblok van 70 cM. middellijn van een zekere hoogte op den grond vallen; op deze 

wijze werd de grond, zoowel in vertikale richting als ook voor de beide zijkanten vastge-

stampt en aldus verkregen, dat zich een soort zijmuren ter weerszijden van de verkregen 

groef vormden. De groef vulde men met een mengsel van kalkmelk en ijzerslakken, 

terwijl men dit opnieuw met het heiblok bewerkte. Met het vullen en aanstampen ging 

*) Zou het niet aan het ongelooielpe grenzen. BID. 
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men zoolang door, tot de bovenzijde der groef weer gelijk was met den omringenden 
grond. De aldus verharde bodem verkreeg een draagvermogen dat tienmaal grooter was 
dan voorheen. 

PRIJSVRAGEN. 
A l k m a a r s c h e B u 11 e n s o c i ë t e i t . 

PROGRAMMA voor het ontwerpen van een Sociëteit met verand»'» enz. 

Art. 1. Inrichting en ligging moet met de bfl het programma behoorende sitnatieteekening overeenkomen 
Het bouwterrein is gelegen in het midden van de Alkmaarder homt, tusschen hoog geboomte. 

Art. 2. Het terrein wordt tot op 0.70 M. boven de groote Krnlslaan opgehoogd; hierbfl behoeft niet bfl het 
opmaken van de begrooting gerekend te worden. De ophooging geschiedt van de middelste veranda afloopend naar 
de Kruislaan. 

Art. 3. De muren moeten op staal gefundeerd worden. Het opgaande muurwerk is een steen dik. Voor 
een goede verlichting, verwarming en ventileering moet gezorgd worden. 

Het buffet heeft slechts gemeengchap met de zaal door een deur. Onder of bj} het buffet bevindt zich een 
waterdichte kelder van pi. m. 6 M* oppervlakte. 

De zaal heeft een oppervlakte van pi. m. 80 M». Het buffet moet buiten de zaal om door het bedienend per

soneel bereikbaar zt)n en zoodanig ingericht worden, dat komende en gaande bedienden niet tegen elkaar inloopen. 

De aan eene zyde open veranda's mogen van steen «n flzer gemaakt worden; er mag van gegolfd zink tot 

afdekking gebruik gemaakt worden. Vloeren worden In de veranda'» niet aangebracht. Privaten en urinoirs 

moeten aanwezig zfln; zjj mogen desnoods buiten het door stippellijnen aangegeven zaalterrein liggen. 

Bergplaatsje voor ledige flesschen enz. is gewensoht De sociëteit wordt gedurende de drukste muziekuit
voeringen door pi. m. 600 personen bezocht. 

Art. 4. Er wordt verlangd : 

1. Een'of meer plattegronden op '/IO-

2. De voor- en achtergevels op '/ice-

8. De noodlge dwars- en lengtedoorsneden op 1/l0. 

4. Enkele der voornaamste details op Vi»-

6. Eene memorie van toelichting en gespecificeerde begrooting. 

Art. 6. De teekeningen moeten in zwarte Itfaen worden uitgevoerd. 

B. De begrooting mag een bedrag van f 7000 niet te boven gaan. 

Art. 6. De beschrflviBg van de teekeningen, toelichting en hegrootiag moeten van een andere hand dan die 
des ontwerpen zijn. 

Art. 7. De teekeningen én verdere stukken moeten van een meik «f motto voorzien zfln, dat ook op het 
verzegelde convert, dat den naam van den vervaardiger bevat, dient voor te komen. 

Correspondentie-adres moet opgegeven worden 

Art. 8. Voor de ter bekroning waardig gekeurde ontwerpen worden uitgeloofd: als eerste prijs een bedrag 
van f 160.— en als premie een som van f 68— 

De plannen van den pr|jswiiiner worden het eigendom van de Vereeniging. De overige worden na tentoon
stelling binnen een maand franco teruggezonden. Over de uitvoering van het werk door den prflswinner wordt 
nader onderhandeld. 

Art. 9. Alle stukken moeten franco vóór of op 20 Pebruari 1898 Ingezonden worden btf den Heer D. J. 
BOSMAN, Langestraat te Alkmaar 

Art. 10. De jury bestaat uit de heeren: H. J. DE GBOOT, directeur der ambachtsschool es burgeravondschool 
te Alkmaar, G. N. ITZ, directeur van gemeentewerken te Vlaardingen, en G. LOGMAN, gemeente-architect te 
Alkmaar. 

Art. 11. Tor mededinging worden alle bouwkuadigen in Nederland uitgeuoodigd. 
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O n t w e r p Tan 2 W o o n h n i z e u . 

Bouwmeester CH. STEFFENS. 

De beide woonhuizen zijn gebouwd in het jaar 1893, aan de Laan van Meerdervoort 

te 's-Gravenhage. Onder de vele goede woningen die de uitbreiding van 's-Gravenhage 

kan aanwijzen, kunnen wij deze vooral rangschikken. Zooals de plannen doen zien is de 

indeeling hoogst gerieflijk. 

De vertrekken hebben flinke afmetingen, de trappen zijn onder goed licht geplaatst 

daarbij ruim en gemakkelijk. De afscheiding tusschen keuken en vertrekken is zeer goed, 

terwijl alle muurwerken een doorloopend verband hebben. Ook de gevels in baksteen 

uitgevoerd doen zich zeer goed, niettegenstaande daarbij matig versieringen in toegepast zijn. 

Bescherming Tan Ijzeren zuilen tegen brand» 

Bekend is, dat bij de groote branden van den laatsten tijd, de ijzeren zuilen, die, in 

plaats van muren, veelal in pakhuizen enz. worden aangebracht, niet in zoodanige mate 

weerstand bieden aan het vuur als wel gewenscht is. Daar het ijzer bij de nieuwere bouw

werken op dit gebied steeds meer toepassing vindt, komt het erop aan, middelen te vinden 

om ijzeren zuilen een grooter weerstandsvermogen tegen brand te verleenen. 
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Veelal wordt verlangd of is voorgeschreven voor pakhuizen, fabrieken en dergelijke 

de ijzeren steun- of draagconstructies door omkleeding brandvrij te maken. Een bekleeding 

door baksteenen zou het nut der constructie vrijwel wegnemen en bovendien de kosten 

aanzienlijk verhoogen. Een ander hulpmiddel is daarom gebruik te maken van een der 

talrijke vuurvaste isoleermiddelen, die de vindingrijke moderne bouwtechniek heeft bedacht. 

Daar men echter tot nu toe, niettegenstaande de gedeeltelijke beproeving dezer materialen, 

nog geene voldoende zekerheid had omtrent hunne waarde bij bekleeding van ijzer, en 

vooral omtrent de beste wijze van aanbrengen nog niet tot klaarheid was gekomen, 

werden, na den grooten pakhuisbrand te Hamburg in 1891 op kosten dier stad talrijke 

proeven genomen. Deze hebben uitgewezen, dat van de drie meest gebruikte soorten van 

zuilen, de smeedijzeren met open doorsnede het minst weerstand biedend tegen vuur zijn 

daar zij hunne draagkracht reeds spoedig bij een warmte van pl.m. 6000 C. en een belasting 

van 1000 K.G. per cM'. verliezen. Gietijzeren steunen met gesloten doorsnede verliezen 

hun draagkracht eerst bij 800» C. en 500 K.G. belasting per cM. en dit eerst na pi m 

35 minuten. Houten zuilen weerstaan het vuur weliswaar langer doch zijn zonder bekleeding 

aan gehede verbranding blootgesteld. 

Om dus den invloed van het vu.r gedurende geruimeren tijd te kunnen weerstaan 
vemschen al deze steunen een bekleeding, die het goedkoopst uit een afneembare omman-
tehng van gepatenteerde kurksteenen, daarna uit vaste Monierconstructie of een vasten 
asbestcement-mantel kan bestaan of - wat het duurste doch het meest afdoende is -
u.t een mantel van astbestkiezel. Deze bekleedingen mogen niet minder dan 3 cM. dik 
zijn en m een omhulsel van 2 mM. dik plaatijzer zijn opgesloten. 

Voor de proeven met gietijzeren steunen werden zuilen van 37 cM. uitwendige door-

snede en 30 tot 12 mM. wanddikte gebruikt. Deze waren bij het verlies van hun draag-

kracht ongeveer vermiljoenrood. Natuurlijk verliezen de zuilen hun draagkracht eerst 

bij een hoogere temperatuur, naarmate de belasting daalt. Droeg de zuil haar last gelijk-

mat.g, zoo ontstond in het midden van de hitte van het vuur een uitstulping van het 

ijzer naar alle zijden. Bij ongelijkmatige belasting knikte de zuil met of zonder uitstulpine 

van het ijzer naar de belaste zijde toe. Bij voortgezette vernieling werd de zuil steeds 

wyder tot zij eindelijk barstte en in twee deden uiteenviel. Wanneer de zuil eerst geknikt 

was, vormde zich aan den buitenkant een barst die in weinige minuten onder hevig kraken 

en schudden verwijd was tot een doorloopende breuk. 

Het bespuiten met water, waarbij de straal op één punt werd gehouden om gelijk-
matige afkoeling te voorkomen, schaadde bij het beproeven van gietijzeren zuilen eerst 
na het mtreden van een temperatuur van 800» C. Er vormden zich barsten die zich 
daarna tot doorloopende breuken verwijdden. 

Nu is uit de voorafgaande resultaten der te Hamburg genomen proeven nog geens-

zms af te le.den, dat eene omkleeding der ijzerconstructie onder alle omstandigheden het 

voordeehgste is. Veeleer is bij groote pakhuizen en dergelijke gebouwen, zoowel «et 

het oog op de kosten als ook voor grootere veiligheid der goederen een verdeeling van het 

gebouw door talrijke brandmuren aan te bevelen boven het in groote ruimten bekleeden 
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van vrijstaande zuilen. Daarom heeft men in Hamburg vrijwel als regel aangenomen de 

pakhuizen door brandmuren in betrekkelijk kleine ruimten te verdeelen. Hierbij doet zich 

nog een zeer gewichtige vraag voor, namelijk deze, of ijzeren liggers die door brandmuren 

gaan, de hitte van den brand van de eene naar de andere zijde van den brandmuur 

overbrengen. Dit vraagstuk werd door proeven opgelost waarbij zich uitwees, dat reeds 

bij i.\ steensmuren elk gevaar van overbrenging der hitte was uitgesloten; want een door 

een brandmuur gaande en aan ééne zijde tot pl.m. 15000 C. verhitte ligger (die daarbij 

zelfs gedeeltelijk smolt) verkreeg bij een 1—steensmuur na 5^ uren verwarming aan de 

andere zijde een temperatuur van 163° C. (waarbij nog geen hout vlam vat); bij een i£ 

steensmuur 51° C. en bij een 3 steensmuur slechts 340 C. De luchttemperatuur aan deze 

zijde van den brandmuur was slechts 210 C. 

De S c h o u w b u r g te B e r n d o r f . 

Onder de vele inrichtingen door den fabriekskoning Krupp gesticht, behoort ook de 

schouwburg waarin het personeel zich nu en dan kan ontspannen na volbrachten werktijd. 

Daardoor zijn de inrichtingen ten behoeve van het personeel als zwembad, eetsalon, volks

bibliotheek allen ten dienste van de ongeveer 3000 werklieden lederen dag aan de fabriek 

bezig, weder met een vermeerderd. 

De schouwburg werd gebouwd naar de plannen van den bouwmeester L. Baumann. 

De voltooing nadert, zoodat in dit jaar de schouwburg in gebruik genomen kan worden. 

De n i e u w e v e T a n g e n l s t e K a r l s r u h e » 

In het uit de doorntten en bij de stoepen uit de wandelplaatsen bereikbare soustetrein 

bevinden zich allereerst, voor de vrouwelijke en mannelijke gevangenen, ieder afzonderlijk, 

in den oostervleugel, rechts en links van het middengebouw, een verhoorcel, een reinigigingscel 

en een ruime badcel met twee kuipen; in het middengebouw de groote gevangeniskeuken, 

die op een halfcirkel-vormige binnenplaats voor wasschen en schrobben uitkomt, en de 

noodige kelderruimten, verder in den Noord- en den Zuidvleugel de vereischte localiteiten 

voor de centrale verwarming met kolenhokken en werkplaatsen, en in den Westvleugel 

zes bijzonder sterke cellen, provisiekamers en een groot waschhuis. 

De verhoogde verdieping gelijkstraats (zie af b. vorige afl.) heeft in het middengebouw 

2 dienstwoningen — 3 of respectievelijk 4 kamers en een keuken — voor de bewakers, links 

en rechts daarvan twee groote ziekencellen en een verhoorcel. In den westelijken vleugel, 

tegenover de bovengenoemde dienstwoningen, zijn nog eene andere dienstwoning voor 

een beambte, met drie kamers en een keuken, benevens het bureau aangebracht. In den 
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noordelijken en den zuidelijken vleugel en in de vrije deelen van den westelijken vleugel 

zijn 26 normale gevangencellen en acht spoelcellen gemaakt. 

Op de eerste bovenverdieping bevinden zich vier lokalen voor opzichters, drie g-oote 

ziekencellen, twee groote arbeidscellen, benevens 46 normaalcellen voor gevangenen en 

acht spoelcellen. Op de tweede bovenverdieping (zie afb. vorige afl.) is een even groote 

lokaliteit en met dezelfde bestemming aangebracht, zoodat er met alles en alles samen in 

het geheele gebouw 124 cellen voor cellulair veroordeelden, 10 ziekencellen en 4 arbeids

cellen, totaal 138 cellen voor gevangenen, aanwezig zijn. 

Voor het verkeer in het gebouw zijn aangebracht in de hoeken vier vuurvaste, 

ommetselde en overdekte steenen trappen, die uit het sousterrein tot aan den zolder 

loopen; voorts dienen daartoe twee gegoten ijzeren wenteltrappen, die tot aan de vliering 

van het middengebouw reiken en twee steenen trappen, die uit de doorritten toegang 

geven naar de verdieping gelijkstraats en het sousterrein. Naast elk der eerstgenoemde 

vier étagetrappen zijn twee van het dak tot aan het sousterrein loopende kokers gemetseld, 

waarvan de een eene gelegenheid tot het neerwerpen van waschgoed, de andere tot het 

ophalen van wasschen en spijzen bevat, zoodat de vuile en de schoone wasch op vier 

punten van het gebouw langs den kortsten weg, zonder van een trap gebruik te moeten 

maken, van de eene verdieping naar de andere getransporteerd worden, en uit de keuken 

de gereedgemaakte spijzen vlug en gemakkelijk naar de cellen op alle verdiepingen over

gebracht kunnen worden, zonder dat daarmede groote afstanden langs trappen en door 

gangen behoeven te worden afgelegd. 

Van de zoogenaamde spoelcellen is de eene helft op iedere verdieping tot het weg

werpen van den afval bestemd, en dus van vuilnisbak en gootsteen voorzien, die met den 

kuil in verbinding staan; de andere dient voor de aflevering van drinkw ater, voor het 

schielijk reinigen van eet- en kookgereedschap, en lot het bewaren van kleine voorwerpen 

voor dagelijksch gebruik. 

De cellen der gedetineerden zijn volgens de voor de Badensche gevangenissen vast

gestelde normaal cijfers afgemeten en ingericht. Zij hebben eene lengte van 3.90 M., 

eene breedte van 2.30 M., bij eene hoogte van 3 M. tot aan de kruin van het gewelf, 

en worden door hooggelegen vensters van 1 D M. lichtvlakte verlicht. Hunne rondgaande 

muren zijn aan de vensterzijden op de verdieping gelijkstraats 0.85 M. dik, en versmallen 

zich naar boven tot op eene dikte van 0.60 M. De gangmuren zfjn 0.52 M. dik, de 

separatiemuren 0.39 M., de zolderingen met inbegrip van de vloeren 0.30 M. 

Het > ameublement'' der cellen bestaat uit een ijzeren ledikant, dat in- en uit elkaar 

geslagen kan worden, uit een klaptafeltje met klapstoel, een kast en een kleederrek. 

Tot opneming der uitwerpselen dient een vast ingemetseld gegoten ijzeren reservoir, dat 

van een houten deksel (Rheinböller-Hütte-model) en een alleen van buiten wegneembaren, 

beweegbaren pot voorzien is. Elke potnis is op iedere verdieping met een afzonderlijken, 

totiboven het dak loopenden, gemetselden luchtkoker voorzien. 

Elke cel is nog met een electrische schel toegerust, en wordt door een gladde, ijzeren, 

met twee dikke banden aan den muur bevestigde verwarmingsbuis van de laagdruk-
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verwarmrag voldoende van de noodige warmte voorzien {zit doorsnede in vorige aflevering). 

Deze geeft gelegenheid bij - 200 C. tot eene warmte-ontwikkeling van + 2 0 ' C. in de 

onderscheidene lokaliteiten, onafhankelijk van eene luchtverversching eenmaal per uur 

in de cellen, en van tweemaal per uur in de ziekenverblijven, evenwel slechts tot o ° in de 

open lucht; bij lagere temperaturen aanmerkelijk minder. Twee liggende stoomketels, ieder van 

18 r M. verwarmingsoppervlakte, die ieder afzonderlek, de een in den Noordelijken, de anderen 

m den Zuidelijken vleugel opgesteld zijn en vlampijpen van 30 bij 30 cM. doorsnede 

hebben, leveren den noodigen stoom. Elk dezer machines heeft ongeveer de helft va» 

het gebouw te bedienen; zij zijn voor het stoken van cokes ingericht en met zelfstandige 

druk regulators voorzien, wat bij eenvoudige bediening eene onafgebroken en rationeele 

exploitatie mogelijk maakt. De voeding der ketels heeft zelfwerkend plaats door het uit 

de verwarming terugvloeiende stoomwater, terwijl zij "tot het vullen «n den desnoodigen 

ntetrwen toevoer van water ieder met een klep ter aansluiting aan de stedelijke water

leiding voorzien zijn. 

De ventilatie wordt door temperatuurverschil, eenerzijds door toevoer van versche en 

• anderzijds door afvoer van bedorven lucht, bewerkstelligd. De versche lucht wordt, zooals 

reeds boven is omschreven, aan het groote luchtreservoir, aan de hooge gang aan de 

buitenzijden van het gebouw, ontleend. De vensters daarvan zijn rijkelijk van luchtkleppen 

voorzien, en aan de zoldering bevinden zich afvoerkokers voor bedorven lucht, die uit 

een groot aantal boven het dak uitrtekende ijzeren buizen bestaan. De groote gang 

wordt door de onderscheidene stoomleidingen verwarmd, zoodat de versche lucht min of 

meer verwarmd in de cellen doordringt. Zij wordt in de hoogte, d.w.z. onmiddellijk onder 

de zoldering, in het lokaal aangevoerd, om daarna in de nabijheid van den vloer weder 

te ontsnappen, en wel in de cellen door de privaten, in de overige lokaliteiten door af

zonderlijke, met jaloezie kleppen voorziene, boven het dak uitstekende afvoer-buizen. De 

toevoeropeningen in de gang zijn met gegoten ijzeren jaloezie-kleppen, de afvoeropeningen 

met sterke tralies van smeedbaar gietijzer met lijsten voorzien. Het regelen geschiedt 

door de bedienden, zonder dat deze de cellen behoeven binnen te treden. 

Verder is het gebouw nog van drinkwater uit de stedelijke waterleiding voorzien; de 
brandkranen zijn in het gebouw en op de groote binnenplaats aangebracht. Het afvoer-
water (gootsteen- en regenwater) wordt naar het stedelijk rioolbuizennet overgebracht. 
Voor de verlichting van het gebouw bij nacht ziju overal de noodige gasbranders ge
plaatst. De faecalièn worden in vier groote, waterdicht gemetselde, nabij de binnenste 
inspringende hoeken van het gebouw gelegen kuilen opgevangen, en op de ter plaatse 
gebruikelijke wijze geledigd. Tegen den oostelijken muur der binnenplaats is een klok 
met groote wijzerplaat aangebracht, die van alle kanten van het gebouw gezien kan 
worden. 

De groote binnenplaats is in drie afdeelingen gesplitst, die onderling door muren 

van elkaar gescheiden zijn. De eene afdeeling langs d« Zuidelijke smalle zijde heeft eene 

grondvlakte van 400 D M. en dient tot wandelplaats voor de mannelijke, en de andere, 

aan de Noordzijde gelegen en even groot, tot hetzelfde doel voor de vrouwelijke gevw* 
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genen, terwijl het middendeel voor het omkeeren van den gevangenwagen bestemd en 

met eenigszins verdiepte grasperken aangelegd is. Deze lager gelegen grasvlakten nemen 

het regenwater van het binnenplein op, voor zoover het niet rechtstreeksch wordt afge

voerd naar de riolen. 

De plinten, basementen, stoepen, en de geheele pleingevels van het gebouw zijn in 

rooden Pfintathaler zandsteen uitgevoerd, terwijl voor den bouw der gevels aan de straat 

zijde grauwgroengele Sulzfelder zandsteen en voor de vakken roodachtig gde baksteen 

gekozen is. De gewelven tusschen de gewalste ijzeren staven zijn van gestampte beton 

aangelegd, en die der cellen van baksteen met een betonlaag er overheen. De geheele 

stijl van het gebouw draagt den stempel van ernst en soberheid, en komt in zijne vormen

taal het naast bij de Toscaansche renaissancegebouwen. Op het plein geeft het gebouw 

onbewimpeld zijne ware en eigenaardige bestemming te kennen: het vertoont daar de 

alom bekende typische gevangenisfagade, terwijl het wat de gevels aan de straatzijde 

betreft, er meerendeels en over 't algetneen als een openbaar gebouw van voornamen 

stijl uitziet. 

De kosten van den bouw bedragen, zonder het plein en zonder de uitgaven voor de 

inrichting van het inwendige, globaal 565,885 Mark, waarbij nog circa 8000 Mark voor 

den aanleg der pleinmuren en het asphalten van het plein, benevens voor de trottoirs 

komen. Daar de gevangenis de noodige ruimte bevat voor 124 gedetineerden, komt er 

voor ieder hunner circa 4500 Mark, of per kubieken Meter bouwruimte, de hoogte van 

den keldervloer tot aan den bovenkant der nok gemeten, 22 Mark. De hoofdleiding en 

het ontwerpen der plannen was aan Dr. JOSEF DüRM, Oberbaudirector, Karlsruhe opge

dragen ; met het dagelijksche locale toezicht op den geregelden gang der bouwwerkzaam

heden werd de opzichter THOME belast. 

O v e r g e n o m e n u i t h e t B a t a v i a a s c h N i e u w s b l a d . 

O p e n b a a r gebouw te S i n g a p o r e . 

I. Wordt uitgeloofd een bedrag van £ 200,— voor het beste ontwerp tot het daar 

stellen van een Gebouw, als blijvend aandenken aan het Diamanten yubüeum van H. M. 

Koningin Victoria, jg 100,— zal worden uitgekeerd aan den inzender van het ontwerp, dat 

door het Commité op één na het beste wordt bevonden. 

II. Het Commité bestaat uit: 

2 door den Gouverneur te benoemen leden; 

2 door het Gemeentebestuur te benoemen leden; 

2 door de Inteekenaren te benoemen leden en een Voorzitter door bovengenoemden 

te kiezen. 
III. Het gebouw moet geschikt zijn voor de volgende doeleinden: 
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1. Het moet kunden dienen als plaats voor het houden van openbare vergaderingen, 
het geven van danspartijen, concerten, enz. ongeveer 100 bij 50 voet, met bovenverdieping] 
de eetzaal beneden. 

2. De Schouwburgzaal moet zitplaatsen geven aan ongeveer 500 personen. 

IV. De ontwerpen moeten uiterlijk op 30 April 1898 te Singapore ontvangen zijn 

aan het adres van den ondergeteekende of onder couvert aan Majoor CAMERON, R. E. 

Colonial office. Downing Street, London S. W. 

V. De Vergaderzaal moet met den Schouwburg één gebouw uitmaken, doch de twee 
moeten alleen door galerijen met elkaar zijn verbonden. 

VI. Het gebouw moet een voldoend aantal kleedkamers en vestaires bevatten, zoo 

mede speel- en rooksalons, buffetten, couloirs, enz. en omgeven zijn door een galerij van 

minstens 15 voet breedte. Het hekwerk der galerij zal van ijzer zijn. 

VA. De keuken en logies voor 4 bedienden aan te brengen op de bovenverdieping. 

Men stelt zich voor het gebouw samen te steUen uit grijs graniet, of een combinatie 

van graniet en baksteen. 

VIE. Waar mogelijk ijzer te gebruiken in stede van hout. 

IX. Kelder ruimte wordt onnoodig geacht doch de grondvloer moet minstens 5 voet 

boven den beganen grond zijn, daar het terrein laag is gelegen. 

X. Te Singapore regent het soms hevig, zes inches en meer zelfs per dag is geen 

zeldzaamheid. Het dak en de goten moeten dus berekend zijn op een snelleii afvoer van 

groote hoeveelheden water. 

XI. Voor dakbedekking wordt in de Straits pannen gebruikt. 

XII. De kosten van bouwen bedragen te Singapore van 7 tot 9 Straits dollar centen 
per vierkante voet van een gebouw. 

X m De dollar heeft een waarde van 1 sh. 11 d. 

XIV. Het gebouw zou niet meer dan 300,000 dollars moeten kosten. Het klimaat 

van Singapore is weinig afwisselend, in doorsnee is de temperatuur 80 gr. Fahrenheit 

Om die reden is het noodig dat de buitenlucht tot alle vertrekken vrijen toegang 

heeft en dat goede ventilatie van beneden naar boven in elk deel van het gebouw mogelijk is 

XV. Het bouwterrein is geheel vlak en uitgestrekt genoeg om een gebouw in welken 

stijl ook tot Z1jn recht te doen komen. De kaart van het terrein is op aanvraag bij den 

ondergeteekende of bij Majoor CAMERON verkrijgbaar. 

WALTER EGERTON, 

Hony. Secretary Diamond Memorial Committee 
SINGAPORE, 18 October 1897. "immee. 

N.B. De Engelsche tekst van deze bekendmaking ligt voor belangstellenden ter kennis

neming bij de uitgevers van deze courant (zijnde Bataviaasch Nieuwsblad). 



Vademecum der Bouwvakken 
tóe ]umM ^98 . 

FOT-LlTM VAN p . pSSEMAN, ;&MST. AH. 2 Plaat 



Bij de Platen. 

T o o r g e r e l r a n e e n h e e r e n h n i s t e G r o n i n g e n , 

door A. Th. VAN ELMPT. 

Aan de Boteringestraat te Groningen is de voorgevel opgetrokken die onze plaat 

bevat. Geen licht verweerbare versieringen zijn daarbij toegepast, het is een gevel 

practisch geconstrueerd en die door de goede verhoudingen een aangenamen indruk 

vormt. De metselsteen, in zijn verschillende toepassingen, maakt het hoofdversierings-

materiaal uit, hier en daar doorbroken door banden van witte steen. 

Z w e e d i c h e b o n t e n h u i z e n . 

In den laatsten tijd vindt de houtbouwkunst veelvuldig toepassing voor de vervaardiging 

van tentoonstellingsgebouwen en tijdelijke feestlokalen; maar ook voor woonhuizen, in 't 

bijzonder voor de villavormige, verschaft zich deze tak van bouwkunst, die in Zweden, 

Noorwegen, Rusland, Hongarije, Zevenbergen en Zwitserland van oudsher in hoogen bloei 

stond, ook daarbuiten hoe langer hoe meer ingang. In de bovengenoemde landen heeft de 

houten bouw zijn nationaal karakter gehandhaafd; dienovereenkomstig geven dan ook 

de daarnaar gevormde houten huizen een zeer beslisten stijl te zien. Zoo is b.v. in 

Noord-Duitschland het Zweedsche of ook wel het Noorweegsche type overheerschend. 

De in onze tekstfiguur afgebeelde villa werd door den districts-Iandbouw-inspecteur 
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Schuke-Roessler te Westerburg regelrecht uit Zweden betrokken, om de belangstelling voor 
dergelijke gebouwen nog meer op te wekken. 

Zooals uit den voorgevel blijkt, . s het huis op een steenen sokkel of op een 

kelderbouw geplaatst. De kamerverdeeling op de onderste verdieping, is de volgende-

Uit de vestibule komt men in de eetkamer a, waarbij zich rechts de salon b en links de 

werkkamer c aansluit; / is de keuken, g de provisiekamer, . de bediendenkamer, d de 

veranda en k de closetruimte. In overeenstemming met den plattegrond der verdieping 

gdijkstraats zijn de kamers , op de zolderverdieping ingedeeld; / is hier als badkamer 

gedacht. 

De houten huizen 

worden volgens twee 

verschillende stelsels 

vervaardigd. Het uit 

elkaar nemen, zooge

naamde export-sy

steem, is alleen voor 

voorjaars-, zomer

en herfstgebruik be

stemd, en leent zich 

— afgezien van pavil

joens, kiosken, belve

dères, restauratie-en 

verkooplokalen, ten-

toonstellingsjgebou-

wen en dergelijken 

— voornamelijk voor 

zomer en tuinwonin-

gen, jachthuizen, enz. 

, . Het tweede stelsel is 

het zoogenaamde Noordsche bloksysteem, dat zich door eene aangename koelte in den 

zomer en eene behagelijke warmte in den winter onderscheidt. 

Wat den prijs aangaat, kost een huis volgens het export systeem, ter zwaarte van circa 

32,000 küogram, met 6 ^ 7 vertrekken, vrij aan boord in Zweden 3000 gulden; datzelfde 

hms, volgens het bloksysteem, ter zwaarte van circa 33.000 kilogram, ongeveer 3200 gulden 

Voor grondwerken, steenen sokkel en schoorsteenen, opstellings-, schilder-en glazenmakers-' 

kosten moet men er voor elk der beide stelsels circa 2 2 è of 37^ pCt. bijvoegen, dus voor 

eene „ 2 5 gulden en voor het andere 1155 gulden, waarbij dan ook nog vracht en 
_ h t komen. Onder de bovengenoemde prijzen is al heAou tma te r i aa" b l e e 
b e s a g w e r k s l o t e n _ ^ ^ e n ^ ^ ^ ^ ^ ^ a s p h a l o o r h t 

-begrepen. De gezamenlijke bouwdeelen voor een houten huis bestaan uit natuurlijk, noch 
gevernist, noch geschilderd Noorsch hout. «uunijK, noch 
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Bijzonder hoog gewaardeerd worden zulke houten huizen uit het oogpunt der gezondheid, 

en wel niet alleen wegens hunne volkomen droogheid, maar voornamelijk omdat de 

kamers, aangezien hout een slechte warmtegeleider is, minder aan de temperatuurs-veran-

deringen zijn blootgesteld. Het inwendige wordt door middel van smaakvol beschotwerk 

verfraaid. Men is daarom ook niet gewoon, de wanden te behangen, maar eenvoudig met 

een laag vernis of een beschildering met olieverf te voorzien, waardoor het karakteristieke 

van den hoüteii bouw eerst goed en ten volle tot zijn recht komt. 

L o c a l e A r c l i i t e c t u u r - t r a d i t i ö n I n T o s c a n e . 

Wie ook maar vluchtig Boven- en Midden-Italië bereisd heeft, zal van de steden, die 

hij daar gezien heeft (wij noemen terloops Venetië, Bologna, Genua, Pisa, enz.), zeer 

eigenaardig scherpe, onuitwischbare beelden in het geheugen behouden. In nog hoogere 

mate en meer rechtstreeksch is dit toepasselijk op de meeste, zelfs kleine stadjes van 

Toscane. Het is in 't bijzonder de architectuur dezer steden, die altijd een verschillend, 

hoogst individueel en in zichzelf afgesloten tafreel oplevert. 

Dit verschijnsel is hoogst opmerkelijk. Er bestaan vele gegevens, die schijnbaar voor 

de hand liggen en het helpen verklaren. Maar de eigenlijke oorzaak ligt veel dieper, en 

wel zóó, dat het ons in alle oprichten de moeite waard toeschijnt, ze nader te onderzoeken. 

Door eene steeds regelmatige blijvende mate van welvaart, waarbij weelderige over

vloed en nijpend gebrek bijna altijd uitgesloten waren, was Toscane sedert eeuwen 

begunstigd, en deze omstandigheid maakte eene voortduring der beschavende ontwikkeling • 

mogelijk, die feitelijk ondanks vele stoornissen sedert 2500 jaren aanhoudt, in hare besten

digheid bijna éénig in Europa is te noemen, en hare wedergade misschien alleen in de 

oude beschaving der Oost-Aziatische volken vindt. Het is een onbeschrijfelijk genot en 

ook tevens buitengewoon leerrijk, ter plaatse zelve telkens weder met een overzicht over 

wijde tijdruimten, deze waarneming te kunnen doen. 

Te dien einde zij ons hier een korte historische terugblik veroorloofd. 

Als kinderen of ten minste als erfgenamen der l'elasgischen volkeien bewoonden de 

Etrusken (Oskers en Samnieten) het land tusschen den Arno en den Tiber, benevens de 

kusten ten Zuiden daarvan, tot in de omstreken van Napels. De oudste berichten gaan 

tot het jaar icoo vóór Christus terug. Zij bewoonden en vormden vrije steden, die zich 

tegenover vijanden van buitenaf slechts tijdelijk tot een Statenbond hebben aaneengesloten, 

maar voor het overige onafhankelijk van elkander waren. 

Het dichtst v^as het kustlandschap aan de Thyreensche Zee en rondom het Bolsena 

meer bevolkt. Vroegtijds (reeds 800 vóór Christus) waren de Etrusken in handelsbetrek

kingen met de Grieken getreden, en maakten zij voor het overige met dezen eene vol

komen gelijksoortige, onafhankelijke ontwikkeling door. 

Wij wenschen een pogen blik bij het uiterigk voorkomen van den aanleg eener 



20 

Etruscische stad te vertoeven en haar met hare tijdgenooten of met die uit eene eenigszins 
oudere Grieksche periode te vergelijken. 

De groote tegensteUing tusschen den aanleg dezer steden zou ons waarschijnlijk niet 
in 't oog zijn gevallen, wanneer wij niet onmiddeUijk na den terugkeer uit Griekenland, 
van Rome uitgaande, de oude Etruscische nederzettingen bereisd hadden. 

In nevensgaande twee schetsen zijn de typische afbeeldingen van twee steden weerge

geven, en daarbij zweefde ons in het eerste geval Jutri (Etruscische stad) en in het tweede 

p=rf^^^g^§l5$5r"« 

G r i e k s c h e s t a d . 

geval Mykena (een Grieksche stad) voor den geest. Zonder uitzondering zijn al de 

Grieksche steden op een tamelijk vlakken heuvel aangelegd, die door een steilere hoogte 

beheerscht wordt. Op deze laatstee de burcht, de »Acropolis," de versterkte woonplaats 

van den heerscher of koning, gebouwd. Haar gebied zal óók wel de stedelijke schatkist 

gehuisvest en veel later eerst een tempelgebouw mede ingesloten hebben. De eigenlijke 

vf^^*& 
- ^ ^ 3 ; TO-Jft^si ^-v..i.;1«1y'ïl 

^ ^ ^ g J ^ ^ S i ^ A T S ^ 0 ^ 

E t r u s c i s c h e s t a d . 

stad ligt lager, met aan den buiteakant open, en hoogst eenvoudig gebouwd; haar mid-
denpunt was een tempelgebied (Themenos.) 

Dit is het beeld der olyarchisch-aristocratüch geregeerde Grieksche stad. Al de 

steden, die wij in Griekenland gezien hebben, komen nauwkeurig met.dit thema overeen-

vr.j w ^ n als zoodanig slechts op Thebe, Athene, Eleusis, Mykena. Argo, Corinthe en 
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Sparta (Athene kreeg zijn eersten stadsmuur pas na de oorlogen met Aegina, 509 vóór 

Chr., toen zijne inwendige organisatiën onder Kleystinos ^wwcrrt/wcA werden. Kort daarna 

verliest ook de Acropolis haar militair karakter en wordt zij onder Periklea. in 468 vóór 

Chr. in een tempel-district herschapen) 

De Etruscische ftad daarentegen is zonder uitzondering door muren van sloten, en 

zoo mogelijk op één enkelen heuveltop aangelegd, die naar alle kanten steil afloopt; 

vele torens in den muur verhoogen hare sterkte, en weinig poorten verbinden haar .met 

de buitenwereld. 

Al de burgers zijn aan één en hetzelfde gevaar blootgesteld, en aan allen biedt de 

stadsmuur ook dezelfde bescherming 1 Nooit is er een burcht aanwezig. Ons wil het 

voorkomen dat daarin een buitengewoon sterk uitgesproken democratische trek gelegen 

is. De vergelijking zou nog uit onderscheidene oogpunten verder voortgezet kunnen 

worden, maar toch zullen wij er ons nu niet verder bij ophouden ; welke hygiënische of 

defensieve overwegingen bij den aanleg der stad mede, hun gewicht in de schaal gelegd 

hebben, is thans onverschillig ; het is hier nu alleen te doen om het bewijs, dat het 

zelfbewustzijn der stad (en der burgerij) als individu hier zijn oudsten en latuurlijksten 

oorsprong heeft. 

Wij zouden zeggen: de wederkeeringe en onderlinge afhankelijkheid bij de verdedi

ging der muren, het contrast met de geheele buitenwereld, moet hier reeds vroegtijdig 

een trotschen, biwusten burgerzin gekweekt hebben; en feitelijk schijnt dan ook de 

regeering doorgaans eene democratisch republikeinsche te zijn gemaakt. 

Het zijn autonome, zich zelf besturende steden, waarvan de geschiedenis verhaalt. 

Ook Rome behoort geheel en al tot deze categorie. (Tegen den sterkst afloopenden 

heuvel, den Palatijnschen was de oude stad »Rome quadrata» waarschijnlijk lang vóór 

735 vóór Chr. aangelegd. Nog zijn er duidelijke sporen harer stadsmuren en der vier 

stadspoorten voorhanden), r-T»; 

De vierde en de vijfde eeuw vóór Chr. waren met oorlogen tusschen de Etruscische 

steden vervuld ; daarna begint het gelukkige Rome de opperheerschappij te voeren. 

Het eerst van allen valt Veji; in het jaar 396 vóór Chr. en daarna in snelle opeen

volging de overige Etruscische steden. 

De indrukwekkende verschijning der gelukkige en gestatig groeiende zustet stad Rome 

boeit aller opmerkzaamheid, trekt uit het gansche land de beste krachten aan, en weet 

ze met hare eigene belangen te verbinden, doordien zij tot Romeinsche burgers gemaakt 

worden. Het S. P. Q. R. was voor een duizendtal jaren volstrekt niet zooals tegenwoordig 

eene phrase, maar het was de eerste grondslag der Romeinsche macht. Dat eene wereld

heerschappij hier langzamerhand niet zoozeer door een ras of dynastie voorbereid werd, 

maar van eene stedelijke gemeente (door een communaal individu) uitgaat, is een feit, 

waarop wij een zeer bijzonderen nadruk zouden willen leggen. 

Evenals in staatkundig opzicht, neemt Rome ook ten opzichte van de beschaving 

en de kunst de leiding: 
De buitengewoon conservatieve grondtrek is ook hierbij een waarborg van de be-
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stendigheid der ontwikkeling. (In weerwil van den reusachtigen Griekschen invloed, die in 

Sicilië en Napels volkomen de overhand heeft; -werd in Rome de Etruscische tempel nooit 

door dfen Griekschen verdrongen). 

De buitenomtrek van het Rijk wordt hoe langer hoe grooter, maar de regeering blnft' 

in hoofdzaak democratisch, en zelfs in den Keizertijd is het de Senaat der Stad Rome, Aït 

alle macht in hare hand vereenigt, totdat eindelijk in het jaar 300 na Christus onder 

Constantius het laatste overblijfsel der repubiikeinsche staatsregeling verdwijnt — -wij 

zouden bijna kunnen zeggen: de heerschappij der burgerij van Rome ophoudt — en 

plaats maakt voor het absolutisme. 

De verplaatsing der residentie naar Byzantium, ongelukkige oorlogen met de Oost-

Gothcn en de Vandalen, en de beginnende ontbinding in alle deelen des Rijks, volgen 

al spoedige op deze inwendige omwentelingen en schijnen er bijna de noodzakelijke ge

volgen vaa geweest te zijn. 

Zoo vormt Rome's wereldheerschappij in zekeren zin een voorbeeld voot 'het kolos 

sale ontwikkelingsvermogen en de innerlijke vastheid e,ner vrije Etruscer stadgeïneente. 

Het Grieksch-Romeinsche Exarchaat te Ravenna, het laatste overblijfsel van het 

wereldrijk, leeft nog op kommervolle wijze voort, als de Etruscische stadsindividuën zich 

opnieuw verheffen. De stormen der volksverhuizing zijn reeds lang voorbij. De steden 

gaan hare nieuwe ontwikkeling tegemoet, en het oude karakter treedt weder op den 

voorgrond. In weerwil van menige verandering, is het beeld van de Toscaansche stad 

der middeneeuwen volkomen gelijk aan dat der oude Etruscische, alleen is zij dieper het 

land ingetrokken, — van de ongezonde kustlanden is zij omhoog naar de bergen verhuisd. 

Evenals het denkbeeld van een in het verschiet liggende keizerlijke macht, — die 

ondertusschen langs groote omwegen over Byzantium, het pauselijk geworden Rome, in 

handen van Pepijn, van de Karolingers en van de Duitsche koningen gekomea'was-{maar 

voor het overige nooit bijzonder met de inwendige aangelegenheden der -steden in aan

raking kwam en daarom in hare betrekkingen ook voor de scherpzinnigsten niet volkomen 

begrijpelijk was) — leefde het begrip van eene groote Romeinsche kunst voort; en de 

architecten, die aan de trotsche behoeften der krachtig opbloeiende communale gemeenschap 

uitdrukking verkenen moesten, meenden tot nog diep in de Gothische periode door, altijd' 

het plaatselijk voorhandene tot voorbeeld nemend, Romeinsch te bouwen. (Ik behoef hier 

slechts op de reliefs aan den Dom te Orvieto te wijzen). 

Van de tiende eeuw af worden alle steden van Toscane door een snellen bloei geken

merkt; van de elfde tot de vijftiende eeuw staan zij weder, evenals vóór dufeend jaren, 

in wreedaardige oorlogen tegenover elkander. Stad tegen^stad. Met jaloersche wangunst 

slaat de een den voorspoed en de welvaart der andere gade en tracht hij ze op ieder 

denkbaar gebied te overtreffen. Nu eens verkrijgt de een, dan weer de ander, over een 

meer of minder groot gebied, over eenige zustersteden, de opperheerschappij (hegemonio).-

Met dien tijd der hegemonie valt gewoonlijk de hoogste bloei der stad samen, en 

daarmede ook de levendigste werkzaamheid op bouwkundig gebied, en dit tijdperk vormt 

voortaan, en verleent het voor altijd, den üiterlijken architectonischen stempel. Dit geldt 



van Pisa (elfde eeuw) evenzeer als van Orvieto in de twaalfde eeuw, Siena in de dertiende 

fi&w, Florence in de veertiende en de vijftiende eeuw, en eene gansche reeks van andere 

Toscaansche steden. 

De meer; en meer op den voorgrond tredende behoefte aan zelfstandigheid en autonomie, 

het krachtige zelfbewustzijn, openbaart zich telkens weder in het taaie vasthouden aan 

loqale traditieën, en vindt ook heden nog in de trotsche gedenkteekenen uit den bloeitijd 

hun voedsel. 

(Deze eigenaardigheid, die voor de ontwikkeling der beschaving een drijfveer van den 

eersten rang was, is tegenwoordig in Italië vaak het hoofdbezwaar bij de toepassing- van 

noodzakelijke sociale hervormingen, en zij zal vermoedelijk tot de verstgaande, de centrali

satie van het Staatkundig beheer, leiden). 
Hoe deze locaal-conservatieve geest zich in de architectuur openbaart, is gemakkelijk 

aan te toonen. 
1°. Zijn de gewoonten en de woningsbehoeften uiterst stationair, en vereischen zij 

daarom altijd dezelfde soorten van aanleg. 

2*. Het grootste gedeelte van het verwerkte materiaal is van locale omstandigheden 

afhankelijk, in Toscana speciaal van stad tot stad verschülend. 

3'. De bloeitijd der stad omvatte meestal een betrekkelijk kort tijdperk, en wel zoo

danig, dat de belangrijkste modellen, monumentale werken in elk bijzonder geval telkens 

een verschillend, maar toch unifwm karakter vertoonen. 

V. Bouwheer en architect wedijveren in het vasthouden aan de locale traditiën. 

In Orvieto b. v. geeft, evenals in den Romaanschen tijd, de groenachtig gele tufsteen, 

die daar uitsluitend als bouwmateriaal gebezigd wordt, in vereeniging met de donkergroene 

bazaltHjshsn, aan de gebouwen een eigenaardig ernstig karakter. De architectuur-details 

vloeien volkomen uit de eigenaardigheid van het zachte materiaal voort, en doen in dit 

opzicht hoogst realistisch (steentechnisch.) Zoowel hier als in geheel Toscane is het 

Palazzo Communale de hoogste-uitdrukking van burgerlijk zelfbewustzijn en telkens weder 

een voorbeeld voor nieuwe werken. Vermeldenswaard is de Operadel Duomo (een soort 

van Dom bouwkeet), die sedert de aanwezigheid van den Dom bestaat, en teekéningea, 

bouwkundige fragmenten, modellen van den Dom, met andere ingeruilde werkstukken, 

kerkelijke gewaden enz. bevat, en — evenals in vele andere steden — als een grootsch 

museum naasteden Dom staat, en het juist begrip van laatstgenoemde, den localen geest 

en de liefde daarvoor bevordert. (slot •volgt.) 

t e n t o o m t e l l i u g THU h a n d w e r k S B Ö T ö r 1 1 6 1 0 , 

Bij de herdenking van het 30-jarig .bestaan der St. Joseph Gezellen Vereeniging, te 

Amsterdam, en het 25 jarig jubileum der onder-afdeelingen van leerlingen, gehuwden en 

bazen, welke leden alle handwerkslieden zijn en uit wier midden sinds een paar jaren, en 

voor zoover daartoe hunne ambachten genoegzaam vertegenwoordigd waren, hare vak-

afdeelingen zijn opgericht, a ls : van timmerlieden, smeden, schilders, schoenmakers en 



2> 

kleermakers, zal als een blijvende herinnering aan dit jubileum, en om tevens het groote 

nut en de goede werking dezer vereeniging te toonen, eene wedstrijd gehouden worden 

van werkstukken door de leden eigenhandig vervaardigd en wel in een gebonden en in 

een vrijen wedstrijd, waaraan alle leden van St. Jos. Gez.-Vereenigingen iri Nederland kunnen 
deelnemen. 

Vele leden nemen dan ook deel aan dezen wedstrijd en spannen hunne beste krachten 
in om eene bekroning te verkrijgen en de hieraan verbonden tentoonstelling zoo luisteri'Jjk 
mogelijk te maken. De vereenigingen van Rotterdam, Nijmegen, enz. toonen ook door 
hunne flinke deelname, het goede en nuttige doel hiervan in te zien. 

Het doel van deze wedstrijd en tentoonstelling is, de leden vooral aan te sporen zich 

tot bekwame werklieden te vormen, hun het min of meer ontbrekende, in s maak, afwerking 

of anderszins onder het oog te brengen en de vervaardigde werkstukken bij het tentoon

stellen te vergelijken, om bij het beoefenen van hun vak het zich dienstbaar te maken. 

Voor deze wedstrijden moeten de werkstukken (met uitzondering van de grondstof) 
zooveel mogelijk uit de hand zijn vervaardigd en zal bij de beoordeeling ook in't bijzonder 
gelet worden op deugdelijk materiaal, goede constructie en zuivere afwerking. 

Deze tentoonstelling zal gehouden worden in het gebouw der St. Josephs Gezellen-
Vereeniging te Amsterdam en ook voor het publiek tegen entreeprijs toegankelijk gesteld 
worden van 23 Februari tot en met 13 Maart 1898. 

De opening zal plaats hebben op 22 Februari 1898. 

T e r 4 e r e e x p l o i t a t i e d e r KI agr a r a - wa t e r v a H e n . 

Het grootsche werk der exploitatie van den, door de Niagara-watervallen geleverden, 

arbeid, dat voor 10 turbines, van 5000 P. K. elk, berekend is, waarvan echter nog maar 

3 turbines waren opgesteld en in werking gebracht, moet door een zeer spoedige aanvrage 

van fabrieken en andere industriüele ondernemingen om arbeidsvermogen, onverwijld 

worden uitgebreid. 

De Maatschappij, die het werk ondernam, is genoodzaakt geweest vóór het einde van 
1897 zorg te dragen dat het haar mogelijk was 50,000 P. K. te leveren, waarvan reeds 
thans de helft door de volgende ondernemingen wordt verbruikt: 

Een aan den Niagara-waterval gelegen papierfabriek 7200 P.K. 
De Pittsburger Aluminium-Maatschappij 3 0r 0 

Ëen koolzuurfabriek , „ _ 
I0OO » 

» calciumcarbidfabriek . . . T^>,-
^^. • • • 107 5 » 

» fabnek voor levering van electrisch licht ÏOOO » 
» chemische fabriek van chloorzure kali. . . . • 500 , 

De tramweg-maatschappij van Buffalo ' ' ' I O 0 0 , 
De acetyleen-gas-maatschapnii . 
13. j r u • 1 J 4 0 0 0 » 

JtLen soda-fabnek 
- . „ - , . . , 2O0O » 
Ue Buffalo-electnsche maatschappij 

4000 
Totaal 24,825 > 
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Bij de Platen. 

Ontnerp Toor een monnmeiitalan Ingaagr Tan een begrraufplaau. 

door BEEN. G. HOLBBOEB. 

De ingang voor eea begraafplaats is hoofdzakelijk uit metselsteen geconstrueerd. 

De plinten zijn van hard, de banden van zandsteen. Eenvoudig zijn de vormen zonder 

veel versieringen, passende in het kader dat ons tegenwoordig architeetWjtf ttreven 

kenmerkt. 

L o c a l e A r c l i l t e c t u n r - t r a d i t l ë n In Toscane . 

{Slot.) 
(Bene soortgelijke inrichting zou ook in de nabijheid van andere Domkerken misschien 

gemakkelijk te vestigen zijn, en voorzeker door het publiek grootelijks op prijs gesteld 

worden.) 
Monte Pulciano. Eene plaats die hoofdzakelijk uit een lange, ^piraalvormig gekromde 

reeks straten beitaat, die op het hoogste punt door een plein worden afgesloten; in deze 
straat bevinden zich ongeveer 60 paleizen, die allen in den stijl van den ouden Antonio 
de Sangallo (1520) en van Vignola, als uit één stuk gebouwd schijnen te zijn. Het bouw
materiaal is, zooals in Peruggia en Arezzo, bijna uitsluitend travertin, een steensoort die 
slechts voor eene eenvoudige, krachtige vormbehandeling geschikt is, welke dan ook 
feitelijk aan het vroeg-Gothische Palazzo Communale even karakteristiek voorkomt. 
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Piema heeft aan Paus Pius H (Aeneas Sylvius) haar. uitsluitend vtóe^renaissance^ 
karakter te danken. 

Gimignarw, dat in den Gothischen tijd lang onafhankelijk was, levert een tafreel van 
de grootst mogelijke eenheid op. 

De individualiteiten van Siena, baksteengothiek, Pisa, R o m a a n s c h W m l ^ n evenzoo 

van Florence, waar macigno al» materiaal der vroeg-renaissancearchitectuur Aluitend 

gebezigd werd, zijn reeds lang en breed bekend. De renaissance te Florence doet zich 

allesbehalve als terugkeer tot de natuur en de antieken voor, maar is eenvoudig een 

krachtiger op den voorgrond treden der oudere (Romeisch-Romaansche) locale traditie. 

Wij behoeven te dezen opzichte slechts naar de voorbeelden te verwijzen, die Bru-
neUesco in h ^ Baptisterium te Florence, in de kerk St Apostoli, «af bove'nal in St. 
Miniato bestendig voor oogen had. 

In deze meening werden wij door kleine toevallige waarnemingen nog zeer in 't 
bijzonder versterkt. 

Bij gelegenheid der slooping van een oud huis naast Or. St. Michele en de kelder-
uitgraving aldaar vond men een stuk Romemsche straat ongeveer uit de eerste eeuw 
vóór Christus, 3.3 meter onder het tegenwoordige straat-niveau; de uit veelhoekige 
blokken gevormde bazaltbestrating maakte volkomen nauwkeurig denzelfden indruk als 
de daarboven liggende moderne straat. 

Zelfs in de moderne bouwtechniek vertoonen er zich verrassend veel constructiën van 
specifiek locaal karakter en eeuwen ouden datum (b.v. volle ontlastingsbogen bij de 
vensters, ./, deelen baksteen en ./, macigno enz., gehouwen steen bij de muren, voorliefde 
voor spiegelgewelven, enz.). Het architectonische uiterlijk der modernste gebouwen sluit 
zich volkomen bij de Florentijnsche vroegrenaissance-modellen aan. 

Hiermede zullen wij deze beschouwingen eindigen. 

Het bouwgewrocht — hetzij raadhuis, tempel of kerk — dat onveranderd, dikwijls 

eeuwen lang, altijd voor één en hetzelfde doel dienend, op het marktplein staat, en daar 

het eene geslacht na het andere overleeft, vestigt zich hoe langer hoe meer in'de voor

stelling van den burger, die het dagelijks ziet, en belichaamt zich letterlijk in zijne nakome-

lingen, totdat begrip en voorstelling van de zaak elkaar letterlijk beginnen te dekken 

De afgeslotenheid van de buitenwereld bracht een locale neiging tot vele vormen in 
Toscane tot rijpheid, zooals wij het elders vruchteloos zoeken. Tegenwoordig is het voor 
ons by een wedstrijd nog niet iets, dat volkomen vanzelf spreekt, dat het bouwgewrocht 
H het overheerschende karakter der stad moet passen, - dit begrip en deze erkentenis 
zijn eerst van zeer jongen datum. 

Wat de schijnbaar meest verschillende stijlsoorten bij ons verbindt, dat is, meest den 

modernen totaaUaanleg, ongetwijfeld den innerlijken band der welbekende locale traditie. 
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O x a a l In de R. C. K e r k t e B o x m e e r , 

door A. STOUTE. 

De schetsfiguur bevat een afbeelding van het oxaal in de R. C. kerk te Boxmeer: 

waar het tegen alle regelen in, in een zijkoor is geplaatst. 

Volgens het jaartal dat zich op het houtwerk bevindt, werd in 1634 dit werk aange

nomen door Antonius Loeff uit Grave en wel voor ƒ 1300. Daar deze echter aan de pest 

stierf, werd in 1637 het opnieuw aanbesteed voor / 1300 aan Jan Werkens uit Venraai. 

Het oxaal is, volgens teekening en ontwerp, nog in het archief aanwezig van den 

pastoor Antonius Peelen. 

; .In- het jaar 1805 naar het zuider Transept verplaatst, zijn hiertegen de navolgende 

bezwaren: 
ie. Dat het geluid door terugkaatsing niet tot recht komt. 

2e. Dat het licht in de kerk benomen wordt. 
3e. Dat het oxaal veel in waarde verliest door de slechte plaatsing. 
4e. Dat de plaatsing inkorting noodzakelijk maakte, waardoor de waarde verloor. 
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Het donkere oude eikenhout heeft men gepolychromeerd, daardoor ia het geheel wel 
moderner geworden, maar lang niet zoo goed in het karakter gebleven, wat voor dit 
inderdaad fraaie kunstwerk te bejammeren is. 

T i l l a F a i a l t l a Tös lan . 

Een MO1 eigenaardige villa in een boschrijke streek geeft de tekstfiguur terug. Het 
ia een ontwerp van den bouwmeester L. Baumann. De planverdeeüng is er bij opgenomen. 
Het is een van die ontwerpen, zooals in het Zuiden van Duitschland veelal wordt aange
troffen, waarbij minder de symetrie dan wel de afwisselende verdeeling een goed geheel 
oplevert. 

A r e h t t a o t n i r - b e s o k a n w i a f a i i . 

Er is een tijd geweest, zoowat een zestigtal jaren geleden, dat het pronkjuweel in 
onze architectuur was, een muurvlak doorbroken met gaten, voor ramen en deuren en 
afgedekt met een gedeelte van die oneindige kroonlijst waarmede zoo menig gebouw als 
finale bekroond is en waarvan bij ons nog menig voorbeeld bestaat in Frankrijk nog 
dagelijks het aantal van vermeerdert wordt. Wat aan die architectuur niet kan ontzegd 
worden dat is dat, aan de verhoudingen alle recht werd gedaan. Er kwam een anderen 
tijd, de gulden waarheden door Viollet Ie Due gepredikt drongen tot ons door en het 
was vooral Alberdinck Thijm die in Nederland de oogen opende voor een m-er berede
neerde bouwkunst, waar de gevel den vorm teruggaf van datgene wat de constructie daar
achter verbo.g. Dr. P. J. H. Cuypers, homogeen met zijn zwager Thijm, bracht in beeld 
wat de laat in woorden gaf en er kwam eene kentering in het monotome bouwen 
onzer woningen. Inderdaad wij zij« hun veel verplicht, want het goede dat vooral de 
hoofdstad laat zien, in de omgeving van het Vondelpark is daaraan grootendeels te danken. 

Toen eenmaal de weg gebaand was, en Gugel's onderwijs aan de Polytechnische 
school het hoogst verdienstelijke onzer renaissance tot waardeering had gebracht; spoedig 
aansluitende aan het tijdperk door Dr. 1'. J. H. Cuypers voorgestaan, verrees er in ons 
land menigen verdienstelijken gevel en waar de renaissance mild en rijk in hare motieven 
is, gaven die gevels niet alleen veel te denken, maar ook tevens veel te aanschouwen. 
Het was in vele opzichten gelukkig. Wat toch is het geval. 

De velerlei versieringen deden het lang als verloren beschouwde beeldhouwvak weder 
opleven. De steenbeeldhouwer kreeg handen vol werk, en daar de deelen van het gebouw 
die in hout vervaardigd werden dezelfde eischen voor zich stelden, kwam ook het houtsnij-
werk meer in aanzien. 

De verschillende ateliers van dien aard in de laatste twintig Jaren gevormd, zijn het 
bewijs er van, dat er herleving in die kunstnijverheid ontstond. Maar ook het publWc had 
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iets aan die opvattingen. Ieder onderdeel gaf wat te denken en te zien en wij kunnen 

het niet wegcijferen dat juist de bouwmeester het was, die door zijn kunstzin het publiek 

voorging en liefde deed gevoelen voor de zoo kunstig opgevatte vormen onzer renaisance 

waardoor ook het huiselijk leven, daarvan een volkomen afschijnsel werd. Meubelen, ver-

sieringstukken, kortom alles wat voor-stijl vatbaar was. ademde denzelfden geest en menig 

harmonieus geheel is daardoor verkregen. 

De mensch is echter nimmer tevreden met den toestand waarin hij leeft, spoedig 

heeft hij genoeg van wat hem omringt en verlangt hij naar iets anders zonder zich af 

te vragen of hetgeen hij vind wel in vergelijking kan komen met wat hij zoo verdien

stelijk aan karakter bezit. Dat doet zich vooral in de kunst in iederen vorm gevoelen. 

Men heeft genoeg van het pas op nieuw verkregene dat betrekkelijk een jonge opstanding 

gekend heeft. Men wil iets anders, en daar wij zoo trotsch hebben kunnen zijn op een 

bouwkunst geheel opgegroeid in ons midden, een kunst die landgenoot en vreemdeling 

met bewondering vervuld, is het zeker een zonderlinge tegenstrijdigheid dat wij op 

eens de motieven binnenhalen die in Engeland of Amerika hun bakermat gevonden 

hebben. Het is alleen de zucht tot het eigenaardige, of liever het vreemde die plotseling 

zulk een ommekeer voorschrijft. Verwondering moet het wekken dat juist onze meest 

theoretische bouwmeesters die het kunstvak echter op dat gebied, van alle kanten hebben 

beschouwd de grootste voorgangers zijn, en wat ziet men nu gebeuren een terugkeer 

tot voor vijftig jaren. De muren worden weer vlakken met gaten doorbroken, de topgevels 

verdwijnen om voor een platte afdekking in balustrade vorm of iets van dien aard 

plaats te maken. De ge vel versieringen zijn spoorloos opgedoekt, en zooals vroeger de 

timmerman knutselde, als hij een tuinstoel of prieeltje in elkander zette, zoo zijn nu 

nagenoeg al de versierings motieven, scheeve en rechte lijnen vertrouwelijk bijeen. Dat 

op deze wijze hier en daar aan de weg gevels verrijzen, 't kan niet veel schade aan

richten want zij zullen tusschen de vele andere afwisseling brengen, wellicht oorzaak zijn 

dat het goede op den verlaten weg des te beter uitkomt. Bedenkelijk wordt het echter 

wanneer de monumentale bouwkunst onder diezelfde vlag in zee gaat. Wij hebben het 

dezer dagen kunnen vernemen hoe de bouwmeester P. F. Laarman zijn bevinding mee

deelde bij het wederzien van het beursontwerp. In zoo velerlei vorm hebben wij den 

beurs al zien optreden, dat het ons begrijpelijk is dat de laatste vorm hem doet ont

stellen, omdat die de weg van alle nieuwigheid was opgegaan. 

Is dat zoo, dan is het in vele opzichten een bedenkelijk verschijnsel, juist waar wij 

moeten erkennen dat om iets goeds te scheppen de rechte krachten waren gekozen, 

getuige ten minste enkele opvattingen uit eenige jaren terug. De heer Laarman is ge

troffen door de soberheid van ons nieuwe beursgebouw, een verwijt dat het oude gebouw 

zoo vele jaren heeft gedragen en nu schijnt over te gaan op het nieuwe. Is dat zoo, 

heeft de bouw in Berlage's laatste werken zijn voortzetting gevonden, in het gebouw dat 

tot beurs moet dienen, waarbij een eentoonige gevel voor goed het Damrak vernietigd, dan 

zou het te betreuren zijn en kan er niet genoeg op gehamerd werden dat het gemeente

bestuur vooral niet van kwaad tot erger vervalle. Afgaande op hetgeen de laatste 2 jaren 
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deden zien achten wij die mogelijkheid niet buiten gesloten en zou het te betreuren zijn, 

dat een prijskamp die zoovele goede elementen bevatte, waaronder ook Berlage's bekroonde 

plan, zulk een verloop had dat het streven, om met den tegenwoordigen toestand te 

breken ons een ftiorfómentaal gebouw opleverde waarbij de herinnering aan dat streven 

steeds niet een jammerklacht zou vergezeld gaan. Wij zien thans' in de hoofdstad nieuwe 

straten in aantocht, waarbij het Engelsche karakter den boventoon inneemt, verhoudingen 

plomp en zwaarmoedig met daktinnén en torens, die aan ik wiet niet wat herinneren, 

maar die'zeker wanneer de kunst haar recht weer doet gelden niet onder de voortbrengselen 

der schoonheidsleer zullen gerekend worden. Daarom te meer is het waar de particulier 

kan handelen naar verkiezing, te bejammeren dat dit even zoo zal geschieden waar het 

gebouwen betreft door burgers onderling door lasten bijeengebracht en waarvoor ruimere 

oordeelvelling wenschelijk Is. 

De P a p l e r s t n o - f a b r l k a t l e . 

Een ieder die dei tentoonstellingen der laatst? jaren heeft bezocjxt, heeft ook kennis 

gemaakt met het papierstuc dat door de eerste Nederlandsche Papierstucrfabriek voorheen 

Bennewitz & Co. wordt vervaardigd. Wonderlijk van toon zijn dikwerf die muurwerken 

geweest die een Oud-Holland of Oud-Dordt voor ons oog tooverden. Maar ook het 

groote T gerief een materiaal te hebben gevonden dat spoedig gedroogd, in staat, is, de 

kleuren volkomen in zich op te nemen en onveranderd te laten is een niet te verwerpen 

deugd. Nu in het geheele land de kroningsfeesten aan de orde komen, nu elk bouw

meester zijn wanden in zijn werkkamer behangt, met de schetsen van kroningsversieringen 

nu is het van belang, er op te wijzen hoe het papierstuc een der gelukkigste dingen is 

om te verwezenlijken wat op die schetsen is aangegeven. 

Dezer dagen was in Amsterdam's hoofdstraat voor een der winkelramen een uitstalling 

geheel van dit papierstuc, kroonen, wapens en zooalmeer en het materiaal deed alles op 

zijn gelukkigst uitkomen. Het aangenaam relief dat elk wapen heeft, geeft daaraan waarde 

wanneer dat; gevat tusschen stoffen als velours of anderen wordt opgesteld. Daarbij ken

merkt zich alles door buitengewone scherpheid in uitvoering. Wij kunnen een ieder die 

geroepen is de kroningversieringen te helpen voltooien, aanraden kennis te nemen van 

het daartoe geschikte materiaal dat op kundige wijze in de werkplaatsen over het IJ wordt 

gedreven in alle daarvan verlangde vormen. Doch niet alleen als versieringsmateriaal 

voor de feesten maar ook voor iedere versiering binnenshuis aan plafonds en wanden, 

verdient het papierstuc steeds aanbeveling. 
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De S t e e i i f a b r l k s t l e . 

Het is zulk een jaatlijkache gewoonte dat de heer Fr. vao de Loo steenfabrlkant 

te Dieren, een boekje met een blauwen omslag de wereld instuurt, waarin de verschUleüdc 

ateensoorten en fabrikaten genoemd en geprijsd «ijn. die hy op aanvrage levert, Qitmaal 

vermeld het jaartal 18^8. Het zij ons vergund daarop even te wyzen. De fabrikatü Yan 

de Loo, zou men haast zeggen, behoort tot de ongewone menschen. De gewoae toch 

volgen meestal de sleur, en vinden zich tevreden gesteld met wat de arbeid al jateo 

achtereen opleverd. Dat is Van de Loo niet, steeds zoekende naar verbetering van fahril 

kaat, steeds vol moed en vertrouwen het te zullen vinden, heeft hg, daardoor de roem 

omer steen-industrie hoog gevestigd. Nu weder is het artikel VetblejxdstecaeaaandcQr.de 

die inderdaad onze aandacht verdienen. Verblendsteenen eigenlijk een afgeleid woord, 

vindt zijn oorsprong van over de grenzen en schijnt zoo langzamerhand ook tot oneen 

taal gerekend te worden. Het materiaal is van gehalte als de klinkers, de kleuren zijn 

uititekend, en tegelijkertijd geheel van dezelfde saimstelling. Het is een steen vol gloed 

en leven die de gelegenheid geeft tot bijzonder fraai metselwerk waarom zij dan ook 

voor dergelijke doeleinden gebezigd worden. De prijzen verhouden zich als volgt: 

Zeer kleurige Verblendsteenen (donker en licht) i / 40 p. mltie. 

Gele idem k » 40 » » 

Roode idem è » 40 . » 

» idem k * 2$ * » 
Ook profielsteenen worden in die kwaliteit geleverd. Inderdaad het verdient waar

deering bij alle bouwkundigen voor wie een deugdzaam materiaal alttyl w«lkom is, dat 
op die wijze de fabrikatie wordt bevorderd, waaraan de steun door toepassing niet mag 
blijven ontbreken. 

Wanneer eigen oordeel niet voldoende is, dan wenschen w^ een enkel feit te releveren, 
dat de heer Van de Loo ons mededeelde. 

Een der grootste steenfabrikanten in Duitschland waaraan de verblendsteen nog al 
eens wat gedaan wordt, verklaart onverholen rijn bewondering voor het materiaal en 
verbindt daaraan zelfs voorstellen om het fabrikaat, zooals het hier te lande vervaardigd 
wordt, ook elders gezamenlijk in praktijk te brengen, inderdaad wel de beste reclame die 
het onvermoeide streven beloond. 

WU gelooven dan ook gaarne dat de verblendsteenen spoedig algemeen zullen worden 
en menigeen gaarne zal kennis maken met het gehalte. 

Die in Amsterdam woont, vindt daartoe de gelegenheid in het gebouw der Maatschappfl 
tot Bevordering der Bouwkunst, waar in een der zalen een tafel f» opgesteld die de monsters 
byeen bevat en wie niet daartoe in de gelegenheid Is, is de fabrikant gaarne geneigd 
alle mogelijke toelichting te geven. 

http://VetblejxdstecaeaaandcQr.de
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Bij de Platen. 

O n t i r e r p v o o r e e n e U e e r en b e h u i z i n gr 

door G. N A N N I N Q A . 

Het perceel is aan de eene zijde door bebouwd terrein begrensd, de voorgevel komt 
aan de straat uit, de andere zijgevel aan den tuin. De plannen verduidelijken de indeeling 
voldoende. 

Proefaemlugren met Tnnrraste soldertngren, bewerkstelligd door de 

Ifew-Yorkiche boawpolitie. 
^̂ —̂—— 

In de laatste dagen van het jaar 1896 werden door den directeur der bouwpolitie, 

te New-York, een aantal fabrikanten van vuurvaste zolderingen uitgenoodigd, proefzolders 

— die met de werkelijk uitgevoerde nauwkeurig overeenstemden — te vervaardigen, om 

ze aan vergelijkende proefnemingen te kunnen onderwerpen. Op twee plaatsen der stad 

liet hij een aantal kamers, of juister gezegd: ovens van baksteen en ijzer oprichten, waarover 

de fabrikanten dan onder de scherpst mogelijke controle de zolderingen nauwkeurig op 

de bij .hen gebruikelijke wijze moesten aanleggen. Omtrent de met deze zolders in het 

werk gestelde proefnemingen bericht de directeur der bouwpolitie in The Engineering Record, 

ongeveer het volgende : 

>De ovens hadden een omvang, in den dag gemeten, van 3,35 M. bij 4,37 M., en 

een hoogte van 3,05 M., van het bovenste der twee roosters af tot aan den onderkant 
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der zoldering, die op de wanden rustte en het dak van den oven vormde. De wanden 

waren 0,30 M. dik en door middel van contreforten en ankerbouten versterkt. De beide 

roosters hadden een loodrechte tusschenruimte 0,35 k 0,45 M.; de lucht werd door de 

aschkolk toegevoegd. Schoorsteenen, 0,38 M. in het vierkant, bevonden zich in alle hoeken 

van den oven. De zolderingen werden gepleisterd en de onderscheidene bogen tusschen 

stalen balken gewelfd. Vloeren werden er niet gelegd; alleen de vloerbalken met tusschen-

liggende mortelvulling werd overal aangebracht. 

Van de proefnemingen werd er een gelijkvormige last van 733 kilogram per vierkanten 

meter op de middenste gewelf bogen gebracht, en daarna gedurende vijf uren een houtvuur 

op de roosters onderhouden, waarbij tijdens de laatste vier uren een temperatuur van 

nagenoeg 10940 Celsius verkregen werd. Na het verstrijken der vijf uren werd het inwendige 

IS minuten lang bespoten, onder gebruikmaking van een buis van 28,57 mM. middellijn 

en een druk van 4,22 kilogram per vierkanten meter. Vijf minuten lang werd de straal 

alleen tegen de zoldering, de overige 10 minuten daarentegen op de zoldering en de 

wanden, maar voornamelijk op laatstgenoemden, gericht. Daarna werd de bovenzijde der 

zoldering nog 5 minuten lang met een straal van geringeren druk bespoten, vervolgens 

de belasting tot 2930 kilogram per vierkanten meter verhoogd en 48 uren lang in dien 

toestand gelaten, waarmede de proefneming geëindigd was. 

De temperaturen werden vlak onder de zoldering met pneumatische pyrometers ge
meten, en door middel van metalen met bekende smeltpunten, die in hunne nabijheid 
waren aangebracht, gecontroleerd. Drie ijzeren stangen, die met schalen voorzien waren, 
bevonden zich op de bovenzijde van den belasten boog parellel met de balken. Een 
daarvan lag in het midden tusschen de balken, en een aan lederen kant daarvan ; de 
schalen op de staven werden met behulp van verrekijkers afgelezen, waardoor men de 
gemeenschappelijke doorbuiging der beide balken en van den daartusschen gelegen boog 
verkreeg." 

Het meerendeel der onderbouwen stemde in hoofdzaak met de in fig. 1—4 afge
beelde, voor de Bailey'sche zoldering vervaardigd, overeen en weken alleen in enkele 
détails of in de afmetingen eenigszins daarvan af. 

Roebling'sche zoldering (fig. 5 - 8 en fig. 13 en 14). De onderbouw voor deze 

zoldering had een 460 mM. dik mortelfundament, dat 400 mM. breed rondom de wanden 

heen lag. Deze bestonden uit steenen, waren onder de roosters 400 mM. en daarboven 

300 mM. dik, en met een netwerk omgeven, dat uit vertikale T-dragers aan de hoeken 

en boven en beneden rondom de wanden gelegde T-dragers, en verder uit een diagonaal 

verband daarvan aan elke zijde bestond. En waren twee boven elkander liggende roosters 

aangebracht, die op twee roosterruggen lagen, waardoor de aschkolk in drie deelen 

gescheiden werd. De bouw week verder van den in fig. 1—4 afgebeelde in dit opzicht 

af, dat hij gladde wanden zonder contraforten, ankers en vensters had. De dragers 

waren 250 mM. hoog, lagen bij eene wijdte in den dag tusschen de wanden van 4.57 M. 

op een afstand van 1,12 M. van elkaar af, waren dan aan 300 mM. hooge dragers bevestigd 

en door twee staven in ieder veld verbonden. De constructie der Roebling'sche zoldering 
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is de volgende : Aan de onderste flenzen der dragers hangen met circa 406 mM. tus-

schenruimte ijzeren oogen, waardoor van den eenen drager tot den anderen stalen staven 

loopen. Deze staven, die ongeveer 25 mM. onder de dragers liggen, bevatten aan den 

onderkant een vlechtwerk met mazen van 10 mM., dat door 6 mM. stalen staven op een 

afstand van omstreeks 190 mM. doorkruist wordt, en wel rechthoekig op de eerstge

noemde staven. Dit horizontale vlak dient tot bevestiging van het pleister; voor de 

mortelspecie der zoldering wordt er een tweede vlechtwerk boogvormig tusschen de 

dragers, op hunne onderste flensen rustend, aangebracht. Ook dit is met stalen staven 

van drager tot drager met ongeveer 230 mM. tusschenruimte doorkruist en bevat twee 

(of drie) met de dragers gelijkloopende staven bovenop, die tot versterking der onder

scheidene draadweefsels dienen en eene zijwaartsche verschuiving er van verhinderen 

moeien. Op dit vlechtwerk wordt de natte mortel gewoonlijk 25 mM. hooger dan de 

dragers opgebracht en vastgestampt, en na verloop van twee dagen kan de zoldering 

reeds belast worden. Bedraagt de bogenhoogte meer den 0.91 M. boven het onderste 

vlechtwerk, dan worden er verticale verbindingsstaven tusschen beiden aangebracht. 

Ten dienste der proefnemingen werd de mortel allereerst tot 20 mM. boven de drager

hoogte opgebracht, en 9 dagen later kwam een 50 mM. dikke laag daarop, waarin de 

zolderbalken rechthoekig op de T-dragers lagen. De mortel bestond uit 5 deelen asch, 2 

deelen zand, 1 deel cement en 1.35 deelen water. Een week later kwam de bovenste 

laag daarop, die uit 1 deel Aalbórg-cement, 2 deelen zand en 4 deelen asch bestond. 

Rechthoekig op de dragers en circa 400 mM. van elkander verwijderd lagen de zolder-

balken van 50 bij 75 mM. De onderzijde der zoldering kreeg allereerst een circa 12 mM. 

dikke laag van bruine mortel, en daar overheen een circa 3 mM. dikke laag witte pleister. 

Van de pleisterspecie werden twee 1 M. breede scheidsmuren verticaal op een wand ver

vaardigd, 1.22 M. daarvan verwijderd en van het rooster tot de zoldering reikend. 

32 dagen na de voltooiing der zolderingen werden de proefnemingen ten uitvoer 

gebracht. Vóór de brandproef werd het middenveld der zoldering met metselsteenen 

beladen, en wel op zoodanige wijze, dat er een last van 733 kilogram op den vierkanten 

meter kwam; de T-dragers bleven onbelast. Er vertoonde zich een doorbuiging van circa 

3 mM. Na de vijf uur lange brandproef, gedurende welken tijd de temperatuur tot op 

12600 C. steeg en de doorbuiging het cijfer van U4 mM. bereikte, bleek het gewelf in 

goeden toestand te zijn. De gebogen staven van het draadnet waren aan het gedeelte 

der zoldering verschoven, dat niet vooraf bepleisterd was geworden. Vóór en aleer er 

water op de zoldering gespoten werd, kon men duidelijk bemerken, dat al de pleister 

afgevallen en het vlechtwerk uitgebrand was, behalve in de hoeken. De mortel en de 

T-dragers waren roodgloeiend, en zelfs nadat het water er reeds eenigen tijd op gewerkt 

had, vertoonden er zich nog roode vlekken in de mortel. Uit een nauwkeurig onderzoek 

van' de mortel bleek, dat het draadvlechtsel in de ongepleisterde gedeelten volkomen 

uitgebrand was, en evenzoo daar, waar de hangende zoldering en de open ruimte eene 

beschutting vormden, met uitzondering van de hoeken. De mortel op zichzelf was noch 

door het vuur, noch door het water aangetast geworden; alleen daar, waar zij door den 
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waterstraal was getroffen, vertoonden er zich kleine beschadigingen. Den volgenden dag 

werd het middenveld met een last van 2930 kilogram per vierkanten meter belast, met 

eene «nmiddelijke doorbuiging van circa 13 mM. tengevolge had. De T-dragers vertoonden 

na afloop der proefneming een doorbuiging van 50, en 57 mM. 

De Rappsche zoldering (fig. 9—12 en 15—21) werd in een ouden kelder aangelegd, 

die voor de helft onder den beganen grond lag. Een zijmuur werd op een ouden kelder-

muur, die circa 0.45 k o 50 M. boven den grond uitstak, opgetrokken; de andere muren 

kregen een fundeering van metselsteenen, dat 0.30 k 0.45 M. diep in cementmortel gezet 

werd en zich 0.15 k 0.30 M. hoog aan beide kanten der murea verhief. Elke muur werd 

in de hoeken en op twee daartusschen gelegen plaatsen met 0.30 M. dikke contraforten 

versterkt; bovendien werden er op bijna gelijke hoogte met de zoldering een verzameling 

ankers aangebracht, die met rechtstandige steunsels tusschen de contraforten aan elkaar 

verbonden waren De muren werden tot aan de zoldering loodrecht opgetrokken, en ver

kregen in de hoogte geen uitstekenden rand; voor het overige waren zij op de wijze van 

fig. 1—4 uitgevoerd, behalve dat de beide vensters van 0.30 bij 0.45 M. ontbraken. 

De % Metropolitan-zoldering" was op soortgelijke wijze aangebracht geworden. Bij het 

optrekken der muren werd zelfgemaakte kalkmortel gebruikt. Voor roosterstaven dienden 

oude gewelftralies van plaatijzer, die met de einden op twee of drie U-vormige, reeds 

vroeger eens gebruikte roosterruggen lagen. In ieder der vier hoeken bevond zich een 

schoorsteen van 380 mM. in het vierkant en tot op eene hoogte van (.98 M. boven de 

zoldering, welke schoorsteen van boven een klep ter regeling van het trekken bezat. De 

254 mM. hooge dragers lagen op een afstand van 1.22 M. waren 4.87 M. lang en lagen 

circa 300 mM. aan eiken kant op den muur; zij waren aan hunne einden met een hoek-

ijzer stevig verbonden, dat met zijne einden met een muurgroef verbonden was; deze 

was met het staande gedeelte der twee buitenste T-dragers saamgeklonken, zooals uit 

fig. 7 duidelijk te zien is. 

De volgens dat systeem uitgevoerde zoldering bestaat uit een laag gewone metsel

steenen / fig. 9, met daartusschen liggende kleine T-ijzers g, die op de onderste flens 

der T-dragers liggen en circa 210 mM. van elkaar verwijderd zijn, zoodat de steenen 

overlangs daartusschen gelegd kunnen worden. De T-ijzers zijn in het midden en aan 

de einden met ijzeren banden verbonden, die zich over de staande gedeelten der dragers 

buigen. De sterke boog werd door een systeem van circa 20 mM. dikke verbindings

staven tusschen de dragers nog meer versterkt. Op den aldus ingerichten proef bouw 

werd een laag slakkenmortel a tot op de hoogte der dragers opgebracht, die aan het 

geheele systeem de hoofdvastheid geven moest. Deze mortel was op de navolgende 

wijze samengesteld: 1 deel cement, 7 deelen slakken, en 1.48 deel water; de mortel werd 

zeer vochtig opgedragen en licht gestampt. Dwars over de dragers werden met 16 duim 

tusschenruimte balken gelegd, die van boven 75 mM., van onderen 95 mM. breed en 

75 mM. hoog waren. De tusschenruimten werden weder met dezelfde mortel opgevuld. 

Van onderen verkreeg de zoldering een bepleistering met kalkmortel / . Ook de zijmuren 

verkregen eene ongeveer 12 mM. dikke pleisterlaag. De kleine T-staven hadden zich 
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onder het gewicht der steenen ongeveer 8 mM. in het midden doorgebogen, zoodat de 

pleisterlaag onder die dragers dikker was, welker onderste flenzen met een draadvlecht

werk ter bevestiging van de pleisterlaag voorzien waren. Ter beschutting kreeg de 

zoldering een spitsdak, dat met asphaltpapier bedekt werd. Een verdeelde last van 733 

kilogram per vierkanten meter werd twee dagen vóór de brandproef op het middenveld 

der zoldering gebracht. 

De dragers bleven onbedekt met den last, die 42 uren lang bleef liggen, waarna 

zich eene doorbuiging van 1.87 mM. vertoonde. Bij de brandproef werd de hitte in het 

eerste half uur op 10800 C. gebracht. De grootste doorbuiging bedroeg 6 3 mM., toen 

de brandproef was afgeloopen. Alvorens het water op de zoldering gebracht werd, waren 

er zes of zeven T-stangen omstreeks 25 mM. gezakt, maar geen van allen waren zij naar 

beneden gevallen. Aan den onderkant schenen zij allen onbeschadigd te zijn, maar al 

de pleister was er afgevallen, behalve in de hoeken en in het vlechtwerk onder de dragers ; 

de onder het vlechtwerk liggende was afgevallen, en dit gedeeltelijk uitgebrand. 

Het water werd onder een druk van 4.22 kilogram per vierk. cM. op de zoldering 

gespoten. Na verloop van een krartier werd de druk tot 2.11 kilogram per vierk. cM. 

verminderd en 7 minuten volgehouden, waarbij het water in het binnengedeelte en tege 

lijkertijd op het dek met een drukking van 0.70 kilogram per vierk. cM. gespoten werd. 

(Slot volgt.) 

P r e m i e t r e k k i i i g . 

Wij kunnen de uitslag der premietrekking vermelden. Doordien onder de opgegevenen 

enkele opgaven moesten geroyeerd worden door wanbetaling, waardoor natuurlijk het 

premiebewijs voor die nummers vervalt, zijn wij genoodzaakt geweest het getal der 

nummers te brengen op 308 De adhft boven de driehonderd vervangen de uitgevallen 

nummers, waardoor de deelnemers op 300 blijven bepaald. 

De Premiën zijn gevallen als volgt : 

Op No. 164 Ameublement. 

Op No. 62, 20, 152, 268, 103, 256, 33, 259, 124, 195, 63, 231, 223, 107, 306, 207, 

9, 8, 201, 284, 76, 234, 241, 91, 68 

ieder een jaargang ingebonden >Onze Tijd.« 

Op No. 307, 145, 264, 286, 69, 180, 255, 160, 190, 150 

ieder een jaargang ingebonden »Geïll. Bladen (in 2 deelen.) 

Op No. 251, 78, 7, 60 102, 188, 27, 278, 82, 6 

ieder een jaargang Decoratie-motieven. 

Op No. 222, 227, 199, 96, 17, 48 204, 243, 263, 148, 208, 112, 302, 219, 

ieder veertien platen der Auswahl uitgave. 

De houders van deze nummers worden verzocht zich bekend te maken door inzending 

van hun aandeel vóór 15 April 1898. 
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I n h u l d l g l u g B f e e s t e n t e ' s -G r a r e n h a g e . 

^ . r r , ^ 0P V00,dra0ht ^ ^ V*™™*™*™** - het Doofdco.ni.é vo.r de aan-
staanue .nhaM^ngsfeest n te 's Oravenhage, in verband . e t het door de Jury. be.-taande uit de UU Jhr Mr 
V ^ o , e Stuers ^oorzUter, A. Leco.te. A. van De.den, Joh. Mu.era Jr. en Pau. du Kien ( W - . r ) ^ 

v H 3 ' r " 8 antW00rden, iD8ek0men 0P " Uitge8ChreVeD ™*™*** — Straatveraieriog 1 de volgende (14) bekroningen toegekend ' 

Ontwerp A (Wagenbrug): Een prös van f UO. - aan het .notto „Frederik Hendrik" eene premie van f 40 -
aan het motto „"elkom." 

Ontwerp B (Bosöhbrng): Onder nadere goedkeuring van HB. inzenden, een prös van f 100.- ,e verdeelen 
onder de merken „Heraldieke LeenW en „Nederlandsche vlag." Voor dit ontwerp i8 geen premie toegekend. 

Ontwerp C (Hoogstraat): Ken pr«B van t 126.- toegestaan aan het mot.o „Oranjevlag". en een premie van 
30,— aan bet motto Bagius. 

motto" W"!P D" ( P a r k 8 , r a a t ) : ^ P rÖ8 ^ ' 1 2 6 - ~ ^ ^ m 0 t t 0 ^ ^ ^ e e n ^ ^ - f 3 0 - - ^ t 

JXC^*™''' GeeD ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^^ Vanf30- - »« - « o 
Ontwerp F (Veenkade): Geen bekroningen toegekend. 

aan he t t e rk ! H ^ b b , 1 H e e r e a h U i 8 ) : ^ ^ f ' ^ " ^ ^ ^ " H u W e " ^ ^ P - ^ van f 2 6 -

Ontwerp H (enkel Heereuhnis): Een prfls van f 50— aan het motto H»-

Ontwerp 1 (Heerenhuis of Boven- en Benedenhni.): Een prüs van f 5 0 . - aan het merk q„adraat (geteekend 
Ontwerp K (S.erpoortie): Een Prös van f 5 0 . - aan het ontwerp, gemerkt: ,Wea p" ge tee ld ) . 

het ZZTzvan Hde r : : ^ j e 8 in de Maandag "•8ehouden ̂ '^^ ™ ** y™^™^ V!ia 
het Hoofdeomlté voor de Inhuldigingsleesten in 1898 zfln gebleken de inzenders te zfln van-

A Motto „Predenk Hendrik", E. Oaron, te 'saravenhage. 

, Motto „Welkom", Joh. J. Gtort Jr., te Rotterdam. 

B Merk „Heraldieke Leeuw", (ongeopend). 

„ Merk „Nederlandsche vlag", (ongeopend). 

0 Motto „Oranjevlag", A. Schadee. te 's-Qravenhage. 

„ Motto „Hagius", J. M. Kippel en T. H. van Cina, te idem. 

D Motto „Residentie", Anton J. Sanders, en H. J. N. Kleinbentink, te idem. 

„ Motto „W", idem idem, te idem. 

E Motto „Inhuldiging", idem idem, te idem. 

G Motto „Hulde", P. Springer, te Amsterdam. 

„ Merk „H»", Paul J. De Jongh, te idem 

H Motto „H0", idem, te idem. 

1 Merk „Quadraat", (geteekend), Tj. Hommes, te Sneek. 

K Merk „Wesp", J. J. Roelofsen, te VQravenhage. 
la het geheel waren voor de 10 diverse prBsvragen UI ontwerpen ingekomen met 286 teekénlngen. 

K r o n i n g g - v e r g i e r i n g e n . 

Joor de versieringen op de St. Anthonie.bree.tr.at te Amsterdam heeft de commissie de eerste prÜ8 toegekend 
« n den heer Arnold Keüzer te Amsterdam, de tweede aan den heer Bernard Hol.boer te Arnhem. 



LCRps^lJDJTll] 

kiieineciioi der Bouwtakken 
F O T - ^ I T H YAK p . pSSBMAN. ^ M S T . 

AH. D P l a t 5 
iC Jsapffjirifl' {M 

i n 



Bij de Flaten. 

S c h o o l g e b o u w t e G r o n i n g e n . 

Wij ontvingen van den Heer K. Siekman Azn. ter opname de teekening van het 

schoolgebouw te Groningen, waarvan de plaat de plannen en voorgevel.te zien geeft. 

Proefnemingen met Tunryaste zolderingen, bewerkstelligd door de 
New-Torksche bonwpolltle. 

(V e rv o Ig.) 

Het bleek nu, dat er uit het middenveld 25 steenen gesprongen, gescheurd of weggevallen 

waren en evenzoo 11 aan den eenen en 2 aan den anderen kant. Eenigen der kleine 

T-stangen waren aanmerkelijk gezakt. Kort vóór het bespuiten was de zoldering nog bijna 

volkomen onbeschadigd bevonden. Bij de belastingproef werd er een gewicht van 2930 

kilogram per vierkanten meter op zoodanige wijze opgebracht, dat de dragers vrij bleven; 

na verloop van 48 uren vertoonde er zich een doorbuiging van het gewelf van 8 mM. 

Fig. 9—12 stellen de Rappsche zoldering, en fig. 15—21 de verdeeling der dragers voor. 

De Thomsoiische zoldering is met den daarvoor opgetrokken onderbouw in fig. 32—26 

afgebeeld. De 150 mM. hooge dragers lagen 1,07 M. van elkander verwijderd over een 

ruimte van 3,35 M. breedte in den dag en verder door 19 mM. dikke staven met elkaar 

verbonden. Zij lagen met behulp van ijzeren platen op de wanden en waren aan de 

einden voorzien van hoekijzers, die met de buitenste dragers verbonden waren. De mortel 

bestond uit 6 deelen kool, 35 deelen gewasschen en gezeefd zand en 1 deel cement. De 
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zolderbalken waren 30 bij 150 mM. en lagen op 0,53 M. onderlingen afstand in eene 

mengeling van J deelen zand en 1 deel cement. De tusschenruimten werden met asch-

tnortel, bestaande uit 6 deelen asch, 2^ deelen zand en 1 deel cement, aangevuld. Drie 

verschillende soorten van pleister werden 12—16 mM. dik op de drie bogen aangebracht. 

Verscheidene andere pleisterlagen kregen de met vlechtwerk bekleede onderste flenzen 

der dragers. 

De verkregen hoogste temperatuur' was 12320 C. en de grootste doorbuiging 45 mM. 

Na afloop der brandproef bleek het, dat de verbindingsstangen der dragers en deze zelf 

gedeeltelijk blootgelegd waren. De beschadigingen van den mortel schenen slechts door 

de kracht der waterstraal ontstaan te zijn. De belastingproef met een gewicht van 2930 

kilogram per vierkanten meter, dat behoudens vrijlating der dragers op het middenveld 

gebracht werd en 42 uren liggen bleef, veroorzaakte eene doorbuiging van den boog van. 

9,6 mM. De dragers hadden een doorbuiging van o, 11 en 16 mM. 

De M' Cabesche zoldering is in fig. 34—40 afgebeeld. De wanden werden door dragers 

versterkt. Vier hoekpijlers, 203 mM. hooge en 4.27 M. lange T-ijzers, werden aan hun 

einde door 3,35 M. lange en 305 mM. breede, respectievelijk 4,57 M. lange en 203 mM. 

brecde plaatijzers verbonden, waarop de dragers lagen. De hoekpijlers rustten op platen 

van 305 bij 305 bij 25 mM. en waren onderling door 152 mM. hooge en 3,35 M., resp. 4,57 M. 

lange T-ijzers verbonden. De mortel was goede kalkmortel. Er werden verder twee 

roosters ingebouwd. De vier 254 mM. hooge zolderingdragers lagen op 1,22 M. afstand 

van elkaar; de beide buitensten waren 4,57 M. lang en door hoekijzers stevig met de 

hoekpilasters verbonden; de binnensten — 4,72 M. lang — rustten op de plaatijzers, die 

de hoekpilasters met elkander verbonden. De dragers hielden de M'Cabesche blokken, en 

op hunne onderste flenzen lagen, op 0,81 M. afstands uit elkaar gelegd, T-ijzers. In de 

aldus ontstane rechthoeken werden drie M'Cabesche vuurvaste blokken zoodanig ingevoegd, 

dat zij een vlakken boog vormden. Daarop kwam tot aan de hoogte der blokken eene 

vulling van losse asch, en daarop mortel tot op de hoogte der dragers, bestaande uit 4 

deelen asch, 2 deelen zand en 1 deel cement. 

Zolderbalken, 75 bij 100 mM. dik en 0.45 M. van elkander verwijderd, werden op 

de dragers en rechthoekig ten opzichte van dezen gelegd, en de tusschenruimten met 

mortel opgevuld. De bogenblokken staken 75 mM. onder de onderste flens der dragers 

uit, die niet gepleisterd werden. De muren kregen een 16 mM. dikke pleisterlaag van 

bruine mortel. Vóór de brandproef werd het midddenveld met "733 kilogram per vierkante 

meter belast, waarbij eene doorbuiging van 0.5 mM. werd waargenomen. De hoogste 

temperatuur was 1274° C, en de grootste doorbuiging 8.76 mM. Belangrijke scheuren 

tusschen de blokken vertoonden er zich niet, hoewel bij de bespuiting van de zoldering 

uit de hoogte er een weinig water doorkwam. Alleen onder de flenzen der dragers en 

T-ijzers vertoonden er zich scheuren; maar de blokken hadden hier ook slechts eene 

dikte van 75 mM. Vijf blokken hadden gaten, waardoor de bovenste mortel te zien was 

en welker as parallel met het ter halve hoogte blootliggende Tijzer was. In een anderen 

boog was de mortel voor het grootste gedeelte van de stecnen losgespoeld. De houten 
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vloerbalken waren onbeschadigd gebleven. De belasting van den middensten boog met 

2930 kilogram per vierkanten meter duurde 48 uur en veroorzaakte eene doorbuiging 

van 7.5 mM. {Wordt vervolgd). 

D o e l m a t i g e a f m e t i n g e n T O O T trappen. 

De opvatting, dat de gemakkelijkheid van een trap binnen zekere grenzen toeneemt 

met het kleiner worden van de optrede en het grooter worden van de aantrede kan niet 

voor alle gevallen als juist worden aangenomen. Veeleer ware het aan te bevelen om 

de aantrede (breedte, of juister gezegd, diepte van de trap) als gegeven aan te nemen, 

daar de eisch ons aan den voet een gemakkelijke en zekere steun te geven als vaststaand 

moet worden aangenomen De meermalen gebruikte formule 2 h -|- b = s waarin h 

de optrede, b de aantrede zonder overstek en s de lengte van de trede (dus breedte van 

de trap) voorstelt is niet geheel juist. In het algemeen is s bekend d. i. voor elk bepaald 

geval afhankelijk van de plaatselijke gesteldheid, terwijl, volgens het bovenstaande, ook 

b bekend is en wel in die mate dat deze afmeting alleen varieert met de bestemming 

van de trap. In kazernes en andere localitoiten alleen door mannen gebruikt moet zij op 

27 cM. gesteld worden, in scholen voor kinderen beneden 16 jaren op 

21 cM. In de practijk zal nu de formule: 

21/, h + b = s 

blijken veel beter te voldoen dan de bovenstaande. Voor kazernes enz. krijgt men 

dan bijv.: 
27 h 4- 27 = 69; h = 69—27 = l8 cM. 

2 , / 3 

Voor scholen van jongere kinderen daarentegen : 
21/, h + 21 = 56; h — 56—21 = 15 cM. 

2l/, 
De afmetingen van de trappen worden dus: 

voor kazernes en dergel. optrede 18 cM.; aantrede met overstek 30 k 32 cM.; 

breedte 69 cM.; 
voor scholen enz.: optrede 15 cM.; aantrede met overstek 24 k 26 cM.; breedte 56 cM. 

voor woningen neemt men voor b en s waarden, die tusschen de hier genomen 

gelegen zijn en berekent daaruit h. 

B n r g e r t r o o n l i u i B met s c h i l d e r s - a t e l t e r . 

De verschillende tekstfiguren geven volledig terug de iarichting en gevel van een 

burgerwoonhuis, tevens schilders-atelier, aan de Pieter Bothstraat te 's Gravenhage, 

gebouwd in 1895 naarde plannen van den bouwmeester Chs. Steffens Jzö. 
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A m g t e r d a m B c h e b e a r s t o e s t s u d e n . 

De Amsterdamsche beurs brengt de gemoederen weder in beweging. Overal in het 

leger der bouwkundigen heerscht groote agitatie. De beurs heeft op allerlei wijze door 

zijn verblijf aanstootelijk geweest. De oude was een steenklomp, en nu voegt het men 

zegt er aan toe, dat het de nieuwe ook zal zijn. Enkele kunstcelibriteiten buigen er vol 

demoed voor ter aarde, an

deren zijn er over verwon

derd dat Berlage's schep

pend genie zoo iets heeft 

kunnen denken, iets waarin 

alles aanwezig is, behalve 

schoonheidszin. Zoo strijden 

de meeningen verdeeld met 

elkander. Veth vond het 

een ideaal en De Kruyff rilt 

er van. Wij voor ons ge-

looven, dat het zaakje zal 

blijven zooals het is. B. en 

W.en de geheele raad hebben 

genoeg van de beurs gehad 

en verlangen een einde, dat 

hoopt men op die wijze te 

bereiken, al wordt er dan 

ook het gouden kalf niet 

mede ingehaald. 

Zooals de zaak nu staat is zij te ver om den architect tot wijzigen op te roepen. Wij weten 

eenmaal dat de opinies op architectonisch gebied nog al eens hemelbreed verschillen en 

nu gaat het toch moeielijk aan, om nu de bestekken al nagenoeg gereed zijn, te zeggen 

bouwmeester wijzig uw plan dat de goedkeuring van uwe kunstbroeders niet wegdraagt. 

Dat had moeten gebeuren in den aanvang. Burgemeester en Wethouders hadden de 

schetsen van het ontwerp moeten publiceeren, was er dan een redelijke storm tegen 

losgebroken, de bouwmeester zou niet van dien aard zijn om aan het billijke te voldoen. 

Dat is verzuimd, en wat nu de patroon die rekenschap verschuldigd is verwaarloosd heeft, 

mag niet neer komen op het hoofd van den bouwmeester, die nu eenmaal zijne eigen

aardige inzichten heeft. Wij zeggen het gul weg 't zou onredelijk zijn nu nog tot wijziging 

over te gaan H is nu eenmaal te laat. Dat wij ons dat te laat betreuren zullen, 't is niet 

anders, en men behoeft al zeer weinig aan de profeteerkunst gedaan te hebben, om te 

kunnen voorspellen dat dat gebeurt, dat Amsterdam eenmaal het bejammeren sal, in die 

grove fout vervallen te zijn. Doch voor het oogeublik ga alles zijn geregelden gang. Dat 
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echter de opinies zeer verschillen laten voldoende de beide hieronder volgende uittreksels 

zien. In de Nienwe Rotterdammer courant zegt de Heer A. Pit, onder-directeur van het 

Ned. Museum voor Geschiedenis en Kunst ongeveer het volgende: 
Aan het Beursgebouw is alleen daar natuursteen, waar het dringend noodzakelijk werd. Zoo, langs de gevels, 

een plint van hardsteen ter hoogte slechts van 50 cM., uitsluitend dus ter bescherming tegen vuil en slijk. De ramen 

zijn niet omlijst, maar hebben alleen de bovenposten en kozijnen van zaadsteen, omdat de architect ze recht wenschte 

af te dekken en de flauw gebogen lijn eener baksteenen afdekking wenschte te vermijden. Aan den voorgevel, waar 

drie ruime poorten toegang tot het gebouw geven, zijn de muren bij de doorgangen afgerond en, ter bescherming, 

van natuursteen; van natuursteen ook de aanzettingsteenen en sluitsteenen, de bogen echter wederom van baksteen. 

De ramen van behoorlijke afmetingen, op flinke afstanden van elkaar aangebracht, waar die voor de verlichting 

noodig waren, zijn 44 cM. diep in het stoere metselwerk gevat, een metselwerk niet gelardeerd door zandsteen, 

zuiver van eenig mozaïkwerk. 

En zoo heeft Berlage het gewaagd aan het Damrak een 140 langen gevel op te trekken, geheel vlak zonder 

vooruitstekende balkons, torentjes, portieken, ingangen of anderszins, -zonder eenige versieringen en relief, en is hij 

er mijns inziens, in geslaagd, dezen gevel, het stoutste stuk van zijn schepping, ook tot het mooiste gedeelte er van 

te maken : en zulks alleen door den krachtigen eenvoud en de zuivere verhoudingen. 

Aan de Damzijde is die gevel, waarachter zich achtereenvolgens de lokalen van goederenbeurs, schippersbeurs 

en graanbeurs met de zich daarboven bevindende kantoorlokalen uitstrekken, allereerst begrensd door een vierkanten 

massieven klokkentoren, waarin tevens de lift verborgen is, en, aan den kant van het Centraalstation, door een klein 

paviljoen, afgedekt door een eenvoudig spits toeloopend pannendak. In het midden wordt de rechte kroonlijst, 

overigens alleen opgevroolijkt door een serie dakvensters, gebroken door eene kleine verheffing, geflankeerd door 

twee lage vierkante, stompe torens, waarin zich waterreservoirs bevinden. Door deze accentuatie van het profiel wordt 

de ingang van schippers- en graanbeurs aangegeven. 

In den voorgevel ter breedte van 36 meter, rechts van den klokkentoren wordt de ingang, bestaande uit die 

poortdoorgangen, eveneens sterk aangegeven door het profiel van het geheel vlakke metselwerk. — Boven de drie 

poorten is een portiek met boogopeningen aangebracht, terwijl een kolossaal raam, wederom met rechte bovenposten, 

onder het driehoekig fronton, aan den soberen en ernstigen gevel leven geeft. Dit hoofdmoment wordt aan weers-

ziiden geïsoleerd door de muurvlakken, uiterst spaarzaam van kleine ramen, ongelijkmatig, voorzien, waaruit dan, 

zooals gezegd, links de toren groeit, terwijl jechls eene kleine muurverheffing, waarachter trappenhuis, dit geheel 

afsluit. Als versiering zullen hier worden aangebracht vier beelden, één makende met het muurvlak, als waren zij 

ter plaatse daarop gehouwen, nauwelijks vooruitspringende en door geringe consoles gedragen. 

De achtergevel met toegangen tot effectenbeurs, dienstgebouwen en kantoren, heeft zeker niet het belangwek

kende van den voorgevel, doch heeft iets zeer schilderachtigs door de gebroken lijn van lager gelegen terras naast 

het hoog opgetrokken zaakrijke dienstgebouw, met smallere woonhuisramen, begrensd door zijn lage hoektorens, 

met puntige pannendaken afgedekt. Het kleine steenen telefoontorentje, aardig van vinding, dat verderop aan den 

gevel parallel aan de Warmoesstraat zich verheft, domineert dit effect. 

Vóór den gevel, aan de andere zijde van den rijweg, voeren breede trappen naar het water. 

Krachtig en rustig, een doeltreffend stuk architectuur, met sterk sprekende, maar hoogst eenvoudige profielen 

prettig doende door echt Hollandsche baksteen-constructie, opgevroolijkt door de hier en daar te voorschijn tredende 

hel gekleurde pannendaken, zal het Beursgebouw ook in zijn omgeving passen. De toren, die flink het gebpuw 

domineert, zal, wanneer men van den Damkant komt, geenszins afbreuk doen aan den fraaien toren van de Oude 

Kerk. Integendeel, deze zal zich volkomen in zijn eigenaardig karakter blijven handhaven. En ook het Centraal

station, waarvan het hoofdgebouw het Damrak afsluit, zal blijven getuigen van een eigen streven, een eigen recht 

van bestaan, evenals de huizen langs het Damrak met hun drukke eigenwijze geveltjes die met krachtig individua

lisme spreken. 

De architect P. P. Laarman die inderdaad zeer gemotiveerd tegen den beursbouw 

optreedt, waarschuwt ten sterkste tegen de uitvoering en daar hij met het model kennis 

maakte geeft hij in korte en sterke vormen daarover zijn gevoelen te kennen zeggende : 
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Het model toch geeft meer den waren indruk zooals het Beursgebouw zich vertoonen zal in de natmr, waar 

alle nietige détails wegvallen en hoe het op het smalle terrein als «sta in den weg" is daarheen gesmeten. 

Denkt u een steenkolossus, ter lengte van 140 meter, gelijk aan de dubbele lengte van hét-Paleis doch zéér 

veel lager, een steenklomp zoo vlak als de vlakste schutting, van roodachtig grauwen door aanslag van rook en 

riolen zwart geworden baksteen, doorzeefd met een heilloos aantal venstertjes, armoedig van vorm en afmeting, 

zooals men die in de zeer nederige huisjes in de Pijp aantreft; verder zeer karig hier en daar opgeluisterd door een 

wapen, een waterafvoerbuis, een privaat-raampje, een of ander gedrochtje en een beeld. Alle oude kennissen! 

Ook de Heer de Kruyff laat zich in dien geest uit. Geheel verschillend met beiden 

is het advies van den bouwmeester W. Kronhout Czn , die de nieuwe richting volgende 

daarnaar zijne inzichten baseert. 

Kan het onder die omstandigheden anders dan dat de raad van Amsterdam zal 

besluiten de zaak te laten zooals die is, en dan zal de toekomst oordeelen of de voor

standers der idealistische richting dan wel zij, die hunne zienswijze op praktijk en ervaring 

baseren, gelijk hebben. Berlage's ontwerp dat onredelijk is om nu af te breken nu het 

zoover gekomen is, een feit dat B. en W. hadden moeten voorkomen, zal verwezenlijkt 

worden zooals het gereed staat, op het oogenblik is terugkeer feitelijk onmogelijk'. 

PRIJSVRAGEN. 
A l k m a a r s c b e B u l t e n s o c i ë t e l t . 

De Jury van beooideeling, bestaande uit de heeren H. J. de Groot, G. Looman en G. N. Itz, heeft na twee 

schiftingen, de ontwerpen met de motto's: „Sisyphuswerk», „Schets", „Ars longa", „AlcmariaVictrix», „Soos" (doortrek) 

„Simplicismus", aan een ernstig en nauwkeurig onderzoek onderworpen. 

Omtrent deze ontwerpen volgen hier eenige opmerkingen: 

Sisyphuswerk". Dit plan is zeer eenvoudig en zou met eenige wijzigingen voor de bouwsom zijn uit te voeren; 

te betreuren is het dat de ontwerper, ter wille van het terras aan den voorgevel, den plattegrond door het inbrengen 

van trappen en privaten daaronder, bedorven heeft: ook is de Jury van meening, dat de afzonderlijk staande privaten 

en urinoirs ongunstig gelegen zijn. Het buffet kon voor de bediening gemakkelijker liggen. De gevels zijn voor 

een sociëteitsgebouw te midden van hoog geboomte en in boschrijke omgeving wel wat nuchter van opvatting, zondei 

overstek zijn de goten op de muren gelegd, wat uit een constructief oogpunt niet aan te bevelen is. Van de verandas' 

zijn de einden dichtgemetseld, wat geen aanbeveling kan genoemd worden. Het teekenwerk is verdienstelijk. 

Schets". De plattegrond van dit ontwerp kon wel eenvoudiger opgevat zijn, aan portalen en entrée's Is te veel 

ruimte opgeofferd, waardoor het plan onnoodig te duur wordt; een tweede urinoir was bepaald onnoodig. Het is 

niet wenschelijk dat de veranda's tegen het gebouw in zakgoten afwateren, de veranda's zijn door de geconstrueerde 

ijzeren liggers noodeloos duur gemaakt, ook zijn de ijzerverbindingen aan bedenking onderhevig De gevels zijn 

handig geteekend. zonder veel architectonische waarde; met de door de Jury aan te geven bezuinigingen zou waar

schijnlijk de bouwsom niet overschreden worden. 

„Ars longa". De plattegrond bevat veel goeds, de vestibule, waarboven een toren, verhoogt niet alleen de 

kosten, maar wordt geheel onnoodig geacht. De damesprivaten zijn minder goed gelegen, de gotenconstructie kan 

geen oplossing genoemd worden, de binnen-ordonnantie is niet gelukkig, de gevels zijn niet zonder karakter en ver

dienstelijk geteekend; waarschijnlijk zou door het vervallen van vestibule en toren het plan voor de bouwsom zijn 

uit te voeren, hoewel de raming zeer laag kan genoemd worden. 

„Alcmaria Viotrix". De plattegronden zijn niet onverdienstelijk, hoewel kelder en w. c. bedienden geheel ver

keerd liggen, de urinoir* zijn slecht ingericht, de bezoekers zijn bij geopende deuren van uit zaal en veranda te zien. 

De zolder met moer- en kinderbalken maakt het plan onnoodig duur en daarbij is de zolder niet te bereiken. Het 

teekenwerk is van oen vaardige hand, waardoor het ontwerp de aandacht trekt. Gevels en veranda's hebbtn goede 
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verhoudingen. De begroeting is onvoldoende gespecificeerd: door het aanbrengen van aanzienlijke bezuiniging van 

het geheel zou het ontwerp kans hebben voor de som uitgevoerd ie kuuuen worden. 

„Soos" (doortrek). De plattegrond bevat zeer veel goeds, daaraan zijn echter ongevraagde vertrekken toegevoegd, 

waardoor het plan onnoodig te duur wordt. Hoewel de bedienden het buffet goed kunnen bereiken eu verlaten, is 

de inrichting van het buffet en meer bepaald de plaats van afgifte onvoldoende. De veranda's zijn goed van vorm 

en constructie en eenvoudig van opvatting. De kap over het gebouw eischt uit een constructief oogpunt wijziging. 

De gevels zijn min of meer oorspronkelijk van opvatting en hebben daardoor verdienste. Wij zouden hen liever 

voor een ontspanningsoord in een landelijke en boschrijke omgeving gedacht zien, dan in de onmiddelijke nabijheid 

van een stad. Met betrekkelijk geringe wijziging en vereenvoudiging van den plattegrond zou het plan voor den 

prijs zijn uit te voeren. Het teekenwèrk is niet onverdienstelijk. 

„Simplicismus". De plattegrond is zeer eenvoudig en geeft eene goede oplossing; alhoewel een bergplaats niet 

afzonderlijk is aangegeven, is blijkens de memorie van toelichting in verband met het buffet daarin voldoende voor-

zien. Het buffet voldoet aan de gestelde eischen, doch zou bij mogelijke uitvoering met geringe wijziging, naar het 

oordeel der Jury, nog eenvoudiger ingericht kunnen worden. De opengewerkte kap boven de zaal is goed van op

vatting, ook al is hier en daar tegen een goede constructie gezondigd.- De ruimte is voor zes urinoirs te klein drie 

of vier is trouwen, ook voldoeode. Daar de ontwerper keus laat tusschen een plat- of schilddak boven de uitbouwen, 

zou de Jury het platte dak met licht- en luchtkokers aanbevelen, omdat daardoor zakgoten vermeden worden. 

De gevels van. het hoofdgebouw zijn door hun eenvoud verdienstelijk van opvatting, terwijl voor voldoende 

afwisseling is gezorgd. Het toepassen van baksteen in twee afmetingen, zooals de ontwerper zich dat blijkens de 

memorie van toelichting voorstelt, verdient geen aanbeveling. De varanda's zijn zeer eenvoudig van opvatting, 

erwijl de constructie wel wat te wenschen laat, de metalen achterwand komt ons minder wenschelijk voor. Het 

plan is voor den prijs uit te voeren, terwijl de mogelijkheid niet is uitgesloten om meer aan de veranda's ten koste 

te leggen. 

Onze beschouwingen resumeerende, komen wij tot het resultaat dat de prijs moet toegekend worden aan het 

ontwerp onder het motto .Simplicismus" en de premie aan dat onder het motto «Soos. (doortrek). 

Den inzenders van de motto's: „Celui qui pense est Ie vainqueur", „Mio Conts", „L'union fait la force", Salut 

in gekleurden cirkel» en „Sociteit" wordt beleefd verzocht hun correspondemie-adres alsnog te willen opgeven aan 

den heer D. J. Bosman, Langestraat, Alkmaar. 

P r e m l e t r e k k l n g . 
Terwijl wij verwijzen, naar hetgeen over de premtetrekking in dit (zie annonces) en 

vorig nummer is meegedeeld, kunnen wij hieromtrent nader berichten dat de hoofdprijs 
E i k e n h o u t e n A m e u b l e m e n t is ten deel gevallen aan den Heer J. L1JDSMAN, 
Architect te lireda. 

De nieuwe Premietrekking die wij nu aanvangen loopt over 150 d e e l n e m e r s . 
Alleen een ieder onzer inteekenaren die ons een inteekenaar opgeeft, verkrijgt daardoor 
het recht tot deelname. 

De premiën zijn : 

Eén premie. Schilderij in vergulde lijst. Het Parijsche leven door B. Galofre. 

Grootte op de lijst gemeten 1.07 x 1.25 M. 

Tien premiën. Een jaargang ingebonden der uitgave »Onze Tijd.« 

Vijf premiën. Een jaargang der uitgave »Decoratie motieven.» 

Tien premiën. Veertien platen der Auswahl uitgave. 

Een ieder zorge door zamenwerking dat het aantal spoedig voltallig zij. 
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Bij de Platen. 

O n t w e r p v o o r « e n e T l l l a 

door M. E. VEUGELERS. 

Een uitmuntend geheel vormen plannen en gevel van de villa, die op de plaat is 

voorgesteld. Alhoewel hoekig van indeeling, behield de ontwerper voor ieder vertrek 

een regelmatige verhouding, waardoor de plannen zeer geriefelijk zijn. Die sprongen 

geven aan de gevels groote afwisseling, en zijn die gevels tot in alle deelen zeer correct 

behandeld. Het renvooi wijst de bestemming der planverdeeling aan. 

IMinrziimc bedekking Tan liout, dat aan de buitenlucht Is blootgesteld. 

Tot het bedekken van latwerk, het houtwerk in tuinen, broeikassen e tc , wordt het 

volgende eenvoudige middel, ter vervanging van verf aanbevolen. Men neemt versche, 

goed gesloten bewaarde cement van de beste qualiteit en mengt die met melk op een 

steen aan evenals olieverf. De verf moet de dikte van gewone olieverf hebben. Het hout 

dat ermede bestreken wordt, mag niet glad geschaafd, maar moet ruw zijn (bezaagd). 

Twee a driemalen aldus bestrijken van het hout beschut het hout niet alleen tegen de 

inwerking van de atmosfeer maar maakt het ook brandvrij. Het te bestrijken hout moet 

goed droog zijn. 
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Be n i e n n e k l o k k e s t o e l Tan den ü l m e r Dom. 

De wereldberoemde domkerk te Ulm zal weldra een nieuwen klokkestoel bekomen. 

Aan een daarover in de »Wurtemburger Vereeniging voor Bouwkunde" te Stuttgart 

gehouden vooruj ht op n December des vorigen jaars ontleenen wij hier het volgende: 

De vorige houten klokkestoel, die tot ondersteuning van 6 klokken diende, is gebouwd 

in het jaar 1626. Deze klokken hangen op eene hoogte van 60 meter boven het grond

vlak van den dom. De eigenlijke stoel bestaat uit 4 draagwanden van ongelijke lengte 

en van 4.5 meter hoogte, die in de dwars en langsrichtiug geschoord zijn. De bodem 

waarop de klokkestoel staat, rust niet op de buitenmuren van den toren, maar steunt 

door-middel van bokken van 11,6 meter hoogte op den zoogenaamden steenen vloer, 

die — i^ts hooger dan het kerkschip — op 44.3 meter boven het grondvlak der kerk 

gelegen is. De horizontale krachten, die door het luiden der klokken teweeggebracht worden, 

oefenen dientengevolge eerst op deze hoogte hunnen invloed op de buitenmuren van 

den toren. De ondersteunde bokken bestaan uit sterke, schuinstaande schoren, die op 

krachtige wijze de horizontale krachten overbrengen; deze treffen de balke.i van den 

benedengrond eerst in de nabijheid der steenen dorpels zoodat de vloer door het gewicht 

der klokken slechts in geringe mate belast is. De vloer is uit verscheidene balklagen 

boven elkander van zeer sterke houtsoorten geconstrueerd, die door middel van schoren 

op de buitenmuren gesteund worden. Om de klokken en andere voorwerpen naar het 

bovengedeelte van den toren te kunnen overbrengen, zijn er in het midden der vloeren 

openingen van 2 D meter wijdte uitgespaard. 

Aangezien er eene algeheele en afdoende herstelling noodig was, besloot men tot 
eene verbouwing van den klokkestoel over te gaan. Deze moet nu, volgens het neven-
staande plan van prof. Laissle, van ijzer vervaardigd worden. 

Aanvankelijk was men voornemens, den klokkestoel uit twee deelen saam te stellen, 
zoodat het luiden op den toren gedurende de verbouwing niet gestaakt zou behoeven te' 
worden. Maar al spoedig bleek de onmogelijkheid van de halfzijdsche uitvoering der 
vloeren, en daarom besloot men het werk in eens door uit te voeren, waarbij het luiden 
beperkt werd tot één klok, die tijdelijk op een gedeelte van den vroegeren klokkestoel 
op het domplein geplaatst is. 

De ijzeren constructie bestaat in hoofdzaak uit 4 bokken, die op den benedengrond 

hun vasten dorpel hebben en niet door horizontaal werkende krachten verschoven kunnen 

worden, — uit den bovengrond, die rondom los is van het metselwerk der torenmuren,— 

en uit den klokkestoel met 4 draagwanden. De constructie is geheel volgens het systeem 

der vroegere houtconstructie behandeld, die volkomen en in alle opzichten aan het doel 

beantwoord heeft. De op de bokken (steigers) rustende benedengrond bestaat uit 4 op 

afstanden van 2.6 k 3.2 M. liggende hoofdbalken, die als kistbalken gevormd zijn, om 

de schoren der bokken gemakkelijker te kunnen bevestigen. De balken worden, met hqt 

oog op het verticale transport door den toren, in drie deelen bewerkt. Daarop liggen 
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I-ijzers op 0.84 Meter afstand van elkaar; de tusschenruimte is met betonbogen aangevuld. 

Tot bedekking bezigt men tegeltjes. Het zijwaartsche verval van den vloer bedraagt 

4 pCt. en is daardoor verkregen, dat de hoofdbalken in het midden 1 M. en aan de 

einden 0.76 hoogte hebben bekomen. De hoogte van den benedenvloer op het laagste 

punt bedraagt 44,3 M. boven het grondvlak der kerk. 

Voor den benedenvloer is een toevallige last van 500 kilogram per vierkanten Meter 

aangenomen; ook is er eene belasting van 5000 kilogram (zwaarste klok) op een wille

keurige plaats als maatstaf gebezigd. De binnenwaartsche wijdte van den toren bedraagt 

13,6 M. De steigerbokken moeten het gewicht van den bovenbouw, benevens het gewicht 

der klokken en de horizontale stuwkracht der 

luidende klokken op de hoofdbalken van den 

benedengrond overdragen. De door eene luidende 

klok teweeggebrachte verticale belasting bedraagt 

namelijk bij het volle luiden tot in den horizon

talen stand ongeveer het drievoud van de zwaarte 

der klok, — de werking der horizontale kracht 

ongeveer het anderhalfvoud. Dienovereenkomstig 

is de berekening uitgevoerd. 

Ten opzichte van laatstgenoemde zij hier 

vermeld, dat er 8 verschillende gevallen van be

lasting — maximum of minimum der verticale en 

der horizontale kracht, belaste of onbelaste grond, 

luiden der klokken naar rechts en naar links — 

aangenomen en voor ieder geval de krachten der 

onderscheidene constructiedeelen berekend en van 

elk de maxima als grondslag van het gemiddelde 

beschouwd werden. De verschillende bokken zijn 

onderling door middel van hoekijzers op de binnen-

en de buitenvlakte verbonden. 

De bovengrond, die van de torenmurfcn 

IJzeren klokkenstoel. volkomen vrijgehouden is, werd horizontaal aaö-

gelegd en met planken gedekt. De dezen vloer steunende I-dragers zijn van zóó 

sterke qualiteit gekozen, dat zij in staat zijn om een klok in alle mogelijke standen te 

dragen. De hoogte der vloerlaag van den bovengrond bedraagt 56.5 M. boven het 

grondvlak der kerk. 

De klokkenstoel is voorloopig voor de plaatsing van 7 klokken bestemd, waarbij 2 

groote van 3500 en 5000 kilogram in het midden, en verder 5 kleinere van 350 a 1500 

kilogram zwaarte aan de kanten zijn aangebracht. De dragers van den klokkenstoel 

bestaan uit vakwerk met kruisschoren, die op al de snijpunten door I-dragers ondersteund 

zijn, welke op de bokken liggen, en wel op zoodanige wijze, dat elke I drager met een 

snijpunt van den bok overeenkomt. Eene zijwaartsche schoring der klokkestoeldragers 



A l g e h e e l a a n z i c h t . 



lüd 

heeft plaats aan de einden en van den buitenkant af. In het midden kon zij slechts in 

beperkter mate worden aangebracht. Al werden de gordingen ook slechts in geringe 

mate in beslag genomen, zijn dj met het oog op de zijwaartsche stabiliteit toch krachtig 

als ][•dragers geconstrueerd. 

De kruisschoren, die aan de horizontale kracht weerstand moeten bieden, zijn over

eenkomstig de daardoor teweeggebrachte drukking gerangschikt De hoogte van het 

hangpunt der klokken bedraagt 59,9 boven het grondvlak der kerk. De bovenvloer is 

van sterke kruisschoren voorzien, die de bij het luiden der klokken ontstaande horizon

tale drukking gelijkmatig over de 4 

boksteigers verdeelen. Aan de draag

kracht van het ijzerwerk zijn over 't 

algemeen slechts zeer matige eischen 

gesteld, vooral bij die constructiedeelen, 

die aan snelwisselende krachten bloot

staan. Voor laatstgenoemden zijn circa 

600 atmosfeeren beiden voor trekking 

en drukking en 350 atmosfeeren voor 

het ontwrichten van klinker en schroeven 

gerekend. Alleen voor die gedeelten 

van den grond, die door de plaatsing 

Plan eerste verdieping. 

van zware lasten (klokken, bouwmateriaal 

enz.) af en toe zeer sterk in beslag 

genomen worden, zijn hoogere coëffi

ciënten tot icooatmosfeeren toe gekozen. 

Het opbrengen der oude klokken 

geschiedde vroeger door middel van 

zoogenaamde stokveeren, waarbij de 

klokketap op een hoogen loodrechten 

slinger rolt en zijwaarts door soortgelijke 

Slingers met horizontale as gesteund 

wordt. Wanneer de zijslingers langzamer

hand verslijten, dan ontstaan er bij het 

luiden hevige Stooten. Bij het nieuwste Plan beganen grond, 

door den klokkengieter Kurzuitgevonden systeem heeft de draaias der klokken aan beide ein

den een kleinen sector, die over eene platte, naar boven gekromde oppervlakte rolt; een ter 

zijde aangebrachte tandkrans vedündert het afglijden; en behalve de *6llende wrijving, is 

er geen andere soort van weerstand aanwezig. 

Het onderschefd tusachen dit en het Ritterache ophangsysteem bestaat daarin, dat 

itij de wijae van ophanging volgens Rurz^et oogenbltkkeMJke draaipunt der klok boven 

M C 



den klokkeschedel en hooger ligt, dan het draaipunt van den klepel, — terwijl bij Ritter 

omgekeerd het draaipunt van den klepel hooger hangt, dan dat der klok; voorts ligt het 

draaipunt der klok onder den schedel of bovenkant der klok. Bij Kurz volgt derhalve de 

klepel der klok, en raakt bij den slagring bij het voorwaarts zwaaien van beiden, terwijl 

bij Ritter de klok bij het rugwaarts bewegen den klepel raakt. Vandaar bij Kurz een 

zachter en langzamer, bij Ritter een veel harder aanslag. 

Het totale gewicht van den klokkestoel met den onderbouw wordt berekend op 

73,770 kilogram gegoten.; ijzer ; en de totale kosten bedragen met inbegrip van beton, 

tegels en vloerdeelen, en ongerekend het afnemen en weder plaatsen der klokken en het 

metselwerk voor de dorpsels / 17,700; 100 kilogram ijzer kosten / 21. De uitvoering 

der werkzaamheden heeft plaats onder leiding van den architect der domkerk, prof. von 

lieyer. 

Ontwerp Toor een Bad-Hotel te Berchtesgadcu, door deu bouwmeester 1. Koppers te MUnchen. 

Het hotel ligt aan de eene zijde aan den straatweg terwijl de andere door het park 

begrensd is, er bevinden zich 62 kamers in. In het sousterrein zijn de keukens met aan-

hoorigheden, woning voor den hotelhouders, dienstboden-personeel enz. 

B e s p a r i n g b Jj h e t m e n g e n v a n m o r t e l TO o r m e t s e l w e r k . 

Bij de bereiding van mortel wordt merkwaardig veel onverschilligheid aan den dag 

gelegd, evenzeer voor gewoon metselwerk als voor bepleistering. Ook is de thans ge

bruikelijke vermenging voor gestampte beton nog niet op die hoogte, die ongetwijfeld 

binnen korter of langer tijd bereikt zal worden, en dan ook gehandhaafd worden moet. 

Het is hier namelijk niet alleen te doen- om het verkrijgen van de best mogelijke ver

binding, die door de te mengen mortel tusschen de onderscheidene materialen tot stand 

gebracht moet worden, maar óók om de best mogelijke voorkoming der allerwege voor

komende verspilling van het bindmiddel. 

Het is reeds lang geconstateerd, dat tot op zekere hoogte de mager gehouden mortel 

niet alleen een gemakkelijker, maar ook een betere verbinding oplevert dan vette mortel; 

niettemin zal men onder de honderd vakmannen er geen tien vinden, die van dit feit 

partij weten te trekken, en dit is toch voorzeker geen bewijs van den ondernemenden 

geest, die onzen tijd heet te beheerschen. De grootste adhaesie zal die mortel hebben, 

welker zanddeeltjes één voor één, zonder eene enkele uitzondering, volkomen met kalk 

of cement omhuld zijn. Maar zooals men slechts op de gewone wijze mengt, is het vol

strekt onmogelijk, dat ieder zandkorreltje evenveel bindmiddel bevat. Om zich daarvan 

te overtuigen, behoeft men slechts eenige proefnemingen ten opzichte der kleefkrachten 

te bewerkstelligen, die ieder gemakkelijk zelf ten uitvoer brengen kan. Men zal dan met 

zekerheid bemerken, dat de schuld slechts aan de tegenwoordige wijze van vermenging 
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ligt, want de proefmengingen, die men maakt, bereidt men toch natuurlijk altijd van een 

en dezelfde soort materialen, — dus moeten ook de resultaten volkomen dezelfden zijn, 

wat echter niet het geval is. 

De onomstoofelijke waarheid van dit verschijnsel moet iedereen tot nadenken brengen. 

Men doet bij deze proefnemingen echter ook nog eene andere en niet minder gewichtige 

on!dekking, namelijk: men zal al spoedig bemerken, zooals reeds gezegd is, dat magere 

vermengingen tot op zekere hoogte dezelfde kleefkracht hebben als de vette, en dit 

beteekent a priori niet alleen een besparing aan bindmengsel, maar hierdoor wordt 

bovejidien het teit bewezen, dat de volumeverandering aanmerkelijk verminderd en de 

gevormde mortelmassa dus solider wordt. 

Er moet dus hoogen prijs gesteld worden op de juiste menging, de goede en winst

gevende vruchten daarvan zullen niet uitblijven, en niemand zal er ooit berouw van 

hebben, als hij eenige uren aan het ten uitvoer brengen van zulke proefnemingen wijdt. 

Overigens dwingen ook de dagelijks scherper wordende concurrentietoestanden er ons 

reeds geheel van zelf toe, dat wij ons op eene spaarzaamheid toeleggen, die toch geen 

beletsel is om goed werk af te leveren. Tenslotte behooren wij hier te herinneren, dat 

het gewone mengen met de hand door middel van een schop niet volkomen voldoende 

is ; hiertoe behoort veeleer een toestel gebruikt te worden, dat met de grootgt mogelijke 

zekerheid en snelheid de vermenging tot stand brengt. Zulk een toestel kan iedereen 

zonder vakkennis zelf en met geringe kosten vervaardigen. 

W e r e l d - T e n t o o n s t e l l l n g r P a r f l s 1 9 0 0. 

Omtrent de Indische kunst op de Parijsche Tentoonstelling te vertegenwoordigen 

deelde de Haarlemsche courant dezer dagen eenige belangrijke nadere bijzonderheden mede : 

Nog enkele dagen en de heer E. A. von Saher, conservator van het Museum van 

en directeur der School voor Kunstnijverheid alhier, aanvaardt met zijn assistent, den 

heer Hazenkamp, de reis naar Java, om daar, ingevolge een bepaalde opdracht, repro 

ducties te vervaardigen van basreliefs en beelden van tempels, die in de nabijheid van 

Djocjocarta in menigte voorkomen en die gerekend kunnen worden in verschillende 

opzichten van groote waarde te zijn. 

Door het Fransche gouvernement zijn indertijd afgietsels genomen van tempeldeelen 

in Mexico; de daarvoor gebezigde substantie was van een eigenaardiga hoedanigheid, 

die aan het doel uitstekend beantwoordde, doch waarvan het recept geheim gehouden 

werd. Na langdurige proefnemingen en tal van onderzoekingen is het den heer Von Saher 

gfelukt een nieuw systeem van reproductie uit te vinden, waarvan groote verwachtingen 

worden gekoesterd. Men hoopt dat door dit procédé veel eenvoudiger zal kunnen worden 

gewerkt, de onvermijdelijke hulp niet door deskundigen zal behoeven te geschieden en 

het traasporteeren dei afgietsels minder kostbaar zal worden door veel geringer zwaarte. 

Daar de heer Von Saher grootendeels onbekend is met het klimaat, heett hij verschil-
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lende praeparaten gereed gemaakt, die bereids met het stoomschip Drenthe via Samarang 

naar Djocjocarta zijn verzonden. 

Reproducties zullen worden genomen van beelden in het Museum van het Bataviaasch 

Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen, van de Boroboedoer hoofdzakelijk de 

basreliefs betrekking hebbende op de geschiedenis van Boedha. Verder zullen bezocht 

worden de tempels in i'rambanam en Halassan bij Djocjocarta, waarvan de groote oma-

mentale details zullen woiden genomen, benevens de Tjandi Sari, de Tjandi Sewoe, enz. 

Zooals men weet, zijn deze reproducties bestemd voor versiering van terrassen, 

gebouwen en muren op het terrein der Ned. Indische afdeeling op de Wereld-Tentoon

stelling te Parijs in 1909, om een denkbeeld te geven van deze overoude Kunst, een 

afspiegeling van het gemoedsleven der oude Indiërs, in verband met hun opvatting van 

het leven en den godsdienst. 

PRIJSVRAGEN. 
ArbeUers-park met ironingren, te stichten te Wee»perKnr«pel. 

De firma van C. J. van Houten Zoon te Weesp heeft een werkelijk grootsch plan 

op touw gezet dat hoogelijk waardeering verdiend en waarvan het volgende bekend \% 

geworden. Het plan bestaat op een terrein in de gemeente Wecsperkarspel, ongeveer 
groot 46 hectaren en in de onmiddelijke nabijheid van de fabriek gelegen een park te 
stichten, waarin de werklieden der fabriek een goed te huis bij voldoende ontspanning 
zullen vinden. 

Daartoe is door hen een besloten prijsvraag uitgeschreven, waartoe drie specialiteiten 

in dat vak ter mededinging zijn uitgenoodigd. Verlangd werd bij een schoonen aanleg, 

met ruime wegen, waterpartijen enz., een doeltreffende indeeling voor ongeveer 500 

arbeiderswoningen en 50 woningen voor employés, allen met tuinen. Eenigè woningen 

zullen bestemd worden voor winkelhuizen. Verder moet een ruimte worden aangewezen 

voor muziekuitvoeringen, met muziektent, zitbanken, kiosken enz. Voorts plaats voor een 

gebouw voor muziek- en zangonderwijs, en een voor uitvoeringen, groot genoeg voor 

lOOO k 1200 personen; voor restauratie-, biljart- en leeszalen, badhuis, school voor lager 

onderwijs met voorbereidende klassen voor pi. m. 500 kinderen, gymnastiek- en speel

tuinen, en voor een eventueel op te richten kerk. 

Uit de ingekomen ontwerpen is de voorkeur gegeven aan dat van den heer Hugo 

A. C. Poortman, parkarchitect te Goor, leerling van den bekenden architecte-paysagiste 

Ed. André te Parijs, en jaren lang diens chef de bureau, in wiens plan vooral de goede 

bedoeling der firma Van Houten op den voorgrond gesteld is, om den werklieden goede 

gezonde, luchtige, vroolijke en aangenaam gelegen woningen te bezorgen. Daartoe worden 

deze voorgesteld in den bouwtrant der Engelsche cottages, en zoo tusschen de boomen 

en het groen verdeeld dat bijna ieder huis uitzicht heeft op een gedeelte van het park 

terwijl achter alle een lap grond gelegen is ter cultiveering en alle een klein voortuintje 

hebben voor bloemen en planten. Behalve de in het programma gevraagde gebouwen 

zijn nog ontworpen een ziekenhuis, zwemplaats, algemeene waschplaats, kweekerijen enz. 

en een centrale werkplaats voor de werklieden belast met het onderhoud. 
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Bij de Platen. 

O n t w e r p r a n e e n P r o t e s t a u t s c h c d o r p s k o r k . 

Door D. M. KOLDIJK. 

Het ontwerp dat in plan, gevel en doorsnede op de plaat is voorgestfcld is «Sen ant

woord op een prijsvraag in het jaar 1895 uitgeschreven door de vereeniging »deFriesche 

bouwkring" te Leeuwarden. De hoofdbepalingen daarbij waren dat het terrein geheel vrij 

lag, dus de gevels van lederen kant zichtbaar. De ruimte moest zijn voor 200 k 300 

zitplaatsen, gelegenheid bevatten voor doop bediening, plaatsen avondmaalstafel, een orgel, 

verder consistoriekamer en brandstoffen bergplaats. Eenvoudig moest alles behandeld 

worden, eeh toren aan te brengen werd vrijgelaten. De gevels moesten in baksteen zijn 

met zuinig gebruik maken van natuurlijken steen, de ramen voor glas in lood, het plafond 

in de kap te betimmeren zoodat de constructie zichtbaar blijft. Uit de beoordeeling die 

over dit ótitwerp liep, ontleenen wij het volgende: 

In 't algemeen dient te worden opgemerkt dat ih de eerste plaats, de mededingers 

aan de bij het programma gestelde eischen moesten voldoen, daarin wordt bij art. 4 de 

voorwaarde gesteld, dat nevens plattegrond en opstand-teekeningen ook de details van 

gevel versieringen, plafondbetimmering, banken en preekstoel bij het ontwerp moesten 

gevoegd zijn. 

De inzender van het sub c vermelde ontwerp met het motto *df tijd hald ninskoft," 

heeft daaraan niet voldaan, 1) wijl de detailteekeningen geheel ontbreken, uit dien hoofd en 

1) De inzender was door ziekte verhinderd het ontbrekende te.voltooien. 
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dtotdairbovendien die teekeningen voor eene juiste vergelijkende beoordeeling noodzakelijk 

waren, heeft de Jury gemeend dit ontwerp buiten mededinging te moeten stellen. Zij dient 

er echter op te moeten wijzen dat ware dit niet het geval geweest het ontwerp in verband 

met de juiste opvatting van het karakter, waaraan eene protestantsche dorpskerk moet 

beantwoorden, onder dé besten der ingezonden plannen behoort en voor een eerste be

kroning in aanmerking zou zijn gekomen. Zoowel de gevelgroepeering, als de vorm en 

de indeeling van het grondplan zijn goed van opvatting en hebben verdiensten. 

Het rapport waaraan dit ontleend is, was opgesteld door de Heeren J. C. G. Noordendorp, 

A. C. Bleijs en H. Moen G.Pzn., Architecten. 

Practische erraringeu bfl de behandeling vau vochtige muren. 

Voor de behandeling van vochtige mure«i wordt het hier volgende procédé aanbevolen: 

De muren moeten vóór het schilderen enz. goed schoongemaakt worden. Mocht de 

pleisterlaag niet meer volkomen gaaf en reeds met zoogenaamd salpeter doortrokken zijn 

dan moet zij vernieuwd en gladgestreken worden. Deze schoone vakken worden met een 

kwast tweemaal met een oplossing van waterglas i : i bestreken, waarna men ze goed 

laat drogen. Daarna worden zij driemaal met het volgende mengsel bestreken: joogram 

mastik lost men op in 100 gram onversneden alcohol; verder begiet men 200 gram 

vischlijm met 1000 gram water, laat het 6 uren weken, verhit het dan totdat het oplost, 

en voegt er nog 100 gram spiritus van 50 pCt. bij. 

In dit mengsel giet men een heete oplossing van 50 gram ammoniacgom in 250 

gram spiritus van 50 pCt , roert alles goed om, voegt er vervolgens evenzoo de 

mastikoplossing aan toe, en zet het nog warm onder gestadig omroeren ter zijde. Na 

verloop van vijf minuten kan men 't van 't vuur afnemen en met het schilderen begin

nen. Voor elke nieuwe beschildering moet deze oplossing evenwel vernieuwd worden. Is 

deze beschildering goed gedroogd, dan bestrijkt men haar met olie of olielakverf, waarbij 

laatstgenoemde de voorkeur verdient. 

Op dezelfde wijze kan men het uitslaan van zoogenaamd salpeter uit nieuw metsel

werk of aan den buitenkant van gevels enz. voorkomen, waarbij men in plaats van olie

lakverf lijm- of kalkverf gebruiken kan. Nieuwe muren, die behangen moeten worden, 

slaan na twee- of driemaal met de vlschlijmoplossing bestreken te zijn, geen salpeter 

meer uit. zoodat ook de kleuren der behangsels niet meer zoo lijden. Evenzoo kunnea 

vlekken op kamer-, keuken- of portaalplafonds van rook, roet en dergelijken, die met 

lijmverf moeilijk' onzichtbaar zijn te maken, door twee- k driemaal bestrijken met de 

warme vischlijmoplossing volkomen bedekt worden' Het opbrengen der lijmverf geschiedt 

natuurlijk eerst nadat het plafond volkomen gedroogd is. 

Iets over de Toorhereidende werkzaamheden Toor de Tentoonstelling In 1900 t« Parfls te honden. 

Het gedeelte van de Champs Elyssees, dat voor de tentoonstelling wordt in gebruik 

genomen en waarop de nieuwe paleizen voor de schoone kunsten worden gebouwd is 

gedurende eenige maanden ingesloten door een schutting die om den ongewonen vorm 
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de aandacht trekt. Om de bewoners van dit indardaad fraai aangelegde stadsgedeelte 

zulk een geruimen tijd, niet in de gelegenheid te doen zijn op een schutting te zien, volge

plakt met affiches zooals dat gewoonlijk het geval is, maakten de Heeren Picard en Bouvard 

een schutting van geheel nieuw model. De uitgestrektheid waarover de schutting loopt is 

630 meter. De constructie is als volgt: In den grond wordt een legger aangebracht 

1.20 X 12—20, daarop wordt een stijl geplaatst van 16 x 16, en verbonden door een 

schoor 15 x 15- Het gedeelte dat in den grond gaat wordt vooraf goed geteerd. Op de 

stijlen worden drie dwarsregels verbonden 8 x n en daarop de planken aangebracht 

op de naden door profiel afgebroken en op de kop gefigureerd. Over den planken wordt 

latwerk gespijkerd in den vorm als de tekstfiguur 1) doet zien en op afstanden van 4 

meter komen de gefigureerde uit latwerk saamgestelde versieringen. Voegen wij hierbij 

dat die verschillende latjes in groen worden geschilderd, waardoor zij op de kleur van 

het schuttinghout afsteken dan kaa dergelijke afsluiting inderdaad een aangenaam geheel 

vormen. De prijs van dergelijke schutting is op 27 francs de meter berekend wat zeer 

laag kan genoemd worden. 

PrflsTraag voor kunstsmeden, uitgreschreyen door het Yakblad >De Yulkaan." 

Dank zij den leiders der Ambachtsscholen en den steun van vele kunstminnende 

Smeden en Architecten, begint het Kunstsmeedwerk ook in ons land weer meer in 

gebruik te komen en heeft het gelukkig op menig gebied het gegoten ijzerwerk verdrongen. 

Desondanks zijn er zeker nog een groot aantal smeden in ons land, in wier zaak 

kunstsmeedwerk zelden of in 't geheel niet gevraagd wordt en die toch, naar wij meenen, 

in den z.g. slappen tijd wel 't een of ander werkstuk zouden willen maken, wanneer zij 

daarmee, behalve hun kunstgevoel bevredigen, ook hun finantieel belang zouden kunnen 

.bevorderen. 

Om nu aan die verborgen wenschen tegemoet te komen en tevens een steentje bij te 

brengen tot verheffing der edele smeedkunst, heeft de Redactie besloten een prijsvraag uit 

te schrijven voor een uithangbord van gesmeed ijzer, dat zou kunnen dienen ter beves

tiging aan den voorgevel van het gebouw onzer drukkerij, als reclame van het weekblad 

» Vulkaan". 

Ieder is volkomen vrij in zijn opvatting. Slechts heeft men zich te houden aan de 

Gemeentelijke Verordening op het plaatsen van Uthangborden, welke zijn voor de 

Warmoesstraat. 
De hoogte van het schild mag uiterlijk 1 M. bedragen. 
De voorsprong mag uiterlijk 70 cM bedragen. 
De afstand van den beganen grond tot het laagste punt mag niet minder zijn dan 

2 M. 20. 
De volgende Heeren hebben zich welwillend bereid verklaard de Jury ter beoordeeling 

der ingekomen werkstukken te vormen: de Heeren Dr. P.J. H. CUYPERS en H. P. BEKLAGE, 

Architecten en J. T. VAN VUUREN, Kunsismid. 

1) De. Cliché hiMbö behoorende wordt ta het volgend nummer geplaatst, door een gebrek in de opname daarvan. 
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De prys die de Redactie uitlooft voor het uithangijzer, dat door de Jury der bekroning 

wordt waardig gekeurd, bedraagt' Vijftig Gulden, terwijl wij ons tevens verplichten, dit 

bekroonde werkstuk tot den door de Jury te schatten prijs over te nemen, mits die pfjtjs 

niet meer bedraagt dan 200 Gulden. 

De werkstukken moeten vrachtvrij worden ingeleverd vóór of op den ien Juni a,s., 

onder motto. De niet bekroonde worden na de uitspraak der Jury onmiddellijk vrachtvrij 

aan de inzenders geretourneerd. 

Mededinging is slechts toegestaan aan geabonneerden op het blad de Vulkaan. 

H y p o t h e e k en K a d a s t e r t é fctroningeu. 

Onze tekstfiguur geeft den voorgevel van het gebouw voor hypotheek en kadaster ite 

Groningen naar opmeting in teekening gebracht door den Heer K. Siekman Azn. 
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Pi'Oi-fncinliigcu met Tnnrraste zoldiriiigeii, beirerksielllgd door de 
NüW-Torkso-hc bounpolitie. 

(Slot.) 

Zie afl. No. 5 waarin tekstfiguur. 

;>f- qo arb 
Het Columbidan-plafond (fig 41—48.) De voor de wanden gebezigde mortel bestond 

uit 3 deelen zand en 1 deel cement. Over het geheel was de onderbouw dezelfde 

als voor Thomson's plafond. De dragers waren 4.87 M. lang, 254 mM. hoog en 

1,22 M. van elkander verwijderd; zij lagen ongeveer 300 mM. ver van de wanden af 

en werden, aan hunne uiteinden door middel van hoekijzers met twee buitenste dragers 

verbonden (fig. 42.) Gewalst stalen staven van 50 bij 6 mM. dikte, die aan beide zij^ep 

ribben hadden en circa 0.5 M. van elkaar af lagen, hingen in ijzeren beugels, die over 

de bovenste flens van den drager gebogen waren (fig. 43 en 44). Deze staven moesten 

aan het plafond de noodige sterkte geven. De boog bestond uit mortel a, die de geribde 

staven en de dragers tot aan de onderste flens geheel omhulde. Tegen de laatstgenoemde 

werd een veiligheidslaag gelegd, (fig. 45). De mortel bestond uit 1 deel cement, 21/, deelen 

rivierzand, 5 deelen blauwen klei zandsteen en 12.82 pCt. water. De zolderbalken van 

50, respectievelijk 75 mM. dikte en 100 mM. breedte liggen op ongeveer 275 mM. afstand 

van elkander. De tusschenruimte werd aangevuld met mortel, die uit 1 deel cement, 4 

deelen zand, 6 deelen van de voor den boog gebezigde steenen en 13.11 pCt. water 

bestond. De zolderbalken staken tot op de helft hunner hoogte boven de mortel uit. 

De bepleistering van de wanden en het plafond bestond uit 3 deelen Parijsche pleister 

en * deelen mortel. De veiligheidslaag onder de dragers a, (fig. 41 en 45), bestond uit 

I deel cement, 2 deelen zand en 2 deelen gruis, Het middenveld werd vóór de brand

proef met 733 kilogram per G M, belast, wat geen doorbuiging teweegbracht. De hoogste 

temperatuur was 1304'/, graad Celcius, en de grootste doorbuiging 109.5 mM. 

Fjg. 48 geeft het plafqnd na aflpop van de brandproef te zien. De gestippelde Ijjn^i 

geven de ligging der geribde staven aan, die na verwijdering van de mortel te zien zijn. 

Bij het proefplafond was op die plaatsen, waar de stangen lagen, de onderste flens der 

drager» nog gedeeltelijk met pleister bedekt. Evenzoo was ook het andere einde van 

dienzelfden drager nog bedekt. De flenzen der dragers, die het gewelf omgeven, lagen 

vri). Een gedeelte van het plafond bleef onbeschadigd. De 48-urige belasting met 3930 

kilogram per o M. veroorzaakte eene doorbuiging van 13.7 mM. van den boog, en de 

dragers ondergingen een doorbuiging van 87 en 108 mM. 

Het FwücetUplpfond \* in fig. 49—56 afgebeeld. Twee wanden van den onderbouw 

hadden een circa 460 mM. dik mortdbasement, en daarboven een 610 mM. hoogen 

steenen muu»t]: De grootste wijdte in den dag bedroeg bij dit gebouwtje 3,66 M. resp. 

4.57 M., bij eene hoogte van 3.05 M. De wanden verkregen aan de hoekea epjdaw-



tusschen centratorten, en werden dicht onder het plafond verankerd. Al de plafonddragers 

lagen onmiddellijk op het metselwerk, 

De voor de wanden gebezigde mortel was kalkmortel. De dragers 152 mM. hoog, 

4,87 M. lang, lagen 0.61 M van elkander verwijderd en hadden een deklaag van 305 

mM, Zij waren niet door middel van staven met elkander verbonden, maar moesten door 

hunne eigene zwaarte vast blijven liggen; de wanden zijn er daarom overheen opge

trokken. Tusschen de dragers werden holle, half-dlindervormige tegels c schuin ingelegd, 

die op de onderste flenzen der dragers rusten. Op de tegels kwam een laag van 50 mM. 

mortel a, uit i deel cement en 4 deelen asch bestaande; daar bovenop kwam een 25 

mM. dikke laag van cementmortel ó. Aan den onderkant werd het plafond met bruine 

pleister en daarover heen met harde pleister bekleed. 

De twee middelste bogen werden met 733 kilogram per P M. gelijkmatig belast. De 

brandproef duurde 3 uren, gedurende welken tijd de hoogste temperatuur 1204.I graad 

Celsius en de grootste doorbuiging 54 mM. bedroeg. Gedurende de proefneming ont

stonden er in de nabijheid der wanden en in de omgeving der belasting scheuren in het 

bovenste gedeelte van het plafond, en het grootste gedeelte van het pleister viel er af; 

werd de waterstraal op de heete holle tegels gericht, dan barstten deze. Ook in de 

wanden vertoonden zich scheuren, en de roosterstaven smolten of trokken krom. De 

dragers waren gezakt, de doorbuiging bedroeg circa 115 mM. Nadat deze weder recht 

gezet waren, werden de beide middenvelden van het plafond met een belasting van 2930 

kilogram per Q M. voorzien, waardoor een doorbuiging van het plafond van 22 mM. ont

stond, terwijl de dragers er een van 42.5, 86.6 en 143.8 ondergingen. Fig. 51 en 53 —55 

doen de plaatsing der holle tegels zien, die bestemd waren om de opgenomen hitte af te 

leiden en versche lucht onder het plafond te brengen. 

Het plafond der Central Fireproofing Company wordt in fig. 57—60 aanschouwelijk 

voorgesteld. De wanden van den onderbouw rusten op een mortellaag van 710 mM. 

breedte en 200 mm. dikte. Zij worden met dicht onder het plafond liggende ankers vér-

sterkt. De steenen boven en de ligging der dragers waren gelijk aan die voor Thomson's 

en Rochling's plafond. Vier 254 mM. hooge dragers lagen bij een open breedte van 

4.27 M. op een afstand van 1.22 M. van elkander verwijderd, en waren onderling door 

staven verbonden. Aan hunne uiteinden waren zij door middel van hoekijzers aan de er 

buiten omheen loopende dragers bevestigd. 

De boog werd van 254 mM. hooge holle tegels van poreuse terracotta vervaardigd, 

waarop een 25 mM. dikke laag cementmortel kwam. De mortel die tusschen de zolder-

balken voor de vulling gebezigd werd, was aschmortel. Twee bogen van het plafond 

verkregen een 12 mM. dikke pleisterlaag, terwijl bij den derde een gedeelte der tegels 

onbedekt bleef. 

Vóór den aanvang der brandproef werd het middenveld met 733 kilogram per • M. 

belast; de grootste doorbuiging was 54.8 mM. Het water spoelde de pleister van het 

plafond af; die der wanden was reeds geheel afgevallen. Gedurende het spuiten sprongen 

35 pCt. der blokken in tweeën, en het onderste gedeelte er van brak af. Aan a len was 
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de uitwerking der hitte duidelijk te bemerken. Bij de belasting met 2930 kilogram per 

O M. had er een doorbuiging van 5.6 mM. plaats; de dragers ondergingen er een van 

47.6 en 58.7 mM. 

Yiet plafond van R. Guastavino is in fig. 61 — 68 afgebeeld. De onderbouw had eene 

wijdte in den dag van 3.66 M bij 4.27 M., die echter in de hoogte door versmalling 

3.35 bij 4.27 M. bedroeg. Een rechthoekig ijzeren raam in het bovenste gedeelte bood 

het noodige tegenwicht aan de drukking van het gewelf; het bestond uit vier 380 mM. 

hooge dragers, die in eiken hoek diagonaal door 178 mM. hooge dragers verbonden waren. 

De onderbouw was gelijk aan dien in fig. 1—4, behalve dat de voorzijde in het midden 

.,van het onderste rooster nog door een Tdrager gesteund werd. De koepel had een 

stijging van 10 pCt. zijner grootste spanwijdte, en werd vervaardigd van Chamottesteenen, 

waarop twee lagen andere steenen rustten. De steenen werden met cementmortel be

vestigd. De onderste laag vormde het plafond en werd gepleisterd. 

Het plafond op den koepel werd den eenen keer met evenwijdig loopende dwars* 

wanden van gewone baksteenen aan den top van den koepel vervaardigd, waarbij de 

steenen plat lagen, den afstand tusschen de muren overbrugden en een glad plafondvlak 

vormden, — en den anderen keer door een laag steenmortel onmiddellijk op den koepel 

aan te brengen, en de ruimte tusschen deze en de werkelijke plafondvlakte met aschmortel 

aan te vullen, waarin dan de zolderbalken gelegd werden. Bij het proefplafond was de 

impostlijn van den koepel een achthoek, die door de vier zijwanden en vipr schoorsteen* 

bogen gevormd werd. Laatstgenoemden sloten de aan de hoeken van het ijzeren raam 

geplaatste, 178 mM. hooge dragers in. Een schoormuur was ter hoogte der impostlijn 

van den koepel aangebracht. 

De koepel bestond uit drie lagen chamotté-steenen, die met cementmortel werden 

aangelegd. De steenen waren 20 k 25 mM. dik, 150 mM. breed en 305 k 460 mM. lang. 

De mortel bestond uit 1 deel cemesnt en 1 deel zand- Aangezien beide plafondbewerkingen 

aan den top van den koepel in 't zicht moesten komen, was op de eene helft daarvan 

uit eiken hoek der impostlijn naar het middenpunt van den koepel een Jjo mM. hooge 

en 154 mM. breede rib gelegd, die uit twee lagen steenen bestond. Daarna werden 

er vier evenwijdige dwarswanden op een afstand van- 380 mM. en tot op eene 

hoogte van 50 mM. boven den koepel opgetrokken. Daarover heen kwamen twee lagen 

steenen. 

In de andere helft van den koepel werden slechts twee ribben aangebracht. Een 

laag steenmortel van 50 mM. dikte, d.w.z gelijk aan de hoogte der ribben, kwam daar

over heen. Deze mortel bestond uit 2 deelen zand, 1 deel cement en 3 deelen ongeveer. 

50 mM. groote steenen. De ruimte tusschen deze mortellaag en de werkelijke plafond-

hoogte werd met mortel van 4 deelen asch, 1 deel cement en 1 d«el zand aangevuld. 

De zolderbalken. van 50 bij 100 mM. lagen 0.5 M. van elkaar verwijderd. Om verschillende 

soorten van voltooide plafonds te laten zien, werden er onderscheidene steensoorten in de 

onderste laag van den koepel verwerkt. Aan den eenen wand beginnend, kwamen er 

achtereenvolgens telkens twee rijen roode en witte chamottesteenen, die gepleisterd waren; 
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daatna weer twee rijen verglaasde en geribte, vier rijen «ritte en twee rijen roode chamotte* 

steenen. 

De pleistermortel was gewone machinemortel; de voegen tusschen de steenen, dte. 

geen pleisterlaag bekwamen, werden met cement aangestreken. De belasting vaii-den 

koepel met 733 kilogram per D M. binnen den achthoek bewerkte eene doorbuiging van 

den koepel, in het midden, van 0.43 mM. Bij de brandproef was de hoogste temperatuur 

1385 0Ceisiu», en de grootst» uitbuiging 18 mM., — zoo ver had de koepel zich door de 

uitzetting van het metselwerk boven de eigenlijke hoogte in het midden verheven. 

Vóór de bespuiting van het plafond vertoonde het evenmin scheuren als uitgevallen 

steenen Het pleister begon evenwel reeds gedurende de eerste uren der proefneming af 

te vallen; door de werking van het koude water viel daarna ook de onderste laag der 

steenen b^ stukken en brokken af, en in een der hoeken werd de diagonale drager bloot

gelegd. Een scheur liep er van den eenen wand naar den tegenover gelegene voorbij, 

hpt middenpunt van den koepel. De binnenkant der steenen was grootendeeU verglaasd 

of gesmolten. Bij de belasting met 3930 kilogram per D M ontstond er, na de reeds 

bestaande doorbuiging van den koepel met 4.24 mM., nog een verdere met 4.95 mM. 

Het plafond van de Metropolitan Fireproofing Company van hardgebrande holle steenen 

in fig. 69 73 afgebeeld. De zijwanden rustten op een mortelbed van 710 mM. breedte 

303 mM. dikte ; zij waren 305 mM. dik en met ankerbouten versterkt, die dicht onder 

het plafond lagen. Vier 254 mM. hooge dragers van 427 M. spanwijdte en op een onder-

lingen afstand van 122 M. gelegd, waren door middel van staven met elkaar verbonden 

en met hoekijzers op hunne uiteinden aan de buitenste dragers bevestigd. Deze waren, 

op soortgelijke wijze als bij Rapp's plafond aangebracht. 

Het plafond bestond uit 254 mM. hooge steenen c; elke boog bevatte twee grond-

steenen, vier welfsteenen, en een wigstuk ia het midden, zooal» fig 70 te zien geeft, De 

ccmentmortel bestond voor de helft uit zand. In de dwarsvoegen kwam bijna in 't geheifl 

geen cement. 

De 50 biv 100 mM. zware zolderbalken hadden schuine zijvlakken en lagen op 

omstreeks 0.46 M. afstand van elkander verwijderd. De ter vulling daanusschen gebezigde 

mortel bestond uit 8 deelen asch, 1 deel zand en l deel cement. Het plafond kreeg 

twee lagen pleister: een 16 mM. dikke van bruine mortel, 1 deel cementen 2 deelen 

mortel, en daarover heen een 3 mM. dilgke witte van gipscement. De belasting met 

733 kilogram per D M. veroorzaakte geene doorbuigiug. Bij de brandproef bedroeg de 

hoogste temperatuur 1121 graden Celsius en de grootste doorbuiging 46.7 mM. Fig. 69 

geeft het plafond na afloop van de brandproef te zien. Het onderste gedeelte der steenen 

was afgebroken en daardoor waaen de dragers blootgelegd; het pleister was afgevallen, 

ook daar waar het water niet geraakt had. De belasting met 2930 kilogram per o M. 

gedurende 4S «ren veroorzaakte eene doorbuiging van het plafond van 5 6 mM., terwijl 

de aan de dragers achtergebleven doorbuiging 6.5 en 4.9 mM. in het midden bedroeg. 



O N T W E R P VOOR £ N-IJDRP5KEB;K 

ïadeineflum der BouwTakkeo 
13e Jaargang 1898. 

FoT-LlTH VAN p . pSSBMAN, ^MST. 
ki 8 Plaat 8 



Bij de Platen. 

D E T W E E L I N G 

OF 

d e R e m o n s t r . K E R K te R o t t e r * en de n i e u w e B E U R S t e A m i t e r d a n * 

De beurs i) in d'Amstelstad, dank wijze? nieuwigheden 

Zóó zwaar belast als nooit een' platgetreden 1 — 

Verwierf in anderen zin, als tempel voor den handel; 

in 't nieuw gedacht costuum, veel oordeel op haar wandel — 

Te midden van 't gewoel, veroorzaakt door den strijd 

Werd humoristisch door een vakman, er de aandacht aan gewijd 

Dat zonderling; hoe ver ook van elkaar 

Toch Rotte- en Amsterdam verkreeg een tweelingpaar. 

Hun photo's hing hij voor de glazen 

Het volk stond stil, en vol verbazen; 

En die de beurs zag, zei: dat is de kerk 1 

Zoo'n overeenkomst is er onderling in 't werk. 

1) Portemonnaie. 
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Is 't louter toeval, is 't geen plagiaat 

Dat zoo de eene op de andere lijken gaat? 

Neen 't is de stijl der toekomst, en wat nooit mist. 

Berekend uit den driehoeksvorm. Thans is het feit beslist! 

En of men nu al hoog of laag gaat zeuren, 

't Is dom Waar wonderen als hier gebeuren. 

Daar past het waarlijk wel te zwijgen. 

Daar breekt de tegenstand, is geen gelijk te krijgen 1 

De humorist, die bij de kerk de spitsen liet verdwijnen 

En bij de beurs, een deel der gevels niet verschijnen, 

Vroeg of het mogelijk was, in plaat te laten zien 

Wat wonderen er ook nog in onzen tijd geschien. 

Zoo geven wij met vol vertrouwen 

Te zien een tweetal van gebouwen; 

In een waarvan 't geweten zich doet hooren; 

Terwijl op de andere men het menigmaal moet smoren. 

Wij zeggen niets, en laten 't oordeel vrij. 

Alleen het plaatje, ja, dat geven wij — 

Opdat een elk, zich zelf kan overtuigen, 

Hoe voor den ^ zich de groote geesten buigen. 

K u n s t h o u t . 

Naar wij vernemen, is het gelukt een nieuw, allervoortreffelijkst materiaal te vervaardigen, 

dat bij het timmeren en meubelmaken groote belangstelling verdient te wekken, aangezien 

het wel geschikt schijnt om een deel hunner werkzaamheden, en meer bepaald de 

versiering, te vereenvoudigen en goedkooper te maken. Wij hebben hier het oog op de 

fabrikaten der »Duitsche kunsthoutmakerij van Wentzlau & Co. te Leipzig-Gohlis." 

Het »kunsthout" moet allereerst het natuurlijke hout bij kleine en fijne voorwerpen 

vervangen; het kan echter óók tengevolge van zijne goede eigenschappen in de plaats 

van hoorn, schildpad, git, steennoot, caoutchou, celluloid enz. gebezigd worden. Het 

nieuwe product wordt op dezelfde wijze als het papier van uiterst fijn verdeeld houtvijlsel 

onder toevoeging van een bindmiddel gevormd, en kan door aanwending van verschillende 

hooge drukkingen onderscheidene graden van hardheid aannemen, zoodat het in dit op

zicht volkomen voor elke willekeurige bestemming geschikt gemaakt kan worden. Het is 

eene volmaakt homogene massa, die alle kleuren aanneemt, en zich met dezelfde gereed

schappen als het natuurlijke hout laat bewerken. 

H. 
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In den vorm van planken en blokken gelijkt het kunsthout zeer veel op het natuur

lijke hout, vooral aan de langszijden en de uiteinden; maar het bezit boven het gewone 

hout dit voordeel, dat het tengevolge van eene doelmatige chemische behandeling noch 

rot, noch door wormen wordt aangetast. Boven velen der tot dusver bekend geworden 

plastische massa's onderscheidt het zich daardoor, dat het noch scheurt, noch springt, en 

ook bij eene totale uitdroging niet trekt of krimpt. Men kan er ook allerlei soorten van 

geperste voorwerpen van vervaardigen, zooals ornamenten, reliefs, versieringsstukken van 

galanterie artikelen, platen, houten tegels voor parketvloeren enz. Voorts kunnen er 

allerlei soorten van speelgoed, zooals steenen voor bouwdoozen, dobbelsteenen, domino-

steenen enz. langs machinalen weg van gemaakt worden. 

Wegens zijn fijne en gelijkmatige structuur en de binnen zekere grenzen willekeurige 

hardheid, leent het kunsthout zich zeer goed voor de vervaardiging van allerlei technische 

hulpmiddelen, waarvoor tot dusver slechts bijzondere, vaak tamelijk kostbare houtsoorten, 

zooals palmhout, gebruikt konden worden. Hiertoe behooren bovenal de contramallen 

voor den koperdruk, die bij de fabrikatie van verlichtingsartikelen en dergelijken een 

groote rol speelt; verder boor- en hakblokken, snijplanken, stamp- en strijkborden, pers-

bladen en zoo al meer. 

Wat de sterkte van het nieuwe materiaal betreft, kon men zich — zooals »Uhlands 

Wochenschrift" meldt — door ruwe proefnemingen er van overtuigen, dat het kunsthout 

zeer sterk is, veel sterker dan natuurlijk hout van dezelfde afmetingen. Belangwekkend 

zou het zijn, wanneer over de buigings- en drukkracht eens nauwkeurige proefnemingen 

in het werk werden gesteld. 

Bijzonder voordeelig kan het kunsthout het natuurlijke figuurzaaghout vervangen; 

het laat zich zeer gemakkelijk lijmen, maakt een fijne snede mogelijk, en een netjes en 

vlug afwrijven met schuurpapier. Evenzoo is het zeer goed geschikt voor brandschilder-

werk, hoewel het dit nadeel bezit, dat de zoo gelijkmatig samengestelde massa uit den 

aard der zaak de schoonheden mist, waarop het natuurlijke hout zich altijd in meerdere 

of mindere mate kan beroemen : er zit geen leven in. Doch daarentegen laat het zich 

ook weer gemakkelijker en beter versieren, aangezien men niet door de jaarringen, kwasten 

enz. im den loop van den draad, hetzij met de verfkwast of met het snijmes, belemmerd 

wordt. In buitengewone mate is het kunsthout geschikt voor alle soorten van perswerk: 

de massa neemt de grootst mogeHjke fijnheden der persing aan, en zelfs de fijnste par

tijen bezitten een groot weerstandsvermogen tegen mechanische invloeden. 

Wanneer deze waarnemingen ook maar eenigermate door de praktijk bevestigd worden, 

dan hebben wij hier met een product van groote beteekenis, speciaal voor het timmer 

en meubelvak, te doen. 

W o o n h u l g g C T e l t e Wc en en . 

Dat de behagelijke vormen onzer renaissance die op het punt staan weder voor een 

vijftigtal jaren te worden opgeborgen, ook de aandacht hebben getrokken van buiten-
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landsche bouwmeesters, doet bijgaande gevel zien. Het is den voorgevel van een woon

huis aan de Strohgasse 43 te Weenen, ontworpen en gebouwd naar het ontwerp der 

bouwmeesters Kupka & Orglmeister. Het is een werkelijk fraaien gevel die een waardige 

aansluiting zou vormen bij datgene wat Amsterdam's hoofdgrachten nog uit het ver

leden te zien geven. Het geheele huis is zooals dat in het buitenland veelal gaat voor 

bewoning van familiën ingericht, die verdiepingsgewijze het perceel bewonen. De groote 

breedte van het perceel geeft dan zeer geschikte vertrekken langs de straat, terwijl door 

voldoende binnenplaatsen ook het achter- en binnendeel bevredigend is verlicht. Door 

een ruime vestibule komt men tot de in het achtergedeelte van het perceel gelegen 

trappen, die juim en goed verlicht zijn. 

Tentoonstelling te Parijs. (Schutting zit omschrijving in No, 8 .̂ 
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Ambachtsschool en avondschool voor handwerkslieden te Amsterdam. 

Bij den aanvang van deze maand hield de Ambachtsschool en avondschool voor 

handswerklieden te Amsterdam hare gewone jaarlijksche revue. De ambachtsschool had 

steeds in onze belangstelling gedeeld, wij hadden haar zien vormen en groeien en waar 

zij de eerste van dien aard in ons land was, ook den hoogst moeilijken weg zien betre

den, dien elke eersteling op zijn pad ontmoet, daar zij de wegwijzer van de volgelingen 

moest zijn. Wij herinneren ons die Frascati-avonden nog levendig, wanneer de voorzitter 

Tetterode in zijn element was, en de jongens gemoedelijk en hartelijk toesprak, lust en 

liefde voor het vak hunner keuze inprentte; hoe dan de onderwijzers gelukkig vertoefden 

tusschen al het materiaal dat een jaar leven en werken had zaamgebracht. Het was 

moeielijk den ruwen bolster aan alles te ontnemen, moeielijk bovendien omdat de nieuwe

ling door de ambachtsbazen niet werd gesteund of met blijdschap ontvangen, omdat 

de leerling daar gevormd lievrt vergeten dan door hen genomen zou worden. 

Zoo stonden de tijden toen de school begon, en toen in Amsterdam reactie kwam, 

toen men zag dat dergelijke school uitstekend was, dat zij werkelijk veel ten goede 

had uitgericht, de baanbreker was geweest voor heel het land, toen wenschte men 

opeens zooveel dat de krachten van het bestaande ontoereikend waren. Daar kwam 

reorganisatie, en zij die de school hadden helpen vormen, verlieten daarbij den werkkring 

echter bij velen een dankbare herinnering nalatende. Wij volgden de school minder 

totdat wij dit jaar ons bezoek als naar gewoonte herhaalden. Is wederzien tusschen goede 

vrienden altijd een aangenaam feit, zoo veel te meer wanneer dat gepaard gaat onder 

zulke gunstige omstandigheden. De zalen voor het onderwijs ingenomen waren door de 

verschillende afdeelingen van het onderwijs ingenomen, timmer- en scheepsbouw, rijtuig

en meubel, smeden- en schildervakteekenen in allerlei vorm en uitdrukking was er 

vereenigd. 

Alles toonde, een grooten vooruitgang en uitbreiding niet alleen, maar leverde het 

bewijs dat het onderwijs daar gegeven inderdaad goed onderlegen jongelui moet vormen. 

Een der hoofdafdeelingen is die, waar de constructie aan het woord is, waar kappen en 

trappen in velerlei richting en wending zijn in teekening gebracht. Die afdeeling waar de 

leerling tevens door goedgekozen vormen zijn smaak doet ontwikkelen, nevens het oplossen 

van de grootste practische zwarigheden was werkelijk de belangstelling ten volle waardig. 

Vooral ook waar dit onderwijs herhaald wordt, in schetsboeken en los teruggegeven. Daar 

waren er onder die daarvan een zeer goed gebruik wisten te maken. Waarlijk dan is 

het onderwijs toch veel vooruit gegaan, waar op hoogst billijke conditiën de jongens een 

leerschool kunnen doorloopen die voor ons in onze jeugd volslagen ontbrak en waar bij 

zelfvorming dikwerf den doorslag moest geven. 

Juist die zaamgestelde onderwerpen zooals daar velen bijeen waren gebracht, kappen 

op scheefhoekige gebouwen, en trappen in moeielijk te verdeelen ruimten, metselwerken 
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een gedeelte van het groote geheel vormende, waaraan het ontleend is, met de versie-

ringen er bij aan smeed- en decoratiewerk maken die afdeeling werkelijk belangrijk. 

Ook het timmerwerk zag er zeer voordeelig uit, alles kantig aaneengesloten, waardoor 

er verband in zit, zonder dat spijker of draadnagel nog hulp verleent. Ook het decora

tieve werk vertoonde neiging tot het moderne over te gaan en is het vooral goed waar 

dat zoo in dfr atmospheër zweeft, den leerling er vertrouwd mede te maken. Juist op 

dit gebied levert onze tijd een volkomen reactie waaronder inderdaad zeer gelukkige 

opvattingen. De schilderschool leverde een talrijk aantal studiën, en mogen wij een 

woord van lof daaraan niet onthouden. De leiding is daar in goede handen want uit

stekend zijn de werkstukken die daar ter beoordeeling waren bijeengebracht. De leerling 

die op die wijze aanvangt zal aan lederen winkel een onmisbaar talent vormen, want de 

grondslag is uitstekend gelegd. Ook het meubel, het werktuigkundig, het scheepsbouw, 

het rijtuigteekenen gaf in menig opzicht een goed geheel te zieü. 

Inderdaad ons past een woord van erkenning aan den directeur, den heer E. Jelsma 

die de verdere leiding der school op zich nam en wij moeten het eerlijk bekennen zoo

danig dat er iets van gegroeid is. Gaarne en dat is wel een overtuigend bewijs dat voor 

het onderwijs pleit, stippen wij aan, dat de school werkelijk te klein geworden is, en aan 

de aanvrage tot plaatsing niet kan worden voldaan. Dat rechtvaardigt het bestaan niet 

alleen, maar is voor het voortbestaan de beste verdediging. 

D e J o B B O n - e e m e n t . 

Den Heer A. E. Braat te Rotterdam heeft dezer dagen een beknopte brochure het 

licht doen zien waarin het resultaat der velerlei proeven genomen met de Josson-cement 

is opgenomen. Daar het nog al belangrijk is, en het cement altijd een artikel is dat 

door voldoend onderzoek moet gewaarborgd worden, raden wij een ieder aan die dit 

materiaal moet toepassen van dat resultaat kennis te nemen. Het is ons niet mogelijk 

daarvan uitvoerig verslag te geven, daarvoor is onze ruimte te beperkt en ook juist 

daartoe zijn de brochures zaamgesteld opdat zoo uitvoerig mogelijk men hierover kan 

oordeelen. De Heer A. E. Braat stelt gaarne op aanvrage de brochure ter beschikking. 

PRIJSVRAGEN. 

PrQBTraag T O O T een gedeakplaat. 

Juryrapport, 

Op den 7en April 1898, des namiddags ten 4 uur, werd op het Bureau van het Cen

traal Comité voor de Inhuldigingsfeesten, Universiteitsgebouw te Amsterdam, door de 
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amm^e voo, d. G^if^, t e v e n s Ju ry , ^ ^ ^ d e 

r r F':rr ;•c L Dake' ̂  - H°- >• R- ^ ̂  ^ ^ « 
L bii 7 V ̂  r" ' tariS' OV"geeaa- tot ̂  " " " ^ d " - • > ' • April 

.898 »,; d e . W , . t e de, C o m ^ i e i l l g e k o m e o p a k t o t e n , W e n d e de d.fieideve 

TÏZZT'Z Tdrie priis"i"ners 'm dM — -d** " i^— ^o 
to C» t t aa l C W „,. de Hoofdcommissie vaa h geZe.e„e„ voor de Fees.el i jke „„ tva„g s . 

.e A
E:sr: tTc^": i r r èr^ LjEd~—• 

„ ^ . . , wienecte te Panjs dk een definiüef model in gips voor een 
gedenkpma. .nge.onden. Na beraadslaging » n.e, algemeene sten,men i L I ^ 

:: i^rr ̂ rzrr: - " , e pa* ^ 

de. X l : ^ " ^ 0egm"kt "* ^ ^ ^ » - " • ^ " A.ns.erda. 

•ö<? Commissie ad hoc tevens Jury 

w.g. C. H. BACKER, Voorzitter, w.g. J. R. DE ICR^mr 

> CARB., L. DAKE, , J. W. STEmAMK,' 
» BART VAN HO VB, , PCAX™- t>-

» FRANK K. VAN LENNEP, Secretaris. 

Versiering « n d. Hoogstraat te '8 GraTeah.ge. 

De antwoorden op deze prijsvraag, uitgeschreven door de Vereen.' i A 

triae" te "s-Gravenhage, werden in de Z L M T Y™*n*m* , A r t i ^ Indus-

steld. Uit het o n ^ g r i j k e ^ t der ^ n T ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ t — 
dat geen der antwoorden den v l n ' u i t g ^ ^ ^ 

Aan het motto blinder • werd / .co l a a n J ir/̂ ;̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
ontwerpers hebben zich beleend ge.aalct de heeren J. ^ Z Z / S K T Z T 

's-Gravenhage. ^jppei en A. J. Sanders, te 
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B ij de Platen. 

Woon h u i s g e v e l in do J a n L n y k e n s t r a a t t e A m s t e r d a m . 

Bouwmeester J. F. ZLINRHAMBB. 

De gevel volgens onze plaat is in een der nieuwe stadswijken van Amsterdam op

getrokken. Metselwerk en houtbouw vereenigen zich daarbij zeer gelukkig, terwijl de 

verdeeling van den gevel door den daarin aangebrachten voorsprong eene aangename 

afwisseling biedt. 

De n i e u w e r i c h t i n g In de a r c h i t e c t u u r . 

Elke stijl in de architectuur berust op het standpunt der wijze van constructie en der 

levensopvatting van een bepaald tijdvak, waardoor elke verandering op het gebied van 

het een of het ander ook noodzakelijk een wijziging in den stijl moet tengevolge Hebben. 

Zoo is het bij alle vroegere stijlperioden geweest en zoo moet het ook in de toekomst 

blijven. 

Bij den Griekschen stijl waren last en ondersteuning het wezen der constructie, Waaraan 

zich ook de versieringsvormen aanpasten. 

De Romeinen, die het Grieksche ornament overnamen, voegden aan de constructie-

wijze den boog en het gewelf toe; deze verandering moest ook in de versieringsvormen 

tot uitdrukking komen. 
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De romaansche en gothische periode schiep de veranderde boog-en gewelf-constructie, 

zoomede in het algemeen een meer rationeele bouwconstructie, en met haar veranderde 

versieringsvormen. Ook bij de invoering der renaissance vinden wij — althans in de 

goede perioden der vroegrenaissance — nog de aanpassing der versieringsvormen aan 

het wezen der constructie. Gedurende de latere perioden van het rococo, den barok- en 

empire-stijl wordt echter dit beginsel verloochend en slechts aan modeluimen toegegeven, 

waardoor een stilstand in den constructieven ontwikkelingsgang der architectuur ontstond 

— feitelijk identisch met een verval van de kunst. 

Aldus was de stand van zaken bij het begin van onze eeuw, toen onder den invloed 

der Fransche revolutie zich een nieuw geestelijk leven en andere levensopvattingen baan 

braken en noodwendig een nieuwen bouwstijl hadden moeten scheppen, indien niet onder 

het herleven der wetenschappelijke navorsching van het verleden, dit voorwaarts streven 

was tegengewerkt en de vrije gevoelsuiting geslagen had in de boeien der oude historische 

stijlen. 

Deze toestand in de bouwkunst was des te onnatuurlijker omdat de groote vooruit

gang in de techniek, tengevolge van het krampachtig vasthouden aan de oude stijlvormen, 

niet in die mate tot uitdrukking kon komen als anders het geval had kunnen zijn 

Terwijl aldus de bouwkunstenaars der oude wereld geheel in de leer der historische 

stijlen werden opgevoed, wier monumenten hen van alle kanten omringden, bevond 

Noord-Amerika, waar niets van dat alles bestond, zich in veel gunstiger condities om het 

zich doen baan breken van een nieuwen stijl te bevorderen. Hier moesten, zonder aan

sluiting aan oude toestanden, bouwwerken geschapen worden, die enkel en alleen aan 

practische eischen voldeden en voor deze bouwwerken moest een kunstvorm worden 

bedacht. Deze omstandigheid drukte op den nieuwen kunstvorm haar stempel af: prac

tische behoefte en afwijken van de traditie. De middelen, die men daartoe aanwendde, 

waren voor de hand liggend: aanpassing van het uiterlijk van het bouwwerk aan het 

daarmede beoogde doel, onder het te hulp roepen van de kleurwerking der natuurlijke 

materialen waaraan Amerika zoo rijk is, 

Dit is ook het wezen der stijlrichting in de bouwkunstj die zich ook bij ons begint 

baan te breken. De karakteristieke eigenschappen van den nieuwen stijl uiten zich door 

toepassing van de volgende grondbeginselen : 

i. de dodmatigheidsvorm, gepaard gaande met 

3. schilderachtigen bouw; 

3. zin voor kleur; 

4. constructieviteit; 

5. juist gebruik der materialen; 

6. zin voor lijnen, met vermijding van gekunstelde vormen. 

Gaan wij op deze grondbeginselen iets nader in : 

Uitdrukking geven aan het practisch doel van het bouwwerk moet het leidende 

motief zijn — bouwen van binnen naar buiten, in plaats van omgekeerd zooals zoo 

menigmaal; geen ondoelmatige plattegronden teryrille van een fraaien gevel. Een go?de 
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verdeeling der benoodigde ruimten, die in het uitèrip: Van het gebouw hare uitdrukking 
vindt, kan identisch zijn met schilderachtigen bouw en artisticiteit. De eenvoudigste 
gevel kan bijv. alleen door de groepeering der raamojieningen reed» &et setótmhddsgevod 

bevredigen. 
De zin voor kleur vindt haar uitdrukking doorlfeht en schaduw (ook teüfschaduw) 

d. i. groepeering en profileering, en wordt ondersteund door de kleur der kattiwlijtee 

materialen. De kleur wisseling wordt door witj zwart en grijy (licht, schadtt^v «n h&lf-

schaduw), door warme en koude tonen (reflex- en slagschaduw), e^enzoo door het gebruik 

van gladde, ook spiegelende, korrelige en ruwe vlakken verhoogd. 

Constructieviteit doet de constructie en het materiaal *ien, g&ift '«elfs beide^ fecaktèU 

ristieke eigenschappen aan, bijv. door het zichtbaar laten van ijzeren liggers, door 

ornamentatie verfraaid, in plaats van hen te verstoppen, door het ruw behouwen van 

natuurlijke steen, in plaats van de oppervlakte glad te bewerken enz. waardoor de eisch 

der constructieviteit zich aansluit aan een juist gebruik der materialen, d.i. een zoodanige 

bewerking daarvan als met het karakter dier materialen in harmonie is. 

Betreffen de tot nu toe behandelde grondbeginselen de eigenlijke architectuur, de 

laatste der genoemde punten, de fraaiheid van lijn, behoort tot het gebied der ornamentiek 

en moet dus hiermede verband zoeken. 

Daar de ornamentatie, zooals reeds vroeger werd gezegd, zich aan het wezen van 

den stijl moet aanpassen, zoo kon onze natuurstijl eigenlijk alle versiering missen, daar 

hem middelen genoeg ten dienste staan om, zonder deze, een bouwwerk te scheppen, dat 

het schoonheidsgevoel in elk opzicht kan bevredigen. Toch komt ornamentatie als van 

zelf, wanneer men bepaalde deelen wil aangeven. Zij moet echter, door het karaktervan 

den stijl, dat, uit een constructief oogpunt, op de nieuwste vorderingen der techniek en 

op het practische doel berust, deze beide eigenschappen aangeven, en wel door goed 

gekozen vormen en lijnen d. i. de vorm moet het doel aangeven. 
=, Laatstgenoemde schoonheidseisch betreft uitsluitend de architectonische siervorm d. i. 

te profileering, die door licht, schaduw, half- en slagschaduw, door wisseling van concave 

en convexe, scheeve, loodrechte en horizontale vlakken werkt, zonder aansluiting aan 

traditioneele vormen, in tegenstelling met het eigenlijke ornament, dat vormen uit de 

planten- en dierenwereld te hulp neemt ter versiering. In de nieuwe stijlrichting moeten 

echter de traditioneele vormen plaats maken voor vrije en natuurlijke vormen, die rekening 

houden met de toevalligheden der natuur, zonder strenge stileering naar patróÖh baarbij 

weer elke versiering rekening moet houden met het karakter en den aard van het be-
. ;>£j iu\u .•• • 

handelde materiaal. 
Ten slotte opent de nieuwe, zich baanbrekende kunstrichting, juist door het beschikken 

over de hulpmiddelen der nieuwere techniek, de gelegenheid aan verschillende takken der 

kunstindustrie om mede te werken tot versiering van het geheel en aldus het hunne bij 

te dragen tot oplossing van het groote vraagstuk, dat voor de kunst in het algemeen 

en voor de bouwkunst in het bijzonder van zulk overgroot bdang is. 
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Verlichting van fabrieken door boven- o f z o 1 d er 1 U; h t. 

De verlichting door middel van bovenlicht wordt op alle mogelijke wijzen tot stand 

gebracht. Veelal wordt er op het dak, langs den nok, een dakruiter geplaatst, 

ongeveer op de manier zooals in de schets fig. 70 is aangeduid. Deze inrichting heeft 

evenwel dit bezwaar, dat de aansluiting van den ruitter aan het dak bij a moeilijk tot 

stand is te brengen. Uit dien hoofde brengt men de ruiter dikwijls ook op zoodanige 

wijze aan, als in fig. 71 is aangegeven, en daarbij bekomen de kapbinten dan altijd om 

den anderen een ruiter. Deze behandeling heeft echter weer dit nadeel, dat er zich langs 

den nok tusöchen de ruiters allicht sneeuw, vuil enz. ophoopt; bovendien levert ook hier 

Fig. 61—82. Verlichting der fabrieken door bovenlicht. 

de aansluiting van den ruiter met het dak wel eens moeilijkheden op. Om laatstgenoemde 

bezwaren te vermijden, voert men den ruiter ook wel in den vorm van fig. 72 uit. Men 

laat hier den ruiter tot aan den nok doorloopen, en maakt hem van onderen om een 

betere aansluiting te verkrijgen, lood recht. 

Maar algemeen, vooral bij smederijen, machine-fabrieken, gieterijen enz., is het aan

brengen van het bovenlicht door middel van zoogenaamde »lantaarns", zooals in fig. 74 

is aangewezen, De kap der lantaarn voorziet men des noodig van afzonderlijke ventilatie

openingen. Het licht valt hier door de loodrechte vlakken a in. Eene verdere uitwerking 

van fig. 74 wordt door fig. 73 aanschouwelijk voorgesteld. Men heeft hier den langs den 
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nok geplaatsten ruiter tot betere aansluiting met het dak naar onderen loodrecht 

gevormd. Een andere inrichting van het bovenlicht is die van fig. 75, waar men de 

lichtopening, niet afzonderlijk aangebracht, maar eenvoudig als venster in het dak geplaatst 

heeft. Deze constructie heeft evenwel verschillende nadeelen. Zoo worden b. v. de licht

openingen 's winters door de zich daarop verzamelende sneeuw bedekt; en vooral bij 

platte daken doet dit l?ezwaar zich op uiterst hinderlijke wijze gevoelen. Verder is het 

dicht maken en dicht houden der aansluitingen van de glasruiten aan het raamhout op 

den duur zeer moeilijk; vooral bij dooiweder ontstaat er zeer dikwijls lekkage. 

Vele behandelingen van het bovenlicht berusten op eene samensmelting der con-

structiën 74 en 75, zooals ongeveer in fig. 76 te zien is. Dikwijls vindt men ook wel 

fig- 73 en 74 saamgesmolten, eenigszins op de manier van fig. 77. Het meest komt 

evenwel bij den fabriekbouw het zaagdak in aanmerking. Men brengt hierbij de licht-

oppervlakte meer of minder loodrecht naar het Noorden liggend aan. Wat de inrichting 

der daken betreft, kan men ze in daken met doorloopend en daken met gebroken licht-

vlak onderscheiden. De laatstgenoemden geven, tengevolge van de straalbrekingen, eene 

tamelijk ongelijkmatige verlichting der localiteiten; zij worden ook, wegens de veelvul-

diger aansluiting met de dakbedekking, duurder in de bewerking, en geven ook, mede 

tengevolge van die aansluiting, lichtelijk aanleiding tot lekkages Men vindt daarom dan 

misschien ook de eerste constructie met doorloopend lichtvlak meer uitgevoerd. 

Wat de grootte van het glasvlak aangaat, deze is zoowel van de oppervlakte der 

te verlichten ruimte, als van den gewenschten graad der lichtsterkte afhankelijk. Voor 

laatstgenoemde geldt de stelregel: men kan een werkplaats voort te sterk verlichten, 

met enkele uitzonderingen misschien, zooals smederijen enz. Om een maatstaf voor de 

grootte der lichtvlakte in verhouding tot de grondvlakte van het te verlichten lokaal te 

hebben, neme men bij de vermelde constructiën de veihouding; 

Glasvlak 
= 73 '/>, wanneer het uitsluitend door 

Grondvlak van het te verlichten lokaal 

bovenlicht verlicht wordt. Is er echter bovendien nog verlichting door middel van zijlicht 

aangebracht, dan neme men de verhouding: 

glasvlak (gemeten in plattegrond) _ 0 

grondvlak van het te verlichten lokaal 

Bij de zaagdaken neme men al naar de schuinte der glasvlakken de verhouding: 

Werkelijk aanwezig glasvlak — 0 2 e -Ü 0>4# 

grondvlak van het te verlichten lokaal 

De glasvlakken legge men, zooals reeds gezegd is, zooveel doenlijk op het Noorden 

aan. Is dit niet wel mogelijk, dan op het Oosten of het Westen, maar zoo min mogelijk 

of liever nooit op het Zuiden, omdat de werklieden anders door den invallenden zonne

schijn gehinderd worden. Mocht men echter door plaatselijke omstandigheden genood

zaakt zijn, de lichtvlakken op het Zuiden aan te leggen, dan beschildere men, om de 

verblindende werking van den zonneschijn te temperen, de glasvlakken met witte verf. 

De schuinte der lichtvlakken bij het zaagdak is zeer verschillend; hoe sterker het is, 
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des te gunstiger leent zich het dak voor den afvoer van sneeuw, roet, water enz. Brengt 

men het lichtvlak loodrecht aan, zooals fig. 78 het te zien geeft, dan schildere men eerst 

het daartegenover gelegen dakvlak a wit, opdat het eventueel daarop vallende licht weer 

teruggebracht wordt. Doch voor de noodzakelijkheid van dezen maatregel is de hoogte 

van het lichtvlak beslissend. 

Eene zeer algemeene constructie van het zaagdak is in fig. 61 afgebeeld. Men maakt 

hier den hoek y, dien het glasvlak met het dakvlak vormt, r= 90 0, en voert 5 =z 60 -r- 700 

en « r= 20 - j - 30° uit. 

In het belang van de sterkte en de constructie maakt men het gedeelte ^ «» 0.15 M. 

en b ongeveer o 3 M. Men neemt de hoogte van het dakvlak niet zeer groot, opdat het 

licht niet op het dakvlak a geworpen wordt. De afmeting b <" 0.25 M. uit te voeren is 

niet aanbevelenswaardig." Vermindert men b, dan moet men de breedte der goot voor 

deü afvoer van het water vergrooten, opdat ook groote watermassa's, zooals er soms 

door de opeenhooping van sneeuwwater ontstaan, een spoediger en voldoenden afvoer 

kunnen vinden, zonder met het glas in aanraking te komen. Bovendien moet er ook 

altijd nog aan het beloopen der goot gedacht worden, wat natuurlijk bij herstellingen, 

schoonmaken van het dak enz. dikwijls noodig is. 

Wil men eene groote lichtoppervlakte verkrijgen, dan construeere men het dak 

ongeveer volgens de verhoudingen van fig 61. Men verdeelt de totale spanwijdte / in 

10 deelen en maakt dan ^ =^ 2 deelen, trekt uit het punt </een loodrechte lijn en maakt 

deze = « = 4 deelen. Eene andere verdeeling doet fig. 63 ons aan de hand. Hier is 

/ = 10 deelen, c = x deel en a = 3 deelen gemaakt. Deze inrichting geeft minder 

lichtoppervlakte dan fig. 62. Dikwijls past men ook nog de volgende verdeeling toe 

(fig. 64). Men maakt l =. 1$ deelen, £ = 1 deel en a = 5 deelen. Een laag dakvlak 

geeft de volgende verdeeling \ b = 2. deelen, c=\ deel, en « — 5 deelen. Past men de 

laatstgenoemde constructie toe, dan legt men, dewijl het dak zeer laag wordt, het doelmatigst 

de verzamelgoot voor water aan den binnenkant aan, om daardoor aan glasvlak te winnen. 

Tot bedekking bezigt men zoowel geblazen glas als gegoten ruwglas, en dan van 

het laatstgenoemde zoowel glad als geribt glas; dat laatste geeft een gelijkmatig, mat 

licht. Het geblazen glas wordt meestal op eene dikte van 3-^-5 mM. bij o.3-'_o.5 M. 

breedte en 0.5-i-i.oM. lengte gebezigd. Het gegoten ruwglas gebruikt men op eene dikte 

van 6-f.i2 mM., 0.5 M. breedte en i-f-l-S of ook wel 2.0 M. lengte. Men kan evenwel 

ook ruiten met nog grooter afmetingen dan de hier aangegevene ontbieden. Men kieze 

met het oog op de invloeden van weer en wind, de dikte van het glas niet te gering, 

omdat er anders tengevolge van hagelslag eene groote beschadiging of verwoesting 

ontstaan kan. De ervaring heeft geleerd, dat glas van 5—6 mM. dikte volkomen bestand 

is tegen hagelslag. In de laatste jaren heeft men ook herhaaldelijk draadglas met 8—12 

mM. maaswijdte gebezigd. Het verdient aanbeveling, bij het gebruik van draadglas het 

glas vak een weinig grooter te nemen. Als afstand tusschen de roeden kieze men bij 

geblazen glas van 4-i-5 mM. dikte ongeveer een \ M., en bij gegoten glas van 6-7-12 

mM. dikte neme men 0.654-0 85 M. afstand tusschen de roeden. 
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Ten slotte zullen wij nu de onderscheidene soorten van bedekking met hunne vror

en nadeelen hier in 't kort behandelen. Fig. 66 geeft de eenvoudigste en goedkoopste 

dekking op T-ijzers. De gla-.ruiten moeten eene genoegzame ligvlakte, minstens 8 mM. 

op het ijzer vinden; verder moet er ook eene voldoende speelruimte tusschen den kant 

van het T-ijzer en de glasruit voorhanden zijn, opdat beide deelen op de werking der 

temperatuur invloeden berekend zouden zijn. Deze speelruimte kiest men ongeveer van 

4—5 mM. Deze inrichting leidt aan den slechten afvoer van den wasem. De bevestiging 

der glasruiten geschiedt door bestrijken met kit. Om een beteren afvoer van den wasem 

te verkrijgen, maakt men van roe-ijzers volgens fig. 67 gebruik; intusschen moet men 

daarbij altijd zorg dragen, dat bij het aanbrengen van de kit de opening « niet med - dicht

gemaakt wordt. Om dat te voorkomen, heeft men een profilijzer uitgewalst, dat in zijne 

verlenging nog een extra-goot voor de opneming van den wasem bezit. De glasruiten 

worden ook hier met kit bevestigd. Te dien einde maakt men meestal gebruik van 

gewone glaskit. 

Deze wordt evenwel na verloop van tijd bros, zoodat zij bij de minste aanleiding 

scheurt en afbrokkelt. Daarom is als een goede kit voor glazen daktn het volgende 

mengsel aan te bevelen : 2 deelen hars en 1 deel talk worden goed met elkaar saamge-

smolten en zorgvuldig met een weinig menie vermengd. Bij het gebruik der kit verwarmt 

men haar en strijkt haar warm op strooken linnen of katoenen stof, waarbij men de 

stof zoowel van onderen als van boven bestrijkt. De strooken worden daarna, zoolang 

de kit; nog warm is, met den eenen kant op den rand van het ijzer en met den anderen 

ongeveer 6 - r 10 mM. op het glas geplakt. (Slot volgt.) 

T e r s 1 e r 1 n g s-mo 11 e ve n T O O T d e K r o u i n g s f e e s t e n . 

Nu de tijd der feesten nadert, is het wellicht zaak te wijzen op een onzer uitgaven 

een serie van 25 platen vormende, waarin vele versierings-motieven zijn opgenomen, 

Het zijn eerepoorten, wal- en straatversieringen, die voor gebouwen, kiosken, advertentie

kolommen, aanplakborden enz., kortom een vrij belangrijke serie die vrij uitvoerig is 

weergegeven. De prijs er van is billijk Slechts / 2—, en wordt op aanvrage dadelijk toe

zending van het exemplaar gedaan. 

Wij verwijzen even hierop, omdat de vooraad nog zeer klein is en de oplage spoedig 

uitverkocht zal zijn, waarom een tijdige aanvrage wordt aangeraden. 

PRIJSVRAGEN. 

S t n d e n t e n - S o c l e t e l t U t r e c h t . 

Door de bouwcommissie voor een nieuwe studenten-sociëteit te Utrecht is een prijs

vraag uitgeschreven voor een gebouw te plaatsen aan het Janskerkhof te Utrecht. De 

mededinging is vrij voor iederen Nederlandschen bouwmeester. Het gebouw zal moeten 
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bevat ten een kasteleinswoning, een viertal groote zalen en een aanta l kleinere kamers , 

benevens alle gemakken . De bouwstijl is v r i j ; de kosten mogen niet hooger zijn dan 

f 90.000. Uitgeloofd worden als eerste prijs : de bouw van het werk en / 250, 2 e prijs 

f 700, 3e prijs / 250. Mocht de bouw niet aan den eers tbckroonde worden opgedragen , 

dan wordt de i e prijs / 1000. 

D e j u r y bestaat uit de heeren C. Muysken, ingenieur-architect te Baarn ; F . J. Nieuwenhuis, 

dir. der gemeentewerken te U t r e c h t ; C. H. Peters , Rijksbouwmeester te ' s -Gravenhage en 

H . Wal ler en G. J. Sprenger , leden der bouwcommissie . De uiterste termijn voor inzendinor 

der antwoorden is 1 Juli a.s. 

Nationale Pr^STraag, uiljfcsclirevou door de Yercenlyiner tot beTordorlngr der Bouirknnst 

te Groningen In 1898. 

Da Vereeniging tot bevordering der Bouwkniuit 8ohr|)ft uit de navolgende prQevraagt 

a. Er wordt verlangd een ontwerp van een gevel voor een woonhuis. 

*. De gevel moet eene breedte hebben van 8 Meter. 

c. Er wordt verondersteld dat de navolgende ruimten onmiddellijk achter den gevel gelegen z|)n. 

1« een kelderruimte ingang In het souBterrein 

2< een Salonruimte en ingang op de belétage. 

3" twee kametrnimten op de verdieping. 

De vonebUlende ruimten moeten in den gevel worden nitgelrakt. 

d. De vloer van de belétage moet 1.20 & 1.S0 Meter boven de «trant, de vloer van de verdieping 5.00 Meter 

en die van den zolder 9.20 Meter bov^n de vloer van de belétage gelegen zQo. 

t. De gevel moet uitsluitend van baksteen worden samengesteld, met een erker of een balcon als uitbouw. 

Qeorneerde baksteen mag worden toegepast. 

f. Er worden verlangd platte grond», doorsnede- en aanzlohtteekening op de schaal van l i 20 en details op 
de schaal van 1 i 10. 

g. De teekeningen, uitgezonderd de détails, moeten met zwarte H)nen bewerkt en mogen niet gekleurd of 

gewasschen worden, noch als schets behandeld ZUD. 

h. Er wordt uitgeloofd een prfls van veertig gulden en eene premie van vyfiien gulden, beiden met bet 

diploma der Vereenlging. 

i. Het met den prp bekroonde ontwerp wordt het eigendom der Vereenlging. 

/ . De Jnry van beoordeeling zal bestaan uit 6 gewone leden der Vereenlging, welke op eene vergadering, 

by stemming worden aangewezen. 

k. De ingekomen ontwerpen worden tentoongesteld te Groningen, Amsterdam en Rotterdam, als de aard en 

het aantal der antwoorden door het bestuur daarvoor geschikt Worden geacht. 

/. De ontwerpen worden franco ingewacht vóór of op den 16 September 1898 door den Isten Secretaris, 

den Heer W. A. HOF, Prinsenstraat b/d Heeres'raat, Groningen. 

« . Elk ontwerp moet gemerkt zjjn met een mettj en voorzien van een naambriefje waarop dat motto van 

buiten is herhaald, benevens een correspondentie-adres. 

n. De niet bekroonde stukken worden teruggezonden. 

Vastgesteld in de vergadering van den 26 Maart 1898. 
Namens tut Bestuurt 

L. M. MOOUENAAU, Voortitttr. 
W. A. HOF, /» Seerttaris, 

GKONINGBN, 26 Maart 1898. 



Mtmm der Boowfakkeii 
13e Jaargaog 1898. 

FOT-J-HH VAN p . pSSEMAM, ^MST. 

W O O N H U I S G E V E L TE AMSTERDAM. 

AH. 10 Plaat 10 

J 



REDACTI£: PRINSENGRACHT 303 AMSTERDAM. N . n 

Bij de Platen. 

W o o n h u i s t e G r o n i n g e n . 

De plaat geeft den gevel, de tekstfiguren de platte gronden van een apotheek met 

woonhuis, staande aan het Zuiderpark te Groningen. De teekening werd ons door den 

Heer J. Ibelings ter opname afgestaan. 

T r o m r e n k H n t e k bfl h e t W l l h e l m i n a - G a B t h n l s . 

In den loop van het jaar 1897 is op het terrein van het Wilheltnina-Gasthuis aan de 

ie Helmersstraat, op korten afstand van het administratiegebouw, de vrouwenkliniek 

gebouwd, waarvan de plattegronden hierachter zijn afgebeeld en waar binnen korten tijd 

Prof. Hector Treub zijn gynaecologische kliniek zal openen. 

Op voordracht van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 October 1896, No. 684, heeft 

de gemeenteraad in zijne zitting van den 2i^a October d. a. v. eene som van/217,600 

voor de stichting en de meubileering van deze inrichting toegestaan. 

De Kraaminrichting, vroeger in een gebouw gevestigd aan de Oude Turfmarkt, behoo-

rende bij het Binnen-Gasthuis, werd 1887, tijdens het sloopen van oude en het bouwen 

van nieuwe gebouwen op het terrein van het Binnen-Gasthuis, tijdelijk onder dak gebracht 

in perceel Keizersgracht No. 127, en zal thans voor goed overgaan en gevestigd worden 

in deze stichting. 
Met zwarte tint is de Vrouwenkliniek op de situatieteekening aangeduid, terwijl de 
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overige gebouwen van het Wilhelmina-Gasthuts door gearceerde lijnen zijn aangegeveil. 

Door een corridor is de Vrouwenkliniek met den linkervleugel van het Administratie

gebouw van het W. gasthuis verbonden, welke vleugel geheel is afgestaan tot het opne

men en verplegen van betalende patiënten. 

Hoewel deze nieuwe stiéhting geheel onder leiding en beheer komt van Prof. Treub, 

een aföonderlijken ingang heeft van uit de Helmerstraat en de noodige kamers bevat voor 

inwonende Doctoren, verpleegsters en dienstpersoneel, maakt zij echter overigens een 

deel trit van h«t Wilhelmlna-Gasthuis, wat betreft apotheek, ^pijskeuken, wasscherij en cen

trale verwarming, en is zij door tuinaanleg, water- en gasleiding, ene. daarmede verbonden. 

Het nieuwe gebouw, eene oppervlakte beslaande van 950 M2, bevat behalve breede 

corridors met ruime trapportalen en trappen, waterclosets, badkamers en z.g. thee- of 

afwaschkeukens op elke verdieping, te zamen 40 lokaliteiten van verschillende afmetingen, 

waaronder 9 zalen, ruimte aanbiedende voor 77 bedden, voorts eene groote college-, tevens 

operatiezaal met 160 zitplaatsen, eene kleine operatiezaal met aangrenzende verbandkamer, 

benevens anderen lokalen, zoowel ten behoeve van het onderwijs en de polikliniek, als voor 

woning van M.H. Doctoren en Hoofdverpleegsters, terwijl op de zolderverdieping nog 9 

lokaliteiten beschikbaar zijn voor verpleegsters en het dienstpersoneel. 

Bovendien zijn in den linkervleugel van meergenoemd Administratiegebouw nog 22 

kamers met daarbij behoorende badkamers, theekeukens' waterclosets, enz. voor het ver

plegen van betalende patiënten, welk vleugelgebouw, zooals reeds is medegedeeld, door 

een corridor met het nieuwe gebouw in verbinding is gebracht. 

Een hydraulisch werkende personenlift verbindt de verdieping gelijkstraats met de 

beide andere en een afzonderlijke trap verleent toegang aan H.H. studenten naar de 

groote collegezaal, zoodat zij direct uit de Helmerstraat genoemde zaal kunnen bereiken. 

Het geheele plan is ontworpen en ingedeeld ingevolge verschillende besprekingen 

met Prof. Treub, aan wiens wenschen zooveel mogelijk is voldaan, zoodat men veilig kan 

aannemen, dat deze nieuwe stichting voldoet aan de eischen der wetenschap van den 

tegenwoordigen tijd. 

Evenals iff de gebouwen van het Wilhelmina-gasthuis zijn de trappen vervaardigd 

van steen, de vloeren der corridors, gangen, portalen, enz. alsmede de vloeren van de 

operatie zalen van granito, zijn de balklagen alle van ijzer, waartusschen welven van port* 

lant cement beton, en is het gebruik van hout tot het hoogst noodzakelijke beperkt, 

waardoor gevaar voor brand tot een minimum is teruggebracht; evenwel zijn tot meer

dere zekerheid' itt de corridors 12 brandkranen opgesteld, die aan de Vechtwaterleiding 

zijn aangesloten. 

Thans staan1 alle muren en plafondwelven nog in de z.g. schtfUrfcalk en de houtwer

ken in den grondverf met de bedoeling om, zoodra de muren, enz. voldoende zijn opge

droogd en uitgewerkt, in eenvoudige tinten te worden overgeverfd, zoodaf iff latere jaren 

de witkwast overbodig is en alle inwendige deelen van het gebouw met water kunnen 

wordten afgewasschen, evenals dit in de gebouwen van het Wilhelmina-Grastïiuis geschiedt. 

Te» slotte zij medegedeeld, dat de aanbesteding van dit werk op 14 December 1896 
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munt door goede en doelmatige constructie en practische verdeeling. Wanneer men den 

geheelen bouw van het Wilhelmina-Gasthuis bijeenziet waar, bij een zeer gelukkige groe

peering lucht en ruimte den boventoon hebben, waarbij de architectuur, waar dit mogelijk 

was op uitstekende wijze is bevredigd, dan gelooven wij dat Amsterdam door zijn nieuwe 

gasthuisstichting zich op dit punt onder de eersten kan laten rangschikken. 

Bovendien is er nog terrein beschikbaar om bij eventueele uitbreiding te kunnen 

worden benuttigd. Onzerzijds mag een woord van lof niet onthouden worden voor den 

bouwmeester den heer H. Leguyt, die voor de gemeente in de dikwerf moeilijke omstan

digheden wanneer zuinigheid den weg wees en beperkte, dit zoo te waardeeren geheel 

wist te voltooien, waardoor de inrichting bij stadgenooten in aanzien rees en door 

vreemdelingen eenparig wordt geroemd. 

L i c h t e , ' s t a l e n r a k w e r k-c o u s t r n o t l ë n » 

Voor alle lichte en kleine gebouwtjes, en in 't bijzonder voor binnen-vakwanden in 

woonhuizen zijn de stalen vakwerk-constructiën zeer bruikbaar, die voor de firma W. 

Martin, fabriek van ijzer-constructiën en gegolfde blikwerken, te Marten in Westphalen, 

gebouwd worden. 

Voor het bouwen wordt een profielstaai gebezigd, door welks oneffenheden eene sterke 

en innige verbinding met het metselwerk verkregen wordt. Bij een halve steen dik metsel 

•ftgï'ÜL 

werk met normaalsteenen worden de profielen aan beide kanten circa 5 mM. overdekt, 

eene overdekking die zich bij het gebruik van pleister tot 2$ mM. uitbreidt Hierdoor 

wordt het stalen geraamte bij eene eventueele uitbarsting van brand tegen rechtstreeksche 

aanraking van de vlammen beveiligd, en daarmede voor deze constructie eene aanmer

kelijke zekerheid tegen brandgevaar verkregen. Eenige voorbeelden vatt tot dusver uit 

dit materiaal vervaardigde gebouwen zijn in onze tekstfiguren te zien gegeven. 
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Het verwarmingstoestel staat voor een groep van 5 kfctels, die voortdurend 

in werking zijn en door middel van kolen verwarmd worden. De lengte van het verwar

mingstoestel is 22 M , de breedte in den dag bedraagt 4 M. De voorzijde van het gebouw 

rust op fundeeringsmuren, terwijl de achterzijde op het metselwerk der ketels is opge

trokken. Het dak bestaat uit verzinkt gebombeerd golf blik van I mM. dikte. Vóór den 

voormuur is een transportbrug'geplaatst, waarover de steenkolen dool1 ttechterwagens tot 

voor den bestemden ketel gebracht worden. De klep van den trechter wordt dan opge

trokken, en de steenkolen glijden over de voof • iederen ketel aangebrachte glooiende plank 

naar de voor hen bestemde plaats, vanwaar zij door den stoker met de schop gemak

kelijk bereikt en naar het VÜUT overgebracht kunnen worden. -Ele'transportbrug is alleen 

dan noodig, wanneer de steenkolen van een hooggelegen punt naar de ketèls'övergtebracht 

worden, — in alle andere gevallen geschiedt het varvoer der brandstoffen door middel 

van kipwagens. 

De tekstfiguur geeft een ketelvoorbouw te zien, die tot beschermiqg vandeketelmonteering 

is opgetrokken en speciaal dienst doet om het springen der peilglazea bij vriezend weer 

aan dein de open lucht liggende ketels te voorkomen. Het onderste gedeelte van den voor

bouw is opengelaten, ten einde het uittrekken der pijpen, om zeschoon te maken r gemak

kelijk te kunnen bewerkstelligen. De bij den aanleg van dezen voorbouw in aamerking 

komende stoomketels zijn pijpketels, die door de uit een laag cokes stroomende gas en 

van zelf verhit worden en geen voortdurende verzorging vereischen, waardoor het toezicht 

op den stoker vervalr. Het grondvlak van den voorbouw bestaat uit geribt blik. De stalen 

vakwerk-constructie rust aan de voorzijde op over gesmeed ijzeren kolommen gelegde 

I-ijzers van behoorlijke dikte, terwijl de achtermuur op het ketelmetselwerk ligt. Het 

dek bestaat, z oals boven gezegd is, uit gegolfd blik. De vensters zijn zoodanig geplaatst, 

dat er zich voor iederen ketel een bevindt. 

De beide voorbeelden bewijzen, dat voor de bovenbeschreven gevallen de door 

»D R. G. M." beschermde stalen vakwerk constructie uitnemend geschikt is, en vooral 

omdat zij — wat nog een verder voordeel is — ook nog goedkooper uitkomt, dan andere 

ijzer-constructiën. 

V e r l i c l i t i n g r TUU f a b r i e k e n d o o r b o r o n - of z o l d e r l l c h t . 

(Slot) 
Meermalen heeft men ook het U"i j z e r a l s roede gebezigd, en de bevestiging der 

glasruiten ongeveer op zoodanige wijze ingericht, als in fig. 68 en 69 is aangegeven. 

Intusschen is de toepassing van het U ' i j z e r v o o r h e t bovengenoemd doel niet bijzonder 

aan te bevelen. 

Evenals het y-ijzer wordt het in fig. 82 toegepaste zore- of beslagijzer gebezigd. 

Het verdient aanbeveling, in de lasschen van het ijzer nog een kitgroef a (fig. 82) in te 

schaven, en deze ter betere dichting van glas en ijzer met kit op te vullen. De dichting 

geschiedt door het persen der glasruiten op de flenzen door middel van de vee? / . 

Deze veer wordt door een ingeschroefde bout b gespannen gehouden. 

Voor het dichtmaken bedient men zich, inplaats van kit, ook menigmaal van vilt-
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strooken of viltkoorden. Deze wijze van indekking heeft evenwel dit groote gebrek, dat 

er zich in de verbinding van bouten en profielijzers vaak een sterke roestvorniing voor

doet, die voornamelijk door het in de goot vloeiende water nog bevorderd Wordt. Men heeft, 

om dit gebrek te bestrijden, den bout in een zijwand \ an het profielijzcr ingezet, die minder 

met het afvloeiende watejr in aanraking komt. Fig. 80 geeft zulk een inrichting te zien. 

. >.\i Of men heeft ook wel, zooais fig. 79 aangeeft, den bout in een |_-ijzer ingeklonken, 

en dit dan weder aan de spruit geklonken. (Inplaats van de viltstrooken, bedient men 

zich ook meermalen van viltkoorden voor hel dichtmaken) Den bout ^ kan men, om 

hem- tegen verroesten te beschermen, ook van koper nemen. Ook de veer / wordt d'k-

wijls van koper vervaardigd, waaraan men door hameren een voldoende veerkracht geeft. 

Een anderen gootvorm, met toepassing van zore- of beslagijzer, zien wij in fig. 81. 

Men heeft hier tot opneming van den wasem nog goten rvan geslagen zink aangebracht. 

De laatstgenoemden zijn tegelijkertijd zoodanig gevormd, dat zij ihet afschuiven van de 

viltstrook beletten, opdat het glas niet door de veer gebroken zou worden, hoeft men 

tusschen veer en glas een strook caoutchouc g gelegd, die gedeeltelijk met zink omwikkeld 

is. Dikwijls vervangt men de veer door een eenvoudig plaatje, zooais in fig. 81 te zien is. 

Betrefifende de inrichting van den schroefbout 6 zij hier naar het bovengezegde verwezen. 

De bevestiging der ruiten onderling richt meq meestal op zoodanige wijze in, als in 

fig. 68 is aangegeven. Men wikkelt om de randen der ruiten een strook ziük of dergelijken 

en draait er af en toe een schroefbout door. Dikwijls voorziet men deze strooken nog 

van kleine, omgebogen gootjes, en slaat men om de glasruiten tegen afglijden te beveiligen, 

er van onderen een pen voor. Aanbevelenswaardig, maar tevens ook duurder, is het evenwel, 

ze aan den onderkant te voorzien van een hoekijzer, zooais iü fig. 69 is aangewezen. 

De n i e u w e richting la de architectuur. 

Het is een eigenaardig en zeer opmerkelijk verschijnsel, dat waar in den laatsten tijd 

bij de bespreking van het eigenaardig karakter, dat het Amsterdamsche Beursgebouw zal 

verkrijgen, daarbij werd gewezen, ook op het streven van andere verdienstelijke kunstenaars 

en dat hunne opvattingen, vooral bij de versiering hadden tot leiddraad gestrekt. Men 

noemde daarbij namen, en zoo vonden wij daaronder ook teruggegeven dat het terrein 

dikwerf met veel succes door de Heeren de Bazel en Lauweriks betreden door den beurs-

bouwontwerper niet onbezocht was gelaten. Wij namen dit op als een sympathie voor 

de opvattingen, niets meer, want als scheppende kracht kan de bouwmeester Berlage 

voldoende zijn eigen weg vinden, alleen dat lag er in opgesloten, dat er sympathie tusschen 

hunne denkwijzen bestaat. Nu hebben er wij meermalen op gewezen hoe onze nieuwere 

richting groote soberheid als hoofdschotel een elk voorzet, hoe de arbeid daardoor wordt 

geminderd omdat alleen de massa moet spreken, de onderdeelen vaag kunnen blijven en 

alzoo geheel ondergeschikt. Een portret behoeft geen portret te zijn, enkel een contours en 

men denke zich de rest, een ornament evenzoo, en begeven wij ons op het gebied van 

planten en dieren dan is het voldoende als er slechts het kenmerk opstaat van wat men 

daarvan zou wenschen te maken, van daar ziet men gevels verrijzen waarop dierenkoppen 
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zijn aangegeven die in een schemeravond mogelijk eenige uitdrukking opleveren, overigens 

bij daglicht de vraag doen ontstaan, „wat moet het eigenlijk voorstellen." Aangelegd meer 

wordt het beeldhouwwerk niet, acheveeren is buiten het woordenboek. Wat is daarvan 

het gevolg, vermindering van arbeid. Juist onze weelderige rennafssancevormen schiepen 

een nijverheid die zoo goed als uitgestorven was. De beeldhouwers traden weer in eer. 

Hout en steen vroeg zulk een bewerking dat er een legio van nijvere en goed opgeleide 

mannen kon aan het werk gaan. Inderdaad het had veel goeds, want zoo leerde ook de 

arbeidende klasse liefde en gevoel voor het schoone opvatten. 

Wat voor dertig jaar niet mogelijk was, namelijk een goed ornament te laten vervaardigen 

werd heden een feit dat op zeer gemakkelijke wijze te verkrijgen is. Het onderwijSviü 

dien zin geleid hielp, en waarlijk wij hebben onder onze werklieden velen die met eere 

genoemd kunnen worden. Treedt de werkplaatsen van die beeldhouwers binnen die 

geroepen zijn de architectuur haar beste, gewaad te verkenen en ge zult verwonderd staan 

hoe onze arbeiders met gemak en smaak weten te werken. Dat kwam grootendeels 

omdat de bouwmeesters voorgingen, omdat zij de gelegenheid schiepen, en men kan hun 

daar niet dankbaar genoeg voor zijn. 

Thans is er reactie En is het nu niet wonderbaar waar wij de heer J. L. M. Lauweriks 

in de Beeldhouwer, orgaan van den Nederlandschen Beeldhouwersbond, een pleidooi zien 

voeren waarin hij betoogt hoe jammer het is, dat het streven naar te groote soberheid, 

den kunstarbeid drukt. Het is uitstekend gezien en wij zijn de Heer Lauweriks erkentelijk 

dat hij de hand op die wonde plek legt, want het is zoo. 

De sobere richting die wij inhalen sluit den arbeid uit, en niet alleen aan het 

gebouw, maar ook aan de meubelen die met het gebouw in overeenstemming moeten 

zijn is dat het geval, kortom de geheele keten krijgt een sober aanzien en alle schakels 

gaan daaronder gebukt. Het waarschuwend woord van de Heer Lauweriks verdient 

gehoord want het is zoo. Laten wij voor een denkbeeld, geen maatschappij onmogelijk 

maken, want de toestanden zijn toch zoo, dat heeft ieder onzer al op zijn manier ervaren 

dat er weinig bestendig mooi is en blijft, en wat nu wordt toegejuicht en aangeboden 

over dertig jaar als een spelonk wordt uitgemaakt. Of zouden al die menschen die de 

oude beurs in zijn muren hebben toegejuicht alleen zoo dwaas zijn geweest, men vond 

dien toen fraai zooals velen thans de nieuwere stichting. Zoo gaat alles zijn cirkelgang en die 

zal de nieuwe richting niet ontloopen. Daarom te meer blijve speling in de onderdeelen 

blijven die onderdeelen aantrekkelijke kunstjuweelen en men zal, al voldoet de massa niet, 

om die onderdeelen het geheel blijven liefhebben dat is het geheim der gothiek ook 

der renaissance. Wij stippen daarom gaarne aan wat de Heer Lauweriks in twee clausules 

zegt, die wij ten volle onderschrijven. 

io. Dat door de ernstige pogingen van vele kundige mannen onder hunne vakge-

nooten langzamerhand eene kern van flinke werklieden onder de beeldhouwers gevormd is. 

20. Dat het jammer zou zijn de verkregen resultaten te verliezen door aich over te 

geven aan het onoordeelkundig navolgen eener richting in de architectuur, in naam sober, 

eenvoudig en ekonomisch, doch in de daad onlogisch, onèStetiSch en verwerpelijk. 
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Bij de Platen. 

H o e k h u l s H e e r en g r a c h t en E a a d h n l s s t r a a t A m s t e r d a m . 

Bouwmeesters H. F. BEBLAGE en H. BONDA Ba. 

De voorgevel op de plaat weergegeven is die van het hoekhuis Heerengracht hoek 

Raadhuisstraat ontworpen door de bouwmeesters H. P. Berlage en H. Bonda Bz. Alhoewel 

de beoordeeling over den bouw uiteenloopend is, mogen wij onzerzijds niet achterwege 

laten dat die bouw een zeer goede aansluiting vormt bij de omgeving. Voorzeker had 

meer uitvoerige architectuur die eenheid verbroken terwijl de verschillende eigenaardige 

oplossingen, die den bouw opleverde daaraan een bizonder karakter verleenen, dat niet 

nalaat voor den beschouwer aantrekkelijk te zijn. De bouwmeesters deden een goede 

keuze tot bebouWing die door verhouding en materiaal monumentaal den hoek afsluit. 

Toepassing Tan stoomkracht bfl Eagelsche bouwwerken. 

Het schouwspel dat de in aanbouw zijnde huizen in Engeland den voorbijgangers 

te zien geven, verschilt aanmerkelijk van hetgeen het vasteland van Europa op dit 

gebied oplevert. Aan gene zijde van het kanaal kenmerkt het zich meestal door een 

midden op het werk geplaatsten hoogen, smallen steiger, waar bovenop een stoomkraan 

met langen hijschbalk staat (zie fig. i). Terwijl bij ons en in vele andere landen de 

in aanbouw zijnde huizen meestal door steigera van dikke palen omringd zijn, en 
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gevels van gehouwen steen met behulp van getimmerde stellage's uitgevoerd worden, 

ziet men bij onze Britsche overburen slechts zelden zware steigers. De stoomlier [sieam 

derrick crane), die steenen en kalk voor de metselwerken boven manshoogte op de balk

lagen, en gehouwen steen onmiddellijk op de muren aanvoert, maakt de steigers öf totaal 

overbodig, óf beperkt ze tot lichte, eerst later voor de verdere afwerking te plaatsen 

palenstellage's. De aanwending van stoomkracht komt bij de uitvoering van bouwwerken, 

zelfs bij nieuwe gebouwen van gemiddelden omvang en in kleine Engelsche steden, 

zelfs veelvuldig voor. 

De groote uitbreiding van deze, in vergelijking met het steendragersbedrijf als een 

grooten vooruitgang te beschouwen toepassing der stoomkracht staat in nauw verband met 

de in Engeland gebruikelijke doelmatige wijze van opstelling, benevens met de uitgebreide 

schaal waarop bovengenoemde lier is toe te passen. De stellage voor de plaatsing dezer 

kraan is, al naar de hoogte van het gebouw, 10 è, 20 Meter hoog; het doelmatigst is 

haar bovenvlak boven de hoogte der kroonlijst gelegen. Zij wordt bij den aanvang van 

den bouw in hare volle hoogte opgericht. Voor gebouwen van gemiddelde grootte is 

dikwijls reeds één van die steigers en eene enkele opstelling voldoende, om de bouw

stoffen naar alle gewenschte punten en tot op elke verlengde hoogte te kunnen trans

porteeren. 

De steiger heeft gewoonlijk drie steunpunten, die óf eenvoudig dikke stukken hout 

zijn, öf ieder uit verscheidene ribben bestaan. Dwarsverbindingen tusschen de steunsels 

worden, als hinderlijk, zooveel doenlijk vermeden. De steunsels worden zoodanig opgesteld, 

dat zij niet op muren komen te rusten en ook niet te veel wijzigingen in de balklagen 

noodig maken. 

Fig. 2 atelt een stoomkraan van gemiddelde grootte met ketel voor. De hier van 

hout vervaardigde kraanzuil, met van boven een ingekeepte groef, wordt door twee met 

ijzeren beslagdeelen voorziene, opgaande houten schoren in loodrechten stand gehouden. 

Deze versterking met schoren, die een tegenwicht voor den op te heffen last vervangt, 

is even veilig als eenvoudig. Voor de horizontale draaiing van de kraanzuil, der daarmede 

verbonden stoomketel en den hijschbalk, doet een tandrad dienst. De ketel vormt óók 

een tegenwicht. De draaiing der kraanzuil, het rijzen en dalen van den hijschbalk, benevens 

het opheffen van den last, wordt door middel van stoomkracht bewerkstelligd. De 

omdraaiing en de inrichtingen voor het remmen, het vastzetten en de veiligheid zijn zóó 

gemakkelijk te hanteeren, dat één man voldoende is voor de bediening van machine 
en ketel. 

In den ketel laat zich zeer spoedig stoom ontwikkelen. De hijschbalk met verander

lijken werkingsstraal kan eene lengte verkrijgen tot 26 meter toe. In lengten van 15 

tot 18 meter kan hij nog van hout vervaardigd worden. De straal van het arbeidsveld 

van den hijschbalk bedraagt circa 80 percent van de lengte des hijschbalks. Een kraan 

van 26 meter hijschbalklengte heeft bij hare drie op den steiger mogelijke plaatsingen 

een arbeidsgebied van circa 2. 26. 0.8 + 9 = 50.6 meter middeUijn (fig. 3), waarbij 

de breedte van het driehoekige platform van den steiger op 9 meter is aangenomen. 
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Dit arbeidsgebied omvat derhalve de opper vlakte van een gebouw van gemiddelde grootte, 

met de dichtbi} het gebouw gelegen opslagplaatsen voor de bouwmaterialen, waarbij 

intusschen een der grootste hijschbalklengte is aangenomen. De snelheid der beweging./ 

van den hoogsten last bij de in fig. 2 afgebeelde kraan is minstens 12 meter in de 

minuut. *) De stoomlieren worden ook zoodanig gemaakt, dat zij den stoom door 

een buis uit een op den beganen grond staanden ketel ontvangen. Vooral de 

onderscheidene bewegingen der kraan is gewoonlijk evenzeer op stoom- als op handbe

weging gerekend. Kranen van 40 en 60 centenaars (2 en 3 Engelsche ton) draagvermogen 

zijn voor hooge gebouwen de gebruikelijksten. Deze hebben een hijschbalklengte van 

17 a 18 meter, en een totaal gewicht van ó'/a en 8 ton. 

Kranen zooals in fig. 2 zijn afgebeeld, worden geleverd door Carrick & Ritckie, 

Edinburg, Eastern Road. Eene andere specialiteit voor bouwlieren is.Gebrs. Butters & Co. 

te Glasgow. Deze kranen van 2 en 3 ton kosten ongeveer / 2220 en / 2520, met in

begrip van den ketel. Voor niet gewenschte houten deelen gaat er 2$ percent af. Voor 

de houten deelen, zelfs voor de steigers, worden détailteekeningen bij het bestellen der 

ijzeren deelen geleverd. 

De voordeelen der stoomlieren voor de in Berlijn en andere groote steden voorkomende 

en reeds een grooten vooruitgang vertegenwoordigende stoom, waterdruk en andere 

hijschtoestellen, zijn: dat eerstgenoemde meestal de rails op den grond en in de hoogte, 

benevens de niet ongevaarlijke beweging der bouwmaterialen op de steigers overbodig 

maken, en dat met behulp van de draaikraan de bouwmaterialen niet alleen door stoom

kracht opgeheven worden, maar dat ook het vervoer in horizontale richting door stoom

kracht (het laatstgenoemde in tegenstelling met de hijschtoestellen) bewerkstelligd wordt. 

De weg van den last is daarbij zoo klein mogelijk. 

De voordeelen van het draaikraangebruik boven dat van de loopkraan, zijn: dat één 

en dezelfde draaikraan voor vele soorten van gebouwen bruikbaar is; terwijl schuifplank 

en getimmerde steiger opzettelijk voor ieder gebouw aangelegd moeten worden, en na 

afloop van het werk een groot deel hunner waarde verliezen. Voor de verdere afwerking 

aan de hardsteenen gevels zijn bij draaikraangebruik lichte palensteigers voldoende, 

waarvan de kosten bijna niet medegerekend worden. 

De hooge kosten der getimmerde 1 stdigers bij een bouwwerk zouden meestal voldoende 

zijn, om de kosten voor een draaikraan-inrichting met ketel, zooals ze voor den bouw 

noodig zouden\ zijn, te bestrijden. Men kan wel aannemen, dat de bouwpolitie,: die voor 

hardsteenen gevels in enkele steden getimmerde steigers voorschrijft, ten gunste van het 

draaikraangebruik van deze bepalingen, zou afzien. Een verder voordeel van de draai

kraan voor ophijschen en schuifplank is, dat de draaikraan niet enkel voor metselsteenen 

en kalk, zooals het hijschtoestel, en uitsluitend voor gehouwen steen, zooals de schpifplank 

• ; o b : J 1 • ' •: 

*) Bj/ den bouw van gevels van gehouden steen wordt de verdere verplaatsing der door Öe'stoomUer ipge-

hesohen stukken ook wel door handkranen bewerkstelligd, die daartoe dan van de eene verdieping naar de andere 

gebracht worden. 
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dient, maar dat zij voor het naar boven brengen vanJaUe bouwmaterialen evenzeer ge

schikt is. Ook maakt zij de naast hijschtoestel en loopkraaa benoodigde hefboomen enz. 

voor balken en ijzeren dragers overbodig. 

-JT s&am^ 

Hoe gewichtig de opgesomde voordeden van het gebruik der stoomdraaikraan voor 

de loopkraan- en stoomhijschtoestellen op zich zelf ook zijn, zou de groote doelmatigheid 

der Engelsche kraan zich ook elders in haren vollen omvang 

volgens de algemeen economische richting eerst doen gelden, 

wanneer de stoomdraaikraan-exploitatie bij een groot deel der 

gewone hooge bouwwerken, waarbij nog 

steendragers gebruikt worden, werd in

gevoerd. Intusschen kan aangenomen 

worden, dat de laatstgenoemde exploi

tatie ondanks het daarbij onvermijdelijke 

krachtverlies, daar waar de loonen niet 

hoog zijn, het goedkoopst is. De grenzen 

waar de stoombeweging voordeeliger dan deze begint te worden, zullen in vele groote steden 

met even hooge loonen gedeeltelijk reeds overschreden zijn. fSioi volgt.) 

o 
La. 

P o r t l e r s w o n i n g bfl een K s f e l i c h b n i t e n T e r b U j f . 

De portierswoning volgens onze tekstfiguur zou best een kleine villa kunnen vormen 

in een der dorpen bij onze groote steden. De typische bouw, die het gezellig in en uiter

lijk vereenigt, de zeer regelmatige indeeling maakt het bizonder geschikt om te kunnen 

dienen als villa voor een burgelijke familie. Het landelijk karakter is er uitstekend aan 

weer gegeven. Het is een ontwerp van den bouwmeester T. Hooper. 
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De M a a t s c l i a p p y t o t b e T o r d c r l n g d e r b o u w k u n s t . 

De maand Mei roept jaarlijks de bouwkundigen in Nederland ter vergadering op. 

Het is de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst die dan verslag doet van haren 

werkkring in het afgeloopen jaar, die de aandacht der leden doet vestigen op het goede 

van haar bestaan, die den band hernieuwt die velen vriendschappelijk vereent, kortom 

het is de Maatschappij die de gelofte aflegt met nieuwen moed haren reeds jaren lang 

afgebakenden weg te zullen vervolgen — tot heil der bouwkunst. — Veel heeft die 

Maatschappij gedaan, getuige de opmetingen oude gebouwen, de prijsvragen en zoo vple 

andere onderwerpen. Nuttig is zij in vele opzichten geweest en wij die reeds zoovele 

jaren haar hebben gekend, moeten daarbij tevens verklaren, dat de Maatschappij grooten 

invloed heeft uitgeoefend op onze vorming. Daarom te meer zou het ons leed doen, dat 

de Maatschappij in druk verkeert. Het ledental slinkt, wordt steeds kleiner en kleiner 

en wanneer de verhouding in dien zin doorgaat, dan is de Maatschappij over vier 

jaar verdwenen. Zoover zal het nooit komen. Wij hebben lang achtereen gezwegen, 

omdat wij in de Maatschappij opvattingen zagen doorgedreven die tot haar ondergang 

moesten voeren, en dat was onze gewoonte niet, want steeds steunden wij, waar het 

mogelijk kon zijn, door een aanbevelend woord den werkkring. Toen echter in het jaar 

1892, de feestviering plaats had en wij voor het eerst niet instemmend oordeelden over 

alles wat die feestviering betrof, was onze straf dat den volgenden dag onze uitgave werd 

verbannen uit den kring van hen die het Maatschappelijk bestaan regelen. Wij zwegen 

daarover, de instemming van anderen, was ons een overtuigend bewijs dat wij goed 

gezien hadden. De ervaring heeft het bewezen. Het tweedrachtzaad onder de gelederen 

gestrooid heeft uitgewerkt en zij die het bevorderden sloopten de Maatschappij. Gelukkig 

daar is wijziging in den toestand. 

Hervorming van het bestuur met jeugdige en hoogst verdienstelijke krachten geeft 

voor de toekomst veel goeds te hoopen. Dat is in den werkkring reeds eenigermate te 

bespeuren in het tijdschrift, dat weder niet onbelangrijk van inhoud is geworden. Wanneer 

de partijzucht nu buitengesloten blijft, iedere meening er gelegenheid vindt zich er te 

kunnen uiten, in het belang der bouwkunst, zal ongetwijfeld herwonnen worden. Wat de 

Maatschappij kon zijn, hebben wij in haren goeden tijd van haar leeren waardeeren, de 

bezwaren van schuldenlast of eigen gebouw, die men haar als struikelblok voorlegt zijn 

gering; dat wordt wel onderling gedragen, de hoofdzaak is harmonie tusschen de ver

schillende deelen, en keert die weder, waarvoor de voorzitter ons voldoende waarborg is 

dan zal ongetwijfeld de Maatschappij haar bloeitijdperk weer evenzoo zien terugkeeren. 

Dat is te veel uit het oog verloren. De prijsvragen moeten vooral in hunne waarde 

hersteld, zij vormen een kader jongeren, die zich aan de Maatschappij aansluiten en haar 

moeielijk later verlaten. De krachten door den secretaris zoo onafgebroken ten beste der 

Maatschappij aangewend, moeten versterkt door onderlinge samenwerking, want zooals 

de laatste jaren eischte, dat alle werk op die schouders alleen werd gelegd is niet alleen 

niet te vorderen maar bovendien ongewenscht. Verscheidenheid doet leven. Nu wij 

weder nieuwe krachten tot het bestaan zien toegetreden ia daar veel van te verwachten. 
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Verslag a«r Tereenfglng Maatschnppö voor den Werkenden Stand, afdeellng Ambaohtsscholen, 

te Amsterdam. 

I a ve rband met he t overzicht door ons on langs over g e n o e m d e scholen gegeven , 

voldoen wij g a a r n e aan he t verzoek het navolgende a a n he t verslag te o n t k e n e n en meer 

a lgemeen bekend t e maken . 

Hoe langer hoe meer begint ingang te vinden de meening dat de toekomstige arbeider, die met handenarbeid 

voor zich «n de zynen 't brood zal hebben te verdienen, een degelüker grondsiag voor «Uo vakkennis behoeft, dan 

hfl in de werkplaats vindt, wil hj), man geworden, met hoop op gunstigen uitslag den hem wachtenden strUd om 

't bestaan strijden. Ontwikkeling, niet alleen door het aanleereo, van de elementaire kennis, waartoe de volksschool 

de gelegenheid opent, is een eisoh des tflds, maar niet minder de theoretische en practische voorbereiding veor het 

speciale vak, waaraan de vakman z|Jn leven zal wijden. 

Wie goed onderwijs wil, moet over goede leerkrachten kunnen beschikken en het ligt in den aard der zaak. 

dat om deze te verkrijgen of te behouden, niet alleen noodig is het leeraarspersoneel een behoorlijk bestaan te 

verzekeren, maar het tevens wenscheiflk genoemd mag worden hen. die hunne werkkracht aan ooee inriohtingon 

wijden, beveiligd te zien tegen flnanclëele zorgen voor den ouden dag. 

Het is om die reden dat ons bestuur met groote sympathie neeft begroet het streven van de commissie voor 

de pensioenregeling, benoemd door de vereeniging tot bevordering van vakopleiding in Nederland. WH zonden 

het zeer toejuichen wanneer deze commissie er in slagen mooht de groote bezwaren te overwinnen, waarmede afl 

bö haar pogen zal te kampen hebben, en het haar gelukken mocht een regeling tot stand te brengen, waardoor 

aan het onderwijzend personeel van alle ambachtssoholen in Nederland na volbrachten arbeid een pensioen verzekerd 

werd. In den boezem van ons bestuur wordt overwogen of het ons mogelijk is in die richting iets te doen voor 

hed, die hun arbeidskracht aan onze inrichtingen geven. Het zonde ons hartelflk verheugen zoo wfl In een volgend 

Jaarverslag dienaangaande ook op gunstii? resultaat zouden kunnen wijzen. 

WD mogen evenwel niet verhelen dat wfl ia dit opzicht vrees koesteren, want wU kunnen zonder krachttgen 

steun van particulieren niet op een gunstige oplossing deier open kwestie hopen. En hoe dankbaar wy ook zijn 

voor de ook dit Jaar ons toevertrouwde bijdragen, wfl moeten helaas constateeren dat ons ledental is achteruit 

gegaan. Wfl doen daarom bfl herhaling een krachtig heroep op flnanclëelen steun van allen, die belangstellen In 

den werkmansstand, van allen, die overtuigd zfln van de noodzakelijkheid voor den aanstaanden handwerksman 

een degelflken grondslag te hebben, welke hem In staat stelt zfln beroep met goeden altslag uit te oefenen". 

Die steeds meer en meer noodige theorethische voorbereiding zullen de afgewezen aspiranten, of ten minste 

een groot aantal van hen moeten missen, wat zeker niet zal meewerken de zoo dringende elsch van onzen tfld 

te steunen: verheffing van den ambaohtsstand. 
Maar — hierover later; wfl willen ons nu bepalen tot opnemen van enkele gegevens betreffende den toestand 

der scholen. 

1. A m b a o h t s s o h o o l , W e t e r i n g s c h a n s . 

Bfl den aanvang van den'Bienwen cursus op 28 Augustus 1897 telde de school 804 leerlingen, een aantal voor 

dezen nog nimmer bereikt en waarmede onze looaUteit dan ook geheel bezet Is. 
Van genoemde leerlingen ontvangen 184 onderwfls in het timmeren, 22 in het meubelmaken en 48 In het 

schilderen. 

A v o n d t e e k e n s c h o o l v o o r H a n d w e r k s l i e d e n , 

in het gebouw der Ie Ambaohtssohool (Weteringschans.) 

Het aantal leerlingen, zflnde 519, waarmede de cursus op 1 October 1896 een aanvang nam, was bfl het eindigen 

der lossen op 18 Maart 1897 weinig verminderd. Het verdient vermelding dat. het schoolbezoek tot den laatsten 

dag zeer getrouw en geregeld bleef. 

De Inschrijving voor den cursus 1897/98. van medio Augustus tot einde September gehouden, gaf een 760.tal 

candidaten, alzoo weer méér dan het vorig Jaar. Dit aantal overtrof verre dat der beschikbare plaatsen, zoodat 

ruim 200 adsplranten moesten worden teleurgesteld. 
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Het aantal leerlingen, waarmede zoodoende de cursus op 1 Octob'r 1897 kon aanvangen, bedroeg 530, die over 

de verschillende ambachten, als volgt zijn verdeeld: 

Timmerlieden en bouwkundigen . . . . 212 

SchUdew rHr - 1 0 0 

Smeden, machinisten en bankwerkers, benevens monteurs, van electriciteitsinstallaties. 86 

Metselaars, steenhouwers, stncadoors en tuinludeu 89 

Scheepstimmerlleden en rytuigmakers 36 

Meubelmakers, behangers en stoffeerders 29 

Steendrukkers 11 

Koper, lood en zinkwerkera 9 

Diverse beroepen 8 

Totaal . . . 6 3 0 

2. A m b a c h t s s c h o o l W e s t e r s t r a a t . 

Evenals aan de Ie Ambachtsschool, heelt ook aan deze school tweemaal per jaar inschrijving en ontslag van 

leerlingen plaats. 

De eerste inschrijving, in Januari en Februari '97 gehouden, leverde 108 candidaten, waarvan een 30-tal. na 

loting en voorzoover noodig, na gehouden examen tot de school werden toegelaten. Dit aantal werd nog met één 

vermeerderd, door de overplaatsing naar hier van een leerling der Ambachtsschool te Haarlem. — Op 27 Februari 

'97 werden ontslagen 16 leerlingen, wier leertijd verstreken was, zoodat op 1 Maart '97, by den aanvang van den 

nieuwen cursus 201 leerlingen aanwezig waren. 

By de tweede inschry ving, in Juli en Augustus gebonden, meldden zich aan 92 candidaten, terwyi er nog van 

de vorige inschry ving 37 voor plaatsing in aanmerking kwamen en 1 van gemeentewege werd geplaatst. In aan

merking genomen de in het vorig jaar gemaakte bepaling om telkens 60 nieuwe leerlingen toe te laten, waren er 

derhalve voor de nieuw-ingeschrevenen slechts 22 plaatsen beschikbaar, die na gehouden loting werden bezet. Op 

ultimo Juli vond het ontslag plaats van 66 leerlingen, wier leertyd was verstreken en begon de nieuwe cursus op 

23 Augustus '97 na de opname van het genoemd 60-tal, met 182 leerlingen. 

B u r g e r - A v o n d s c h o o l , 

in het gebouw der 2e Ambachtsschool (Westerstraat). 

De cursus 1896/97, die Ie October '96 begonnen was met 187 leerlingen, eindigde tengevolge van veel verzuim 

by het naderend einde met eenige vermindering van bet aantal op 81 Maart 1897. 

De inschryving voor den cursus 1897/98 leverde 49 candidaten, waarvan 13 zich aan het toelatingsexamen 

moesten onderwerpen. Van dezen slaagden er 9, zoodat in 't geheel 41 konden worden toegelaten. Het totaal 

der oude en nieuwe leerlingen, waarmede de cursus op 1 October 1897 een aanvang nam, bedroeg 187, waarvan 

182 smeden en bankwerkers (voor het grootste deel ook leerlingen van de dagschool) 37 timmerlieden, 3 lood

gieters, 1 metselaar, 1 kastenmaker, 2 electriciens, 3 schilders, 2 stncadoors, 1 behanger, 8 beeldhouwers en 2 

steenhouwers. 

T e n t o o n s t e l l i n g . 

De tentoonstelling van teekeningen en werkstukken van leerlingen der Dag- en Avondscholen, die in den 

regel gehouden wordt na afloop van den cursus der Avondscholen in Maart of April, was dit Jaar gesteld op 17, 

18, 19 en 20 Juni voor de scholen aan de Weteringschans en 19 en 20 Juni voor die in de Westerstraat en wel 

naar aanleiding van een verzoek van de „Yereeniging tot bevordering der vakopleiding voor handwerkslieden in 

Nederland" om haar leden, uit alle oorden des lands hier saamgekomen ter jaarvergadering, in de gelegenheid te 

stellen de uitgebreide verzameling in oogenschouw te kunnen nemen. Zoowel door de leden van genoemde ver-

eeniging, (voor het grootste gedeelte bestaande uit technici) als door eenige duizenden andere bezoekers, waaronder 

vele bekende vakmannen en autoriteiten, werd het tenloongestelde werk in beide gebouwen bezichtigd. 

Uit de jaariyksche toename van het aantal bezoekers valt een steeds grooter wordende belangstelling, vooral 

ook van de zyde van den werkman zelven, in den arbeid aan de scholen af te lelden," 
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Bij de Platen. 

Ontwerp Tan twee wooulinizen aan de Hariaplaats te Utrecht, 

door Ph VAN HABDEKWIJK. 

Het ontwerp op de plaat aangegeven, is in eenigzins gewijzigden vorpi uitgevoerd. 

Zeer eigenaardig is de opvatting des gevels met den teruggelegden bouw. 

ToepabsinK van stoomkracht bjj Engelsclie bomrwerken. 

(Slot.) 

Volgens opgaven van eene betrouwbare Berlijnsche groothandelaarsfirma in bouw

materialen bedragen daar ter stede de kosten voor het vervoer van metselsteenen met 

inbegrip van de bijbehoorende kalk: a. bij gebruik van steendragers gemiddeld voor 

het duizend van de opslagplaatsen naar den kelder en de fundeering 2.35 Mark (t Mark 

— 60 cents), verdieping gelijkstraats 3.40 Mark, eerste étage 4.4O Mark, tweede étage 

5.40 Mark, derde étage 6.40 Mark, zolderverdieping 7.90 Mark; b. bij gebruik van de 

stoomlier met inbegrip van afschrijving der aanschaffingskosten : voor kelder en verdieping 

gelijkstraats, zonder gebruikmaking van den rijstoel, 3 Mark; voor het bovengedeelte der 
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«yerdipping gelijkstraats, voor zoover er een rijstoel gebruikt wordt, en voor de overige 

Verdiepingen gemiddeld 4.40 Maik. 
I 

Volgens deze gegevens, blijken de kosten van het vervoer naar boven bij stoom of 
,wel bij electrische exploitatie gemiddeld 0.75 mark per duizend lager dan bij het gebruik 

van steendragers. Intusschen verdienen deze hijschtoestellen alleen daar aanbeveling, 

waar plaats &OOT den aanleg der rails is en waar men met hooge gebouwen te doen 

heeft. Blijkens het handboek van Franzius en Sonne, band 14, afdeeling 2, bladz. 19, 

kostte omstreeks het jaar 1884 in Berlijn het naar boven dragen van 1000 steenen zonder 

de kalk, naar de onderscheidene étages gemiddeld 2 mark. De hierboven bij a (gebruik 

van steendragers) aangegeven gemiddelde maatstaf van 4,75 mark, trouwens met inbegrip 

van de kalk, is derhalve aanmerkelijk gestegen. 

De hierboven geraamde besparing van 0.75 mark bij het gebruik van stoomhijsch-

toestellen zal vermoedelijk door het stijgen der loonen binnenkort aanmerkelijk verhoogd 

worden, zoodat de stoom-exploitatie zeer spoedig ook in de groote steden van Duitschland 

en andere landen eene onvermijdelijke noodzakelijkheid zal worden. Belangrijk voor de 

invoering der draaikraan-exploitatie zou een ter zake dienende onderrichting der werk

lieden zijn. Door het aanbrengen eener afzonderlijke inrichting kan de draaikraan ook 

als stoomhei gebezigd worden. 

Geheel in overeenstemming met de hier behandelde stoomdraaikraan is de electrische 

draaikraan {electric derrick crane') voor hooge gebouwen. De electrische beweging der 

kraan zal bij gemakkelijke verkrijging van electriciteit dikwijls geprefereerd worden boven 

de exploitatie met stoom, en verheugt zich dan ook in Engeland en Schotland in eene 

gestadig en snel toenemende populariteit. In het bovenstaande is intusschen bij voorkeur 

omtrent de stoomdraaikraan in nadere bijzonderheden getreden, om reden schrijver dezes 

in de door hem bezochte Engelsche steden de laatstgenoemde soort van kranen voorloopig 

nog het talrijkst vertegenwoordigd vond. Ook schijnt hare invoering in Duitschland en 

andere landen voorshands nog eer mogelijk, dan die van de electrische kraan. 

De voordeelen van de geen brandgevaar opleverende en geen concessie vereischende 

electrische kraan zijn, dat zij nog gemakkelijker van het eene bouwterrein naar het andere 

te vervoeren is, en dat zij de kracht nóg volkomener in arbeidsvermogen omzet, dan de 

stoomkraan welker ketel bij tijdelijken stilstand menigmaal nntteloos onder stoom gehouden 

moet worden. De kosten van aanschaffing der electrische kraan zijn ongeveer 20 a 25 

percent hooger dan die der stoomkraan. Eerstgenoemde is bij dezelfde firma's te ont

bieden als de stoomkraan. 

De in Amerika gebruikelijke draaikranen {poom derricks) komen met de Engelsche 

heeren overeen, dat zij eveneens de steigers bijna overbodig maken. In hoofdzaak, onder

scheiden de Amerikaansche kranen zich daardoor van de Engelsche, dat zij door kabel

touwen in loodrechten stand worden gehouden. De na de tentoonstelling te Philadelphia 

van 1876 in Duitschland, Frankrijk enz. bekend geworden Amerikaansche draaikranen 

(verg: ook het handboek van Franzius en Sonne) schijnen, te oordeelen naar de nieuwste 

afbeeldingen, sedert dien tijd aanmerkelijk volmaakter te zijn geworden. De andere kranen 
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waren kleiner en moesten op elke hoogere verdieping in grooter aantal opnieuw geplaatst 

worden. Dit bezwaar van het vele verplaatsen is vermeden bij de nieuwere, gedeeltelijk 

eveneens op hooge, smalle steigers geplaatste kranen met bijzonder lange hijschbalken, 

waarbij gemakkelijk gebruik kan gemaakt worden van stoomkracht. 

Fig- 4 geeft eene afbeelding van een daar in den laatsten tijd blijkbaar zeer populairen 

kraanvorm, met horizontalen hijschbalk en daarover heen loopende rol. Dit systeem heeft 

het groote voordeel, dat kraanzuil en hijschbalk het leggen der balklagen weinig of niet 

belemmeren. Eene collectie talrijke afbeeldingen van gebouwen met kraanexploitatie wordt 

op aanvraag toegezonden door de American Hoist and Derrick Co,, St. Paul, Minnesota, 

filiaal: Havemeyer, New-York, 26 Cortlandstreet. Gebroeders Weissmüller te Frankfort a/M 

vervaardigen de Amerikaansche draaikranen reeds sedert een twintigtal jaren. Meermalen 

heeft deze firma er haar beklag over ingebracht, dat op deze draaikraan, nadat zij eenige 

malen bij het maken van groote gebouwen gebezigd was geworden, geene bestellingen 

meer gevolgd zijn, hoewel door hare algemeene invoering gansche wouden van steigerhout 

sedert dien tijd gespaard hadden kunnen worden. Wellicht zijn de monumentale gebouwen, 

waarvoor alleen getimmerde steigers bencodigd zijn, doordien zij zoo zelden voorkomen, 

niet in staat geweest om de tamelijk kostbare en onbekende draaikraan allerwegen het 

burgerrecht te doen verkrijgen. 
De vormen van de Engelsche en de Amerikaansche draaikraan zijn elkaar in den 

laatsten tijd blijkbaar hoe langer hoe meer genaderd. De inrichting der Engelsche kraan 

zou buiten Engeland misschien nog gemakkelijker ingang vinden dan die der Amerikaansche, 

doordien de bevestiging van het kabeltouw aan meestal verafgelegen vaste punten bij 

de Amerikaansche kraan menigmaal zwarigheden zou kunnen opleveren, en ook omdat 

de Engelsche kranen voorhands gemakkelijker te ontbieden zijn. Blijkens de bovenver

melde afbeeldingen van Amerikaansche bouwwerken, vindt de stoomdraaikraan overigens 

ook bij ingenieurswerken toepassing, waarbij dikwijls eene afzonderlijke versterking door 

middel van schoorbalken voorkomt. 

Y l l l a I g l e r . 

De houtbouw is bij deze villa in. volle toepassing, wat in een bosch- en berg

achtige streek zeer goed uitkomt. Het ontwerp is van den bouwmeester F. Schönthaler 

te Weenen. De plannen, doorsnede en gevels, geven zoowel over indeeling als constructie 

alles duidelijk terug. 



V i l l a I g l e r . 
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A m e r 1 k a a n> c h Ü en E n g e l s e li e S t a a l c o n s t r n c t i ë n . 

In het Amerikaansche *>Engineering Magaeine" (Ingenieurs-Tijdschrift), Mei-aflevering, 

is een artikel opgenomen van den heer C. V. Childs, over .Amerikaansche en Engelsche 

bouwkundige constructiën", waarin o.a. de volgende tegenstelling wordt gevormd tusschen 

deze beide systemen. 

Het staalwerk in een Amerikaansch gebouw begint eenige weinige duimen boven de 

fundeering, en bestaat in liggers van stalen balken, in het metselwerk gelegd, om aldus 

de pijlers te vormen, waarop de stalen voetstukken der kolommen komen te rusten. De 

onderste laag is zoodanig ingericht, dat de zwaarte over het grondvlak verdeeld wordt 

volgens eene geoorloofde drukking van twee of drie ton per vierkanten voet; en aangezien 

deze drukking voor al de pijlers hetzelfde is, moeten al de verbindingen door het geheele 

gebouw hetzelfde zijn. In de volgende laag rusten de balken op de onderste, op zoodanige 

wijze dat zij er een rechten hoek mede vormen, en hunne lengte is gelijk aan de breedte 

der benedenste laag. De einden der balken van iedere opvolgende laag steken vooruit 

en doen dienst als sparkoppen; hunne afmetingen worden bepaald door de meerdere ot 

mindere mate van drukking op de einden dezer sparkoppen. Ankerbouten worden in het 

metselwerk gelegd, en verbinden de voetstukken der kolommen aan de flensen der 

bovenste laag. Door deze manier van werken wordt de hoogte van den pijler aanmerkelijk 

verminderd, wat een besparing oplevert van graafwerk en materiaal. De bovenkanten 

der pijlers blijven even beneden den bovenkant van den vloer der onderste verdieping, 

ten einde ruimte te winnen. De Engelsche architect heeft voor het metselwerk alléén te 

rekenen op zijne fundeering; en wanneer er hier of daar een gebouw is afgebroken, 

warden de oude stcenen voor dit doel gebezigd. 

In Amerika vormt de ruimte onder het trottoir, als behoorende aan den eigenaar 

van het aangrenzende gebouw, één geheel met de verdieping gelijkstraats. De buiten

muren worden gedragen door gordingen, die even onder den bovenkant van het 

trottoir liggen; aangezien elke verdieping gesteund wordt door bindbalken, onafhankelijk 

van de andere verdiepingen, hebben deze gordingen slechts het gewicht -van de 

muren der onderste verdieping te dragen, en vermoedelijk óók een gedeelte van de 

zwaarte der onderste verdieping. Waar de kolommen gedeeltelijk muren dragen, gebeurt 

het meermalen, dat er aan den binnenkant van het gebouw niet genoeg ruimte is om de 

voetstukken der kolommen geheel en al op de pijlers te doen rusten; in zulke gevallen 

worden de pijlers binnen de scheidingslijn gebouwd, en komen de voetstukken der kolommen 

te rusten op sterke kopbalken, die door de pijlers gedragen worden; de andere einden 

dezer bindbalken vinden óf hun tegenwicht in de binnenkolommen, óf worden beneden 

verankerd aan de massa metselwerk. 
In Engelsche gebouwen daarentegen rusten de pilasters, die de onderlagen dragen 
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gewoonlijk op blauwe steenen pijlers, opgetrokken tot op een voet beneden den vloer 

der onderste verdieping, en worden de voetstukken der pilasters bevestigd aan plinten 

van natuurlijken steen. Meestal wordt er een laag lood gelegd tusschen het stalen voetstuk 

en den steen. Hiervan wordt melding gemaakt, omdat uit proefnemingen is gebleken, 

dat dit stelsel met nadeelen gepaard gaat : de drukkracht van den steen wordt daardoor 

verminderd, dewijl men veronderstelt dat het lood in al de oneffenheden van den steen 

vloeit en dan als éen wig werkt. 

De kolommen volgens het Amerikaansche stelsel zijn twee verdiepingen hoog, en de 

verbindingen worden zoodanig gevormd, dat de voegen telkens op elke verdieping te 

zien komen. Alle verbindingen van kolommen met kolommen, bindbalken met kolommen, 

en dwarsbalken met de bindbalken, zijn geklonken ; de loop der klinknagels volgt de 

opgaande lijn, en elke kolom wordt zorgvuldig loodrecht gezet, alvorens haar aan de 

daaronder volgende vast te klinken. Het stalen geraamte is dus evenzeer een gebouw 

op zichzelf, als in het geval van een brug. De Londensche bouwverordening luidt als 

volgt: > Aan elk der uiteinden van iedere metalen onderlaag moet een ruimte opengelaten 

worden ter grootte van i;4 Eng. duim op elke 10 voet, en ook voor elk onderdeel van 

10 voet, der lengte van zoodanige onderlaag, om gelegenheid te laten tot uitzetting.» 

Met andere woorden : waar onderlagen rusten op pilasters, die in steenen pijlers gezet 

zijn, en moeten er gaten worden uitgehakt voor de bouten. 

Deze uitzettings-theorie wordt evenwel somtijds zóó breed uitgemeten, dat de verankering 

der buitenmuren aan het overige gedeelte van het gebouw in sommige gevallen is 

opgeofferd ; en vooral in zulke gebouwen, waar de buitenmuren aangelegd zijn op onderlagen 

ter hoogte van de eerste verdieping, is dit van veel grooter beteekenis, dan de voorzorgs

maatregelen met het oog op de uitzetting. Indien de uitzetting in zoodanige mate plaats 

had, als waartoe volgens het bovenstaande de gelegenheid werd gegeven, dan zouden er 

zich ongetwijfeld geduchte scheuren voordoen in het metselwerk, De omstandigheid dat 

de metselsteenen zich ook in beperkte mate uitzetten, en dat het staalwerk in bijna alle 

gevallen beschut is tegen de temperatuur der buitenlucht, behoorde daarbij steeds in 

overweging te worden genomen ; en de wrijving tusschen het staal en het metselwerk 

staat vermoedelijk gelijk met hun verschil in spanning. 

Het vraagstuk omtrent de beschutting tegen wind komt bij den Engelschen huizenbouw 

niet in aanmerking, maar is een gewichtige factor bij de hooge Amerikaansche gebouwen. 

Bij de Carnegie-gebouwen wordt te dien einde gebruik gemaakt van schuinstaande planken; 

deze diagonale steunsels zijn louter tijdelijke getimmerten, om alle mogelijke ontzettingen 

te voorkomen, totdat het metselwerk voltooid is. De gewone manier van handelen is 

evenwel: vier kolommen onderling door middel van zijschotten te verbinden, zoodat er 

een toren gevormd wordt, die zich 'van den grond tot den top van het gebouw uitstrekt. 

Het is echter de vraag, of er genoegzame sterkte of breedte van grondslag voor deze 

manier van werken bestaat, om van eenig practisch nut te zijn. Bij het berekenen van 

den nadeeligen invloed der winddrukking kan het gebouw zelf beschouwd worden als 

een sparkop; de kolommen in de buitenmuren behooren daarom voldoende versterkt te 



.103 

zijn, om weerstand te kunnen bieden aan hetgeen gelijkstaat met den zijwaartschen winddruk 

op een bindbalk ; eu het metselwerk der buitenmuren doet dan ongetwijfeld dienst als 

weefsel, of bootst de schering na. Het metselwerk behoort uit dien hoofde zorgvuldig 

rondom het staalwerk aangelegd te woiden, en van voldoende sterkte te zijn om weerstand 

te kunnen bieden aan de diagonale drukking, of — met andere woorden — aan de 

neiging tot verwringing, die dopr de schering veroorzaakt wordt. 

Het bijna algem*fii. gevolgde stelsel is Amerika i s : de vloe.balken 6 Eng. voet uit 

elkaar te leggen en ze te verbinden met rijen van SU Eng. duims hancbalken; de ruimte 

tusschen de balken wordt daarna opgevuld met holle, platte bogen, vervaardigd van 

vuurvasten steen. In Engeland is het gebruikelijk, de dwarsbalken 2 k $ voet uit elkaar 

te leggen, en de open ruimte stevig op te vullen met metselwerk ; of wel — teneinde 

vermindering aan te brengen in de zwaaite en in de moeite van het aanvulden — een 

der vele gepatenteerde vloerconstructiën te gebruiken. De manier van verbinden der 

dwarsbalken met de bindbalken hangt af van den afstand tusschen de dwarsbalken. 

Wanneer deze ruimte slechts 2 of 3 voet is, verdient het de voorkeur, een doorloopende 

hoekplank te bevestigen aan het weefsel van den bindbalk; dit vormt een draagpunt voor 

de dwarsbalken en ook een steun voor de opvulling met metselwerk. Waar de dwarsbalken 

verder uit elkaar liggen, is het raadzamer, ze afzonderlijk aan de bindbalken te bevestigen 

door middel van verbindingshoeken. 

Kleine verschillen, of liever voorkeuren,, bestaan er ten opzichte van de gemiddelde 

afmetingen, die algemeen in gebruik zijn voor ribben, balkeu of pilasters; maar deze zijn 

niet van overwegenden aard. De Engelsche afmetingen van stalen ribben zijn, in de meeste 

gevallen, zwaarder dan de Amerikaansche van gelijke diepte. Bij het ontwerpen van de 

stijlen voor een deur, aangebracht op een plaats waar er geen beperking bestaat aangaande 

hunne diepte, zouden de Amerikaansche afmetingen eenigsiins minder in zwaarte blijken, 

dan indien er Engelsche werden gebezigd. Wanneer de diepte der stijlen beperkt was, 

zooals gewoonlijk het geval is, dan zou dit verschil vermoedelijk verdwijnen. Maar aan 

den anderen kan t : de Engelsche afmetingen, die wijder flensen hebben, zijn beter ge

schikt om te gebruiken voor geklonken stijlen en pilasters. Wat betreft de grootere 

stijlen, worden de compounds (dat zijn stijlen, vervaardigd van ribben en flensplaten) in 

Engeland op uitgebreider schaal gebruikt, dan in Amerika. Dit wordt gedeeltelijk 

veroorzaakt door de grootere opeenhooping van de zwaarten in een Engelsch gebouw, 

waardoor er zwaarder balken noodig zijn, dan er in een Amerikaansch gebouw vereischt 

worden, waar de balken gewoonlijk slechts de vracht van één verdieping dragen. Er 

schijnt ook zekere voorkeur te bestaan onder de Engelsche architecten voor compounds, 

meer dan voor twee of meer ribben, naast elkaar aaneengeklonken. 

De kolommen of pilasters verschillen zeer veel, overeenkomstig hetgeen de fabrikanten 

aannemen als hunne standaard afmetingen, zooals b.v. de Z-staaf kolommen van de 

»Carnegie Steel Company" of de »Phoenix Company's"-kolommen, opgebouwd van seg-

menteele vormen. De in Engeland meest gebruikelijke afmetingen zijn die van een 

stalen rib of ribben, met platen geklonken aan hunne flensen; of, waar er alleen van een 
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lichten last sprake is, van slechts één enkelen stnlen rib. Sommige balken wordei op

zettelijk voor dit doel vervaardigd, — (een 9 Eng. duim diepe balk met 7 duim flensen, 

wegende 58 kilo per voet, en een 10 bij 8 duims balk, van 70 kilo per voet). Meestal 

kan de balk ingericht worden om door drie of vier verdiepingen te loopen; de extra

versterking op de lagere verdiepingen wordt dan verkregen door verschil aan te brengen 

in de dikte en de wijdte der flensplaten, die óók de verbindingsplaien bij de aansluitingen 

in de pilasters kunnen vormen. Deze afmetingen zijn vermoedelijk goed geschikt voor 

de verbindingen der vloerbalken, en het gevaar van te zware belasting wordt herleid tot 

een minimum; deze overweging is werkelijk van nó.j greeter belang, dan de inrichting 

van het metaal om den hoogsten straal van ronddraaiing te bereiken. 

Vermoedelijk gesproken : ware er geen combinatie geweest tusschen de Atnerikaansche 

fabrikanten in vroeger tijd, om den prijs van I balken en buizen hoog te houden, dan 

zouden die afmetingen meer algemeen door hen zijn aangenomen ; maar toen de combinatie 

in werking was, werden de gegoten ijzeren kolommen vervangen door de stalen, en om 

redenen van zuinigheid werden er toen andere afmetingen aangenomen en, om zoo te 

zeggen, gestereotypeerd. 

B o u w m a t e r i a l e n , door E. Lz. Berghnl». 

De uitgever J. B Wolters te Groningen gaf een beknopt boekwerk uit, waarvan 

de titel is »Bouwmaterialen'' en de schrijver de heer F. Lz. Berghuis. Het verdient 

bij een ieder, die het praktische deel der bouwkunst wil leeren kennen, een plaats, te 

meer daar de prijs billijk i s : ingenaaid / 2.50, ia band / 2.75. Zoowel de inhoud als de 

schrijver zijn ons geen onbekenden. Bouwmaterialen zijn al reeds zoo dikwerf behandeld 

en in velerlei vorm, dat het onderwerp niet nieuw is. Maar de vooru.tgang schiep nieuwe 

materialen, de concurrentie andere prijzen en ook andere samenstellingen; dat is in die 

uitgave opgenomen, waardoor het op nieuw belangrijk wordt. Daarbij is de schrijver een 

waarborg, dat de redactie met buitengewone zorg is saamgesteld. Wij geven gaarne een 

aanbevelend woord, in de overtuiging dat voor een ieder die door zelfonderricht zich den 

weg wil afbakenen, de uitgave bizonder nuttig en doelmatig is. 



»VADEMECUM DER BOUWVAKKEN». 

13e Jaargang 1898. 

Afl. 13. Plaat 13. 



Bij de Platen. 

Ontwerp Toor een niemr Raadhuis te CharlotteMburg, 

door de bouwiueesterB OSKAK UKGEB en LITDWIQ TBEMMBL. 

In April van het jaar 1897 schreef het gemeentebestuur van Charlottenburg een 

prijsvraag uit tot verkrijging van ontwerpen voor een nieuw raadhuis. Twee en vijftig 

projecten kwamen er op in, waarvan slechts enkelen werden uitgekozen tot een engeren 

wedstrijd. Een der ontwerpen, dat zich door zijn hoogst eigenaardigen bouw onderscheidt, 

zijn wij in de gelegenheid als plaat te kunnen geven. - Verlangd werd een sousterrein-

verdieping, verdieping beganen grond en drie andere verdiepingen. 

De j o n g s t e o n t d e k k i n g i n E g y p t e . 

Wij zijn langzamerhand zóó vertrouwd geworden met de herhaaldelijk voorkomende 

berichten omtrent merkwaardige , vondsten" in Egypte, dat de bijzonderheden van een 

nieuwe vondst bijna geen indruk meer maken op de verbeelding, zegt een correspondent 

van de Irish Times, wat zij eenige jaren geleden toch zeker wèl gedaan souden hebben. 

Wij zijn bijna geneigd om het als een uitgemaakte zaak te beschouwen, dat Petrie of 

Grenfeü, De Morgan of Lozet, jaar op jaar voor den dag zullen komen — evenals de 

kleermakers en de m o d i s t e n - m e t de , voorjaars-aanbiedingen" hunner nieuwste artikelen. 

Wij zijn zóó gewoon aan de manier van werken dezer heeren, — nl. bij het aanbreken 

i a n den winter te verdwijnen in de landstreken van Egypte en daarna omstreeks de 
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©ïSahd April weer te voorschijn te komen, wanneer het land te »heet" voor hen is ge

worden, met pakkisten vol reliquieën uit de grijze oudheid, — dat, naar te vreezen is, dit 

systeem het bekoorlijke der nieuwheid reeds begint te verliezen. 

En toch heeft de allerlaatste ontdekking juist dien geruchtmakenden roep van zich 

doen uitgaan, die onvermijdelijk de aandacht van het groote publiek moet en zkl trekken. 

Het is een herhaling, maar met zekere hoogst belangwekkende verschillen in de bijzonder

heden, van de ontdekking, door Maspero in het jaar 1881 te Der-el-Bahari gedaan. 

Iedereen herinnert zich natuurlijk npg de wonderbare verzameling lijken van dertien 

koningen en van vele koninginnen, priesters en priesteressen, der zeventiende, acht

tiende, negentiende, twintigste en een-en-twintigste dynastieën, welke door die ontdekking 

te voorschijn werden gebracht. Ook zal niemand onzer nog vergeten zijn, dat door deze 

ontdekking het Museum te Ghizeh verrijkt werd met de stoffelijke overblijfselen van zulke 

machtige monarchen als koning Ahmes, de overwinnaar der Herders; van Thothmes III, 

de bouwer van de obelisk, die nü op het; Thames Embankment te Londen staat; van 

Rameses II, die, zooals men op goede gronden mag aannemen, de voornaamste werkgever 

der tichelsteenen bakkende Israëlieten was, — en nog vele anderen van groot historisch 

belang. Maar dan zal men óók nog wel weten, dat al deze koninklijke mummiën, tamelijk 

onordelijk dooreen liggend, ontdekt werden in een enkele rotskamer, en dat in vele ge

vallen de lijken in andere doodkisten dan hunne eigene gevonden werden: het gevaar 

dat zij vernield zouden woitfen door vijanden, had de bewakers der koninklijke graven 

genoopt om op deze wijze hunne gewijde schatten in allerijl te verbergen. 

Maar van zoodanigen haast is in de verste verte geen sprake bij den toestand, 

waarin de thans bedoelde vondst ontdekt werd. Voor de eerste maal in de gansche 

geschiedenis der Egyptische ontdekkingen, heeft men het lijk van een koning ongeschonden 

vinden liggen in de sarcof«iaag, waaraan het, in dit geval, omstreeks het jaar 1420 vóór 

Chr. werd toevertrouwd, — zóó volkomen onaangeroerd, dat zelfs de bloemkransen, daar 

zoo lang geleden door liefhebbende handen neergelegd, nog bij den hals en de voeten 

aanwezig zijn. Het in dezen toestand gevonden lijk is dat van Amenhotep TI, opvolger 

van Thothmes III. 

Laat ons nu al de bijzonderheden van het merkwaardige feit eens aanstippen. Als 

gewoonlijk bereikt men de grafkamer, diep uitgehouwen in de natuurlijke rots, door een 

lange gang, een steil afloopenden weg vormende voor den onderzoekenden ontdekker 

door het massieve steengevaarte, aan welks einde zich een put bevindt van niet minder 

dan 26 Eng. voet diepte. Eerst daarna bereikt men het graf, en dit bestaat uit een 

reeks kamers. Na twee dezer kamers, te zijn doorgegaan, treedt men eindelijk het 

majestueuse graf van den Egyptischen monarch binnen. De berichten, die daaromtrent 

tot ons gekomen zijn, getuigen eenparig van een verrukkelijke pracht. Het bovengewelf 

is met een rijke blauwe kleur beschilderd, bezaaid met gouden sterrea, en het rust op 

massieve vierkante zuUen, van dezelfde soort als die in het beroemde graf van Seti I ; 

de wanden zijn weelderig versierd met de gebruikelijke schilderwerken en inscriptiën, en 

aan het boveneinde, in een rozenroode sarcophaag, rustende op een reusachtig blok 



albast, dat'zich een weinig beneden de oppervlakte V»JL ien, vloer beviadt.Ügt de grooté 

koning, wiens laatste, lange slaap nu is blootgesteld aan het mondaine licht der negen-

tiende eeuw. 
Maar de kamers hebben nog andere koninklijke schatten opgeleverd. Binnen een 

ander uit de rots gehouwen graf, op eenigen afstand van de gröote of hoofdkamer, heeft 

men nrg negen andere mummiën gevonden. Twee van dezen zijn niet te herkennen; 

maar van een zevental is het bewezen, dat het de lijken zijn der koningen Thothraes IV 

en Amenhotep III van de achttiende dynastie. Seti II en Setnekket van de negentiende, 

en Rameses IV, Rameses VI en Rameses VHI van de twintigste, - zoodat men met deze 

mummiën, de massa voorwerpen waarmede de vloeren bezaaid waren, de stan4beelden, 

de houten af beeldingen van booten en dieren, de vazen, de schilderwerken en de inscriptiën, 

inderdaad de Egyptologen wel geluk mag wenschen. Voor het groote publiek evenwel 

zijn er twee of drie punten bij van buitengewoon groot belang. 

Onder de namen der acht mummiën, die men met zekerheid herkend heeft, zijn die 

van Amenhotep III en van SetiII de meest bekende; de eerste als de oprichter der beide 

reusachtige standbeelden van zijn eigen persoon, den welbekenden Colossus t^Thebe, en 

de tweede om redenen van groot belang voor de Bijbelgeleerden. Het sc^nt slechts 

aan weinig twijfel onderhevig te zijn, dat men het lijk in bezit heeft gekregen van een 

uiterst belangwekkend personage: »den Pharaö uit het boek Exodus", meer algemeen 

bekend als Pharao Maneptah, en bij elk Zondagsschoolkind als: »de Pharap die in d. 

Roode Zee verdronken is.'1 Blijkt deze veronderstelling juist te zijn, dan is de verklanng 

der geleerden, dat men uit het geschiedverhaal in Exodus niet noodzakelijk behoeft op 

te maken dat de koning aanwezig geweest is bij. of gedeeld heeft in de ramp van zijii 

leger daardoor ruimschoots bevestigd. Deze ontdekking, zoo spoedig volgende o p f t n e ' s 

vondst verleden jaar van het merkwaardige levensgroote standbeeld van dezen monarch, 

en van het vermaarde schrijf tablet, waarop deze Maneptah de uitroeiing van »het volk 

van Israël" verordent, moet een krachtigen indruk op de verbeelding maken en bij ve* 

nieuwing de belangstelling in het werk der Egyptologen opwekken. 

Maar dit is nog niet alles. De schaduwzijde der zaak moet thans óók aan de beurt 

komen. Een weerzinwekkende bijzonderheid der ontdekking doet grootelijks afbreuk aan 

de overigens zoo verheven en vreedzame omgeving dezer koninklijke begraafplaatsen. • 
{Slot volgt?! 

W e r k p l a a t s en w o n i n g . 

Onze tekstfiguur geeft een werkplaats eü woninggebouw te Haarlem, naar de 

plannen van den Heer P. N. van 't Wout. Met de verschillende Metselwerken en eigen

aardige verdeeling van ramen en kap, doet zich deze gevel gunstig voor. 
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Y e n t i l a t i e r a n w e r k p l a a t s e n . 

In den laatsten tijd wint hoe langer hoe meer de overtuiging veld, dat het behoud 

van het volle arbeidsvermogen van een man in niet geringe mate afhangt van den aard 

der ia de werkplaats voorhanden lucht. Het is daarom, nog afgezien van de moreele 

verplichting van den werkgever, ook in diens belaag, zich op het gebied der hygiëne 

opgedane ondervinding ten nutte te maken, om zijn arbeiders in het volle bezit van hun 

werkkracht te houden. 
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Niet in alle bedrijven is het mogelijk, aan de eischen der hygiëne in alle opzichten 

te voldoen; in verscheidene takken der industrie zou daardoor het voortbestaan der 

onderneming onmogelijk worden gemaakt. Men moet zich dus in die gevalleü tot de 

noodzakelijkste verbeteringen bepalen. Met eenigen goeden wil zijn echter in gewone 

werkplaatsen de voorschriften der gezondheid op te volgen. Licht en. lucht zijn de voor

naamste vereischten voor de gezondheid van den mensch. Het eerste laat zich door 

voldoend groote vensters in de werkplaats toevoeren, het verkrijgen van goede en zuivere 

lucht daarentegen, biedt reeds zekere, naar mate van den aard van het bedrijf, meer of 

of minder groote moeilijkheden op. De meeste verontreinigingen der lucht komen voor 

in den vorm van stof, in sommige gevallen wordt echter de lucht door gassen en 

schadelijke dampen verontreinigd. Het opheffen dezer schadelijke omstandigheden kan 

door de volgende methoden geschieden : voorzorgsmaatregelen tegen het onstaan en de 

verbreiding der luchtverontreiniging; het afvoeren van de verontreinigde lucht naar 

buiten; het voeren van de verontreinigde lucht naar gesloten ruimten en het aldaar 

afscheiden van de gassen of het stof; filtratie van de onzuivere lucht onmiddelijk voor, 

zij door de ademhalingsorganen wordt ingeademd ; vernietiging véin de niet uit de werk

plaats te verwijderen, op verschillende voorwerpen zich hechtende verontreinigingen. 

Voorzorgsmaatregelen tegen hét ontstaan en de uitbreiding van luchtverontreinigingen 

kunnen slechts in weinig gevallen worden genomen en richten zich naar de locale ver

houdingen. Gewichtiger is het afvoeren der bedorven lucht uit de werkplaats. Daar het 

in de meeste gevallen niet mogelijk is de met stof bezwangerde lucht direct naar buiten 

te drijven, moet men inrichtingeti maken om eerst het stof af te scheiden. Men benut 

daartoe veelal het gewicht van het stof zelf (bijv. bij metaalstof) doordat men de voor de 

buitenlucht voerende kanalen op enkele plaatsen tot kamers verwijdt, waarin het stof 

door de daarin ontstaande geringere snelheid, kan neerslaan. De werking dezer kamers 

wordt nog verhoogd, door daarin tusschenschotten zoodanig aan te brengen, dat de lucht 

een zigzag-weg moet afleggen. 

Een tweede methode om de lucht van stof te reinigen bestaat in de filtratie der 

lucht, die zoowel langs drogen als langs natten weg kan geschieden. De droge filtratie 

wordt toegepast wanneer het stofdeelen bevat die het winnen waard zijn. Men voert 

daartoe de lucht door droge weefsels waaraan de stofdeeltjes blijven hangen; deze worden 

dan door afstoffen nu en dan verzameld. Is het winnen van het stof onnoodig zoo is 

het beter dit op vochtige ruwe oppervlakken te verzamelen en deze vlakken van tijd tot 

tijd door afspoeling te reinigen. Een andere methode is, de lucht een kunstmatigen regen 

te laten passeeren, voor zij in de buitenlucht komt, waardoor het stof neergeslagen wordt. 

Moet de lucht van gassen gezuiverd worden, zoo past men natte of droge condensatie 

toe; men tracht de gassen door afkoeling te doen condenseeren. De droge methode 

bestaat in het aanbrengen van zoogen. condensatie-kamers, waarin door het opstellen 

van tusschenschotten een zoo groot mogelijk aanrakingsoppervlak ontstaat. De temperatuur 

dier tusschenschotten tracht men zoo laag mogelijk te houden en leidt de gassen daarlangs. 

De natte condensatie bestaat meestal daarin, dat de gassen over wateroppervlakken 
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steijjcen, watersluiers moeten passeeren of door vochtige filters gevoerd worden; in sommige 

gevallen benut men ook stoom. Behalve de condensatie kan men ook verwijderiiig der 

gassen door het doen absorbeeren van daartoe geëigende stoffen bewerkstelligen. 

In verscheidene bedrijven, die een volkomen vernieuwing van de lucht in de werkplaats 

niet toelaten of waar de verontreinigingen van dien aard zijn, dat luchtverwrsching 

weinig uitwerking zou hebben, past men de filtratie van de verontreinigde lucht voor de 

ademhalingsopeningen van het lichaam toe. Deze methode is echter slechts voor korten 

duur toe te passen, daar de hiervoor noodige werktuigen het ademhalen bemoeilijken en 

het spreken verhinderen. Men kan zoowel droge als natte filters toepassen; de eerste 

worden uit losse boomwol, weefsels, spons, houtskool of magnesiet samengesteld, de laatst© 

uit dezelfde of gelijksoortige stoffen, die in een vloeistof met opslurpingsvermogen 

gedrenkt zijn (oplossingen van oxaalzuur, wijnzuur, natron, ook wel glycerine). In sommige 

gevallen sluit men den toevoer van de lucht tot mond en neus geheel af en voert zuivere 

lucht door buizen uit reservoirs of uit de buitenlucht naar deze organen toe (op gelijke 

wijze als bij duikers geschiedt.) 

Om het hechten van stof aan de kleeding der arbeiders of aan andere voorwerpen 

in de werkplaats te beletten, zijn de volgende maatregelen noodig: wanden, plafonds en 

vloeren moeten zoo glad mogelijk zijn en met nat kunnen worden afgenomen. De 

werkplaats moet dagelijks gereinigd worden. Den arbeiders moet gelegenheid gegeven 

worden zich nu en dan te baden. De kleeding der arbeiders moet van gladde, ondoor

dringbare stof zijn; het verwisselen der kleeding moet niet in de werkplaats geschieden; 

grondig en veelvuldig reinigen der kleeding moet verplichtend worden gesteld. Het 

gebruiken van spijs en drank moet niet in de werkplaats geschieden, doch deze niet 

alleen in afzonderlijke localen bewaard doch ook genuttigd worden. Eindelijk moet erop 

gelet, dat haren en baard der arbeiders zoo mogelijk kort gehouden en de haren der 

arbeidsters met een stof, die glad en ondoordringbaar is, worden bedekt. 

Voor den werkgever, die de noodzakelijkheid gevoelt om in zijne werkplaats de 

voorschriften der hygiëne toe te passen en vooral maatregelen neemt voor een goede 

luchtverversching of luchtzuivering, als wij hierboven in korte trekken aangaven, zullen 

de resultaten niet uitblijven. 

Het v e r h a r d e n van grips. 

Het vraagstuk hoe men gips kan verharden, lost men als volgt op: boorzuur wordt 

in warm water opgelost en daaraan een weinig ammoniak toegevoegd. Men voegt deze 

oplossing bij de gebrande gips. Wil men alleen de uitwendige oppervlakte van een 

voorwerp hard maken, zoo behoeft men deze slechts met de bedoelde oplossing te 

bestrijken. Na circa 2 dagen is de gips geheel hard geworden en oefent water geen 

invloed meer daarop uit. 
Een andere methode om gips harder te maken is de toevoeging van 2—4 "U fijn 
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gepoederde maluwwortel (marsh-mahloud roat). Hoe meer men hiervan toevoegt, des te 

harder wordt het gips, zoodat men het zagen, vijlen en draaien kan. Onder toevoeging 

van een kleurstof kan men gips marmer maken; in weeken toestand kan men het walsen 

en er buizen van trekken. Ook toevoeging van opgeloste aluin maakt de gips harder ; 

evenzoo een oplossing van. borax ia warm water. Gips, met lijmwater aangemaakt, wordt 

in een paar dagen zoo hard, dat men de kanten kan schaven; het laat zich zelfs zóo 

polijsten, dat men zich erin kan spiegelen. 

1) c E c h o . 

De laatste veertien dagen waren in vele opzichten niet onbelangrijk voor de bouw

kundige wereld. Wij denken daarbij aan de inderdaad luisterrijke viering van den 

zeventigsten jaardag van den bij jong en oud bekenden bouwmeester J. H. LELIMAN. — 

Toen ons vorig nummer het daglicht zag, was het te vroeg om het feit te bespreken, in 

drie dagen kan nog zooveel geschieden, daarbij is het niet passend den voorloopftr van 

alien te willen zijn. Thans komen wij te laat en hoewel ons dikwerf het leven aantoont 

dat het beter is te laat dan te vroeg gekomen te zijn, hadden wij echter gaarne in 

dit geval, ons gelukkig gerekend op tijd te kunnen aantreden, en mede in te stemmen 

met den jubeltoon die op dien tijd de verschijnende week- en dagbladen aanhieven. De 

echo heeft echter de eigenschap lang en door velen gehoord te kunnen worden, wat in 

dezen vertroost. De bouwmeester J. H. Leliman is een verdienstelijk man in zijn werk

kring. Al kennen de jongeren Leliman niet anders dan als de gezellige causeur op hunne 

vergaderingen, de ouderen weten dat indertijd een groote werkkracht van hem uitging. 

Leliman begon toen mannen als Warnsinck, Metzelaar, van Elven en anderen de sterren 

aan den bouwkundigen hemel waren, die schitterden door hunne doodgewone timmermans

architectuur. Het ordeboek was het evangelie waaraan alles getoest moest worden en 

ragfijne lijnen en zoogenaamd conscienteuze verhoudingen vormden de basis waarop ieder 

bouwkundige zijn loopbaan vestigde. Leliman zag verder, Leliman was artist, die plat-

gelijstte huiden stonden hem tegen, die effen muurvlakken en pilasters vond hij te dor en 

zijn scheppingsvermogen gaf aan een huis een eigenaardigen top, eiken pilaster een gunstige 

versiering. Daar was eens een tijd dat het bij ieder vakman scheren en inslag was, dat 

is weder een Lelimannetje en ge kunt er verzekerd van zijn, dat was een geestig slam-

gesteld raam of deurhek, een winkelsluiting of wat ook in het Leliman's costuum gestoken, 

dat het legio van navolgers ontelbaar was, want Lelim{tn had de gave iets nieuws te scheppen 

dat voor dien tijd welgevallig was. Maar niet alleen in de onderdeden, ook in grootere 

opvattingen was Leliman op zijn plaats, was er een prijskamp, de zoo kunstig in een gestoken 

plannen trokken dadelijk de aandacht en 't bleef geen geheim de vervaardiger daarvan kon 

alleen Leliman zijn, zoo was het ook. Wij hebben zoo lang aan die teekentafel mogen staan, 

waar die macht soms zoo zonderling tooverde, dat op het gebied onzer Jcunst onze gedachte 

een blijft, dat de bouwkunst in Leliman een zijner verdienstelijkste beoefenaars telt, en in 

moeilijke dagen Leliman den eersten stoot gaf tot de hervorming onzer kunst.' Vóór 
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Dr. Cuypers de handen aan den ploeg sloeg had Leliman reeds veel voorgegaan ei> het 

was een streelende genoegdoening dat mannen als Alberdinck Thijm, die ftiet gaarne den 

lof buiten den kring verdeelden, dikwerf Leliman vereerden om de wijziging, die hij op 

kunstterrein had gebracht. Maar niet alleen de teekenstift was volijverig in de weer, ook 

alle onderwerpen den vooruitgang der kunst betreffende, vonden in hem étn voorstander 

en beschermer. Van de Vereeniging ArchitectuTa et Amicitia de oprichter, was hij daar 

altijd de ziel en in de dagen dat de kring nog bizonder huiselijk was, was Leliman iedere 

veertien dagen met zijn eigenaardige schets op het appèl en was er iets bizonders dan 

wist Leliman vreugde in den kring te houden, leefde hij te midden van vele vrienden. 

De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst was hij lang de Sekretaris van, die 

den uitgebreiden werkkring zonder bezoldiging waarnam. Toen het archief der Maatschappij 

nog in de Nes in het hotel de Ster zetelde met een akelig tehuis, wist Leliman alles 

punctueel ia orde te houden en te regelen en was het aan zijn initiatief te danken dat de 

overgang naar de Kapelsteeg geschiedde en de Maatschappij zich belangrijk ontwikkelde. 

Wat hebben wij Leliman dikwerf bewonderd wanneer hij met vaste hand asijn correspon-

dentien schreef en op zijn tocht naar Arti dikwerf vele pakketten naar de post bracht, 

die hij met nauwgezetheid had geredigeerd. Waarlijk Leliman heeft veel voor de Maat

schappij gedaan, wij gelooven wel het meeste. 

Ook Leliman was philantroop, betrof het den werkman, dan zag men hem in het eerste 

gelid, de loonsverhoogingen in de afdeelingen besproken, vonden in hem evenals in de Maat

schappij van den Werkenden Stand steeds een beredeneerd voorstander. De Maatschappij van 

den Werkenden Stand heeft eveneens veel aan hem te danken en geen wonder dat iemand 

zoo doordrongen van het belang van den werkman, spoedig in die Maatschappij de 

raadsman was en de stichter werd van de afdeeling Ambachtsschool, de voorganger van 

dje vele nuttige instellingen in ons land. Bekroond voor een prijsvraag, over dit punt 

wist Leliman alles te steunen en voor te bereiden en het onderwijs is hem daarvoor veel 

verplicht. Talrijk zijn de werken door Leliman zoo hier als door het geheele land 

gesticht, kerken, pastoriën, villa's, kasteelen, woonhuizen, arbeiderswoningen, winkelhuizen, 

fabrieken en gestichten aan alles had hij deel, en 't is inderdaad een dankbaar gevoel 

dat velen zich dat nog eens herinnerden, want de bouwkunst was die hulde verplicht, 

aan haar heeft Leliman dat verdient. Dat Leliman een strijder was die het ernstig meent, 

dat bleek toen Dr. Cuypers zijn intrede deed, toen de eerste tred van Dr. Cuypers 

werkelijk zwak was en diens groote gave zich nog niet voldoende in den toestand had 

doorgewerkt. Toen bestreed Leliman waar de kunst bestrijding noodig had en had hij 

ontzaggelijk veel over om zijn denkbeeld onvermoeid door te drijven, onwillekeurig heeft 

Leliman Dr. Cuypers daar meer dienst mede gedaan dan leed, want de strijd vormt en 

gaf menigeu wenk. Leliman is voor de bouwkunst een nuttig man geweest en nu zulk een 

hoogen leeftijd hem in den dankbaren kring spaarde, past «en jubeltoon bij velen. Dat 

het Leliman gegeven moge zijn, den standaard zoo hoog door hem gehouden en nu over

gedragen aan diens verdienstelijken zoon, nog lang op deze wijze dien te mogen aanschouwen. 
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Ontwerp voor een raadhuis te CHARLOTTENBURG. 

Bouwmeesters: 

O. U N G E R en L. T R E M M E L . 

VADEMECUM DER BOUWVAKKEN. 
13e Jaargang 1898. 

Afl. 14, Plaat 14. 



REDACTIf: PRINSENGRACHT 303 AMSTERDAM. N«. 15. 

Bij de Platen. 

V i l l a B e r g en Dal t e B a a r n . 

Bouwmeesters VAM" E O S S B M en VUIJK. 

Met zorg in teekening gebracht door den heer J. H. Redelaar, geeft de plaat het 
pespectivisch aanzicht, de inhoud de plannen te zien van de villa Berg en Dal te Baarn. 

De j o n g s t e o n t d e k k i n g In E g y p t e . 

(Slot). 
Het is droevig, te moeten bekennen, dat het goedaardige, min of meer t nette" 

karakter der oude Egyptenaren zich langzamerhand in een nieuw, geheel ander licht aan 

ons begint voor te doen. Beneden het peil der merkwaardige vereering van hooge be

schaving, waarmede wij nu reeds sedert zoo langen tijd vertrouwd zijn gemaakt, open

baarden de jongste ontdekkingen een zeker element van barbaarschheid en van een 

onloochenbaar overblijfsel der primitieve woestheid en verwildering, die tot op zekere 

hoogte een zeer nadeeligen invloed oefenen op onze vroegere opvattingen. Toen in het 

jaar 1895 door Petrie en zijne medearbeiders de ontgraving werd bekend gemaakt van 

wat zij »het nieuwe geslacht" noemden, vernamen wij met ontzetting, dat de Egyptische 

manier van begraven alle reden gaf om te denken aan hetgeen toen vergoelijkend 

»ceremonieel cannibalisme" genoemd werd; maar dat toch eigenlijk de zeer algemeen 
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verspreide gewoonte der wilde en primitieve volken, om namelijk stukken en brokken 

van een doode op te eten, met oogmerk om iets van zijn deugd en zijn moed te ver

werven, meer dan verdacht zou schijnen bij dit zonderlinge volk; en met dankbaarheid 

en voldoening namen wij 

dan ook de verzekering in 

ontvangst, dat deze onheb

belijke smaak alléén voor

kwam bij de gehemelten 

van uitheemsche en niet-

Egyptische veelvraten. 

Maar de troostende bal

sem, dat de goedhartige 

Egyptenaar tot zulke han

delingen niet in staat kon 

zijn, werd te haastig aan 

onze pijnlijk getroffen zielen 

toegediend. De buitenge

wone reeks ontdekkingen, 

door dezelfde onderzoekers 

in de lente van het vorige 

jaar bekend gemaakt, heeft 

de zaak in een nieuw licht 

voorgesteld; want in eene 

Egyptische begraafplaats, 

uit een tijdperk vóór dezen 

inval der zoogenaamde Li-

bysche nomaden, heefc men 

soortgelijke sporen van het 

werkelijk bestaan dezer zon

derlinge gewoonte aange

troffen. Het is eene alles

behalve aangename outhul-

ling; maar volgens al de 

beginselen der mcnschelijke 

natuur was zij onvermijde

lijk. Er bestaat eene min 

of meer diabolische neiging 

om altijd en overal het »unco guid?' te vermoeden; en de oude Egyptenaar, zooals wij 

hem door zichzelf zien afgeschilderd, is zeker en beslist *unco gmd'\ 

Nooit zal men in één der grafschriften, waarin de afgestorvene over zijne eigene 

daden hier op aarde spreekt, een bekentenis van fouten en gebreken vinden: — hij Is 

ffirggmiy ffiwuf: 

^^^asg 
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hier op een dood punt van tergende edelachtbaarheid aangekomen. Ei* heerscht hier' eën 

kalme toeëigening van onbesmetheid met een der menschelijke verkeerdheden, dië Ife 

onbestaanbaar is om waar te zijn; en er valt niet aan te twijfelen, dat — indien er een 

duizendtal, inplaats van twee-en-veertig, clausules in zijne zedenwet warefl geweest, zooals 

zij in de Negatieve Bekentenissen vermeld staan, — hij volkomen bereid zou zijn geweest 

om te betuigen, dat hij in ieder geval »de wet gehouden" had. 

Het allerlaatste nieuws is nóg erger, want de heer Lozet heeft de ijzingwekkende 

ontdekking gedaan, dat er zelfs nog zóó laat in de geschiedenis der Egyptische natie, 

toen de groote be-chaving der achttiende dynastie haren stempel reeds op het volk had 

gedrukt, nog menschen werden geslacht, — en dat niet onder het minder beschaafde 

gedeelte der bevolking, maar zelfs door de leden der koninklijke familiën. 

In de beide aangrenzende kamers, waarover wij hierboven reeds gesproken hebben, 

is eene unieke ontdekking gedaan. Uitgestrekt op het model eener groote boot, aan 

handen en voeten gebonden, met een tot een prop saamgedraaiden linnen doek in zijn 

mond gewrongen, ligt het naakte lichaam van een man met litteekenen van wonden op 

zijne borst, terwijl in de tweede kamer de lijken van een anderen man, van eene vrouw 

en van een kind op den grond liggen, allen de ontegenzeggelijke bewijzen vertoonend 

van een gewelddadigen dood te zijn gestorven. 

De prachtig geschilderde boot is het heilige vaartuig, welks origineel de ziel des 

konings over de doodsrivier naar het schimmenrijk overbrengt; en het is in dit geval 

maar al te duidelijk, dat er, inplaats van in toevoeging aan den gewonen voorraad 

ushabüs (de kleine porseleinen of houten beeldjes, die krachtens een vriendelijke fictie 

verondersteld werden als dienstknechten en verzorgers den overledene te vergezellen naar 

de onderwereld), een afgrijselijk realisme met het gebruikelijk ceremoniel werd vermengd, 

en er een aantal menschenzielen tegelijk met den grooten koning werden medegezonden, 

om hem in zijn geestelijk leven te dienen. 

Dit is niet aangenaam, en evenmin poëtisch. Maar het is oudheidkunde en land

en volkenkunde, en deze zijn geen van beiden schoon of poëtisch. Toch is er overvloed 

van poëzie in de geschiedenis van den langvervlogen voortijd, en bovenal in het 

betooverende verleden van het oude Egypte. Alleen heeft het zijn dichter nog niet 

gevonden, dat is alles 1 Intusschen, hier en daar heeft de groote zonnegod Ra reeds 

de lippen der moderne zangers aangeraakt, want het zou moeilijk zijn twee schooner 

gedichten te vinden dan Shelley's Sonnet »Ozymandias in Egypte*, of Charles Tennyson's 

weergalooze dichtregelen, aan »Onze Maria en het Mummie-Kindeken« gewijd; 

N i e u w e R y t r a p p e n . 

Het niet bepaald nieuwe, vóór een reeks vafl jaren reeds op naam van den Amerikaan 

Reno te New-York geoctrooieerde denkbeeld van een zoogenaamde rijtrap, d. w. z. van 

een beweegbaar, 8clmii|;vlak tot ^ het vervoeren *afl personen naar hoogere verdiepingen, 
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is onlangs volgens eene door den ingenieur M. Hallè te Parijs ontworpen constructie in 

het bekende Parijsche winkelpaleis »Au Louvre" verwezenlijkt geworden. Deze rijtrap is 

sedert eenigen tijd in werking en schijnt wel geschikt te zijn om den tot dusver gebrui-

kelijken en door tal van menschen zoo onweerstaanbaar gevreesden lift, vooral op 

plaatsen met druk verkeer, te vervangen. Voor groote Tentoonstellingen, magazijnen, 

spoorwegstations enz. komt dit vervoermiddel ons bijzonder bruikbaar en practisch voor. 

De voordeelen van J dit beweegbare schuine vlak boven een lift of een rolstoel bestaan 
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vooreerst in de grootere veiligheid der beweging, en verder bovenal daarin, dat men 

nooit op het vervoer behoeft te wachten, maar slechts één stap heeft te doen, om 

— schier zonder het zelf te bemerken — op de volgende verdieping zachtkens neergezet 

te worden. Het arbeidsvermogen der rijtrap is dus veel grooter, dan dat van den 

rolstoel. 

Dewijl men zich niet, zooals bij den lift, in een stevig gesloten kooi bevindt, ver

dwijnen ook de zenuwachtigheid en het angstige gevoel, dat voor vele menschen het 

gebruik van den lift zoo moeilijk en benauwend maakt. Alleen de omstandigheid dat 

de rijtrap eene veel grootere ruimte dan de rolstoel vereischt, zal op hare invoering 

beperkend werken. 

De trap in het >Louvre" heeft volgens tekstfiguur eene helling van 0,33 M. per meter, 

en eene breedte van 0,60 M.; de hoogte der gesloten leuning met de beweegbare 

handlijst is op 0,90 M. aangenomen. Voor de geheele breedte der trap is 1 M. benoodigd. 

De stijgingssnelheid bedraagt 0.50 a 0.55 M. in de seconde; men heeft dus, om eene 

hoogte van 6 meter te beklimmen, 30 a 36 seconden noodig, waarbij' de lengte van den 

looper ongeveer 18 meter bedraagt. Aangezien op dezen afstand van 18 M. toch zeer 

gemakkelijk iS h. 20 personen plaats vinden, kunnen er met gemak in een uur tijds 

1800 kr2000'[personen vervoerd worden, een werk dat door geen enkelen lift ook maar 

bij benadering in dien tijd verricht kan worden. Voor dezen arbeid is een machine van 

5 a 6 paardenkracht noodig, en wel voortdurend, omdat het schuine vlak aanhoudend 

in beweging? moet blijven, terwijl daarentegen bij den lift het krachtverbruik alleen dan 

plaats vindt, wanneer hij in werking is. *) 

Bij aanwending eener dynamomachine, zooals in tekstfiguur is voorgesteld, wordt het 

krachtsverbruik evenwel ook bij de zijtrap nauwkeurig geëvenredigd aan den opgeheven 

last, en slechts half zoo sterk als het krachtsverbruik bij een lift met hetzelfde arbeids

vermogen, want om 18 personen met een gewicht van 70 kg. ieder en een snelheid van 

0.50 M. in de seconde bij een helling van 0.35 M. op 1 M. omhoog te heffen, is de ver

bruikte kracht bij 

de rijtrap = 3 paardekracht (voor de beweging der onbelaste trap) = 225 Kg. 

-f 18 x 70 X 0.5 X 0.35 == 220 „ 

totaal 445 Kg. 

gelijkstaande met 6 paardekracht. 

Bij den rolstoel is de benoodigde kracht bij aanneming van 60 pCt. nuttig effect en 

eene gewone snelheid van 0.40 M. in de seconde = 

18 x 70 X 040 _ 8 6 o K g i o f I r 6 paardekracht. 
0.60 

Bij aanneming van een grooter personencijfer wint het nuttig effect der rijtrap het 

aanmerkelijk in vergelijking met dat van den lift. 

•) Aanhoudend in beweging zijnde lifts, die hoofdzakelijk in Amerika hier en daar gebruikt worden, zijn 

Europa nog niet ingevoerd. 
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Wat de wijze van uitvoering dezer trap betreft, die is uit de tekstfiguur duidelijk af te 

leiden. Een lederen riem zonder einde ̂  van eigenaardige inrichting, die hem de schijnbaar 

tegenstrijdige eigenschappen van lenigheid en strakheid geeft, is aan beide einden over 

de walzen b van 90 cM. middellijn geleid, door twee andere walzen gespötanen, en door 

de dynamomachine w in beweging gebracht; op dezelfde wijze gaat het met den hand-

lijstriemen k van de leuning h. De te vervoeren persoon gaat op den riem staan, en 

vat tegelijkertijd de met dezelfde snelheid zich bewegende handlijst, om na verloop van 

eenige seconden een verdieping hooger afgezet te worden. De bij een lift altijd onmisbare 

begeleider is hier dus totaal overbodig. 

Moet de trap naar onderscheidene verdiepingen leiden, dan is het voordeelig, de 

verschillende loopers zoodanig te leggen, dat de tweede de verlenging van den eerste 

vormt, waarbij slechts een horizontaal bordes van voldoende lengte tusschen beide loopers 

behoeft aangebracht te worden, opdat de personen .-die zich b.v. naar de eerste verdieping 

willen begeven, daar de trap, kunnen verlaten. De tekstfiguur geeft de trappenaanleg in het 

magazijn het >Louvre" te Parijs waarbaj, de geheele stijging van r6 Meter hoogte in 

minder dan twee minuten wordt afgelegd. 

Een onheil zou bij de zijtrap hoogstens door het scheuren van deh lederen riem, 

maar niet door het breken van een der machinedeelen, als bij den lift, veroorzaakt 

kunnen worden. Maar ook zelfs in dit geval zou alle grooter gevaar door inschakeling 

van een houten of ijaeren vloer tusschen de beide riemdeelen uit den weg geruimd 

kunnen worden. 

E e n n i e u w e b o o g b r n g over den Niagara. 

Den 23sten September des vorigen jaars is er een spoorweg-boogbrug over den 

Niagara voor het publiek verkeer opengesteld, die met 168 M. bijna dezelfde spanwijdte 

als de Müngsteuer-brug, maar eene aanmerkelijk geringere booghoogte heeft. Deze brug 

is door de * Pennsylvania Steel Co." gebouwd, en wel om de RoebHngsche hangbrug 

heen, die zij bestemd was te vervangen. Het spoorwegverkeer, waarvoor de brug dienst 

doet, heeft gedurende den bouw niet stilgestaan. Toen de nieuwe baan met dubbel 

spoor, die boven de oude met één spoor ligt, gereed was, werd het verkeer over eerst

genoemde geleid en de oude baan door een tusschenbouw in den nieuwen boog onder

vangen, zoodat zij vervolgens uit de haar dragende hangers losgemaakt en eindelijk 

afgebroken kon worden. In hare plaats kwam, met gebruikmaking van dezelfde tusschen-

constructie, de spoorbaan voor den overgang over een breeden straatweg, en aan beide 

kanten voetpaden, die derhalve een verdieping onder de spoorwegbrug liggen. 

Een dergelijke merkwaardige bruggenbouw wordt thans aan den Niagara ten uitvoer 

gebracht. De laatste der groote hangbruggen, welke zich over de diepe kolken van den 

Niagara beneden de watervallen uitstrekken, moet door een vaste boogbrug van staal 
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met parallelle booggordels en op den bovengordel rustende spoorbaan vervangen worden. 

Evenals bij de Müngsteuer-brug, wordt de boog, van de wederzijdsche landhoofden uit, 

vrij onbebouwd. Reeds verheffen zich op de beide oevers de voetstukken van den boog 

in de ruimte onder de oude hangbrug; en de werkzaamheden worden met zoodanigen 

spoed voortgezet, dat het rechter en linkergedeelte van den boog zich weldra in het 

midden boven de breede kloof als een voltooide brug aaneen zullen sluiten. 

De te vervangen brug werd in het jaar 1889 onder leiding van den heer J. M. 

Harrington gebouwd, en wel op de plaats van eene aldaar in den nacht van 9 op 10 

Januari van datzelfde jaar door een orkaan verwoeste brug. Deze verwoeste biug was 

de eerste op de bovenbedoelde plaats, en het bouwmateriaal bestond hoofdzakelijk uit 

hout en ijzer ; voor deze onderneming had men allereerst een touw over den ijsvloer der 

rivier gespannen, en daarmede den draagkabel van den eenen oever naar den anderen 

overgebracht. Deze eerste hangbrug werd den 2d-ea Januari 1S6/ voor het publiek verkeer 

opengesteld; zij had slechts 3.05 M. spoorbaanbreedte, rij- en voertuigen konden er niet 

voor elkaar uitwijken, en moesten derhalve dikwijls zeer lang aan den bruggenhoofden 

wachten. 

De kabeltorens dezer brug waren met houten balken van 30 bij 30 cM getimmerd ; 

16 zulke palen droegen onmiddellijk op hun vereenigingspunt de zadelplaat voor de 

brugkabel. De fundeeringen voor deze kabeitorens veroorloofden eene verbreeding der 

spoorbaan tot 5.18 M., die dan ook in het jaar 1887 ten uitvoer werd gebracht. Hiertoe 

werden twee nieuwe kabels, elk uit zeven touwen van 5.7 cM. middellijn bestaande, 

zorgvuldig gestut en verankerd, en daaraan de nieuwe spoorbaan met tusschenruimte 

van circa 10 M., van den oever af aanvangende, bevestigd. Nadat zij in het midden 

waren aaneengesloten, werd de oude spoorbaan op dezelfde wijze vernieuwd: in den 

nacht van 11 op 12 Juni x888 was het laatste gedeelte der oude houten brug vervangen; 

het duurde evenwel nog tot 15 December eer men gereed was met de totale voltooing 

van deze geheel uit staal bestaande hangbrug, waarop nu voortaan de rij- en voertuigen 

zich in beide richtingen tegelijk bewegen konden. 

Maar slechts een korte levensduur was haar beschoren: nog eer zij een maand in 

gebruik was geweest, werd zij in den nacht van 9 op 10 Januari 1889, door een ge

weldigen zuidwestelijken orkaan stukgeslagen en medegesleept. Hoe weinig de betrokken 

spoorwegmaatschappij, als eigenaresse der brug, ook op zulk een ramp had kuunen 

rekenen, tóch was reeds binnen weinige weinige uren na de verwoesting der brug het 

ijzerwerk voor een nieuwe aanbesteed, en nu werd er dag en nacht aan hare 

voltooiing gearbeid. Reeds den 22s ten Maart 1889, dus 70 dagen na de instorting, waren 

de benoodigde bouwmaterialen naar het terrein overgebracht en begon men met den 

bouw. Den 7<ien Mei 1889 was de nieuwe brug reeds geschikt voor het verkeer van 

oever tot oever, en kort daarna kon zij als geheel gereed opgeleverd worden. Met hare 

zwaardere afmetingen zou zij, volgene de meening der bouwers, een menschenleeftijd 

duren. 
Doch ook deze berekening zou door de werkelijkheid gelogenstraft worden. Delfden 
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voor den eersten bouw de ontketende natuurkrachten een vroegtijdig graf, thans zou 

voor de nieuwe brug de toeneming van het verkeer, op zoo reusachtige schaal bevorderd 

door den aanleg van electrische sporen noodlottiger worden. Kort na de voltooiing der 

brug werden de schoone natuurtafereelen aan beide zijden der Niagarakloof door middel 

van electrische oeverbanen met bovengrondsche stroomleiding toegankelijk gemaakt. 

Om ze nu voor een nog grooter verkeer bereikbaar te maken, werd het plan gevormd, 

beide oevers met elkaar in verbinding te brengen en de oeverbanen tot een ringbaan 

tusschen de steden Lewiston op de Amerikaansche en Queenston op de Canadasche zijde 

uit te bouwen. Voor de uitvoering van dit plan had men behoefte aan eene aanzienlijke 

versterking der hangbrug, die wel sterker dan de verongelukte, maar toch niet zóó sterk 

gebouwd was, dat zware electrische spoortreinen er vice versa op rijden konden. Dit 

gaf nu aanleiding tot het ontwerpen der thans in aanbouw zijnde boogbrug, welke bij 

eene voltooiing het reusachtigste bouwgewrocht van dien aard op de gansche wereld 

zal zijn. 

Daar waar de brug de kloof kruist, bedraagt hare wijdte 386,7 M. De uiteinden van 

den boog hebben hun raakpunt met den vasten grond onderaan den voet der rotsige 

oevers, ter hoogte van den gemiddelde waterstand; de spanwijdte bedraagt 264.60 M. 

Zulk een ruimte is tot dusver nog nergens ter wereld door een enkele boog overbrugd 

geworden. Want de grootste brugboog-afmetingen zijn tot dusver de volgende: 

Spanwtj 

I. 

ia. 

16. 

2. 

2a. 

3-

4-
4a. 

5-
6. 

6a. 

7-
8. 

9-

(Nieuwe brug) Niagara 

Bonner Rijnbrug 

Düsseldorfer Rijnbrug (2 bogen) . . . . 

Louis I, Oporto, Portugal 

Müngsten 

Grand trunk, Niagara 

Garabit, Frankrijk 

Levensau, Keizer Wilhelm-Kanaal . . . . 

Pia Maria, Portugal 

Eeds St. Louis-brug 

Grünenthaler brug. Keizer Wilhelm-Kanaal. 

Washington-brug, New-York 

Paderno, Italië 

Rochester Driving Park 

264.60 

187.00 

181.25 

172.00 

170.00 

167.75 

165.00 

163.40 

160.00 

158.60 

156.00 

155-55 
150.00 

129.00 

In deze lijst, die wij, evenals de overige opgaven, hoofdzakelijk aan de * Scientific 
^w^r^a»''ontkenen, zijn de onder bijvoeging der letters» en b aangeduide bruggen in de 
bron niet genoemd. Bij de nieuwe Niagarabrug zijn, naast de middenopening van 264.60 M. 
aan de beide oevers, over de boschrijke rotsen spanwijdten van 64.05 M. en 57.95 M. te 
overbruggen.. ( ^ w ^ 

te. 
M. 

J | 

u 

» 

J> 

» 

1» 

>r 

II 

M 

M 

ff 

» 

ff 

Booghoogte. 

45-75 M. 
30.00 „ 

27-7° » 

44-53 » 
107.00 „ 

34-77 „ 
60.00 „ 
l 6-3o „ 

36.90 „ 

14-33 ,. 

21-35 „ 
27.96 „ 

37-Si „ 

2043 » 
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Bij de Platen. 

V i l l a t e O o s t e r b e e k , 

B o u w m e e s t e r J. VAN BIT BK. 

Bij den bouw dezer villa, opgevat volgens de gegevens van den laatsten tijd, bezigde 

de bouwmeester voor het plint waalsteen, afgedekt met verglaasde profilsteen en voor 

de bogen en banden verblindsteen van den fabrikant v. d. Loc bij Doesburg. Het dak 

en den toren zijn gedekt met lichtbruin verglaasde pannen uit de fabriek te Echt. — 

Eigenaardig van indeeling leveren de verschillende uitzichtpunten een fraai overzicht over 

de schoone omgeving, wat de hooge ligging buitendien bevordert. 

Een nieuwe boogbrng orer den Niagara. 

(Slot.) 

De spoorbaan wordt 14.94 M. breed; de middenste 7 M. en nemen een dubbel stel 

rails voor den electrischen spoorweg op; aan eiken kant is nog 2.44 M. voor gewone 

rij- en voertuigen opengelaten, waaraan zich dan verder, iets hooger dan de rijweg, aan 

beide zijden de trottoirs voor de voetgangers aansluiten. De loodrechte hoogte van den 

boog is, zooals reeds op vroegere lijst is aangegeven, 45.75 M.; de beide parallel 

loopende booggordels liggen in de hoogte 7.93 M. van elkander. De spoorbaan ligt 

58.56 M. boven den waterspiegel van den Niagara. Het ontwerp is geleverd door den 
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heer L L. Buck, die als hoofdingenieur de uitvoering van den geheelen bouw leidt en 

bestuurt. Het werk is aangenomen door de Pencoyd-IJzerwerken te Philadelphia i). 

Blijkens de afbeeldingen voorkomende in de » Scientific American«, geschiedt de aanleg 

van den grooten of middelsten boog van de bestaande hangbrug u t ; op de kraMen 

bewegen «ch de werklieden voor het aan- en vervoeren der verschillende onderdeelen 

van den boog naar hunne definitieve bestemmingsplaatsen. In dit opzicht wordt het 

bouwen van deze brug op belangrijke wijze vergemakkelijkt. Voor het grootste gedeelte 

wordt dit evenwel weer opgewogen door de bezwaren en moeielijkheden by het laten 

voortduren van het verkeer over de oude brug. De uitvoering van het geheele werk 

stelt uit dien hoofde aan de bekwaamheid en het beleid zoowel van de hoofdbestuurders 

en hunne opzichters als van de onderbazen en hunne werklieden zeer hooge eischen. 

De bruggehoofden werden reeds in het jaar 1895 aangelegd. Op deze bruggehoofdeu, 

die onmiddellijk tegen den oever der rivier ter hoogte van den waterspiegel uit gestampte 

beton en rotsblokken ziju aangelegd, en tegen de boschjes van den oever op, z^n 

sterke houten steigers gezet, die tot aan de hoogte der hangbrug reiken en in deze 

vlakte een gedeelte van het bouwterrein dragen voor de opneming van de deelen der 

brug en de voorbereidende maatregelen tot opstelliqg en plaatsing ervan. Allereerst 

wordt de hoofdboog voor de middenopening gebouwd, en eerst daarna de beide oever

spanningen. De vrij in de luchtruimte uitgebouwde boogdeelen werden door middel 

van touwen bevestigd, die eerst ter hoogte van den houten steiger boven het bruggehoofd 

loopen, en daarna horizontaal naar de bevestigingsplaats aan den oever. De hoofdboog 

moet in den loop van dezen zomer gereed komen. 

De hangbrug zal na de voltooiing van den nieuwen brug afgebroken en ter ver

vanging vaai de Oude Lewistcm-hangbrug, op ongeveer 12 kilometer voorbij den waterval 

weer opgebouwd -worden. Daar zal iij de plaats van het sedert 16 April 1864 in den 

wind -slingerende wrak der oude hangbrug imremen, die met zijne zware hangkabels en 

de ter halverbreedte der rivier behouden gebleven brokstukken van den spoorweg zulk 

een eigenaardig sieraad deeer «treek was. Die Oude Lewistonbrug is nooit gereed gekomen. 

Gedurende haren bouw, in den wmter van het jaar 1864, bracht een zware ijsgang op 

den Niagara de ondersteunende steigers en gebinten in gevaar. Men waagde het, ten 

einde deze te redden, ze in allerijl af te breken, en meende nu de halfvoltooide brug 

voor eenigen tijd aan aichzelf te kunnen overlateti. Maar vóór en aleer er na de opruiming 

van het ijs nieuwe steigers gebouwd konden worden, sloeg een op den Niagara woedenden 

orkaan zooveel van het bouwwerk weg, dat men de rest maar aan zijn eigen lot en het 

spel der winden overliet. De nieuwe brug zal te dezer plaatse ook van een stel rails 

voor den electrischen spoorweg voorzien worden, en daardoor een belangrijken schakel 

in den bovenvermelde ringbaan vormen. 

1) Aan het hoofd van .het werk staat de uit Duitschland afkomstige directeur C. C. Schneider, die door de uit
voering eener undere Niagara-brug bekend is geworden, en onlangs als minste inschrijver bij de aanbesteding voor 
het leveren en opstellen eener groote brug in Nederland, zich dat work zag opdragen. 
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Iets oreir 
de Mnuchener Yilla-kolouie 

Nympheuburg-Gern. 

De prijzen van' de huizen def 

kolonie Nytnphenburg Gern bewegen 

zich, blijkens het prospectus, tus-

schen 6100 en 2icoo Mark; de 

meest gezochte gemiddelde prijs is 

die tusschen 9500 Mark en circa 

18000 Mark. De gebouwde per-

ceelen zijn tot ongeveer 50 pCt. 

hunner verkoopwaarde bij een 

hypotheekbank verhypothekeerd 

£*, waardoor voor de koopers de aan-

d koop aanmerkelijk vergemakkelijkt 

wordt. De finantieele berekening 

komt au, luidena opgaven der firma 

op het volgende neer: Neemt de 

kooper N een perceel tegen den 

prijs van 9500 Mark dan staat 

daarop een hypotheek van 5000 

Mark, en bHjft- er bij een afbetaling 

van misschien 2500 Mark een > kauf-

sctóffingsrecht", pandgeld zouden 

wij zeggen, van 2000 Mark als 

tweede hypotheek opstaan. De koo

per komt in het rechtmatige bezit 

van-hét-Huts met vier kamers, keu

ken, kelder en tuin, en heeft nu 

voortaan, in plaats van de op de

zelfde toestanden berekende huur-

som van 720 Mark, die misschien 

wel wat ruim is genomen, ongeveer 

470 Mark onkosten te bestrijden. 

Deze laten zich aldus specificeeren: 

u 
d 

d 
o 

.Mr 
O 

5 
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I. 44 pCt. hypotheekrente en amor

tisatie [van 5000 Mark bankkapi-

taal — 225 M. 

n. Rente van hat „kaufschillingsrecht'' 

van 2000 M., tegen 4^ pCt. = 90 » 

m. Gekweekte rente uit de af betalings 

som van 25000 M., tegen 4 pCt. 

berekend == 100 » 
Blokwoningen (Plan). 

IV. 15 pCt. van 360 M. (huurbedrag) voor belastingen, reparatiën enz. . = 55 » 

Totaal = 470 M. 

Men verkrijgt derhalve, bij aanneming van bovenstaande cijfers en zonder rekening 

te houden met de uitgaven, welke voor lederen eigenaar ontstaan, die door zijn werk-

~?vl{$üvz<fr-
rSA Ü*» '•0 

B l o k w o n i n g e n (Voorgevel). 

kring tot een geregeld verkeer met de stad verplicht is, eene jaarlijksche besparing van 

250 Mark. Maar ook al verkreeg men die niet, en zelfs wanneer er zich, in vergelijking 

van vroeger, een kleine verhooging der uitgaven voordeed, zou deze nog altijd niet gelijk 

staan met de ideale winst, welke een klein eigen huisje, aan alle kanten geheel vrij 

gelegen, met bijbehooren, den tuin, in vergelij

king van de huurwoningen der > stadskazernes" 

oplevert. In de aangegeven cijfers zijn de uit

gaven voor rioleering en voor toevoer van water 

begrepen. 

Tenslotte zij nog vermeld, dat de heer architect 

Erich Göbel de voornaamste medewerker bij het 

maken der ontwerpen voor deze kolonie geweest is. 
Blokwoningen (Plan). 
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Het a f k o e l e n r a n i r o o u h n i z e u in den zomer* 

De koelmachines zijn nog zeer kostbaar en gecompliceerd, zoodat aan eene algemeene 

invoering der huizenaf koeling nog niet te denken is. De lucht in de af te koelen ver 

trekken kan echter, zooals een medewerker van het >Zeitschri/t Jür Heis-, Luft- und 

B l o k w o n i n g e n (Voorgevel). 

B l o k w o n i n g e n (Plan). 

Wasserleittechnik" bericht, op volkomen dezelfde wijze afgekoeld worden, waarop men ze 

tegenwoordig pleegt te verwarmen. Dit geschiedt óf door afkoeling der oppervlakten 

aan verkoelende lichamen, evenals bij het verwarmen als verwarmende lichamen gebezigd 

worden, namelijk buisapparaten, calorifères of rib benlichamen, enz.; óf door het wegzuigen 

van de lucht uit de vertrekken, het afkoelen aan daartoe opzettelijk ingerichte verkoelings-

licj^amen buiten de vertrekken, en de terugvoering in gereinigden toestand. De af koelings-

lichamen worden door de verkoelingsmachine koel gehouden; de uit de vertrekken weg-

gezogen lucht verliest aan de koude oppervlakten van het afkoelingslichaam hare vochtig

heid en onzuiverheid, en stroomt in gezuiverden toestand weer terug. Wanneer men de 

verkoelingslichamen zóó koud houdt, dat de vochtigheid aan het verkoelingslichaam tot 

ijs of sneeuw verstijft, en dus bevriest, dan verkrijgt men de volkomen zuiverheid der 

lucht, met achterhouding van stofdeelen, ziektekiemen enz. 
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De overeenkomst der laatstgenoemde wijze van afkoeling met de luchtverwarming is 

gemakkelijk in te zien. De warmte-onttrekking door de wanden der afkoelingslichamen 

geschiedt volgens dezelfde wetten, die bij de verwarming toegepast worden; en men 

heeft zich dan ook bij de verkoelingsmachines slechts het omgekeerde verloop der zaak 

voor te stellen. Aangezien de grondslagen van theorie en practijk der afkoeling met die 

der verwarming overeenstemmen, is het ook mogelijk, met dezelfde of soortgelijke hulp

middelen 's zomers af te koelen, waarmede de vertrekken 's winters verwarmd worden. 

Voor schoolgebouwen, kantoorlokalen, vergaderzalen en dergelijken verdient dit in 

ons klimaat, met zijne voortdurende veranderingen enafwisselingen, ten zeerste de aandacht. 

De verwarmingslichamen, die bij heetwatertoestellen ter verwarming gebezigd worden, 

laten zich bijna zonder eenige verandering tot verkoeling gebruiken, la plaats van er 

's winters warm of heet water ia te doen omloopen, stroomt er 's zomers kou J water 

door, of — zoo noodig — koud zeewater, welks temperatuur beneden het vriespunt 

gehouden wordt. 

's Winters pleegt men bij ons met het grootste onderscheid van 45' C. tusschen 

buiten- en binnentemperatuur te rekenen, en dien overeenkomsttg de oppervlakte der 

verwarmingslichamen vast te stellen, onder aanneming van een bepaald temperatuurverschil 

tusschen de verwarmingsvloeistof en de lucht in de te verwarmen kamer. 

In den zomer is voor de afkoeling hoogstens 10 tot 12° C. verschil tusschen buiten

en binnentemperatuur aan te nemen, d. w. z. 1/ van het winterverschil. 

Bij aanwending der verwarmingslichamen, thans verkoelingslichamen, voor de afkoeling 

d. w. z. bij gelijke oppervlakte, voldoet dus óók •/. van het verschil tusschen de verkoe

lingsvloeistof en de te verkoelen localiteit. 

Neemt men aan, dat het temperatuurverschil tusschen de verwarmingsvloeistof en de 

te verwarmen kamer 95—20 = 75° C. bedraagt, dan voldoet voor de afkoeling '/4 van 

dit verschil, d. w. z. 19—30 = 1° C. van de verkoelingsvloeistof. 

Deze berekening is volkomen globaal. De verkoelingsvloeistof kan door deafkoelings-

machines desnoodig nog 20 graden verlaagd worden. Het bovenstaande dient slechts 

om te doen zien, dat de afkoeling van huizen, waarin zich centrale verwarming, en met 

name waterverwarming, bevindt, gemakkelijk toe te passen is, wanneer men tot de aan-' 

schaffing eener geschikte eenvoudige afkoelingsmachine besluit. 

fit vele groote gebouwen heeft men machinerieën, die 's winters tot het voortbrengen 

van clectrisch licht gebezigd worden, 's Zomers zijn deze zeer gemakkelijk tot het in 

beweging brengen der verkoelingsmachine te gebruiken. In alle andere gevallen kan de 

verkoelingsmachine door een electromotor, met behulp van een b v. uit een electrische 

centraal te betrekken stroom, in beweging gehouden worden. 
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PRIJSVRAGEN. 

Vorstelijk PaTiljoen op het Duin bfl cone Nederlaudsche Zeebadplaats. 

D e Maatschappi j to t bevorder ing der Bouwkunst schrijft de navo lgende prijsvraag 

uit, t e r meded ing ing voor alle bouwkundigen . 

B o u w t e r r e i n : Het bouwterrein is heuvelachtig; in het midden daarvan moet, op het hoogste gedeelte 

bet P.iviljoen geplaatst worden, liggende pim. 60 meter van dén zee-boulevard. 

De diepte van het terrein in het geheel is 600 meter; de lengte aau den zee-boulevard 400 meter. 

De zee-boulevard is 4 M. hooger gelegen dan de weg aan de landztlde; de hoogste heuveltop ligt 9 M. hooger 

dan de zee boulevard. 

O e b o u w. Het Paviljoen zal bestaan uit: 

Een sonsterretn aan de landzyde. 

Een hoofdverdieping of bel-étage. 

Een gedeeltelijke Ie verdieping. 

Twee züpaviljoens met galerQen verbonden aan het hoofdgebouw. 

"Bet s o u s t e r r e i n l a ' ndzQde m o e t b e v a t t e n 

a. Een woning met afzonderlijken ingang, bestaande uit drie kamers en keuken, benevens bergplaats, voor 

den concierge. 

/'. Een bureau voor den intendant. 

c. Een kamer TOOI óffloianten. 

d. Een hooldkouken met by- en spoelkeuken en naby gelegen provisiekamers, koffiekeukcn, bewaarplaatsen 

voor porselein en glaswerk, en v 'or tafelzilver, benevens een binnenkamer. 

e. Een zitkamer TOOT een dienstpersoneel van pim. 26 personen, benevens een kleinere met toilet- en kleedkamer. 

/ . Een werkkamer voor den Secretaris, met nevenvertrek. 

g. Een kamer voor ordonnansen 

Voorts een wynkelder, bergplaatsen, de noodige diensttrappen, liften en verdere gemakken. 

De H o o f d v e r d i e p i n g m o e t b e v a t t e n : 

Een hoofdtoegang met ruims vestibule. 

Een hoofdtrap en twee diensttrappen naar de Ie verdieping. 

'Een groote zaal van minstens plm. 180 M'. oppervlakte met 2 aangrenzende terrassen, aan zee gelegen. 

Twee byzalen van uit de vestibule te bereiken, elk van plm. 80 M' oppervlakte. 

Twee kleine vertrekken, eveneens voor het Vorstelijk Echtpaar, met aangrenzende toiletten en verdere 

gemakken; een dezer vertrekken moet voor dageiykscbe eetkamer dienen. 

Een vertrek voor dienstdoende hofdames, en 

een vertrek voor den Adjudant van dienst en een Hofmaarschalk, eveneens met toiletten en verdere gemakken. 

Eenlge kleinere lokalen. 

Twee-Open galeryen naarde bygebouwen. 

Twee bygebouwen dienende tot kunstgalery en bibliotheek, elk groot plm. 60 M'. 

Verder: een monntneiitalen trapaanleg van di terrassen en van de kleinere bygebouwen naar den zee-boulevard. 

De I e v e r d i e p i n g m o e t b e v a t t e n : 

Vier appartementen voor de Koninkiyke Familie. 

Een zit- en een werkkamer. 

Appartementen voor gasten, gevolg en bediening. 

Toilet- en kleedkamer. 

Twee diensttrappen. 

Het geheele gebouw moet van alle gemakken voorzien, en de commuaioatle oordeelkundig ingericht worden» 



128 

E r w o r d t v e r l a n g d : 

Een situatie-plan van het terrein, schaal 1 m.M per M , waarop behalve het hoofdgebouw zQa aangegeven: 

de stallen, bloemen- en plantenkassen, en de paikaanieg aan de landz|jde. 

Verd .e r w o r d e n v e r l a n g d : 
Drie plattegronden, schaal 6 m.M per meter. 

De opstanden der gevels land- en zeezyde, en de voornaamste doorsneden over de lengle en de breedte van het 

gebouw, schaal 1 cM. per meter. 
Een memorie van toelichting. 
De keuie van utöl wordt vrijgelaten; de verlangde teekeningen moeten slechts in Iflnen worden uitgevoerd. 

Voor de ter bekroning waardig gekiurde ontwerpen worden uitgeioold: als lo prys do verguld-zi'veren medalje 

der MaatschappU, benevens ƒ 200; ali 2e prys de zilveren medalje dor Maatschappy benevens / 100; als 3e prys 

de bronzen medalje der Maatschappy; alie pryzeu met het getuigschrift der Maatschappy. 

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

Art 1. Alle stukken ter beantwoording van deze prijsvraag worden voor of op 29 December 1898 de» 

namiddags te 2 uur, vrachtvry ingewacht aan het bureau der Maatschappy, Marnisstiaat 402 te Amsterdam. 

Art. 2. De in te zenden stukken moeten gemerkt zün met een motto, en met een herkeiiuingsteeken aan de 

achterzyde ; zQ moeten vergezeld zyn van: Ie een gesloten naambrief, waarop aan de buitenzyde dat motto is 

herhaald, en van binnen bevattende de vermelding van naam, betrekking on woonplaats van den inzender; 2u van 

een open brief, waarin een adres, om zoo noodig met den inzender te cotrespondeeren zonder den naambrief te 

openen. 
Art. 8. De teekeningen mogen niet op houten ramen ingeleverd worden. 

Het schriit op de teekeningen moet van eene andere hand dan die des vervaardigers zyn. 

De ontwerper mag zyn naam niet bekend maken vóór de uitspraak der Jury. 

Worden de beide laatste bepalingen niet behoorlijk nagekomen, dan biytt zyn ontwerp buiten mededinging. 

Art. 4. De ingezonden ontwerpen worden in handen gesteld van eene commissie van beoordeeling, 

bestaande uit 6 leden, zynde de heeren: 

Prof. E. Qugel, Eerelid der Maatschappy. 

C. Muysken, Eerelid der Maatschappy. 

J. J . Weve, Gemeente-architect van Nymegen. 

A. Saim Q.Bzn.. Voorzitter der Maatschappy. 

J. Mutters Jr., Bestuurslid der Maatschappy. 

Art. 6. De Jury heelt het recht, wanneer geen antwoord ter bekroning kan weiden voorgedragen, aan het 

Hoofdbestuur voor te stellen eene andere onderschiiding toe te kennen aan zulke autwoorden, die zy meent dat 

daarop aanspraak hebben. 

Art. 6. De bekroonde ontwerpen blijven het eigendom der Maatschappy. 

Art. 7. De uitslag der beoordeeiing zal terstond na de uitspraak der Jury worden bekendgemaakt, en de 

ingekomen plannen zullen worden tentoongesteld tydens de Algemeene Vergadering in Mei 1899, waarin de be

kroningen zuilen worden uitgereikt. 

Art. 8. Alle ontwerpen worden tentoongesteld in die steden waar Afdeelingen der Maatschappy zyn 

gevestigd. De niet bekroonde ontwerpen kunnen daaina in April 1900 worden afgehaald aan het bureau der 

Maatschappy te Amsterdam, op vertoon van het in art. 2 vermelde herkenningsteeken. De stukken der inzenders 

buiten Amsterdam woonachtig, worden na genoemd tijdsbestek en tegen overlegging vau hot herkenningsteeken, 

aan een op te geven adres teruggezonden. 

in bijzondere gevallen, ter beoordeeling van het Bes uur der Maatschappy, kunnen op uitdrukkelijk verlangen 

der inzenden, teekeningen binnen dit tydsbestek worden teruggegeven. 
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V I L L A TE O O S T E R B E E K 
Bouwmeester J. VAN BÜRK, 
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Bi j d e !P 1 a t e n . 

C t l a s p a k t a n i s t e D o r d r e c h t . 

Bouwmeester ANTON VAN DB SANDT. 

Aan onze plaat valt weinig toe te voegen, teekening en ontwerp zijn vol verdienste 

zooals wij dat van den bekwamen ontwerper gewoon zijn. Om aan een pakhuis een be

hoorlijke aantrekkelijkheid te schenken is een van die moeielijkheden die onze kunst 

oplevert. Toch is het mogelijk zoo als dit ontwerp aanwijst, waarvan de vormen tevens 

medegaan op den weg van ons tegenwoordig streven. 



ISO 

Y 1 g n o 1 a. 

De »Wetgever der Architectuur", Giacomo Barozzi, gewoonlijk Vignola genoemd, 

naar een plaats van dien naam in het hertogdom Modena, alwaar hij in het jaar 1507 werd 

geboren, was de zoon van Clemens Barozzi, een Milanees, die, niet voldoende toegerust 

met de hulpmiddelen der fortuin, en bevreesd voor de gevolgen van een burgeroorlog, 

zijne woning in Milaan verliet en een schuilplaats zocht te Vignola, waar hij overleed 

toen deze zoon van hem nog slechts een zeer jeugdigen leeftijd bereikt had. Na dus 

reeds zoo vroegtijdig beroofd te zijn van zijn besten steun, gaf Barozzi zich geheel over 

aan de leiding van zijn genie, en wijdde hij zich te Bologne aan de bestudeering en de 

practische beoefening der schilderkunst. 

Bij deze studiën bemerkte hij al spoedig de noodzakelijkheid van eene grondige 

bekendheid met de perspectief; en nu werkte hij zóó ernstig om zich dezen tak van 

wetenschap eigen te maken, dat hij in het gemis van onderwijs voorzag door de 

uitvinding eener methode voor zichzelven. Deze methode heeft hij beschreven in een 

verhandeling, getiteld: >Le due Regole della Prospettiva Practica, de Giacomo Barozzi de 

Vignola,"' op nieuw uitgegeven »coi Commentari di Egnacio Dante, in Roma,' 1583, 

folio. Terwijl hij met de voortbrengselen van zijn penseel in zijn levensonderhoud voorzag, 

besteedde hij al den vrijen tijd, dien zijne werkzaamheden van dezen aard hem lieten, 

aan het opsporen van de grondbeginselen dezer kunsten; hij kon zich bij zijn werk 

onmogelijk tevreden stellen met het slaafsch volgen van sleur en gewoonte. 

Gedurende dit eerste verblijf te Bologne leverde hij, naar men zegt, aan Francesco 

Guicciardini, den beroemden geschiedschrijver (destijds Gouverneur dezer stad), eenige 

voortreffelijke teekeningen, die later te Florence werden uitgevoerd in tarsia, een soort 

van mozaïekwerk van verschillend gekleurde houtsoorten, gevormd tot landschappen, 

gebouwen en andere schilderachtige voorstellingen. 

Het was een gemakkelijke overgang: van een grondige bekendheid met meetkunde, 

perspectief en teekenen, tot de bouwkunde. Vitruvius had hij zorgvuldig bestudeerd; 

maar de aandacht welke hij aan dezen auteur wijdde, strekte slechts om hem des te 

beter te overtuigen van de waarheid, dat er nog iets méér dan schriftelijk onderwijs 

noodig is om den waren architect te vormen. Waar dit betere onderricht te zoeken en 

te vinden was, had de gewoonte van al zijne voorgangers in de kunst htm geleerd. 

Nadat hij te Rome was aangekomen, trachtte hij evenals vroeger door middel van zijn 

penseel in zijn levensonderhoud te voorzien; maar de uitkomsten van dit streven hielden 

in de verste verte geen gelijken tred met zijn ijver. En na uit dien hoofde het pallet 

minachtend terzijde te hebben geworpen, zocht hij een nieuwe bron van inkomsten in 

het opmeten van oude overblijfselen van kunstwerken voor de Academie van Bouwkunde, 

die juist omstreeks dien tijd te Rome gesticht was. 

Dit werk, waarmede hij tegelijkertijd èa in zijn onderhoud voorzag, èn zijne kennis 
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verrijkte, nam zóó krachtig en zóó geheel zijne aandacht in beslag, dat het de aanleidende 

oorzaak werd tot het schrijven van zijne »Verhandeling over de Vijf Bouworden", die 

.alle beoefenaars van dit studievak gelezen moeten hebben, en waaraan door sommigen 

de voorkeur wordt gegeven boven alle andere boeken, die over dit onderwerp geschreven 

zijn. Vervolgens werd hij assistent in het Belvedère van Giacomo Melinghini, te Ferrara, 

een voortreffelijk architect, en kreeg hij vrijheid tot het bijwonen der vergaderingen van 

de Academie van Bouwkunde, die ook door Marcello Cervini, later Paus Marcellus II, 

Maffeï (later Kardinaal), Alexander Manzoli, en andere voorname personen bezocht 

werden. Zij droegen Vignola het maken van teekeningen en andere werkzaamheden op, 

die zijne finantiën aanmerkelijk hielpen verbeteren en zijn naam in wijder kring bekend 

maakten. 

Francesco Primaticcio, een Bolognees en een voortreffelijk schilder, die omstreeks 

dien tijd uit Frankrijk te Rome kwam, om schilderijen te verzamelen en copieën te maken 

van de beroemdste standbeelden en reliefs, ten einde die in brons te laten gieten als 

ornamenten voor de koninklijke paleizen, koos Vignola tot zijn medewerker uit, en nam 

hem bij zijn terugkeer mede naar Frankrijk, alwaar hij twee jaren doorbracht met het 

ontwerpen van allerlei werken, die echter nooit tot uitvoering kwamen, deels tengevolge 

van de rampzalige naweeën der buitenlandsche oorlogen, en deels tengevolge van de 

binnenlandsche onlusten, waardoor Koning Frans I voortdurend bemoeilijkt werd. 

Na in Bologne teruggekeerd te zijn, maakte hij een ontwerp voor den voorgevel der 

St. Petroniokerk, dat de bijzondere goedkeuring verwierf van Giulio Romano en van 

Christoforo Lombardi, architect van den Dom te Milaan. In de Facciata de' Banchi, een 

soort vleugel van den Dom te Bologne, leverde hij door zijne vernuftige distributie van 

het terrein en de verwerking van eenige oude gebouwen, die niet afgebroken mochten 

worden, opnieuw een zeer welsprekend bewijs van zijne bekwaamheden, hoewel zijn ont

werp besnoeid werd door de weglating van twee torentjes, die het fraaie effect nog 

grootelijks verhoogd zouden hebben. Te Minerbio, in de nabijheid van Bologne, bouwde 

hij een paleis voor Graaf Isolani. Maar de gewichtigste dienst, dien deze landstreek aan 

Vignola te danken had, bestond hierin, dat hij het kanaal del Naviglio, oorspronkelijk op 

drie mijlen afstands van de stad gelegen, naar Bologne leidde, een werk waarover door 

Vasari met groote ingenomenheid gesproken wordt. 

Doch daar bijvoor dezen zwaren arbeid slechts een onbeduidende belooning ontving, 

verhuisde hij naar Piacenza, waar hij het ontwerp maakte voor en de hoofdleiding had 

bij den aanleg der fundeeringen van het hertogelijk paleis, waarvan hij den verderen 

bouw aan het toezicht van zijnen zoon Giacinto overliet. De citadel te Piacenza werd 

eveneens door hem ontworpen. Het is niet gemakkelijk, het aantal en de datums op te 

sommen van de verschillende gebouwen, over geheel ItaUS verspreid, door dezen grooten 

kunstenaar ontworpen. Daartoe behooren o.a. de kerken van Mazano, St. Oreste, della 

Madonna degli Angeli te Assisi, en een prachtige kapel in de kerk van St. Francesco te Perugia. 

Bij Vignola's volgend bezoek te Rome benoemde Paus Julius Hl hem tot zijn architect. 

Als zoodanig werd hij belast met den aanleg van de Aequa di Tresi, en met den bouw 
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èéner villa, buiten de Porta del Popoio, >Papa Giulio" geheeten. Op eenigen afstand 

van daar, aan den Flaminischen Weg, bouwde Vignola een kapel in den stijl der oude 

tempels, St. Andrea die Ponte Molle geheeten, een werk dat de algemeene goedkeuring 

verwierf. De plattegrond van dit gebouw is rechthoekig, de pilasters zijn van de Corinthische 

orde, zonder basementen. Te Rome herbouwde hij het paleis van de heeren De' Monti, 

dat sedert dien tijd den naam heeft gedragen van »het paleis van Florence", doordien 

het in eigendom aan den Groothertog was overgegaan. Voor diezelfde familie maakte 

hij een aanvang met den bouw van een paleis tegenover dat van de familie Borghese; 

doch er werd hem geen gelegenheid gelaten om den bouw veel verder dan tot boven 

de fundeeringen te leiden. De kardinaal Alexander Farnese, die Vignóla's denkbeelden 

en gevoelens omtrent zijne kunst hoogelijk waardeerde, belastte hem met den bouw van 

dat gedeelte van het groote Farnese-paleis, dat de beroemde, door Carracci geschilderde 

gallerij bevat. 

Volgens zijne bevelen bouwde Vignola eveneens het prachtige Corinthische portaal 

van St. Lorenzo te Damazo, en een landelijken ingang voor de Farnese-tuinen, die een 

hoogen dunk geeft van den ontwerper. De groote voorliefde van dezen kardinaal voor 

de Orde der Jezuïeten deed hem besluiten tot dezen bouw der prachtige kerk Dal Gesu, 

en nu werd Vignola belast met het maken van een ontwerp voor dit bedehuis en tevens 

met Je uitvoering daarvan. In het jaar 1568 werd de fundeering van het gebouw gelegd; 

maar de uitvoering van den bovenbouw werd niet tot den einde toe door hem geleid. 

Voor zoover het werk onder zijn toezicht ten uitvoer werd gebracht, bezit het vele ver

diensten ; maar de wijzigingen en veranderingen, in zijne plannen aangebracht door 

Giacomo della Porta, die hem als architect opvolgde, strekten in geenen deele tot eer en 

roem van het werk. 

De St. Anna de' Palafrenieri, in de nabijheid van het Vaticaan, wordt verondersteld 

gebouwd te zijn door Giacinto Barozzi, volgens een ontwerp van zijn vader Giacomo, — 

en het Oratorium van St. Marcello, de Capella Ricci in de Santa Catarina de ' Funari 

en het hotel van kardinaal Ranuccio Farnese, te St. Gio Leterano, worden allen voor 

ontwerpen van Vignola gehouden. 

Maar ook al bestond er geen der bovengenoemde bewijzen zijner bekwaamheid, dan 

zou toch het paleis van Caprarola, op ongeveer dertig mijlen afstands van Rome in de 

richting van Viterbo, op zichzelf reeds ruimschoots voldoende zijn om de uitnemendheid 

van zijn bouwkundig genie aan het licht te doen komen. Dit buitengewoon prachtige 

en geriefelijk ingerichte gebouw staat geheel vrij op de helling van een kalen heuvel, 

omringd door andere rotsige steilten, en het uitzicht hebbende over een verrukkelijk 

landschap. De lokaliteiten zijn onderling van elkaar afgescheiden door verscheidene 

binnenplaatsen, halverwege rondom de helling van den heuvel, op welks top het paleis 

gebouwd is. Het heeft uitwendig een veelhoekigen vorm, geflankeerd door vijf bolwerken, 

zoodat het den ontzagwekkenden indruk van een vesting maakt. 

. Wanneer de bezoeker den ingang is doorgegaan, ziet hij, dat de binnenruimte cirkel

vormig is, en dat het gebouw uit twee verdiepingen van portieken bestaat. Eén der 
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iijden van den veelhoek wordt ingenomen door een groote loggia en een trappenhuis, 

en in de overige vier zijden bevinden zich op elke verdieping vier groote volledige 

apartementen, die van alle gemeenschap met elkaar zijn afgescheiden door middel van 

de portieken, welke zich rondom het groote cirkelvormige plein uitstrekken. Meer 

gedetailleerde beschrijvingen van dit meesterstuk des grooten meesters kan men vinden 

bij Vasari, bij Denti, en — met afbeeldingen van het geheel en de onderdeden — in 

D' Aviler's »Cours d' Architecture". 

Het kan evenwel zijn nut hebben, hier bij te voegen, dat dit paleis een even groote 

aantrekkingskracht bezit in de schilderwerken van de Zuccari's en de perspectieven van 

Vignola, die het versieren, als in zijne architectuur. Barbaro moet, naar men zegt, bij 

gelegenheid eener critische bezichtiging van het geheel, waartoe hij uitermate bevoegd 

was, hebben uitgeroepen: »Vincit praesentia famam 1" 

Na den dood van Michel Angelo, werd Barozzi benoemd tot architect van de Sint-

Pieterskerk, en in deze hoedanigheid bouwde hij de beide zijkoepels. Toen Baron Berardini 

Martirani uit Spanje te Rome kwam, om ontwerpen voor het Escuriaal te verzamelen, 

en hij er twee en twintig bij elkaar had, van de voornaamste architecten in Italië, liet 

hij de geheele verzameling aan Vignola zien, die — met veel beleid uitkiezend en 

saamvoegend wat het meesterlijkst en onderling het best in harmonie was in de idééën 

van zoovele groote kunstenaars, en zijne eigene denkbeelden aan hunne bestgeslaagde 

opvattingen toevoegde, — een ontwerp samenstelde, dat oneindiger hooger stond dan 

al de plannen, zoowel gezamenlijk als elk in 't bijzonder, die men hem getoond had. 

Toen dit ontwerp ingeleverd en bezichtigd was, werd het vereerd met de voorkeur van 

den Vorst en met eene uitnoodiging aan den ontwerper, om over de uitvoering het 

oppertoezicht te houden, — een eer die zijne gehechtheid aan Rome hem evenwel niet 

toeliet te aanvaarden. 

Wegens zijne algemeen gewaardeerde rechtschapenheid en bekwaamheid, werd 

Vignola door Paus Gregorius XIII aangesteld tot beslechting zijner geschillen met den 

Groothertog van Toskane betreffende de fgrenzen van beider goederen in de nabijheid 

van Cittk di Castello. En na tot tevredenheid van den Paus aan deze opdracht voldaan 

te hebben, overleed hij kort na zijne terugkomst te Rome, in het jaar 1573. Zijn stoffelijk 

overschot werd bijgezet in de St. Maria della Rotunde, het oude Pantheon. Het was, 

zegt D' Aviler, niet meer dan billijk, dat de grootste vertegenwoordiger der oude 

architectuur zijn graf zou hebben in het prachtigste gebouw, dat er uit de oudheid was 

overgebleven. Maar toch zal het gemis van een monument of gedenksteen aldaar, om het 

feit te vermelden en de plek aan te wijzen, de bedoeling in zijn geval totaal verijdelen, 

evenals in dat van B. Peruzzi en andere grootwaardigheidbekleeders op kunstgebied, die 

daar hun laatsten slaap slapen, zonder opgemerkt te worden door de talrijke en elkaar 

voortdurend opvolgende bezoekers van dit eerwaardige gebouw. 
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I n g l l s - S t l o h t l n g . 

Volgens het ontwerp van de bouwmeesters G. en L. Ower is de stichting te Edzell 

uitgevoerd waarvan de tekstfiguur een perspectivisch aanzicht doet zien. Een zeer goede 

planverdeeling waarbij twee gehoorzalen, bibliotheek, bestuurskamer enz. vormt de inwen

dige verdeeling. Zeer gunstig zijn echter de gevels, waarbij de torenspits zeer goed 

uitkomt. 

W a a r b o r g T o o r b e t a l i n g . 

In het orgaan der vereeniging Unitas en wel het nummer van 13 Augustus vinden 

wij het navolgende opgenomen: 

„De Telegraaf" van 80 Juli jl. bevatte onder bovenstaanden titel een ingezonden stub, welks inhoud zeer 

behartenswaardig is. 

Scbrjjver toch richt daarin de aandacht op toestanden, die zich dezer dagen andermaal hebben geopenbaard ter 

gelegenheid, dat een der grootste houthandelaars van Amsterdam zyne betalingen gestaakt heeft. 

Een der oorzaken toch, die maar al te vaak reeds tot den val van zoodanige leveranciers leidde, is de slechte 

positie, waarin zy zich bevinden, die de materialen hebben geleverd, waarvan aannemers of bouwera zich tot het 

bouwen van huizen bedienen. 

Ook onderaannemers verkeeren in dit opzicht in denzelfden ongunstigen toestand. 

Als staat, provincie of gemeente aanbestedingen doen, zoo richten zy de voorwaarden in juist gelijk zij die 

wenschen in hun eigen belang, en ten einde in alle opzichten tegenover den aannemer sterk te staan. 

De biliykheid tn de rechtvaardigheid worden by de regeling dier verhoudingen vry wel met voeten getreden. 

Zoo wordt o. m. voor de zoogenaamde „directie van het werk", d. w. z. voor den vertegenwoordiger der belangen van 

den aanbesteder, de bevoegdheid voorbehouden om eigenmachtig te beoordeelen, of het werk naar zgn zin is. 

Met andere woorden: de aanbesteder wordt door den schakel dier directie vry wel gemaakt „richter in eigen 

zaak." 

De aannemer onderwerpt zich daaraan gedwee. 

En terwyi zyne positie aldus reeds verzwakt is, ziet men buitendien nog gebeuren, dat tengevolge van scherpe 

concurrentie het werk door hem beneden de begrooting, d.i. te laag wordt aangenomen. 

Het einde van dit lied is dan ook maar al te vaak, dat hy reeds tydens den bouw en vóór de afwikkeling 

daarvan stagneert. 

Dan zijn hel in den regel en in de eerste plaats de onderaannemers en de leveranciers der materialen, die hel gelag betalen, 

Dikwyis nog gebeurt het by dit verloop van zaken, dat, wanneer de aannemer het niet langer kan houden 

en alzoo stagneert, zyne borgen door den aanbesteder, krachtens het aannemingscontract met de voortzetting van 

het werk worden belast, terwyi dan tevens aan hem gecedeerd biyken de termynen der aannemingsom, die nog 

niet worden uitbetaald. 

Die borgen worden alzoo eenig rechthebbenden op. datgene, wat per saldo nog te vorderen is, en de leverancien 

of onderaannemers, op wier kosten de bonw grootendeels tot stand kwam kunnen toezien I 



136 

Die toestand wordt op den duur onhoudbaar. 
Het is ti)d, hierin verDetering te brengen, — althans te trachten, dat men daartoe kan geraken. 

Onder deze omstandigheden wenscht i „Unitau" de hand te reiken aan aiien, die in dezen toestand door een 

zelfde rechtmatig belang gedreven worden. 

zy verzoekt elk hnnner om mededeellng zQner inzichten of althans om eene verklaring, dat hy tot aansluiting 

bereid is. ZfJ, die willen medewerken, worden uitgenoodigd zich sehriit.-iyk tot haar te wenden. Worden 

genoegzame biykea van instemming ontvangen, zoo stelt zfl zich voor, eerlang eene vergadering te beleggsn, ten 

einde door gemeensthappeiyke biraadsiaging, door gemeen overleg en door Onderlinge samenwerking, ook her tot 

een goed resultaat te geraken. 

In zooverre dus het operatieolan van de vereeniging Unit as of de bemerkingen 

wel steekhoudend zijn dat de uitbesteder tegenwoordig rechter-in eigen zaak is gelooven 

wij gerust te mogen betwijfelen. Sinds de aannemers hun kracht samenbonden is dit 

en gelukkig volkomen gewijzigd en elk aanbesteder die zich nog waagt op dat broze 

ijs, kan zeker zijn door de heeren van den bond aardig ondergedompeld te worden. Een 

ander geval is de wijze van betaling, dat raakt de heeren van den bond zelf en daar 

zijn wel eens toestanden die dringend herziening vereischen. Gewoonlijk heeft de leveran

cier veel ie weinig waarborg en wanneer Unitas — wij willen aannemen, dat die daar 

misschien de kracht voor bezit — dit zou gedaan kunnen krijgen dan doet die Vereeniging 

een goed werk. Velen hebben reeds het gelag moeten betalen, ook waar de aannemer 

als rechter in ejgen zaak optrad. Dat slaat niet op hen die gewoon zijn het goede 

te geven en te nemen, maar er zijn onder alle standen tweederlei richtingen, zij die het 

goede en zij die het kwade verkiezen, voor het laatste geval dient Unitas operatieplan. 

Die hierover kan oordeelen is wel het beste hij, die jaren achtereen aan die leiband heeft 

geloopen, die weet wat het zegt onderaannemer of leverancier te zijn en dan is het inder

daad niet altijd rozengeur en maneschijn. Niet alleen weinig waarborgen voor kapitaal 

maar welke ervaringen. In een,zekere provinciestad woonde een aannemer, hij had de 

gewoonte meestal in tegenwoordigheid van zijn onderbazen af te rekenen, liefst Zondags. 

Een leverancier voor een belangrijk bedrag maakt afrekening en binnen weinig tijd lag 

de man, over de onderdeur gewipt, op de keien met de noodige kenteekenen. Hij 

trok huiswaarts, lag den volgenden dag beslag op de werken en bespaarde zich daardoor 

finantieel verlies. Een ander, minder leep en meer om geld verlegen. Het zich bij die 

ervaring als bij den poelier kaal plukken. Zulke gevallen zijn er. Voegt men daaraan 

toe de groote oppervlakkigheid waarmede geschonken vertrouwen dikwerf wordt vereerd, 

met kapitaal omgesprongen alsof de laatste cent nooit te zien komt, en ook die gevallen 

zijn talrijk, dan is waarborg voor de nijverheid in vele gevallen een weldaad. Uit dat 

oogpunt verdient de zaak overweging. 
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Afl. 17 Plaat 17. 



B ij de Platen. 

O u t w o r p r a n «en g e r o l • w l n k e l h n i s 

door O. VAN DBUNEN. 

Alhoewel de renaissance-vormen die in dezen gevel opleven, het spoedig zullen 
afgelegd hebben voor wat thans aan de orde is, is de gevel op onze plaat voorgesteld 
toch een der weinigen, die om de goede indeeling altijd de aandacht zullen trekken. Bak
en bergsteen vormen de hoofdmaterialen. 

B o u w w e r k e n lm P a r {j s. 

Men klaagt in Parijs, dat de zaken er dit jaar over 't algemeen slecht gaan. Op 

het gebied der bouwindustrie is deze opmerking intusschen nog nüt van toepassing; nog 

nooit heeft dadr zulk een opgewekt leven geheerscht, als tegenwoordig: waarheen men 

den blik ook wendt, in alle arrondissementen ziet men tal van steigers en ontgravingen, 

welke het voorkomen der stad totaal veranderen. 

De ruïnes van het in 1870 verwoeste gebouw der Rekenkamer zijn binnen den tijd 

van zeven maanden opgeruimd, om voor het nieuwe station van den Orleans-spoorweg 

plaats te maken. De vóór 1̂  jaar aangevangen reusachtige passage tusschen de Bears 

en de Bastille: de Rue Reaumur, is thans bijna met zes ei zeven verdiepingen hooge, 

maar — tusschen twee haakjes — bitter eentonige winkelhuizeu bebouwd. In het westelijk 
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uiteinde der stad, rondom den Triomfboog en te Passy, worden een groot aantal even 

prachtige, als practisch en comfortabel ingerichte huurwoningen, met electrisch licht, 

personen- en bagagelifts, luchtverwarming enz., gebouwd. 

Het meest belangwekkend zijn intusschen de gebouwen voor de Wereldtentoonstelling 

en den Stadsspoorweg. Naast de machinehal op het Champ de Mars ziet men reeds 

van verre, hoog boven de huizen en torens, het nieuwe, door eene Ëngelsche Maatschappij 

volgens het model der tentoonstelling te Chicago gebouwde reuzenvliegwiel in de lucht 

steken, en bespeurt men op eene duizelingwekkende hoogte de werklieden, die het ijzer

werk en de kabels aan elkaar bevestigen. Overigens doet het Champ de Mars aan een 

groot veld met ruïnes denken : de paleizen van 1889 zijn met den grond gelijk gemaakt, 

en nog niets nieuws is er in de plaats verrezen, — alleen in het midden der vlakte ziet 

men langzamerhand van de machinehal tot aan den Eiffeltoren twee lanen met oude, 

dikke boomen ontstaan, die 2 meter hoog rondom gesteund worden. 

Volgt men den loop der Seine, dan ziet men in het water lange guais of kaden 

vormen door het inheien van palen, waarop weldra houten gebouwen voor de tentoon

stelling verrijzen zullen, aangezien daarvoor het Trocadero, het Champ de Mars, de 

Champs Elysées, de Esplanade des Invalides en de kaden niet toereikend zijn, zoodat 

ook de rivier zelve en hare oevers te baat genomen moeten worden. Bij de brug Alexander III 

is men met de opstelling der beide oeverpijlers gereed gekomen, en verheffen er zich 

aan de kanten en in het water — slechts een kleine ruimte voor de stoomschepen 

vrijlatend — groote houten steigers, waarop de ijzerwerken aan elkaar bevestigd en verder 

gemonteerd worden. Tegen het einde dezes jaars moet de brug reeds de beide oevers 

verbinden; en kort daarna zal dan de rijke architectonische en plastische versiering ten 

uitvoer gebracht worden. 

De tentoonstellingspaleizen op de Champs Elysées maken snelle vorderingen. Het oog 

van den Farijzenaar zag steeds met leedwezen de open ruimte, die zich daar ter plaatse 

van het welbekende Palais de l'Industrie vertoonde, en miste er dat allesbehalve mooie 

middelmatige gebouw, dat zoovele tentoonstellingen, feesten en sportlievende vertooningen 

aanschouwd had. Maar thans wordt de gaping langzamerhand gevuld ; boven de groene 

omheining rijzen reeds de ontzaglijke omtrekken der nieuwe paleizen meer dan een 

verdieping hoog in witten zandsteen op; en de zuilen, lijsten, kapiteelen, bogen en 

vensterbekroningen steken met hunne silhouetten reeds tegen den blauwen hemel af. Hier 

wemelt het als in een mierenhoop op het bouwterrein: beneden op den grond en hoog 

in de lucht ziet men duizende werklieden; wagens met materialen rijden her- en der

waarts, en reusachtige kranen hijschen zware lasten omhoog. De in ruwen toestand 

aankomende steenblokken worden hier bezaagd en behouwen. Deze stukken natuurlijken 

steen worden in den nacht aangevoerd en langs de Seine opgestapeld, om de daar 

overdag arbeidende troepen werklieden niet te hinderen. Er wordt daar derhalve dag 

noch nacht gerust. 

Hoogst belangwekkend is de aldaar werkende reuzenkraan. Men heeft de grootsten 

dezer hijschtoestellen tot dusver, wegens de onmetelijke kracht die zij ontwikkelen 
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»Mammöuth,', of >Goliath", of »Titan" gedoopt; de hier werkende zou men met aUe recht 
>Giraflfe" kunnen noemen. Deze kraan is door Angé te Parijs gebouwd, loopt op rails, 
en is 34 meter hoog. Het voor- en achterwaarts bewegen, het draaien en het hijschen 
wordt door middel van eene onderaan de kraan geplaatste stoommachine ten uitvoer 
gebracht. Men klimt op ladders over vier platformen tot aan den top, waar zich de 
hijschbalk en de ketting bevinden. 

Met de meest volmaakte machines en werktuigen en de hier arbeidende massa's 

werklieden vorderen de werkzaamheden natuurlijk met reuzenschreden, zoodat men telkens, 

nadat men b.v. gedurende een paar weken de bouwterreinen niet bezocht heeft, duidelijk 

waarneembare vorderingen ziet. Men is dan ook inderdaad met deze bouwwerken reeds 

verder opgeschoten, dan bij vroegere tentoonstellingen in denzelfden tijd het geval was. 

De tentoonstelling van 1889 heeft geene blijvende paleizen geschapen, zooals er 

thans op de Champs Elysées ontstaan; de expositie van 1878 daarentegen heeft aan Parijs 

het Trocadéro geschonken, waarvan de bouw in October 1876, dus i1/» jaar vóór de opening 

der tentoonstelling, begon. Met de paleizen der Champs Elysées werd echter in Maart 

1897, dus drie jaar vroeger, een aanvang gemaakt, en tegen het einde van 1898 hopen 

de architecten ze onder dak te hebben. Dit resultaat is alléén mogelijk door de voor

treffelijke organisatie van het geheel, en door mechanische krachten van den eersten 

rang voor het ophijschen en het vervoeren der materialen, die aan den gang der werk

zaamheden eene absolute en methodische regelmatigheid verleenen. 

Wat van den steenbouw gezegd is, geldt ook voor den metaalbouw. Bij de vorige 

tentoonstelling had de toewijzing voor de machinehal in Juni plaats, voor de Paleizen 

der Schoone en Vrije Kunsten in Augustus, en voor den Centraaldom, dat prachtige 

werk van den architect Bouvard, in September 1887. Voor de Paleizen van 1900 zijn 

inmiddels de leveranties van het metaalwerk gegund, en aan de uitvoering der ijzerwerken 

wordt dan ook reeds druk gearbeid. Wanneer men dit alles in aanmerking neemt, dan 

zijn de tentoonstellingsgebouwen derhalve, zoowel in vergelijking van de beide vorige 

tentoonstellingen, als van de daaraan voorafgaande, verscheidene maanden vooruit, 

en schijnt men er dus op te mogen rekenen, dat alles bij de opening geheel voltooid 

zal zijn. 

Behalve de voor deze tentoonstelling te bouwen paleizen en hallen, staan er nog 

andere omvangrijke bouwwerken in rechtstreeksch verband met de expositie, namelijk de 

spoorweglijn van het station Champs de Mars en de Esplanade des Invalides; voorts de 

vergrooting van het Ooster station, de verplaatsing van het Orleans-station naar het 

terrein der voormalige Rekenkamer, en de stadsspoorweg. Dat de laatstgenoemde zoo 

spoedig door al de daarbij betrokken autoriteiten werd goedgekeurd, nadat het plan 

reeds bijna 30 jaar geleden ontworpen werd, zonder ooit iets verder dan het stadium van 

ontwerp- te komen, is grootendeels daaraan toe te schrijven, dat de stad Parijs eene 

subsidie van 25 millioen francs voor de Wereldtentoonstelling alléén toestond onder déze 

voorwaarde, dat de »Metropolitain" vóór het jaar 1900 onderhanden moest zijn genomen 

en gedeeltelijk ook uitgevoerd. 
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Deze kolossale veranderingen hebben betrekking op al de Parijsche stadswijken, 

en zullen zoowel aan de toestanden op het gebied van vervoer en verkeer, als aan het 

geheele voorkomen der wereldstad een gansch ander aanzien geven. Op al deze talrijke 

bouwterreinen wordt met koortsachtige haast en inspanning gearbeid, en de werkzaam

heden zijn, doordien zij 

in de drukst begane 

wijken en aan den 

stadsspoorweg zonder 

stremming van het ver

keer plaats moeten 

vinden, buitengewoon 

moeilijk en gecompli

ceerd. De nieuwe 

Grleans-Hjn gaat door 

middel van een tunnel 

onder de tegenwoordige 

directie-gebouwen door, 

en komt SO M. voorbij 

de Austerlitzbrug aan 

de Seinekade weder te 

voorschijn ; van hier af 

gaat zij boven den 

grond tot aan de Quai 

de la Tournelle, alwaar 

weer een nieuwe tunnel 

begint. 

Hier gaan de werk

zaamheden met groote 

moeilijkheden gepaard, 

aangezien er vele slui

zen, water-, gasleidin

gen en kabels verlegd 

moesten worden. Met 

tusschenruimten van 4 

meter zijn hier galerijen 

gegraven. De grond 

wordt met behulp van 

het door den ingenieur Chaignan uitgevonden schild-apparaat uitgegraven, waarbij de 

electriciteit als beweegkracht is toegapast. Dit toestel bezit een verscheidene meters langen 

voorbouw, die een soort van veiligheidsdak vormt, waaronder de arbeiders zonder gevaar 

van instorting'hun graafwerk kunnen verrichten. De machine is dag en nacht in werking. 

Inwendige decoratie van een landhuis te Norderney. 
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Op de Place St. Michel, in het Quartier Latin, wordt een onderaawlsche spoorweg, 

aangelegd. In deze buurt, aan den ingatig der Rue Maret, heeft men bij de ontgrawngea 

eene uit oudheidkundig oogpunt belangwekkende ontdekking gedaan, natnelijk-lwon de 

fundeeringen der in 1672 verwoeste Porte St. Germaitï; en zoo zijn er voorzeker fiOg tal 

van andere interessante vondsten te verwachten, daar deze lijn juist het oudste gedeelte 

van Parijs doorsnijdt. 

Op het terrein der voormalige Rekenkamer zijn thans door honderden werklieden de 

ruïnes opgeruimd en de naburige kazerne afgebroken, en is men daar nu bezig met het 

graafwerk ten behoeve van de fundeeringen voor' het nieuwe station, waarvan reeds over 

een paar maanden de eerste steen gelegd zal worden. Dit station bevindt zich 12 meter 

voorbij de Seinekade, en aldaar komen 14 stel rails saam, waartusschen 7 a 8 meter 

breede en 200 meter lange perrons worden aangelegd. 

Deze reusachtige hallen strekken zich niet alleen op het terrein der voormalige 

Rekenkamer en der kazerne uit, maar loopen ook onder de >Caisse des Depots et 

Consignations" en de Rue de Poitiers en Rue Bellechasse door. Het bouwterrein van het 

toekomstige spoorwegstation staat door een tunnel in verbinding met de Seine-kade; het 

puin en de uitgegraven aarde worden door materiaal-treinen daarheen vervoerd, en glijden 

over een schuinen plankenvloer regelrecht in de daaronder liggende schepen. . 

Bijzondere moeilijkheden doen zich voor bij de verdubbeling van de twee stel rails 

der ceintuurbaan Courcelles—Auteuil, die reeds tien maanden geleden begonnen werd en 

nog een jaar tijds in beslag zal nemen, aangezien er zich daar aan beide zijden der met 

insnijdingen loopende lijn straten bevinden, en het spoorwegverkeer van 's ochtends 5 uur 

tot 's nachts I uur niet gestremd mag worden. Deze lijn wordt bij gedeelten aangelegd, 

en twee derden der grondwerken zijn reeds voltooid. De uitgegraven aardmassa's kunnen 

uitsluitend 's nachts tusschen 1 en 4 uur van het terrein vervoerd worden, omdat er 

alleen dkn geene treinen circuleeren. Al de bruggen moeten vernieuwd en verbreed, en 

de meeste stations verbouwd of verplaatst worden. 

Dit is intusschen nog niets, in vergelijking van de nieuwe tentoonstellingslijn (St. 

Lazare-Courcelles-Champ de Mars), die, met een zijtak van het Trocadéro-station afgaande, 

in een tunnel onder de voorstad Passy doorgaat, over een ijzeren brug de Seine kruist, 

en van daar naar het Champ de Mars en de Esplanade des Invalides loopt. Ondanks 

den korten afstand, zijn de kosten, wegens de toestanden van het terrein, zeer enorm ; 

maar het practisch nut dezer lijn is dan ook ongelooflijk groot: al de uit Parijs of van 

de hoofdstations naar de tentoonstelling rijdende passagiers gaan thans, zonder te moeten 

overstappen, regelrecht naar het Champ de Mars, — terwijl in 1889 de meeste reizigers, 

die met de ceintuurbaan kwamen, te Point du Jour van wagon moesten verwisselen, en 

dan wegens de overvolle treinen dikwijls laag moesten wachten. 

De gunning der werkzaamheden voor de tegen het jaar 1900 te voltooien stadslijnen : 

een ceintuurbaan om de stad en een dwarslijn Bois de Boulogne-Vincennes, zou in den 

aanvang dezer maand (Augustus) plaats hebben, en dan onmiddellijk met het werk een 

aanvang gemaakt worden, aangezien de toestand van den ondergrond door peilingen op 
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Jo plaatsen in de Rue de Rivoli, Rue du Louvre en Rue St. Denis reeds onderzocht is en 

de plaatselijke gesteldheden aldaar geconstateerd zijn. De reeds zoo lang beraamde 

vergrooting van het Oosterstation moet eveneens tegen het jaar 1900 voltooid zijn; in 

de Rue de Matz, de Rue de Nancy en in den Faubourg St. Martin wordt een groot blok 

huizen afgeWoken, en met den bouw der nieuwe hallen kan daar dan over eenige 

maanden een aanvang worden gemaakt. 

Inwendige decoratie vau een landhuis te Norderney. 

Onze beide tekstfiguren geven het innerlijk van een landhuis te Norderney. De 

onmiddellijke nabijheid van de zee teekent jach eenigszins af in de vormen die voor het 

decoratief gebezigd zijn. Het geheel, hoewel eenvoudig heeft in de zeer eigenaardige 

verdeeling veel aantrekkelijks. 

De „ B o y l e " Y e n l l l a t o r s . 

Men zal zich misschien nog wel herinneren, dat, toen Dr. Nansen een jaar of vijf 

geleden zijne expeditie naar de Noordpool ging ondernemen, zijn schip de Fram werd 

toegerust met een speciaal systeem van ventilatie door Robert Boyle & Son (Lim.), 

Holborn Viaduct, Londen. De zware beproevingen, waaraan dat voortreffelijke schip werd 

THE BOVLE SYSTEM OF VENTILATION APPLIED TO THE POLAP SHIP FKAM 

N A N S E N NORTH POLE EXPEDIT ION 
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blootgesteld gedurende het verblijf in de Poolgewesten, bewezen de voortreffelijkheid der 

hier toegepaste algemeene beginselen; en Dr. Nansen betuigde dan ook zonder eenig 

voorbehoud zijne ingenomenheid met de uitnemende werking van het systeem. 

Toen kapitein Otto Sverdrup, die tijdens Nansen's expeditie het bevel voerde over 

de Fram, het besluit nam om opnieuw een ontdekkingsreis te gaan ondernemen, achtte 

hij het raadzaam, een aantal wijzigingen aan te brengen in den bouw van het schip, 

deels om het geriefelijker in te richten, en deels om het zeewaardiger te maken. Het 

»bovendek'' is veranderd geworden in het »groote dek", met een nieuw »geheel dek", 

om een dak te vormen. De groote kajuit, ongeveer 18 Eng. voet in het vierkant, is 

meer naar voren gebracht; en voor de geregelde ventilatie van deze localiteit is hier het 

Boyle-systeem toegepast, zooals in bijbehoorend schetsje wordt aangeduid. 

A stelt de naar boven werkende luchtpomp-ventilatie voor; ^ is de afvoerbuis, die 

tot aan het einde der kajuit doorloopt; en de afvoerplaats der bedorven lucht, door eene 

opening in de buis, is aangewezen door C De naar beneden werkende ventilator is 

aangeduid door D, en de daarmede in verband staande buis is gemerkt met E. Tot 

verwarming der lucht, die door den nederwaarts werkenden ventilator wordt aangevoerd, 

is er een atzonderlijk toestel aangebracht bij F. 

De wijziging in de verdeeling der localiteiten van het schip noopte de heeren 

Boyle om de ventilators op het t geheel dek" te plaatsen, zoodat de wind de opwaarts 

en de nederwaarts werkende luchtpompen onder alle omstandigheden dienst kan laten 

doen. Het is misschien niet onbelangrijk hier bij te voegen, dat kapitein Sverdrup zijne 

reis aanving op den vijfden verjaardag van zijn vorigen tocht, toen Dr. Nansen leider 

der expeditie was. 

H o o f d s t a d - b e s c h o u w i n g e n . 

De hoofdstad is een groot gebouw rijker geworden. Het nieuwe post- en telegraaf-

kantoor nadert zijne voltooiing. Zooals het gewoonlijk gaat zijn de oordeelvellingen over 

het gebouw legio. 

Tegenwoordig is zoowat iedereen bouwmeester, waardoor de gedachtenwisselingen 

naar verhouding zijn. Getrouwe lezers van het Vademecum zullen vroeger toen de aan

besteding van het gebouw moest plaats vinden reeds opgemerkt hebben, dat wij in den 

bouw van het nieuwe postkantoor lang niet het volmaakte zagen. Gemis aan eenheid, 

een bouwstijl die volkomen in strijd is met de monumentale opvatting van Van Campen's 

stichting, ingangen en stoepen die het verkeer belemmeren en zoo al meer. Thans is 

het gebouw toen nog op plaat aanwezig in steen vereeuwigd. Wij nemen van hetgeen 

vroeger gezegd is niets terug, die gebreken zijn gebleven, en het komt ons voor dat het 

middendeel van den voorgevel beter voor een kerkgebouw dan voor een postkantoor 

passend is. Zoo ook is de bouwstijl in strijd gebleven met het rustige dat het aloude 

raadhuis te zien geeft. Ieder bouwwerk heeft eigenaardige bezwaren en bij geen 
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enkel monumentaol gebouw is de ontwerper gespaard gebleven, allerminst den genialen 

Dr. P. J. H. Cuypers, die toch inderdaad een braak-liggend terrein op uitstekende wijze 

ontgonn«n heeft. Maar men moet eerlijlrm zijne beschouwingen blijven en zich de vraag 

stellen of die verschillende gezichtspunten- het geheel onmogfdijk gemaakt hebben. Dat 

is hier volstrekt het geval aiet. Stond het postkantoor minder nabij een bouwwerk 

waarvan de roem onvergankelijk is, was een vergelijk minder gemakkelijk, ongetwijfeld 

zou het in^i jn voordeel winnen. Inderdaad de massa levert een zeer eigenaardig geheel, 

waarin groote verdiensten is weggelegd, en vooral wanneer men den voorgevd in aansluiting 

met den zijgevel verkort beschouwd, dan vormt dit een werkelijk gunstig geheel waarin 

groote verdienste is weggelegd. 

De bouwmeester heeft zich van zijn geliefkoosden bouwstijl niet los kunnen maken 

en gaf daardoor te veel voor die omgeving, waardoor in ztkeren zin het gesloopte post

kantoor daar veel beter voldeed, het moge dan al niet zoo uitvoerig in de onderdeeleu 

zijn, in hoofdzaak was het rustig en voldeed daar. Daartoe leende deze bouwstijl zich 

mindeft Het is echter hard wanneer men enkele oordeelvellingen hoort en leest, dan is 

het alsof dat-nieuwe postkantoor het grootste misbaksel is, en waar wij een der eersten 

zijn geweest om te wijzen op enkele verschilpunten, daar erkennen wij gaarne dat het 

gebouw op 2^ch zelf beschouwd ook zeer groote verdiensten heeft, en dat het uiterlijk 

verre van schoonheid is vrij te pleiten. Over de innerlijke verdeeling zal de tijd beslissen, 

't komt ons te open voor, het is goed zijn licht niet onder de korenmaat te zetten, maar 

zoo open als. bier alles geschiedt en te beschouwen, is voor een administratie ven werk

kring niet aan te bevelen. Waar het uiterlijk zeer veel goeds aanbiedt daar meenen wij 

dat de praktijk over het innerlijk niet gunstig zal oordeelen. Daar is werkelijk te veel 

ruimte verloren gegaan aan minder doelmatige en voor het doel vereischt wordende be

stemmingen. Wanneer alles in gebruik genomen is, zal zich dat openbaren, doch is die 

fout niet bij den bouwmeester alleen te zoeken, die toch vooral voor dergelijke stichting 

eerst te rade gaat met de hoofden der administratie en naar hunne gegevens werkt. Het 

nieuwe postkantoor te Amsterdam, is in ieder geval een stuk architectuur waarbij groote 

verdiensten is aan den dag gelegd, de bouwmeester verdient daarvoor meer, dan een 

spijtige slooping van alle samenstellingen, het is een gedachte die uitstekend veel goeds 

in zich bevat en wij gelooven dat van de slagen die op hèt gebouw neerkomen, door den 

bouwmeester weinig gevoeld zal worden, omdat de waardeering van het goede er de 

kracht aan zal ontnemen. De hoofdstad kan zich gelukkig achten weder een gebouw té 

hebben gekregen dat door zijn hoofdlijnen onwillekeurig de aandacht trekt en wanneer 

op de feesttijd voor onze geliefde Koningin, de vetpotjes ramen, deuren, spitsen en lijsten 

omsieren dan zal het blijken hoe schoon die lijnen zijn en dat het gebouw meer behage-

lijks in zich vereenigd dan menig dobbelsteenvormgebouw zonder eenige verdeeling der 

lang' gerekte muurvlakken.' 
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Bij de Platen. 

Gebouw Tan de Algemeene Frlesche LerensTerzékerlng-Maatschappfl te Leeuwarden. 

Bouwmeester H. H. KRAMER. 

Wij ontvingen van den He^r G. J. Ooiman bijgaand ontwerp ter opname voor onze 
plaat en de navolgende toelichting. 

Het is opgetrokken van Friesche drieling met banden en blokken van St. Joire. 

Het opschrift in het fries van den cordon en dejaartallen zijn aangebracht op kleurige 
Friesche tegels uit de fabriek van den firma J. van Hulst te Harlingen. 

In den gevel zijn aangebracht gebeeldhouwde koppen, voorstellende Johan de Witt 

Cornelis Huygens, Van Swinden en Lobatto, als grondleggers van de levensverzekering! 

In de sluitsteenen der bogen zijn aangebracht zinnebeelden van jeugd en ouderdom. 

De beide topgevels worden bekroond door het zinnebeeld van de levensverzekering: 
een pelikaan. 

Het beeldhouwwerk is vervaardigd door de Heeren Crevels en Van Bossche te 
Amsterdam. 
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De h o o f d s t a d In f e e s t g e w a a d . 

Het is onze plicht even stil te staan bij het belangrijke feit dat de laatste dagen een 

ieder bezig hield. Onze geliefde jeugdige Koningin iheeft het bestuur aanvaard, en geheel 

Nederland leefde in dagen van feestvreugde bij die gebeurtenis. Wat waren de voor

zorgsmaatregelen talrijk. Nagenoeg een jaar vooruit begon men reeds met platmen te 

maken, hoe zijn woning of buurt in de beste feestdosch te «teken Geen wonder dat de 

verwachting hoog gespannen was. Voorname architecten werden geraadpleegd hoe de 

versiering het beste en doelmatigst te vormen, prijsvragen werden voor de meeste w^ken 

in Amsterdam uitgeschreven. Genootschappen beijverden zich om op alledei wijze zorg 

te dragen dat de versiering werkelijk eene versiering zou ztjn. Toch gelooven wij dat 

met het oog op die voorbereiding de resultaten niet zoo schitterend zyn geweest. Toen 

onze Koning zijn laatste feest met ons vierde was Amsterdam ook in vol feestgewaafl. 

Een ieder werkte naar zijne eigene gegevens, en inderdaad de opgedane ervaring leert, 

dat zulks meer voldoet, dan de vereeniging van talrijke buurtgenooten tot een geheel. 

Ieder huis heeft een anderen vorm, daaruit volgt dat de versieringen allen verschillend 

van opvatting werden en geheele straten en grachten leveren door die huizenrij een 

bonte mengeling die bij veel afwisseling tegelijk voldoet. Vooral ook wanneer des 

avonds de verlichting mee doet, treedt dat nog meer op den voorgrond. Thans had men 

naar een geheel ander plan gewerkt, de verschillende bewoners uit een wijk hadden wat 

zij voor de versiering over hadden, bijeengelegd en op één punt was alle aantrekkelijkheid 

vereenigd. Was die buurt van eenigen omvang, dan was het grootste deel zonder iets, 

des avonds meest alles in het pikdonker, en zooals wij de stad wel eens gezien hebben 

badende in een zee van licht was nu niet het geval, daar waren talrijke wegen waar 

alle versiering ontbrak en geen licht te bespeuren waè. In onze eigene omgeving hingen 

over de gracht een paar drooglijntjes met kleine vlaggetjes als een onderdeel eener 

versiering waarvoor duizenden waren bij elkander gebracht. Daar was nog iets anders, 

decoratiën op teekening «ijn geheel iets anders dan in de werkelijkheid. Wij hebben 

teekeningen gezien op prijsvragen ingezonden, die de ronde hebben gedaan achter de 

winkelruiten van de voornaamste winkels in de wijk waar de versiering moest opgericht 

worden, teekeningen die kleurig ineen gezet bij den eersten indruk een letik inpakten 

omdat men daarop meer zag dan de werkelijkheid kan geven waar de afstanden grooter 

worden, het versieringsmotief wegvalt als te klein, waar de teekening die groot genoeg 

deed achten. Wat was dan het gevolg, dat een mastbosch of raamwerk van latten 

overbleef zonder eenige aantrekkelijkheid, en natuurlijk waren de buurtgenooten dan allen 

ontevreden, foei wat is dat zuinig, was de algemeene erkenning. Had men vrij spel 

gelaten ieder na zijn krachten laten werken ongetwijfeld zou zoo iets niet voorgekomen 

zijn. En zoo was het op verschillende stadsgedeelten. 
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De hoofdweg gesteld in handen van de bouwmeesters Kromhout en Cuypers maakte 

een gunstige verhouding, wel had wat meer afwisseling den langen weg langs de grachten 

meer verdeeld en was dit aangenamer geweest, maar het neemt niet weg dat alles met 

bizondere verdienste was opgevat. Daar zat stijl in het geheel. 

De verschillende kleuren der paneelen op bruggen tusschen de masten opgehangen, 

hadden wat forscher aangezet kunnen worden; de versiering van de straten, als Sarphati-

straat, wat meer gekozen kunnen zijn dat het gezicht na de fraaie Hoogesluis meer onbe

lemmerd had gebleven, dat zijn van die kleine bemerkingen die men maakt, maar gaf 

bet geheel veel nieuws en een goede onderlingen zamenhang te zien. Die hoofdweg 

vormde dan ook het kardinale punt. Het voornaamste deel van Heeren- en Keizersgrachten 

was er in begrepen en vooral toen des avonds de talrijke lampions boven het watervlak 

spiegelden was de algemeene erkenning dat de keuze door de beide bouwmeesters gedaan 

zeer gelukkig is geweest. Op het Damplein moest het monument weer omgetooverd 

worden en wij weten het toen de feesten werden gevierd voor den Duitschen keizer, dat dit 

lang niet het werk van iedereen is. Ditmaal was men zeer gelukkig geweest het monument 

werd tot monument verheven, waardig om in dien vorm ons Damplein voor altijd te ver

sieren. Die lijnen die het omhulsel aangaven waren weinigen, maar uitstekend van beloop, 

daar zat een goede gang in alle». De keus van bloemen en de kleuren volmaakten het 

geheel. De Beurs in zijn klassieke vormen werkte evenzoo mede. Het was een gelukkig 

denkbeeld van den ontwerper Springer om het gebouw als hoofdversieringsmotief te bezigen. 

Niemand heeft ooit te voren er aan gedacht dat die beurs er nog zoo goed uit kon zien 

wanneer zij in een feestpakje gestoken zou zijn. Dat had de ontwerper bij uitnemendheid 

begrepen. De kapiteelen en kolommen, de rosetten langs de wanden alles werd versierings

motief en toen de donkerroode stoffen daarachter een achtergrond tooverden, toen was 

het in een woord een ongemeen fraai geheel. Ook des avonds toen de vreugdevuren uit 

de bekkens opstegen, die op de kroonlijst waren geplaatst, toen ook voldeed dat even 

goed en gaf iets ongewoons, iets nieuws te zien, terwijl toch alles volkomen in stijl was 

gebleven. Hoe moet het er wel uitgezien hebben in Griekenland, toen alle gebouwen bij 

feestelijke gelegenheden zoo getooid waren, monumentaal en overweldigend moet die 

indruk zijn geweest, te oordeelen naar het enkele voorbeeld ons hier te zien gegeven. 

De Nieuwe kerk had evenzoo een ingang die bij die omgeving volkomen aansloot en 

zeker doordat die versieringen zoo goed begrepen waren, hadden de overige deelen van het 

Damplein, als daar zijn de verschillende magazijnen en kantoorinrichtingen zich meer 

kalm en nagenoeg van alle versieringen ontdaan gehouden. De Kalverstraat heeft 

een beteren tijd beleefd. Het is: daar geweest dat elk huis wat fraais had. Dat werd 

gemist bij die aaneengeschakelde versiering, die al afgeleefd was voor dat de feesten 

begonnen. De Reguliersbreestraat was onvoltooid gebleven. Het Rokin met de ver

schillende in schipvorm daargestelde versier n jen was niet ongeschikt, alhoewel ook hier 

de opeenhooping niet zoo voldeed als eigen kracht zou hebben gedaan. Het gebouwvan 

de Nederlkndsche bank droeg al de kenteekenen van haar waardigheid. Goud daarbinnen 

en goud daarbuiten was het in volkomen zin. Toch had die versiering bij betere kleuren-
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harmonie meer voldaan kunnen hebben. Het reeds ineengedrongen gebouw, toonde nog 

lager in dat feestelijk costuum, en toen des avonds de verschillende lichten werden oüt-

stoken, liep dit nog meer in 't oog. Jammer dat hiermede niet meer rekening was 

gehouden en wat meer lijnenspel den weinig fraaien gevel had verbroken. Voor het geld aan 

de versiering ten koste gelegd had gelukkiger resultaat verkregen kunnen worden. 

Het nieuwe postkantoor deed mede op den avond van de verlichting en kwamen daarbij 

alle lijnen op zijn gunstigst uit, wanneer in het halfduister zoo enkele onderdeden weg

vallen wint: het geheel en maakte inderdaad.het postkantoor eene zeer goede vertooning 

in de rij der versieringen. — Zeer eigenaardig was de wijze om de verschillende 

woningen van een tijdelijke afschutting te voorzien. De vergunning daartoe en dat is een 

uitnemend denkbeeld geweest, werd verleend onder aanwijzing, dat die schuttingen den 

weg niet zouden ontsieren en nu zag men allerwegen de verfpot en kwast aan het werk, 

werd het houtvlak in een lusthof herschapen of getooid met de ornamentiek die thans 

aan de orde isi. Daardoor werd veel geleverd, dat de aandacht trok en ontsiering 

voorkomen. Bij de beschouwing van een en ander mag men met tevredenheid terugzien op 

de belangrijke krachten die op decoratief gebied zijn aangewonnen, want inderdaad daar 

was veel arbeid onder, die tot beschouwing noopte en is op dit gebied inderdaad iets 

nieuws geleverd. Amsterdam gaf over het geheel veel te aanschouwen, maar beter als 

voorheen, toen ieder voor zichzelven werkte was het niet, en men mag gerust aannemen, 

dat de meerderheid der buurtbewoners, het in hunne buurt niet is meegevallen en dat 

zij. vorige versieringen verre verkiezen boven de combinatiën die de laatste opleverde. 

Het streven om het middelmatige uit te sluiten is daarmede toch niet verkregen, want 

nu vervielen bouwmeesters waarvan men de beste verwachtingen gekoesterd had tot 

het middelmatige, niet zoozeer omdat hunne versieringen niet goed gedacht waren, maar 

wel omdat zij geene rekening gehouden hadden met de plaats waar deze gehangen of 

opgesteld moesten worden. 

By de t e k s t f l g n r e n . 

Onze tekstfiguur geeft een huis te West Finchley dat om zijn eigenaardigen bouw de 

aandacht trekt. Vooral nu onze muurvlakken door verschillende uitbouwen worden ver

deeld, verdient dergelijke bouw de aandacht. 

G e m i d d e l d e m e c h a n i s c h e a r b e i d s p r o d u c t ! e. 

Om tot een gemiddeld bedrag van den door een werkman per dag te leveren arbeid 

te geraken, heeft men nauwkeurige waarnemingen op verschillend gebied gedaan. Alle 

menschelijke arbeid kan slechts ten koste van de lichaamswarmte van den arbeider 
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geschiedeo. Deze wordt watbimikt, vooreeratt' tot l ist ih stand houden van? lifcf Uchaa*» 

zelf, door wortdiwende van den wfl' onaf-hankdijken iowendlgen arbeid en voortff'tot het 

verrichten wan uitwendigen, wan den vrijear Wil aftiankeUjkeit arherid? waartoe ook h«t 

denken behoort. Bij sterken mechanwche» uftwendige» arbeid kan slechts geringe herseftr 

arbeid worden geleverd en omgekeerd. De handarbeider dwaalt dus wanneer Mj* dm 

hoofdarbeider geringe liehamdijke inspanning toesdwijfl}. 

Alle gewilde arbeid «indt zijn grens: in de, door het verteringsvermogen geregelde, 

dagelijksche toevoer van voedsel en het woedingsgehalte daarvan 5 wordt de arbeid boven 

die grens voortgezet, zoo geschiedt diö ten nadeele-wan den nonmalen Mchaamstoestand. 

De toestand van afmatting aan het eind van een arbeidsperiode trcödr daardoor in, dat 

de geheele hoeveelheid warmte, door de natuur volgenai den wet der stofwisseling' ttm 

gebruike voor den dagelpschen arbeid bestemd» feitelijk verbraifctf». te dit stadium 

heeft het liehaam een' urenlange rust en slaap, noodig om nieuwe knachte» toverzameten. 

Door een groot aantal metingen » nu de dagelijks verrichtte mechanische arbeid 

van een groep wan arbeiders bepaald-,, verschillend van grootte. Bij- het trekken bedroeg 

deze 110.000 KGM., d.iu lnq1 was gelijk aan den arbeid, noodig om irto.000 1 M, op te 

heffen. Bij het omhoog dragen van laste» was het bedrag 122.168 KGM, bij»hat bestijgen 

van trappen 140.000 KGM. In doorsnede kon de dagelijksche arbeidsproductie van- een 

man gesteld worden op 127.415 KGM. De productie: aan arbeid pe» secunde i» geheel 

afhankelijk van den arbeidsduur; voor een arbeid van 5 tot 8 uren gedurende een 

M»urigen' werkdag bedroeg zij 7 tot 4.4 KGM. per secunde; voor een) 3»/4 tot 6 ure» 

langen arbeidr gedurende een werkdag van 8 uren 9*41; tot 6 KGM. Een welsprekend 

bewijs dat wermindering van het aantal arbeidsuren pep dag niet behoeft t e leiden tot 

een vermindering van den per dag geleverden arbeiA, 

Na dee l en Tan l u c h t l a g e n In m n a r w e r k . 

In het bouwwezen heeft men et zich wan oudsher bij nedergelegd, de uitspraken der 

natuurkundigen als algemeen geldend te beschouwen, zoodat men bijw. het bij weten

schappelijke proewen opgemerkte werschijnsel, waarbij een luchtlaag als slechte warmte

geleider optreedt en zich daarom als een geëigende isoleerende stof doet kennen, zonder 

er werder ower na te denken, heeft aangenomen. Nu bestaat er echter een groot werschïl 

tusschen of zich een luchtlaag, wrij wan uitwendige inwloeden, in wolkomen rust bevindt, 

dan wel of zij zich beweegt, welk laatste gewaL zich. bij gebouwen in den regel woordoet. 

Vooral op het gebied der werwarmingstechniek speelt de transmissie wan de warmte door 

de wanden heen, die een groot warmtewerlles Medebrengt, een belangrijWe rol. Men weet, 

dat door de wanden heen een uitwisseling dfcr temperatuur plaats heeft, die des te sterker 

is, hoe grooter het temperatuurverachil binnens en buite» is. Door het wersoh^aseh dat 

een uitovisseling wan» koude en warme lucht door de buitenmuren plaats heeft,, is het 

bewezen, Alt er een werplaatsing wan lucht door de muren moet z^nj waardoor dus ook 



de eventueel in zoogen. spouwmuren aanwezige luchtlaag niet in mist kan blijven. En 

hierdoor hebben de beschouwingen over de isoleerende werking van'een, in rast^orkeerende 

luchtlaag voor het bouwvak geene beteekenis, doordat de werwarmde lucht van zelf in de 

ruimten omhoog stijgt of door mechanische kracht omlaag gedrukt wordt. 

Ten aanzien van het isoleerende vermogen «an lucht is-voorts interessant de «misschien 

niet algemeen bekende proef, waarbij het gelukte, door een een-steens*raiour een kaars uit 

te blazen. «Een oudere proef die ten duidelijkste de poreusheid van baksteen aangaf, was 

die, waarbij aangetoond werd. dat, in een goed gesloten vertrek met baksteen»», niet-

gecementeerde muren, de uitwisseling der -binnen- en buitenlucht per uur c k i^ maal de 

inwendige ruimte bedroeg. Om deze reden zal het wel geen aiader betoog behoeven, dat 

men, voor brandvrije ruimten — bjjv. brandkluizen —iioogst onverstandig zou handelen, 

lucht als isoleerende stof te kiezen, terwijl men in de asch, dat tot de slechtste 'warmte

geleiders behoort, een uitnemende massa heeft. 

In den laatsten tijd is zelfs meermalen aangetoond, dat lucht ia vele gevallen voor 
het doel meer schadelijk als nuttig is. Bij ijskelders heeft de praktijk ziek duidelijk wit-

gesproken. Voorts werden dikwijls vochtige plekken waargenomen, die slechts van neer

slagwater afkomstig konden zijn en met de luchtlagen in de buitenmuren samenhingen. 

Toch worden in verschillende leerboeken nog steeds buitenmuren met luchtlagen 

aanbevolen. Daarmede gaat dikwijls samen -een ondoelmatige en onvoldoende ventilatie 

der balkeinden. In vele gevallen is het dan ook bepaald aan te bevelen in plaats van 

spouwmuren enkelvoudige muren van gelijke dikte te nemen (de dikte der luchtlaag niet 

medegerekend). "Wil men de nadeelen van reeds aanwezige spouwmuren wegnemen, zoo 

vuile men de ruimte op met asch. 

T e r z a k k e n d e h u l z e n . 

Op den Oostzeèüijk even buiten de Oostpoort te Rotterdam staan een achttal huizen, 

enkele maanden geleden nog flink en zonder een schijn van verval, en nu bouwvallig en 

onbewoonbaar geworden, ten gevolge van het bouwen van een nieuw stoomgemaal van 

Schieland op het terrein, achter die huizen gelegen. Voor dezen bouw werd het in den 

grond slaan van eenige honderde palen vereischt en daarna het uitgraven van den grond 

tot op een diepte van 10 meter. Dit laatste had schromelijke gevolgen voor de achter

muren der bedoelde huizen. Hoewel uit alle macht geschoord door zware balken, begonnen 

zij langzaam te wijken. Ongeveer 3 maanden geleden werden hiervan de eerste teekenen 

zichtbaar en sedert hebben zich de verzakkingen steeds uitgebreid. 

De afmeting die de uitwjjkingen der muren hebben aangenomen, zijn van dien aard, 

dat de achtermuren hier en daar meer dan een handbreed van de huizen staan, dat 

enkele huizen middendoor zijn gebroken, dat hier en daar plafonds zijn ingestort, dat in 

het eene huis de schoorsteenen op sommige plaatsen gestut moesten worden en in 

sommige huizen in het geheel niet meer gestookt kon worden, enz. enz. De bewoners 

van een paar bovenhuizen hebben reeds de wijk genomen, uit vrees voor hun leven. 
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Deze onhoudbare toestand heeft dezer dagen geleid tot een conferentie tusschen de 

eigenaars der huizen, waarbij tegenwoordig waren de heer A. Noten, fabriek-landmeter 

van Schieland, als vertegenwoordiger van het gentsemde hoogheemraadschap, de aannemer 

van het nieuwe stoomgemaal, de heer Weenhoven uit Schiedam, en de heer C. J. Struyk, 

hoofd-inspecteur over het bouwen als onpartijdig persoon. 

u Van de zijde van Schieland werd het voorstel gedaan om de overal gescheurde 

achtermuren te vernieuwen, terwijl de heer Struyk voorstelde nieuwe muren te plaatsen 

op plaatfondeeringen, de ondermuren 33 cM. dik tot .de eerste verdieping en verder 

22 dVL Dit laatste voorstel werd in beginsel aangenomen, onder leiding dat de eigenaren 

1/3 en Schieland 2/3 in de kosten zullen dragen. Voorts werd overeengekomen dat de 

eigenaren de schade zouden opgeven, in het inwendige der huizen veroorzaakt. Ititusschen 

is, gebleken dat deze schade zoo belangrijk is, dat de kosten van herstel zelfs bij benadering 

niet op te geven zijn. Op de verschillende opgaven der eigenaren is tot nogtoe van 

Schieland geen antwoord ontvangen, en inmiddels verzakken de huizen maar steeds 

verder. {N.R.C.) .d 

H y d r a u l i s c h e l i f t e n . 

Het is ons aangenaam op het navolgende te kunnen wijzen, waarvan het belangrijkste 

is, dat de vang-inrichting nu ruim 10 jaar geleden daargestelt, nooit is nagezien en dus 

een duidelijk bewijs, dat wat de firma Jan Hamer & Co. voor die vang-inrichting aantoont, 

als nooit in het ongereede te geraken, hierdoor op nieuw glansrijk is bewezen. Vooral 

waar dergelijke inrichtingen dikwerf in handen komen van leeken, is een attest als het 

hieronder volgende van groote waarde. 

Amsterdam, 18 Augustus 1898. 

Den Heeren JAN HAMER & Co, te Amsterdam. 

De door u in 1888 geleverde hydraulische lift heeft steeds aan alle eischen voldaan. 

Onlangs brak de draagkabel (die door verzuim niet tijdig was nagezien) bij opwaart-

sche beweging van de lift met maximum belasting; de vang-inrichting functioneerde 

onmiddelijk, waaruit ten duidelijkste de veiligheid van het toestel bleek. 

Achtend 

MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN DEN THEEHANDEL, 

vroeger van den firma E. BRANDSMA. 

(was get.) E. BRANDSMA, Directeur. 
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Bij de Platen. 

O n t w e r p v o o r e e n e d u b b e l e T 111 a. 

door M. E. VEUQELERS. 

Alhoewel schijnbaar gelijk, is er tusschen beide aaneengekoppelde villa's nog een 

groot verschil zooals het plan aanwijst. De indeeling is als volgt: 

r Entree. 6. Keuken. n . Balkon. 

2. 

3-

4-

5-

Vestibule. 

Spreekkamer. 

Salon. 

Woonkamer. 

7. Provisiekamer. 

8. Serre. 

9. Slaapkamer. 

10. Idem. 

12. Overloop. 

13. Logeerkamer. 

14. Badkamer. 

15. Mangelkamer, 

V e n t i l a t i e en T e r w a r m i n g . 1) 

I n l e i d i n g . 

Bij de behandeling van dit onderwerp verdient allereerst vooropgesteld te worden, dat 

er, om eene kamer te ventileeren, gezorgd moet worden voor: i0 openingen waardoor 

de lucht kan binnenkomen, 2° openingen waardoor de lucht kan ontsnappen en 30 een 

1) Uit het rapport van den Engelschen hoogleeraar W. Napier Shaw: „Over de ventilatie en verwarming la 

sommige openbare armenscholen te Londen." 
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drijf- of beweegkracht, die bewerkt dat de lucht door de toevoeropeningeu bintienkotnt 

en door de afvoeropeningeu weder ontsnapt. De grootte van den toevoer van lucht ten 

behoeve der ventilatie hangt af van het aanbrengen en de juiste verhoudingen dezer drie 

benoodigdheden. Alle drie moeten zij volkomen in orde zijn, of de ventilatie zal onver

mijdelijk mislukken. Daarom wensch ik ze de hoofdvereischten der ventilatie te noemen. 

Voor den behoorlijken toevoer van lucht is het niet bepaald noodzakelijk, dat de openingen, 

bestemd om toevoerkanalen te zijn, altijd uitsluitend voor dat doel alleen gebruikt worden; 

een voldoend aantal openingen, die ieder afzonderlijk dienst kunnen doen als toevoer- of 

afvoerkanaal, overeenkomstig de eischen en toestanden van het oogenblik, zullen aan de 

hoofdvereischten der ventilatie voldoen, verondersteld dat er genoeg beweegkracht aan

wezig is om eene genoegzame hoeveelheid lucht door de openingen te drijven. 

Er bestaan nog andere vereischten, die niet over het hoofd gezien mogen worden, 

zal de ventilatie aanspraak op den naam van welgeslaagd kunnen maken, namelijk: 4" de 

hoeveelheid van de toegevoerde lucht met betrekking tot frischheid, reinheid en tempera

tuur; 50 de verdeeling der lucht op haren doorgang door de kamer, voor zooveel betreft 

hare vermenging met de bedorven lucht, zonder tocht te veroorzaken. Deze zal ik de 

bijkomstige vereischten der ventilatie noemen. 

Bij het toepassen van de termen hoofd- en bijkomstige op deze vereischten of toe

standen, wensch ik geen oordeel uit te spreken omtrent hunne betrekkelijke beteekenis 

of waarde in ieder bijzonder geval. Wanneer aan geen der drie hoofdvereischten voldaan 

wordt, d.w.z. als er geen drijfkracht, geen toevoer- en geen afvoerkanalen zijn, dan bestaat 

er geen ventilatie; indien er ten volle aan elk der drie hoofdvereischten voldaan wordt, 

en er met geen der twee bijkomstige vereischten rekening wordt gehouden, zal er feitelijk 

genoegzame ventilatie zijn wat de hoeveelheid betreft, maar van zoodanigen aard, dat zij 

in sommige gevallen beschouwd kan worden een slechter staat van zaken tengevolge 

te hebben, dan wanneer er in 't geheel geen ventilatie was. 

Men zal mij wel willen vergunnen, teneinde de zaak duidelijk te maken, hier een 

paar opmerkingen tusschen te voegen over het onderling verband tusschen de drijfkracht 

en de openingen waardoor de lucht passeert. De drijf- of beweegkracht voor elke opening 

kan altijd beschouwd worden als gelijkstaande met een verschil in luchtdrukking tusschen 

de beide zijden der opening, en kan dienovereenkomstig uitgedrukt worden in termen 

van de . hoogte eener correspondeerende kolom lucht of haar equivalent in verschil van 

waterpas, of als een aantal ponden zwaarte per vierkanten voet oppervlakte; deze drie 

wijzen van uitdrukking zijn gemakkelijk met elkaar overeen te brengen. De benoodigde 

hulpmiddelen om in deze drijfkracht te voorzien, kunnen in 't kort saamgevat worden als: 

1° wind die op de opening staat; 20 wind die langs den mond der opening blaast; 3" heete 

lucht of gassen in een schoorsteen of vuurgang in verband met de opening ; 4" machinaal 

gedreven waaiers of blaasmachines, geplaatst in de opening zelve of in een schoorsteenpijp 

of vuurgang, die met haar in verband staat. In mijn artikel over ventilatie, zegt de schrijver, 

in Stevenson en Murphy's »Treatise on Hygiene" (Verhandelingen over gezondheidsleer), 

deel I, heb ik betoogd, dat — als de drijf- of beweegkracht voor elke opening voorgesteld 
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wordt als h voeten lucht (bij benadering gelijkstaande met een drukkingsverschil van 

c o 15 X h duimen water), en als het aantal kubieke voeten lucht, dat tengevolge van die 

drijfkracht per seconde door de opening heengaat, gelijk is aan v, — de formule h\in dan 

bij benadering constant is, d. w. z. dat zij slechts van de grootte en den vorm der 

opening afhangt; zij is numeriek gelijk aan i/Zfa*, waar a afhankelijk is van de afme

tingen en den vorm der opening; en als de opening uit een gat in een dunne plaat 

bestaat, vertegenwoordigt zij eenvoudig de oppervlakte der opening in vierkante voeten. 

Wanneer de opening geen gat in een dunne plaat is, dan kan a, door een meer of 

minder uitvoerige berekening, worden afgeleid, uit de détails en de afmetingen der toe-

of afvoergaten, al naar het geval meebrengt. 

In hetzelfde artikel heb ik een tabel gegeven, waaruit de numerieke waarde der 

drijfkracht, af te leiden uit de verschillende bovengenoemde hulpmiddelen, berekend 

kunnen worden 

Wilde men in de een of andere kamer een systeem van ventilatie aanbrengen, dat 

onder volkomen controle moet staan en onafhankelijk behoort te zijn van de toevallige 

opening van deuren en ramen, dan zou het wenschelijk zijn, om elke opening, aange

bracht ten dienste der ventilatie, van hare eigenaardige, meest geschikte beweegkracht 

te voorzien. Hiervoor zou vereischt worden het aanbrengen van middelen tot het drijven 

van lucht door de toevoergaten, welke afzonderlijk behooren te kunnen werken, en, in 

dien zin, onafhankelijk van de middelen, aangebracht tot het drijven van lucht door de 

afvoergaten. De inrichting kon dan zoo gemaakt worden, dat er geen verschil van 

drukking bleef bestaan tusschen het inwendige der kamer en de buitenlucht, of eewe 

andere aangrenzende kamer. Mij is geen geval bekend, waarin zulk een inrichting in de 

praktijk is aangebracht. De practisch aangenomen plannen strekken óf om de lucht door 

drijfkracht aan en af te voeren, óf om — in het geval van ventilatie door wind — de 

lucht gelegenheid te geven om door aanvoergaten naar binnen gedreven te worden, en 

zich vervolgens weer een uitweg te banen door de afvoergaten, óf om de lucht te drijven 

door de afvoergaten (zooals in het geval van ventilatie door een schoorsteen) en zich een 

weg te laten banen door de aanvoergaten. In beiden deze gevallen wordt er eene 

»bijkomstige" beweegkracht teweeggebracht, veroorzaakt door een verschil in drukking 

tusschen het inwendige en het uitwendige der kamer; in het eerstgenoemde geval is de 

drukking in de kamer grooter dan buiten de kamer, — in het tweede geval heeft het 

omgekeerde plaats. 

A F D E B L I N G I. — A L G E M E E N V E R S L A G VAN I N S P E C T I E . 

In gebrmk zijnde stelsels en toepassingen van ventilatie. 

Behalve in ziekenhuizen en kinderbewaarplaatsen, waar vuren brandend werden ge

houden, was de ventilatie, zooals mij gebleken is, bijna uitsluitend afhankelijk van den 

wind als drijf- of beweegkracht. Er bestaan vele stookplaatsen, welker schoorsteenen een 

drijfkracht voor ventilatie leveren wanneer het vuur brandt; maar in slaapvertrekken, 

waar de ventilatie toch juist van het hoogste gewicht is, worden de vuren gedurende 
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slechts zeer korten tijd aangelegd in vergelijking met den totalen duur der bewoning 
over het geheele jaar; en ik heb geen enkel voorbeeld van werkelijk systematische 
ventilatie door open vuren. 

In bijna alle kamers is het gewoonte, zich voor de ventilatie te bedienen van open 

ramen aan tegenovergestelde zijden der kamers. Zoogenaamde »luchtsteenen" dichtbij 

den grond of de zoldering en in rechtstreeksch verband staande met de buitenlucht, 

Tobin-buizen of Sherrington-kleppen aan beide zijden, treft men somtijds bovendien aan. 

Deze kunnen beschouwd worden, voor zooveel de hoofdvereischten der ventilatie betreft, 

als toevoegingen of plaatsvervangers voor de raamopeningen, en — quantitatief gesproken 

— kan hunne beteekenis als volgt omschreven worden: Een 9 bij 6-duims gegoten ijzeren 

> luchtsteen" in een buitenmuur, met een rook- of nisventilator daartegenover in den 

binnenmuur, is (volgens de beginselen, ontwikkeld in de afdeelingen 16-19 v a n boven

genoemd artikel), ongeveer gelijkstaande met eene opening van 18 vierkante duim'in een 

raam, en kan uit dienhoofde beschouwd worden als een vervanging voor het openen 

van een 3 voet breed schuifraam ter hoogte van een halven duim; en evenzoo staat een 

9. bij 3-duims Tobinbuis (zondeksel), voorzien van een 9- bij 6-duims luchtsteen, waarbij 

voor de werkende oppervlakte Van laatstgenoemde de helft der nominale oppervlakte 

genomen wordt, globaal gelijk met eene opening van 21 vierkante duim, en kan zij be

schouwd worden als een vervanging voor het openzetten van een 3 voet breed raam ter 

hoogte van iets meer dan een halven duim. In zooverre, derhalve, de ventilatie als 

stelselmatig beschouwd kan worden, zou men kunnen zeggen dat het algemeen aangenomen 

systeem is: dat der kruis ventilatie tusschen vensters of andere openingen aan tegenover 

elkaar gelegen zijden der kamers. 

Ik heb een aantal voorbeelden gevonden van het bezigen van den wind als beweeg-

kracht om een luchtstroom teweeg te brengen, op zijn doortocht over de monding eener 

buis, in geval van: 10 schoorsteenen zonder vuur, 2' speciale buizen in de schoorsteen-

pijpen in verband met een aantal buizen in de muren voor den afvoer van bedorven 

lucht, 3» rookgaten die in verband staan met de ruimte tusschen de zoldering en het 

dak, en 40 afvoerkokers van verschillenden vorm, die óf rechtstreeks in verband staan 

met de dakruimte boven de zolderingen, öf door middel van buizen met de benedenkamers. 

Al deze verschillende inrichtingen kunnen beschouwd worden als voorbeelden van 

natuurlijke koude-lucht-ventilatie; en aangezien zij voor hun beweegkracht afhankelijk 

zijn van den wind, die naar men weet bijzonder grillig en ongedurig is, is de richting 

en de hoeveelheid van beweging der lucht door middel van deze ventilaties ook al even 

onbestendig en wisselvallig, en moet iedere opening beschouwd worden als eene mogelijke 

gelegenheid tot toevoer of tot afvoer van lucht, al naarmate van de omstandigheden. 

Behalve den wind, is het andere meest gebruikelijke ventileermiddel de open haard. 

Deze wordt oorspronkelijk gebezigd voor verwarming ; maar bij voorkomende gelegenheden 

werkt hij als een krachtige afvoerventilator. De grootmodel-schoorsteen, met een goed 

vuur er in, kan 20,000 kubiek voet lucht per uur verplaatsen, mits er voor voldoenden 

toevoer van versche lucht gezorgd zij. Aangezien de vuren Ül- éit opzicht het krachtigst 



werken bij het koudste weder, geeft een open haard maar al te zeer aanleiding tot het 

ontstaan van stroomingen koude buitenlucht door andere schoorsteenen in dezelfde of in 

eene aangrenzende kamer, als daar geen vuren branden of geen doorloopende ventilatie

openingen zijn aangebracht, wat dan soms tengevolge heeft, dat zulke openingen worden 

dichtgemaakt. 
De omstandigheid dat gewone open-haard-verwarming aanleiding geeft tot koude-

lucht-ventilatie, veroorzaakt ernstige moeilijkheden in localiteiten, waar 't van het hoogste 

belang is, dat de verdeeling van lucht en warmte ongeveer gelijkmatig zij. De open 

haarden worden in sommige gevallen vervangen door, of aangevuld met, gesloten kachels, 

die door lange geslagen ijzeren pijpen met den schoorsteen verbonden zijn. Deze werken 

feitelijk uitsluitend als verwarmingsmiddelen, en zijn niet gezond, tenzij er op andere wijze 

voor voldoende ventilatie is gezorgd. Hunne werking als ventilators komt niet in aan 

merking. Met de open haarden verbindt men somtijds toevoer van verwarmde lucht 

door middel van Galton-roosters, of van een ander soort rooster, dat volgens hetzelfde 

beginsel is ingericht. 
Behalve de met versche lucht voorziene roosters, heb ik slechts drie pogingen aan

getroffen om de in de kamers aangevoerde lucht te verwarmen, — namelijk één op de 

bekende kostschool te Sutten, waar eenige met stoom verhitte uitstralers, onlangs aan 

gebracht in de leerzaal der jongste scholieren, eene inrichting tot aanvoer van versche 

lucht hebben; de tweede in de scholen te Hanwell, alwaar openingen zijn gemaakt in de 

muren achter heet-waterbuizen ; de derde bevindt zich in de jongensleerkamer, de klasse

zaal en het aspirantenhuis te Ashford. Het eerstgenoemde is eene zeer gebrekkige manier 

om warme lucht aan te voeren, aangezien de uitstraler lichtelijk door stof verstopt wordt. 

Ik zag geen kans om hem behoorlijk schoon te maken. De tweede manier geeft geene 

aanleiding tot bezwaren; maar de luchttoevoer geschiedt slechts op kleine schaal, en 

werd op de school niet beschouwd als iets dat van eenig gewicht was. De toestellen in 

het aspirantengebouw te Ashford stonden op gegoten ijzeren voetstukken, die van openingen 

voor het schoonmaken waren voorzien; maar zij waren in hooge mate vervuild geworden 

met stof; de daardoor aangevoerde hoeveelheid lucht kon slechts zeer klein zijn, tengevolge 

van het gebrek aan drijfkracht. In sommige andere schoolgebouwen waren er heet 

water- of stoombuizen aangelegd tegenover de openingen voor vloer-ventilatie; maar 

blijkbaar heerschte er geen bepaald systeem in de onderlinge positiën. Met de reeds 

bestaande openingen had men geen rekening gehouden bij het aanleggen der buizen, en 

in maar al te veel gevallen bleek het, dat zij ontoegankelijk waren gemaakt voor reiniging. 

Open haarden worden over 't algemeen gebezigd tot verwarming der schoolgebouwen, 

maar de verwarming door middel van stoom of van heet water is toch ook voor sommige 

gedeelten van scholen ingevoerd, en de met het toezicht belaste amfetenaren beschouwen 

over het geheel de veranderingen als verbeteringen. Zulke inrichtingen vereischen meer 

omzichtigheid in het gebruik, dan gewoonlijk in beoefening blijkt gebracht te worden. 

Terwijl een open haard vanzelf eene zekere hoeveelheid ventilatie waarborgt, en zijne 

hoogere of lagere warmtegraad een zelfwerkende regulator is, — moet er bij stoom- of 
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heet water-buizen op andere wijze in de ventilatie voorzien worden. Bovendien: de 

temperatuur der buizen en kokers staat maar ai te zeer bloot aan den invloed van 

allerlei toevallige omstandigheden, zooals b.v. de toestand van het ketelvuur, of de eischen 

van andere localiteiten ten opzichte van den stoomtoevoer, — in plaats van enkel en 

alleen beheerscht te worden door de oogenblikkelijke buiten-temperatuur. Het gevolg 

daarvan is, dat de kamers den eenen keer oververwarmd worden, en den anderen keer geen 

warmte genoeg hebben, en dat de temperatuur, inplaats van gelijkmatiger te zijn, tot 

grooter uitersten kan overslaan, dan bij andere stelsels. Het oordeelkundige gebruik van 

stoom of heetwater voor verwarming, gepaard gaande met ventilatie, vereischt eene 

nauwlettender controle van het toestel en een zaakkundiger toezicht op al zulke factoren 

als temperatuur en frischheid, dan gewoonlijk verbonden blijkt te zijn met de werkine 

van het toestel. (wo r i t t vervolgd) 

T i l l i i G o s c h 1 i ii P o r t s b u ch. 

BouwmeeBter A. GRAF. 

Deze in een fraaie landstreek geplaatste villa heeft bij een hoogst regelmatig plan 

een zeer eenvoudigen doch karakteristieken gevel geheel overeenstemmend met onze 

tegenwoordige opvattingen, die eenvoud en doelmatigheid voorschrijven. 

K r o u l n g ' s f o e s t e n . A m s t e r d a m . 

Mijnheer de Redacteur, 

Na lezing van uw laatste nummer »De hoofdstad in feestgewaad", wensch ik hier 
ook nog enkele regelen aan toe te voegen. 

Uw zeer juiste opmerkingen kan men volgaarne onderschrijven. Zeer waar is dat 

een teekening voor decoratieve doeleinden ontworpen, zeer bedriegelijke uitkomsten kon 

opleveren, hetwelk maar al te zeer op verschillende punten is gebleken. 

Wat is er hier en daar, waar . men op eenvoudige wijze iets nieuws had kunnen 

aanbrengen, weinig, ja geen notitie daarvan genomen, gedeelte van wijken die door hun 

eigenaardige bouw hulpmiddelen aan de hand deden, als ingangen, kruispunten hoog en 

laag in den bouw van straten, pleinen enz. Wat heeft men toch vastgehouden of moeten 

vasthouden aan een ieder evenveel voor zijn gevel. Wat heeft het o. m. niet bevreemd 

een blauwbrug in zulk een ruime omgeving maar geheel blauw blauw te laten, 't was 

waarlijk onbegrijpelijk voor een zoo'n voornaam toegangspunt naar het centrum der stad. 

Om bij de brugversieringen even te blijven, wat zijn zij toch karig bedeeld geweest, 
zij die zulk een uitstekende gelegenheid aanbieden. 

Zelfs de Heeren Kromhout en Cuypers hebben het er zich niet moeilijk voor gemaakt 
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om hen van alle djden in feestgewaad te steken en hen zoodoende als het ware te maken 

tot de entree van straat of gracht welker functie zij toch werkelijk bekleeden, hoeveel 

oorspronkelijks en gedistingeerd's de Heer Kromhout ook geleverd heeft, valt het niet 

te ontkennen, dat zelfs de brug in de Raadhuisstraat met zijn rijk versierde driehoek-

vormen en masten, niets van over de grachten te zien gaf, hier wordt bedoeld van af 

Paleisstraat of andere zijde — om niet te spreken van de brugjes in Utrechtschestraat of 

op Rokin, 't was onbegrijpelijk waarom zoo'n brug nergens eens overspand is geweest; 

het waren leemten die zooveel fraai's hadden kunnen opleveren. 

Doch ondanks dit alles heeft de leek moeten opmerken, dat decoratie aan goede 

handen toevertrouwd iets anders te zien geeft, dan de eerste de beste timmerman en 

huisschilders daarstellen, de voorbeelden ook daarvan waren nog ruimschoots voorhanden, 

bijv. Vijzelstraten en Hollekamp's magazijnen met wafel- of poffertjeskraam-systeem-

bekleeding. 

De Kroningsfeesten hebben hier en daar duidelijk doen uitkomen dat de jonge 

generatie in de kunst, met de naam van .nieuwe richting" in den wandel aangeduid, 

iets chieks, iets aristocratisch kan leveren, waardoor zij zich verheft boven gewone ge-

dachtelooze uittingen - hiermede zij echter niet gezegd, dat de oude traditie niets goeds 

heeft geleverd of zich moet geneeren nog voor den dag te komen, volstrekt niet, beter 

het goede oude gehandhaafd, dan mede te willen loopen in de school der nieuwe op

vattingen en zich belachelijk te maken, want helaas er zijn er geweest die zulke bokke-

sprongen gemaakt hebben en de koddigste paskwillen te zien gaven. Het is ook hiermede 

als met iemand die steeds zijn gewone schoolschrift schreef en nu in eens fransch rond wil 

schrijven, of de decoratieschilder die voorheen alles en relief werd opgedragen die zich nu 

geheel moet wennen aan vlakversiering, waarbij verdeeling van kleuren en lijnen tot basis 

voor eenheid moeten voeren. Overigens heeft men op enkele uitzonderingen na, ten minste 

ia Amsterdam, eenvoudige practische decorative samenstelliögen aangebracht en dure 

eerepöorten, die in ander materiaal thuis behooren vermeden, die er geplant waren zagen 

er treurig uit, alleen de genie heeft haar moeite met veel succes beloond gezien door 

een goed ontwerp kranig uit te voeren en schitterend te verlichten, bovendien geplaatst 

oit de woelige omgeving van bet bonte stadsgedeelte was zij eene welkome afwisseling 

bij de feestdos, die de hoofdstad had aangetrokken. 

Ten slotte uit het oogpunt voor de kunst beschouwd, waren de Inhuldigingsfeesten 

dus ook een niet te versmaden gelegenheid, om verschillende krachten voor het voetiicht 

te zien komen en men mag zeker aannemen, dat ieder zijn te kort zal hebben genoteerd 

of wel zijn fantastieke opvattingen zal uitbreiden en vervolmaken, om bij een wellicht 

volgende gelegenheid er zijn voordeel mede te doen. 

AMSTERDAM, September 1898. JAN BOERMA. 
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Bij de Platen. 

O n t i r e r p v a n e e n b u r g e r w o o n h n l s . 

Bouwmeester A. D. Hf. VATS QENDT. 

Op plaat en tekstfiguren is zeer duidelijk voorgesteld een burgerwoonhuis, dat als 

antwoord ingezonden is op de prijsvraag uitgeschreven door de Vereeniging tot Bevrordering 

der Bouwkunst te Groningen en daarbij bekroond werd. Het inderdaad karaktervolle woon

huis is met groote uitvoerigheid in plannen, gevel en doorsnede opgezet. Het Engelsche 

karakter zit er wel wat te veel in. Dat neemt echter niet weg dat het in alle deelen 

afwisselend is ingericht en vele eigenaardige details oplevert. 

V e n t i l a t i e en T e r t r a r m 1 ni 

(V e rv o l %.) 

Bij het vervangen van open haarden door heet water- of stoombuizen, drijft men de 

besparing van ruimte gewoonlijk te ver. De buizen behooren eene voldoende hoeveelheid 

ruimte om zich heen te hebben, opdat hunne uitstraling niet belemmerd kan worden, 

en óók om ze geregeld en herhaaldelijk te kunnen schoonmaken. Stoompijpen aan te 

leggen rondom eene kamer, en ze dan te bedekken met een bank van omstreeks een 

voet hoogte, of ze te begraven in een gleuf, en ze daarna te bedekken met geperforeerd 
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ijzerwerk, dat dan een gedeelte van een veelbeloopen vloer vormt, is inderdaad eene 

zeer groote besparing van ruimte, maar gaat ook met onvermijdelijke nadeden gepaard. 

Wij zijn gewoon geworden aan verwarmingstoestellen, die geheel en al aan het oog 

onttrokken zijn: in kerken en andere openbare gebouwen. Zij hebben ook ze'fs daar 

hunne nadeelen, maar zijn er toch niet zoo ongunstig geplaatst als in gebouwen die 

voortdurend of zeer dikwijls gebruikt worden, en waar het zich ophoopende vuil somtijds 

erger is dan gewoon stof. Het is beter de hitte te concentreeren in een aantal behoorlijk 

verdeelde uitstralers, en hun de redelijkerwijs benoodigde ruimte te laten, onverschillig of 

zij geplaatst zijn in de nabijheid der muren, of ergens in de kamer staan. De tusschen-

gevoegde verbindingsbuizen kunnen onder den vloer aangelegd worden, indien dit noodig 

is, maar in dit geval moet men niet verwachten, dat zij op eenigszins beteekenende 

wijze bijdragen tot de verwarming der kamer; en zij behooren volkomen beveiligd te zijn 

tegen de ophooping van vuil. 

Dit is een punt dat alle aandacht verdient in die scholen, alwaar stoompijpen enz. 

door de gangen en portalen zijn aangelegd onder de vloeren. Het is een groot voordeel, 

de corridors verwarmd te hebben; maar de hoedanigheid der verwarmde lucht vereischt 

een bestendig en nauwlettend toezicht, want de corridors voorzien dikwijls in de benoodigde 

hoeveelheid lucht voor de daarin uitkomende kamers. 

Wanneer er heet water- of stoomverwarming wordt ingevoerd, is het beslist af te 

keuren, dat men de schoorsteenen der stookplaatsen sluit, die nu niet langer als verwar-

mingsmiddelen dienst behoeven te doen. Schoorsteenen zijn voortreffelijke ventilators, en 

door de lucht op te zuigen in de nabijheid van den vloer, brengen zij eene plaatselijke 

circulatie van lucht in de kamer te weeg, wat hoogelijk te waardeeren is. 

Mogelijke óververwarming van slaapvertrekken en sckoolkatners in den zomer. 

Een terstond in 't oog vallend kenmerk van de inrichting der schoolgebouwen is de 

zeer groote hoeveelheid raamvlakte, in vergelijking van de muurvlakte. Deze ongelijke 

verdeeling moet de kamers in 't algemeen blootstellen niet alleen aan de koude van den 

winter, maar ook aan den invloed der zonnestralen in den zomer. Zonder voorafgaande 

bepaalde waarneming zou ik niet gaarne een beslist oordeel durven uitspreken omtrent 

de gevolgen van dien invloed in de nachten, die op heete zomerdagen volgen ; maar ik 

kan mij niet voorstellen, dat de slaapvertrekken behoorlijk koel en frisch zullen blijven, 

tenzij er eene buitengewone hoeveelheid wind aanwezig is. Het zou wel wenschelijk zijn, te 

verkrijgen dat er in den loop van den zomer eenige aanteekeningen omtrent de tempe

ratuur werden gehouden, opdat er stellige en vertrouwbare gegevens verkrijgbaar waren 

voor de leiding der autoriteiten in deze zaak. Een maximum- en minimum-thermometer 

zou in dit opzicht reeds uitstekende diensten kunnen bewijzen. Ik heb geene voorzie

ningen opgemerkt aan den buitenkant der ramen tot vermindering van den warmte-invloed 

der zon.. In sommige gevallen zijn er luiken aan den binnenkant aangebracht; maar 

deze blijken onvoldoende tot verlaging van de temperatuur der kamers. 
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Lucht-analyses en temperaiuur-kaarten. 

Over het geheel heb ik, gedurende mijne inspectie-bezoeken, zeer weinig gevallen 

aangetroffen, dat de in gebruik zijnde kamers mijne aandacht trokken doordien zij zóó 

slecht geventileerd waren, dat het nadeelige gevolgen voor de gezondheid kon hebben. 

Er stonden in den regel een groot aantal vensters open, en niet zelden waren er lucht-

stroomen aanwezig, die zeer zeker „tocht" genoemd zouden zijn door iemand, wiens 

gewone bezigheden van zittenden aard waren. De localiteiten kwamen mij, in 't algemeen 

gesproken, koud voor. De manier van ventileeren en verwarmen kon, dunkt mij, uit 

den aard der zaak onbewimpeld tochtig genoemd worden, en koud in den winter, maar 

gezond, tenzij de buitengewoon hooge en lage temperaturen in den zomer en den winter, 

waaraan de kinderen mijns inziens blootgesteld moesten zijn, eene vermindering hunner 

levensvatbaarheid tengevolge hadden. Eén ernstig gebrek was de afwezigheid van alle 

inrichtingen tot reiniging der luchtkokers, waarvan er sommigen reeds zéér lang in gebruik 

waren geweest, zonder dat er eenige aandacht aan was gewijd dat zij vol verf en stof 

zaten. Het stof der slaapvertrekken, dat eene zeer groote hoeveelheid vormt en meeren

deels uit pluisjes van dekens bestaat, hoopt zich zeer spoedig op, en in deze kokers, die 

bestemd zijn om dienst te doen als toevoerkanalen, niet minder dan overal elders. 

Wat de frischheid der lucht betreft, zou het natuurlijk eenig voordeel gehad hebben 

voor mijn onderzoek, indien de lucht van elk bewoond vertrek geanalyseerd had kunnen 

worden ten opzichte van haar koolzuurgehalte tijdens de inspectie. Het verrichten van 

deze analyse zou echter de bezoeken aanmerkelijk verlengd hebben; en het verschil in 

de gesteldheid van wind, weer en temperatuur van dag tot dag maakt het duidelijk, dat 

ééne enkele waarneming betreffende ééne kamer slechts in zeer weinige gevallen werkelijke 

waarde zou gehad hebben. De vertrekken, die het langst achtereen in gebruik zijn en 

welker ventilatie uit dien hoofde het gewichtigst is, zijn de slaapkamers. Ten einde eenige 

gegevens te verzamelen, die ons tot leiddraad kunnen dienen bij het beoordeelen van het 

al dan niet voldoende werken der inrichtingen voor slaapvertrekken, werden er sommige 

slaapkamers te Sutton uitgekozen, na eene eerste inspectie, als de meest typische, en 

aldaar op vijf achtereenvolgende ochtenden de bezoeken herhaald (van 30 Maart tot 3 April) 

ten tijde van het opstaan ('s morgens half zes). Van elk der daartoe gekozen slaapkamers 

werden monsters lucht medegenomen en onderzocht. 

Het wenschelijke om een doorloopende statistiek te verkrijgen betreffende den toestand 

der lucht in de te onderzoeken lokalen, leidde mij tot de overweging, of er dan niet ten 

minste een deel der begeerde informatiën verkregen zou kunnen worden door middelvan 

een zelfregistreerenden thermometer. Het verband tusschen de temperatuur-statistiek en 

de ventilatie is als volgt: In eene welgevulde slaapkamer (met een capaciteit van 300 

kubieke voet lucht per bed), zonder eenige ventilatie en zonder eenige gelegenheid tot 

afvoer van de overdadige warmte, werd de temperatuur der lucht in den tijd van een 

uur met omstreeks 50 graden Fahrenheit verhoogd door de warmte, die er tengevolge 

van de ademhaling ontstond (verondersteld dat de slapenden onder zulke omstandigheden 
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Ontwerp van een burgerwoonhuis. Bouwmeester A. D. N. VAN GENDT. 
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nog konden blijven ademen), terwijl in hetzelfde slaapvertrek, indien het normaal geventi

leerd ware met 3000 kubiek voet per bewoner en per uur, eveneens zonder gelegenheid 

tot afvoer van hitte door muren en ramen, de temperatuur der lucht slechts met 5 graden 

Fahrenheit vermeerderd zou zijn, en een langduriger verblijf dit cijfer niet verhoogd zou 

hebben. Aannemende dat de helft der hitte verloren gaat door afvoer, dan volgt daaruit, 

dat wanneer er in den loop van den nacht een kleine verandering ontstaat in de 

temperatuur der buitenlucht — de temperatuur der goed geventileerde kamer weinig of 

niet zal verschillen van die der buitenlucht, en het onderscheid niet zal toenemen tenge

volge van het langduriger gebruik der kamer. 

Om deze zaak afdoende te onderzoeken, plaatste ik in de onderscheidene kamers 

van bijna alle scholen zelfregistreerende thermometers van het bekende Draper-systeera, 

en controleerde ik met de meeste nauwgezetheid de daardoor aangeteekende cijfers. De 

bovengenoemde verhouding tusschen de temperatuur en de frischheid wordt door de 

statistieken voldoende aangetoond. In kamers waar de toestand van dien aard was, dat 

de ventilatie er zeer zeker als voldoende beschouwd mocht worden, toonen de cijfers aan, 

dat de kamertemperatuur de buiten-temperatuur zeer van nabij volgt. In alle andere 

gevallen stijgt de temperatuur trapsgewijze in den loop van den nacht, en daalt zij 

plotseling, wanneer 's ochtends de ramen worden opengezet. 
(Wordt vervolgd?) 

PRIJSVRAGEN. 

RAPPORT der Jury ter beoordeeling van de ingekomen antwoorden op de prijsvraag 

voor een Studenten-Societeit met Kasteleinswoning te Utrecht. 
Bö de algemeene beschouwing der plannen viel het de Jury op, dat betrekkelflk zoo weinig was geprofiteerd 

van den tnin als middel van veraangenamlng der Booleteitsloealen. wat toch bt) de gegeven terrelnverhouding wel 

voor de hand lag; daardoor was het dan ook opvallend dat zoo weinig goede plattegrond-oplossingen voorkwamen, 

zoo zelfs dat geen enkel plan geheel ongewjjïigd voor altvoering zou kunnen worden aanbevolen, terwfll toch uit 

den aard der zaak de hoofdoplossing ten deze in den platten grond moest worden gezocht en Juist veelal door de 

inzenders meer gewicht aan een goede gevel-oplossing scheen te zyn gehecht. In meerdere plannen gaf de gevraagde 

mogelükheid om met rytulgen aan de zUde van het Janskerkhof te kunnen inrijden, aanleiding tot het maken van 

overdekte en overbouwde doorritten, wat tot minder gewenschte plattegrond-dispositie aanleiding gaf en door de 

vraag naar den zijgevel wel eenigszins was uitgesloten. Verschillende plannen bevatten directe toegangen met deuren 

van het terras in de conversatiezaal; dit kwam de Jury minder gewenscht en rationeel voor; beter is het te achten 

de ramen zelf des zomers geheel te kunnen openen. 

Ook bevreemdde het dat zoovele plannen de kasteleinswoning naar de zjjde van het Janskerkhof verlegden, 

daar toch een 2den toegang uit de Boothstaat aanwezig was; hierdoor wordt nuttige ruimte aan de societeilslokalen 

onttrokken wat in vele plannen niet ten voordeele van den voorgevel en de indeellng strekte. 

Mede was het opvaUend dat zoo weinig partü is getrokken van eene combinatie van vestibule en trappenhuis, 

als monumentaal motief, ter groepeering met de elgenlflke sodeteltslokalen; Juist hierin had een zeer dankbaar 

motief gelegen In meerdere jrojectea en dlkwyis Juist bJJ de schilderachtigste gevels miste men een behooriyk 

verband tusschen plattegrond-ontwikkeling en gevelopbouw. Heelt men zich daardoor op gemskkolflke wüze over 

de moeleiykheden eener constructieve oplossing heengezet, zoo moet dan door gezochte oonstructiën en met behulp 

van veel yz«r de verwezentiyking van het ontwerp worden mogeiyk gemaakt. Noodeloos worden zelfc toren-

opbouwingen awevend aangebracht boven de ondurgelegen ruimte. 
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Eenigszins bevreemdde de in meerdere plannen op groote schaal toegepaste houtceraent-afdekking, welk mate

rtaai toch minder past voor eene toepassing op grooten schaal van een monumentaal gebouw en door een passend 

dak silhouet wordt de monumentale indruk zeker verhoogd. 

De combinatie van zij en bovenlicht welke voor verschillende lobalen Is toegepast, is minder gelukkig te 

achten en geeft eene onrustige blnnenverliohting. 

De bedoeling van een dispuutkamer schtjnt niet algemeen begrepen en is deze veelvuldig te klein genomen. 

Meerdere plannen zijn met een rtjkdom ontworpen die niet met de gestelde bouwsom is overeen te brengen en 

tot het gebruik van surrogaten en kostbaar os derhond zou moeten leiden. 

Over het algemeen waren vele plannen aanwezig die de bewijzen van ernstige studie en opvatting droegen. 

By de beschouwing bleek dat by goede motieven van plattegrond-ontwikkeling niet alt(jd goed ontworpen 

gevels pasten en omgekeerd waren soms verdiensteiyke gevels met gebrekkige of mioder fraaie pattegrond oplossingen 

verbonden. Sommige details waren op een wQze behandeld of uitgevoerd dat daaruit niet de hand van den ervaren 

bouwmeester sprak. Door veelvuldige vergelQking moesten de voor- en nadeelen der plannen tegen elkander worden 

opgewogen en rekening houdende met de mogelgkheid van uitvocringontwerpen, die anders niet zonder verdienste 

waren, ter/.yde worden gelegd. 

Sommige projecten moesten ter zgde worden gelegd omdat niet alle gevraagde stukken aanwezig waren. 

Na herhaalde schiftingen werden de volgende ontwerpen aan een nader, meer uitvoerig vergelijkend, onderzoek 

onderworpen: 

No. 6 Stadie. — No. 8. Cirkel waarin driehoek en passer. — No. 29. Récent — No. 81. Cirkel waarin passer, 

driehoek en teekenhaak. — No. 88. Placet Hio. — No. 84. Cirkel met driehoek, waarin U. S. S. — No. 87. Roode 

D. in stralenkrans. — No. 40. Corrl. — No. 48. Vraagteeken. — No. 60. D. A. Q. - No. 62. De Kroeg. — No. 

68. Cirkel waarin wapen der stad Utrecht. — No. 61. 1 Augustus 1898. — 66. Pietje Puck. 

Dit gaf aanleiding tot de volgende beoordeeling. 

No. 6. Studie. Een goed bestudeerd ontwerp vooral in gevels, doorsneden en details en wel uitvoerbaar. 

De platte gronden zijn echter minder gelukkig en ondoelmatig wegens het vele ruimte-verlies en de minder 

goede groepeering der neven-lokaliteiten. Ook de bovenverdieping is niet gelukkig ingedeeld en ongunstig verlicht. 

No. 8. Cirkel waarin driehoek en passer. Dit vertoond eene eenvoudige beneden-platte-grond, met goede ligging 

van de kasteleinsvertrekken, geeft echter tot eene minder goede boven-piatte-grond, aanleiding. De gevel-indruk is 

niet onverdiensteiyk, vooral volgens de bygevoegde perspectief-teekening. maar in de gevel-detail ztyn de vormen 

minder gelukkig opgelost. 

No. 29, Récent. Zeer onaangenaam voor de Jury was 'hier de inzending van llchtdrukteekenlng, witte lynen 

op blauwen grond. Het ontwerp zelf vertoont eene zeer goede en sprekende gevelgroepeering, welke echter volgens 

het détail in de uitvoering niet medevalt, en waaruit weinig de ernstige bouwmeerster spreekt. 

De benedenverdieping is wat laag, waardoor ook de geheele gevel te gedrukt schynt, te meer, omdat het geheel 

door een vlak houtcement dak is afgedekt. De hier direct in de conversatiezaal voerende deuren zyn minder gewenscht 

De torens ontwikkelen zich niet uit den platten grond en zyn daardoor evenals de hooge middenparty niet ge

motiveerd, waardoor ook de geheel bovenarchltectnur slechts decoratief wordt. Het plan geeft den indruk, dat 

gevels en plattegrond eigeniyk niet by elkander passen. 

De plattegrond zelf is eenvoudig gegroepeerd, maar de billardkamer Is Biecht verlicht, niettegenstaande de 

lantaarn, die ten koste van de bovencorrldor, is aangebracht. 

No. 81. Cirkel waarin passer, driehoek en teekenhaak. De gevel van dit ontwerp is niet onverdienstelijk, maar 

draagt een zeker bultenlandsch cachet, met goede detailvorming. Het is sober behandeld en met de bestaande 

middelen is rekening gehouden. De ingang is echter wel wat armeiyk. 

De plattegrond is eenvoudig en practisch, maar enkele ruimten zyn te klein. 

Garderobe, toilet en retirade ook op de bovenverdieping zyn voel te klein, onbruikbaar en slecht gelegen. 

De doorrld mist in dit plan zyn doel, wyi van daaruit geen nieuwen toegang tot het gebouw is verkregen. *) 

No. 88. Flaeet llic. Een in vele opzichten merkwaardig en verdien'steiyk plan, met eenheid van karakter, 

consequent in- en uitwendig doorgevoerd met de uiterste zorg en smaak geteekend; maar, tenzö men een ruim 

*) Intusschen heeft zich als vervaardiger doen kennen de Heer Jan Stuyt, architect te Haarlem. 
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gebruik van surrogaten zon willen maken, met het oog op de detailvormen en kosten ten eenenmale onuitvoerbaar. 

Hier is de uiterste partj) getrokken van de gevelbreedte tot het bekomen van een waardig en groot geheel in 

monumentale verhoudingen. Hiermede is wel in strfld de nuchtere en platte afdekking met houtcement. 

De platte grond is eenvoudig gegroepeerd, maar de billardzaal is slecht verlicht; ook de boventoegang tot de 

senaatskamer is wel wat al te smal te achten en de eeteaal deels door boven- deels door zyiicht verl cht. 

No. 84. Cirkel met driehoek, waarin V. S. S. In den plattegrond zyn de societeitslokalen, trap en ingang ten 

opzichte van elkander goed gelegen, maar de garderobe 1B te klein en misplaatst, wyi het geheele effect van den 

ingang daardoor wordt weggenomen (dit is echter te wijzigen). 

De boven-indeeling geeft tot minder gewensebte constructieve oplossing aanleiding. 

De gevel is niet onverdlensteiyk, maar is niet constructief gegroepeerd; het boTengedeelte is zwak van vorm 

en de details geven het karakter niet weer dat in den gevel is gelegd. 

No. 87. Roode D in stralenkrans. Dit plan vertoont eene goede plattegrond indeeling, eenvoudig en beknopt met 

goed gelegen vertrekken. Minder fraai is echter het sterk terugspringen van de kaateleinswoning. 

De gevels zyn zonder bepaald karakter en onrustig De variant is beter dan de eerste oplossing. De details 

zyn goed uitgevoerd. 

No. 40. Com. De groote waarde van dit plan ligt in de plattegrondoplossing en de uitvoerbaarheid met het 

oog op de kosten; het vertoont eene eenvoudige plangroepeering, waarin twee assen-doorzichten voorkomen, wat 

eene fraaie perspeotivisohe werking zal hebben: ook is by f-esten de geheele societeitsruimte overzichteiyk te 

combineeren. Het pUn is degeiyh en beknopt, ja haast al te zuinig in de afmetingen, soms zelfs onvoldoende. 

Zoo is byv. de afstand tussohen de bUjarden slechts 1 80 M. inplaats van 2 M. 

De zalen, vestibule, trap, garderobe, toilet en buffet zyn goed gelegen; het laatste ware fraaier naar de ver

bindingsruimte te openen. 

De steenen hoofdtrap maakt een goed effect, doch zyn de urinoirs onder het trapbordes wel wat bekrompen 

en te onmiddeiyk aan de hoofdruimte gelegen (deze kunnen echter achterwaarts worden verplaatst). De loggia 

voor de speelkamer is goed gelegen; de directe toegangsdeur tot de oonversatiezaal is ongewenscht en is beter te 

vervangen door geheel tot den grond doorloopende te openen ramen. 

Het terras voor de billardzaal en de groote ongedeelde tuinruimte geven iu dit plan mede een aangenamen 

indruk. Ook de bovenverdeeling is eenvoudig en goed: doch laat de verlichting van de boven-vestlbule te wenschen 

over. Minder goed gelegen is het kantoortje van den kastelein in verband met den ingang en verdere buffetruimte. 

De keuken is wel wat bekrompen. Het geheele dlenstgedeelte zou door omwerking in verband met achternltbouw 

zeer kunnen winnen. Ook de dispuutkamer Is wat erg klein. Het geheel is degelyk en solide. 

De gevels zyn eenvoudig, streng en goed gegroepeerd; het detail geeft echter niet ten volle den indruk van 

den gevel terug. 

Minder gewensoht acht de Juri de behandeling der Booieteitslokalen met trogwelven en zichtbaar baksteen-

metselwerk. 
De binnentravee is wel wat onvoldoende en ontbreekt daarbij de doorsnede. 

De benedenverdieping kon wel iets hooger, wat ook aan het iets gedrukte karakter ten goede zoude komen. 

Met betrekkeiyke geringe omwerking is dit plan voor uitvoering vatbaar. 

No. 48. Vraagteeken. De hoofdverdienste van dit ontwerp ligt in den gevel en de detallbehandeling. 

Wel bevat de platte grond ook goede motieven, zyn lokalen en kasteleinswoning goed gelegen, maar de 

bovenverdieping past slecht op de verdeeling der benedenverdieping waardoor te veel muren zweven: de oplossing 

van het trappenhuis en het boventoilet is niet fraai, terwyi de kastelelnswonlng nodeloos is vergroot met slecht 

verlichte vertrekken. 

De geheele opvatting is onrustig, het boveagedeelte van den gevel Is niet In o'-ereenstemmlng met het 

benedengedeelte daarvan. 
Inconstruotlef zfln de kromvoegige boogsluitingen in de middenparty. 
No. 50. D. A. G. Ook in dit plan la de volle gevelbreedte voor doolteitslokalen gebruikt. Niet fraai Is de 

plaatsing van een bi^ard In den doorloop, onvoldoende verlicht. Ook vestibule en trapruimten zyn bekrompen 

opgevat. Een bezwaar is dat men door de garderobe naar toilet en retirade moet; de kastelelnswonlng is goed 

geplaatst. Ook hier komen direct buitendeuren in de zaal voor. 
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De gevel is in de bovenverdieping ongemotiveerd behandeid Vooral door de willekeurige wQze waarop de goot 

is doorbroken. De hoektoren-party is voor zich schilderachtig en niet onverdienstelijk, maar het detail van den 

gevel is zwak, er ontbreekt daaraan de doorsnede. 

Er is geen behoorlyk verband tuaschen platte grond en opbouw; by de hoek party hangt alles in de lucht 

en zy- en achter maren zweven op yzeren bindten. 

No. 52. De Kroeg. De behandeling van de nevenlokaliteit is hier geheel onvoldoende, er is te veel corridor, 

en de by-lokaliteit is slechts indirect verlicht. 

Ook de speelkamer is onvoldoende verlicht en het kantoor misplaatst. Boven zyn te veel smalle corridors en 

een ongunstig verlichte commissariskamer. Af te keuren is dat de bovenscheidingen der hoofdlokalen niet spreken 

met de daaronder gelegene waardoor geen voldoende steunpunten aanwezig zyn. 

De gevel van zeer eigenaardige opvatting is onrustig door zyn streven om alle lokalen in de beide verdiepingen 

ieder voor zich te doen spreken. Ook hier is de bovengeveliyn geheel oaaoodi{ verbrokkeld. 

Het vlakke dak met lage staande schilden is ongemotiveerd en de ruimte daaronder onbruikbaar. 

No. 68. Cirkel waarin wapen der stad Ulrecht. Hoewel eenvoudig gegroepeerd laat de verlichting vaa biljardzaal 

en eetzaal te wenschen over, waardoor deze hoofdlokalen minder bruikbaar worden De gevels zyn niet onver-

diensteiyk en wordt de waarde daarvan door het detail verhoogd. De diepe nis achter het balcon vaa de senaats

kamer zal echter niet gunstig werken en is constructief niet zonder bezwaren. Overigens houdt het plan rekening 

met de bestaande middelen. Ook het binnendetail is verdiensteiyk. 

No. 61. 1 Augustus 1898. De plattegrond is niit onverdiensteiyk vooral door de groepeering der hoofdlokalen 

maar verkregen ten koste van eene goede verlichting vooral van buffet en vestibule. 

De vestibule en trappenhuis zyn to klein en verkeerd gelegen en de ingang is te benepen. 

De direct in de zaal voerende deuren zyn niet gewenscht en verzwakken hier de gevelpenanten onnoodig. 

De gevel vertoont geen rustig geheel en het benedendeel daarvan is het betere 

Het schilderachtige van de geveloplosalog is verkregen ten koste vaa constructieve eischen en het detail geeft 

biyk van weinig ervaring. 

No. 66. Pietje Puck. De plattegrond is eenvoudig gegroepeerd, maar de verlichting laat ta wenschen over, 

speciaal by billardzaal, senaatskamer en leeszaal, wat niet voldoende door het bovenlicht wordt ondervangen. 

DL' trap is wel wat al te stlefmoederiyk bedeeld. 

De gevels zyn zeer schilierachtig gegroepeerd en los get eekend ; de details geven geen voldoende conatruotleve 

toelichting en voldoen niet a'jn hetgeen daarmede in het programmi wordt beioeld. Ook hier onlwikkelt de tofea 

zieh niet uit den plattingrond en zyn de onder gelegen muren onvoldoende om daarop zoodanUen opbouw te 

plaats tn. Het hooge dak aan de atraatzyde van de kasteleinswoning, in verband met den naakten zijgevel van den 

hooger gelegen so'cieteitsbouw, zal oogunatig werken. De overkapping is wel wat al te veel in afzonderlijke daken 

met zakgoten verbrokkeld. 

By nadere vergeiyking acht de Juri het ontwerp Corn het meest geschikte plan voor de uitvoering. Hoewel 

niet vry van gebreken, is echter door een weinig ingrupende omwerking, in hooldzaak het plan behoudende, een 

goed geheel te verkryge». Zy acht die gebreken niet van zoodanig erostigen aard om deswege niet te bekronen, 

en kent dus den eersten prys toe aan dit ontwerp, ouder voorwaarde, dat de inzender zich verbindt zyn ontwerp 

overeenkomstig de gemaakte opmerkingen te wyzigen. 

Naast dit ontwerp staan echter meerdere plannen van ouderling nagenoeg geiyke verdienste, hetzy in gevel 

of in platte grondoplossing. De Juri acht de verdienste in die plannen niet ongeiyk genoeg, om by het groote 

verschil der uitgeloofde 8de en 3de prys tot eene biliyke keuze te komen en stelt daarom voor het bedrag dier 

premiën zoodanig te verdeelen, dat aan een viertal van de opvolgende beste plaanen ieder een bedrag van / 225, 

wordt uitgekeerd; komende daarvoor alsdan in aanmerking de plaunen onder de motto's; 

No. 81. Cirkel waarin passer, driehoek en teekenhaak, — No. 87. Boode D in stralenkrans. 

No. 58. Cirkel waarin wapen der stad Utrecht. •- No. 66. Pietje l'uck. 
De Juiy vuoruocmd: 

O. MüYBKBN. H . W A I I I E R . 

F . J N I E U W E N H U I S , rapp. O. J . S P B E N Q E B . 

C. H. P E T E B B . 
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Bij de [Platen. 

O n t w e r p van een St a 11 on s gr e b o a w t j e 

door A. J. BERGMANS. 

Zeer beknopt, landelijk en aangenaam van vorm is het stationsgebouw voor de stoom

tram op de plaat voorgesteld. Hout- en steenconstructie zoo bizonder geëigend voor 

dergelijke uitvoeringen zijn hier gunstig vereenigd. 

P n v I l J o e u B Y a o de W o o u e r - T e n t o o n s t o l l l n g . 

Dit jaar was de jubileums-tentoonstelling te Weenen aan de beurt,. De architectuur 

leverde daar zeer eigenaardige denkbeelden. Ook nieuw trachtte men er te zijn, alhoewel 

eenigszints in het voetspoor der klassieke kunst der Grieken, vereenigd met rococo en de 

nieuwere ornamentiek. Een paar paviljoens daar aanwezig verdienen de aandacht. Het 

een geheel uit hout geconstrueerd, is het aartshertogelijke paviljoen, vervaardigd naar 

ontwerp van den bouwmeester Albin Prokop. Het andere is het paviljoen van de Pilsener 

brouwerij, een zeer fraaie bierhalle, zooals men die in Duitschland slechts kan vinden. 
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Onze t e g e n w o o r d i g e b o u w s t y i . 

Wij leven in dit opzicht in een overgangstijdperk. Uit een periode die dikwerf 

geneigd was tot overlading over te gaan, keeren wij eensklaps tot die van de meest 

kalme beredeneering terug, zoo kalm zelfs, dat het is alsof alle kennis en wetenschap 

daarbij is gesmoord om die kalmte niet te verstoren. Motieven in Engeland en Amerika 

toegepast, zij timmeren ook bij ons langs den weg, en herinnerde het naambordje niet aan 

de straat wij zouden ons verplaatst gelooven in Birmingham of een van die plaatsen. Is dat wel 

noodig ? Wanneer men den aanbouw in den Raadhuisstraat te Amsterdam aanschouwt, de 

winkelgalerij door de Utrechtsche Levensverzekering-Maatschappij tot geldbelegging ver

kozen, dan gevoelt men onwillekeurig dat bezwaar. Nu hebben die Engelsche woonhuizen 

ontzaggelijk veel goeds. Comfort inwendig en uitwendig met allerlei voor- en achter-

waartsche sprongen, dat breekt het monotome aan onze gevels eigen, en hebben wij in 

de jaren '94 en'95 daarop reeds dikwerf gewezen en aangetoond, hoe de Engelsche bouwstijl 

door die verdeeling een hoogst eigenaardige afwisseling schenkt. Volgen wij dus dat 

voetspoor en geven wij, door onze muurvlakken te verbreken een meer pittoresk aanzien 

aan onze bouwgewrochten, dan behoeft dat juist nog niet geheel te zijn in den geest 

zooals onze overzeesche buren dat doen, dan kan dat altijd nog geschieden met behoud 

van onze eigenaardige en karaktervolle bouwversieringen, die steeds veel waarde hadden 

nog niet lang terug, als aangebeden werden. Maar ook te groote eenvoud is minder 

gewenscht. Die langwijlige effen muurvlakken zij nemen door den tijd een vale kleur 

aan en wat blijft er dan van over, een steenklomp niets meer. Geven die muurvlakken 

nog wat te aanschouwen, hebben zij gezellige rustpunten waar het oog gaarne op verwijlt, 

dan zal het gevolg zijn dat zij ook steeds aantrekkelijk blijven en waarde behouden. 

Wat hebben wij niet ten koste gelegd, om onze jongeren op te leiden tot het kunstvak. 

Het beeldhouwen, slechts door enkelen beoefend, hebben wij meer algemeen hun leeren 

waardeeren en het was ons mogelijk, gevels als die op de Heerengracht bij de Leidschegracht 

te Amsterdam onder beheer van den bouwmeester Salm te stichten. Dat werkvolk hebben 

wij gekweekt en gevormd, waarom ? Om nu de gevels met tegeltableaux te versieren, om 

nu het werk dat den beeldhouwer toekomt weder geheel in andere handen te stellen. 

Dat is de strooming van ons heden. Maar zou dat geen toepassing kunnen vinden, 

zonder dat het een ander schaadt, en bovendien waar het beiden niet schaadt, daar er 

dikwerf zooveel geheel zonder eenige versiering wordt daargesteld. 

Die omwenteling in ons bouw-streven, brengt menig oppassend werkman in zorg, 

die nu niet te doen vind, waartoe wij hem eerst zelf geroepen hebben. Zal dat lang 

aanhouden. Ook het bouwen is aan mode onderhevig. Het is een gril om het uiterste te 

bereiken, die ons voor vele zaken plaatst, waarvan eenvoud al het schoone moet zijn. 

Zooals alles wentelt zal ook dat verkeeren, er zal een tijd komen, dat men de thans 

nieuwe richting weder oude richting noemt, dat men genoeg gezien heeft van vormen 

die zeker door hun eenvoud, machtig veel op elkander gelijken. Maar dan is het 

streven een druk geweest op vele nijveren. Nu gaat het niet aan, om zijn bouwstijl in 
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te richten naar de voorraad van werkkrachten, integendeel, men is verplicht te zoeken 

naar het nieuwe en goede. Sleur verlamt elke kracht. Maar ook kan het zien wel eens 

verkeerd geschieden. — Is het juist noodig, dat de nieuwe richting die waar in vorm 

kan zijn, tegelijkertijd arm in vorm moet wezen om te kunnen voldoen, en wanneer dat 

niet het geval is, verbannen wij dan niet alle werk van hen, die er recht op hebben, 

beplakken wij dan niet al onze gevels met tegels, want wij zijn op weg daartoe. Voltooien 

wij dan beter wat wij aangevangen zijn, want het moge voor een keer geestig getroffen 

zijn zulk een ruwe in de steen aangelegde figuur, de tijd vraagt meer, want spoedig valt 

er niets meer van te onderscheiden, en vormen wij bovendien werklieden die hun werk niet 

leeren voltooien, oppervlakkige krachten, die iets zien door hun overprikkelde verbeelding 

waar niets is, die in de vage lijnen door hen aangelegd de schoonste verhoudingen zien 

opwellen, maar ook alleen omdat zij begrepen wat zij moesten maken. Zoo niet een 

ander, veel minder een leek. 

Inderdaad daar is malaise in enkele vakken en dat alleen omdat de geest des tijds, 

een modezucht, hen terugzet, en al zal ons eenvoudig woordje daarin geen verandering 

brengen toch is het wenschelijk dat hier meer opgelet werd, dat wij het maatschappelijk 

leven van velen niet verstoren. 

De renaissancisten mogen zich schuldig gemaakt hebben aan overdrijving in sieraad, 

toch was hun werk eenig, zoo ook de Gothiek, maar beide bouwstijlen waren een bron 

van welvaart voor de betrokkenen en dat mag niet uit het oog verloren worden. In de 

nabijheid van het Rijksmuseum, stichtte men eenmaal de Quellinuschool. Sinds het bestaan 

dier school is de beeldhouwer herleeft, is hij aan elke werkplaats terug te vinden. 

Koorhekken zooals eeuwen her, werden daargesteld, wij kunnen ze weer maken en 

even kunstig in hout snijden, ijzerwerken wij kunnen die in alle bochten drijven en 

wringen, in vormen de natuur gelijk. Zal dat alles nu plaats moeten maken voor rechte 

of kruisspijlen, voor vlakke versieringen, dan kan de werkman zijn matten wel op rollen. 

Wij zien het toch gebeuren. Inderdaad het geeft wel iets te denken. De bouwmeesters kunnen 

het best daarheen voeren, dat het een door het ander niet verdrongen behoeft te worden. 

Dit is, wij hebben het reeds gezegd, eenvoudig de wijze van zien. Want zien zij juist helder 

die alle versiering overboord werpen, dat zal nog de vraag zijn. Ook in de jaren 30 tot 

60 dezer eeuw leefde men in een periode van vlakheid. Dat kwam uit onwetenheid voor, 

men wist niet beter. Die tijd kennen wij niet, men weet veel, ja dikwerf veel te veel. 

De gelegenheid om te leeren is zoo toegenomen dat onze bouwmeesters in vergelijk met 

die uit dien tijd, meesters in het vak zijn, maar daarom juist is het te betreuren, waar 

men de gave heeft, die niet te gebruiken omdat men te veel offert aan een streven dat 

alles nagenoeg buitensluit. Men kan toch evengoed nieuw van vorm, nieuw van lijnen 

en verhouding iets stichten, zonder daarom allen tooi op te offeren. Men zal er weder 

toekomen, wenschelijk ware het dat het spoedig geschiedde ter wille van velen die daaronder 

met werkverlies gebukt gaan, ter wille van de geheele nijverheid die gewoonlijk aan de 

bouwkunst zich spiegelt en met hareu gang gelijken tred houdt. 
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V e n t i l a t i e en V e r w a r m i n g . 

(V e rv o l ir.) 

Bij het onderzoek der ventilatie van scholen of soortgelijke gebouwen kan het niet 

anders, of men gevoelt de dringende behoefte aan het een of ander middel tot het ver

krijgen van automatische statistieken betreffende den toestand der lucht in de kamers, uit 

het oogpunt van frischheid. De slechte hoedanigheid der atmosfeer kan dikwijls niet 

waargenomen worden door hen, die haar inademen, en is slechts te bespeuren door de 

zintuigen van anderen, die uit de frissche lucht zulk eene kamer binnentreden. Maar 

aan den anderen kant: een onderzoek omtrent de temperatuur kan gemakkelijk verricht 

worden door de bewoners der kamer, en zonder veel moeite kan men een thermometer 

te baat nemen om een indruk te bevestigen. Wij hebben op dit gebied geen beter 

controleur van de onzuiverheid der atmosfeer. Zoolang er nog geen handig en 

zelfwerkend toestel is uitgevonden voor het registreeren van den toestand der lucht, wat 
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hare onzuiverheid betreft, zal de ventilatie, met behoorlijke inachtneming van de tem

peratuur, altijd eene zorgvuldige, grondige en nauwgezette aandacht vereischen van den 

kant dergenen, die met het toezicht over een gebouw belast zijn. Zelfs waar bij mecha

nische ventilatie een waaier de vereischte hoeveelheid versche lucht toevoert, doet de 

behoefte aan een statistiek omtrent den toestand der lucht, wat hare onzuiverheid betreft, 

zich nog altijd dringend gevoelen. Ik had gehoopt, in den loop van dit onderzoek 

gebruik te kunnen maken van een of ander werktuig, dat voor mij tenminste zou gelijk

staan met de aanwezigheid van een ervaren waarnemer, of mij zou ontslaan van het 

vervoer van groote vaten, gevuld met monsters van de te onderzoeken lucht, — maar 

tot dusver is het mij nog niet gelukt, het werktuig practisch bruikbaar, en voorkl practisch 

vertrouwbaar te maken. 
Toegestane kubieke ruimte. 

Als basis van mijn onderzoek heb ik aangenomen — zoo vervolgd Professor Napier 

Shaw zijn rapport — de hoeveelheid kubieke ruimte, aanbevolen of wettelijk toegestaan 

door de Londensche >kubieke ruimte commissie" van 1867. In antwoord op de vraag: 

«Beschouwt de commissie het als noodzakelijk voor de gezondheid, dat er nog iets toe-
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gevoegd worde aan de minimumruimte van 300 kubieke voet, die tegenwoordig geeischt 

wordt voor elk bed in zalen, welke alleen 's nachts gebruikt worden door gezonde vol

wassenen of kinderen f' werdt de navolgende verklaring afgelegd: »De commissie heeft 

geen enkel verschijnsel aangetroffen, waaruit zou kunnen blijken, dat de nu vereischte 

minimum-ruimte te klein is", en in antwoord op eene verdere vraag zegt zij : 

»Het vraagstuk der kubieke ruimte is ondergeschikt aan het veel gewichtiger vraagstuk 

der ventilatie, waaronder de commissie verstaat; de voortdurende verversching der lucht 

binnen een gegeven afgesloten en bewoonde ruimte, van welker vorm, groote of omgeving 

ook, zoodat zij zuiver of nagenoeg zuiVer gehouden'kan worden, en slechts weinigen graden 

met de gemiddelde temperatuur zal verschillen. Het is duidelijk, dat de volledige en 

wetenschappelijke oplossing van het vraigstuk der ventilatie, aldus opgevat, het weten

schappelijk antwoord zou beheerschen en omvatten betreffende de quaestiën van ruimte, 

door het bestuur der Londensche armenscholen aan de Commissie ter overweging voor

gelegd. De vereischte ruimte zal, wanneer zij eens voor altijd is vastgesteld, geene 

verdere moeite veroorzaken : afwijkingen van de voorschreven hoeveelheid kunnen moeilijk 

aan de aandacht ontsnappen. 

Maar met de ventilatie is het niet aldus gesteld ; en toch indien deze verwaarloosd 

wordt, bltjft alle -regeling der kubieke ruimte een nuttelooze maatregel. De commissie 

wilde uit dien hoofde een nauwlettende en voortdurende aandacht wijden aan dit onderwerp 

van ventilatie, aan het gemakkelijkste, goedkoopste en meest afdoende stelsel, en aan de wijze 

van toepassing op de onderscheidene vormen en afmetingen van bestaande kamers. 

Welke stelsels er zijn toegepast, behoorde ten strengste te worden nagegaan door een 

ter plaatse gevestigd ambtenaar ©f herhaaldelijk optredend inspecteur, zij behooren be

veiligd te zijn tegen de aanraking door inwonende armen en huisbedienden, en zij moeten 

waarborgen geven tegen het ontstaan van krachtige koude luchtstroomen, of althans tegen 

den invloed van zulke luchtstroomen op de lichamen der bewoners. 

Dertig jaren zijn er verstreken sedert deze antwoorden gegeven werden; en toch, 

indien dezelfde vragen op den huidigen dag nogmaals gesteld werden, zouden er waar

schijnlijk weer dezelfde antwoorden opvolgen. Er valt niet aan te twijfelen, dat als het — 

minimum der toegestane kubieke ruimte vergroot werd — de vraagstukken omtrent het 

ventileeren en verwarmen van de verschillende kamers er iets gemakkelijker door gemaakt 

zouden worden ; maar al de andere moeilijkheden bij het zoeken eener wetenschappelijke 

oplossing van het ventilatie-probleem, en het geven van een wetenschappelijk antwoord 

op de vraag omtrent de kubieke ruimte, waarvan men terecht beweert dat zij het eerst

genoemde beheerscht, zouden van denzelfden aard blijven, hoewel in mindere mate. Het 

is een quantitatief vraagstuk, en het vereischt een quantitatief antwoord; doch de quan-

titatieve mededeeUngen omtrent de inrichtingen voor ventilatie en verwarming, die op 

de Londensche Openbare Armenscholen gevonden worden, behelzen weinig of niets meer 

dan de gegevens, die vervat zouden zijn in het zakelijk rapport van een architect, met 

nu en dan gedane waarnemingen omtrent de temperatuur door de toezicht houdende 

personen. 
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In den tegenwoordigen toestand verkeeren wij in eene nog niet veel betere positie 

tot geven van een zuiver quantitatief antwoord op vragen betreffende de afdoende werking, 

onder verschillende omstandigheden, van de verschillende stelsels, dan nu dertig jaar 

geleden, 't Is waar, de ventilatie middelen hebben in hooge mate de belangstellende 

aandacht getrokken, en groote vorderingen zijn er gemaakt in het ontwerpen van nieuwe 

en verbeterde stelsels; maar de critiek over de oudere systemen is nog voor het grootste 

gedeelte qualitatief, en ik meen het te moeten betwijfelen of een onzer ventilatieingenieurs 

wel zou weigeren, zich te belasten met de verantwoordelijkheid omtrent het verstrekken 

van middelen om de lucht in de verschillende kamers der Londensche Openbare Armen

scholen, zuiver, of althans nagenoeg zuiver te houden, met vermijding van koude en 

tochtige luchtstroomen, op grond dat de toegestane kubieke ruimte te klein is. 

Men mag zonder voorbehoud aannemen, d i t er door de voortdurende verbetering 

der ventilatie-middelen een grens zou bereikt worden, waarbuiten de vernieuwing der 

lucht niet zou kunnen plaats hebben zonder uitgaven te vereischen, die even goed, of 

beter nog, besteed konden worden aan het maken van nieuwe lokalen ; maar dit critieke 

punt is, naar mijne meening, tot dusver nog niet bereikt in een der door mij geïnspecteerde 

gebouwen. Het onmiddelijk in 't oog vallende bezwaar bij het aanbrengen van voldoende 

ventilatie en verwarming in de scholen van den tegenwoordigen tijd is niet de geringheid 

der toegestane kubieke ruimte, behalve in de gevallen van sommige ziekenzalen, waar 

het toegestane minimum minder bedraagt dan 850 kubieke voet per bed, en waar, behalve 

voor het veel te groote aantal patiënten, de bestaande maatregelen tamelijk voldoende 

zouden zijn. In de slaapkamers bijvoorbeeld zou de verhooging der toegestane ruimte 

van 300 tot 400 of 500 kubieke voet per bed de bestaande inrichtingen niet voldoende 

maken. Men zou er zich nog altijd geplaatst zien voor het dilemma van óf te weinig 

lucht, öf te lage temperatuur bij koud weder. Bovendien, mijne op dit oogenblik beschikbare 

inlichtingen zijn niet talrijk of vertrouwbaar genoeg, om nog met zekerheid te doen 

zeggen, wanneer het critieke punt bereikt zou zijn, waarop verdere wijzigingen der 

inrichtingen voor ventilatie en verwarming te kostbaar zouden worden, in verband met 

de daarmede verkregen resultaten, — en bij de tegenwoordige inrichtingen tot verwarming 

der schoollokalen kon de quaestie ook niet langs den weg van proefneming worden uitgemaakt. 

Derhalve, de aansporing om „eene nauwlettende en voortdurende aandacht te wijden 

aan dit onderwerp van ventilatie", is nu evenzeer van pas als in het jaar 1867, — en 

om resultaten te waarborgen, die van rechtstreeksch nut zouden zijn bij het nemen eener 

beslissing in de keuze tusschen krachtiger ventilatie en grootere kubieke ruimte, is het 

noodzakelijk, dat de nauwlettendheid en de aandacht niet alleen betracht worden door 

architecten bij het ontwerpen van gebouwen, en door de aanleggers van heet water- of 

ventilatie-toestellen bij het aanbrengen van wijzigingen in bestaande inrichtingen, maar 

óók door anderen, „inwonende beambten of herhaaldelijk optreden der inspecteurs", 

zooals door de commissie van 1867 wordt aangegeven, mannen die de toestellei» van 

tijd tot tijd feitelijk in werking zien en, zoo noodig, gedurende zeer langdurige tijdperken 

de resultaten dier werking kunnen gadeslaan. In dat toezicht behooren óók begrepen te 
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zijn al zulke systematische onderzoekingen van de temperatuur, den luchtstroom, de 

samenstelling der lucht, er van alle verdere bijzonderheden, die gegevens kunnen leveren 

tot het vormen van een welgegrond oordeel, niet alleen omtrent de eenvoudige vragen 

of eene kamer goed of slecht geventileerd, warm of koud is, maar óók omtrent de veel 

verder en dieper gaande vragen, of de kamers slecht verwarmd of slecht geventileerd 

zijn, in welke mate zij onvoldoende of gebrekkig zijn, en aan welke bepaalde oorzaken 

de gebreken dan behooren te worden toegeschreven. 

Hoewel het definitieve antwoord op de vraag omtrent de kubieke ruimte dus nog 

aan verdere overweging moet worden overgelaten, zijn er toch teekenen dat men de 

oplossing misschien langzamerhand nader zal komen op eene eenigszins andere manier. 

Bij het mechanische systeem van ventilatie laten de hoeveelheid aangevoerde lucht en 

hare temperatuur zich veel nauwkeuriger bepalen, dan wanneer de trekking der schoor-

steenen of de werking van den wind de éénige middelen van luchtverversching zijn. 

Wanneer de buizen eenmaal zijn aangelegd, is het maximum-bedrag van voldoende 

ventilatie feitelijk niet vatbaar voor verandering, zonder ingrijpende verbouwingen. Alle 

voorkomende bezwaren kunnen niet uit den weg geruimd worden door de ramen een 

poosje open te zetten, wanneer er geklaagd wordt over de bedomptheid der kamer. 

Al wat er feitelijk van gezegd kan worden, indien de lucht hinderlijk bedompt wordt 

gevonden, is: dat er te veel personen in de kamer zijn; en al wat er tegen gedaan kan 

worden, is : ergens elders een plaats voor hen te zoeken Met andere woorden: de toe te 

stane kubieke ruimte moet beheerscht worden door de hoeveelheid ventilatie, die in ieder 

bijzonder geval werkelijk wordt aangebracht. {Wordt vervolgd.) 

S a l a r i s van den A r c h i t e c t . 
Het Gerechtshof te 's-Gravenhage deed dezer dagen uitspraak in een quaestie over archi-

tcctensalaris. Een Amsterdamsch architect was met een Hagenaar overeengekomen hem 
zijn diensten bij een bouw te verstrekken tegen een salaris van 5 pCt. der aannemings
som. Toen bestek en teekeningen gereed waren en de aanbesteding had plaats gehad 
sprong echter dat bouwplan af en maakte plaats voor een ander veel kleiner, dat tot 
uitvoering kwam. De eenige vraag die het Hof thans te beslissen had, was deze: kon de 
architect behalve de 5 pCt. voor het tweede plan nog een vergoeding vragen, gelijk 
eischer deed (nl. van 2 pCt.), voor het eerste plan ? 

Mr. Van Stipriaan Luiscius, voor den bouwheer optredend, bestreed die vordering op 
grond: 1°. dat bij de aanvankelijke afspraak was bedongen 5 pCt. en niets meer en 
2°. dat de opdracht voor het eerste plan niet vaststond. 

Mr. Z. van den Bergh betoogde voor den architect, dat de aanvankelijke afspraak 
slechts doelde op één plan dat tot uitvoering kwam en niet voorzag in het geval van een 
tweede plan, hetwelk onuitgevoerd bleef; dat toch ook die arbeid gesalarieerd moest 
worden ; terwijl de opdracht voor het eerste plan, althans de aanvaarding van dat plan, 
bleek uit de aanbesteding. 

Het Hof vereenigde zich met het stelsel van den architect. 



iMTWl lH iP VAN EEN STATiOKlSei l 'DiWTJi 
VOOR EEN STOOMTRAM WEC, 

J/eorsnecfe PQ 

' 'L'D^T*l|*'''4-"'ffl 

3 f j^ | f ^ I I I W ^ i** '"'f"' 

rlattoorond 
t § * *' * > i i 

Situane 
jirf me/cr 

I /" 
I ï ; 1-1 '••stf-Jt fia.i,tua ,-

5 •••'I r^r" : :---- '"" i- i- i I 
I; *<./!ƒ( j iKiMnAVA. \ Woei/. 

r.;-t.3 

" . . . ; k-:'.. :.x-i-V. :...j rL..| 

^f^ 
^ IM^I.i 

J J 
Jrtuoft weg 

% ® " # # ® ' # # • # ® 

Yademecvm iler Boowvakkeo 
13e Jaaiwiiff 18i)8. 

FOT-LlTH VAN p. psSBMAN, ^;MST. 

AH. 22 Plaat 2 2 



B ij d e 3P1 a t e n. 

W o o n h n i s g e T e l . 

Bouwmeester Joh. T. VAN DONGEN. 

Een zeer eigenaardige gevel waarbij het metselwerk op zeer verdienstelijke wijze is 

in toepassing gebracht, levert onze plaat. 

Verplaatsen Tan het hoofdgebouw der tractie Tan het station Schleifshelm In Beieren. 

Sedert de invoering van het afsluiten der perrons werd het dringend noodzakelijk 

om te Schleifsheim, een aan den spoorweg Munchen—Landshut gelegen plaatsje, waarheen 

de bewoners van Munchen menig uitstapje maken, het perron te verbreeden. De oplos

sing van dit vraagstuk, dat ten gevolge der invoering van het grensverkeer steeds drin

gender werd, kon slechts doelmatig verkregen worden door verplaatsing van het hoofd

gebouw der tractie of door het af te breken en op eene andere plaats weder op te bouwen 

Daar nu dit uit gebakken steen voortreffelijk opgetrokken gebouw op zichzelf, en ook met 

het oog op zijne vroegere ligging aan alle. eischen van het verkeer beantwoord en nadat 

de in den herfst van het vorige jaar op proef verrichte verplaatsing van een massief 

woonhuis te Aschaffenburg in ieder opzicht aan de gestelde verwachtingen had voldaan, 

werd door de koninklijke spoordirectie besloten tot de verplaatsing van hét gebouw op 6 
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M. — nagenoeg de helft der diepte van het gebouw — van het spoor. Het gebouw is 

17 M. lang, i i M. diep en zijn gewicht wordt op cirka 900 ton berekend. 

Het bestaat uit verdieping beganen grond en eerste verdieping waarboven zolders 

met zeer vlak dak dat met leipannen gedekt is. 

Omdat er zich onder ongeveer een zesde van het ontwerp een kelder bevond, moest 

de vloer van het fondament met de keldergewelven opgeruimd en de ondermuren zoowel 

in- als uitwendig blootgelegd worden, om de uit ijzer saamgestelde rooster te kunnen 

inbrengen en de 8 reeds te Aschaffenburg gebruikte cilinders evenals de benoodigde 170 

hefschroeven ieder van 7 ton draagkracht, met de onderleggers behoorlijk onder elkander 

te kunnen schikken. Evenals te Aschaffenburg werd ook hier zoo ter hoogte van den 

vloer des fondaments als der ie verdieping ieder eene sterke spanriem aangebracht, 

waardoor de gezamenlijke buiten- en tusschenmuren reeds voor de oplichting van het 

gebouw in de richting der lengte krachtig saamgeperst konden worden. 

De deuropeningen van de kelderverdieping werden met houten stutten versterkt, de 

gezamenlijke vensteropeningen werden niet versterkt. De vier buitenste cilinders moesten 

de aanwezige ijzeren walsen, de vier binnenste de gietijzeren kogels, als te Aschaffenburg, 

tusschen zich opnemen. Ter verplaatsing werden acht stuks gewone dommekrachten, elk 

van 5 ton draagkracht, gebruikt. Den 3<len Augustus van dit jaar werd met de lichting 

van het grondwerk begonnen; den 248*611 dier maand was de doorbraak der muren gereed, 

het draagrooster aangebracht en het nieuwe ondermuurwerk voltooid. Den 30',ten derzelfde 

maand werd met het lichten begonnen, waarbij 30 werklieden iedere vijf tot zeven schroeven 

bedienden. Op den avond van den 31 sten Augustus was de lichting van het gebouw op 

6 cM. na geschied en op den ien September, dus vier weken na den aanvang van het 

werk, was de verplaatsing zonder ongelukken of beschadiging van het gebouw volbracht. 

Het aanbrengen der ondermuren eischte met het oog op de eigenaardigheid van het 

bouwplan en het in acht nemen der omstandigheid, dat de eene helft van het gebouw 

op oud, de andere op nieuw ondermuurwerk kwam te staan, een tijdvak van tien werk

dagen. Den 15den September stond het gebouw weder onbeschadigd op zijn eigen grond

slagen. De kosten der verbouwing zullen omstreeks 12000 Mark beloopen. Eene ver

nieuwing zou moeielijk onder 25000 Mark uitgevoerd kunnen zijn. 

Sedert is nog een ander massief gebouw, en wel het baanwachtershuis, dat zich op 

het station Reichertshofen bij Ingolstadt bevindt, door middel van het te Schleifsheim 

gebruikte gereedschap 10 M van het spoor verplaatst, zonder dat de bewoning van de 

bovenste verdieping behoefde onderbroken te worden. Dit gebouw is 7,5 M lang, ,5 M 

breed en verder 120 ton zwaar. De gezamenlijke onkosten zullen in dit geval omstreeks 

1200 Mark bedragen. 

Springen van een 80 M, hoogen schoorsteen. 

Op de portlandcementfabriek Heidelberg moest een 80 M. hooge ringovenschoorsteen 
opgeruimd worden.' Deze had beneden eene middellijn van 6 M. en eene wanddikte 
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van i M, boven een open wijdte van 3 M. en eene wanddikte van 0.2 M. Voor het 

bouwen van den schoorsteen waren otnstieeks 300 000 steenen gebruikt, als voegspecie werd 

cementmortel genomen. In het begin was men van plan aan den voet van den schoorsteen 

met het breekijzer zooveel muurwerk los te breken, tot hij door het wegnemen van het 

zwaartepunt zou ombuigen. Door de groote vastheid van den mortel ging het werk den 

eersten dag maar langzaam vooruit. Op den namiddag van den volgenden dag was 

nauwlijks ruim een derde der doorsnede losgebroken. Den volgenden dag werd het werk 

voortgezet. Nu was groote voorzichtigheid noodzakelijk en derhalve vorderde het werk 

uiterst langzaam en dit te meer, omdat de schoorsteen in de benedenhelft op twee 

tegenovergelegen zijden groote scheuren in de lengte vertoonde, welke door de te hooge 

temperatuur der opstijgende gassen gedurende den fabrieksarbeid en door te groot 

temperatuurverschil waren ontstaan. Men loste daarom tegen den avond een paar schoten, 

die echter, omdat ze te ver van de breuk verwijderd en enkel met los kruit geladen 

waren, slechts een schilferachtig stuk naar buiten wierpen. Op den volgenden morgen 

werden er ongeveer twintig boorgaten op verschillende tegen elkaar overliggende rijen 

aangebracht en des middags met het springen door roburiet begonnen. Een eerste proef-

schot loonde terstond, dat men nu het doel zou bereiken en drie andere, gelijkzijdig 

afgevuurde schoten slingerden groote massa's muurwerk weg, maar deden den schoorsteen 

nog niet vallen. Toen werd de benoodigde kracht uitgeoefend. Er werden zes boor

gaten, aan iedere zijde der breuk drie, elk met 100 G. roburiet geladen en daarna de 

schoten gelijktijdig ontbrand. Eerst werkte zich het benedenste linkerdeel van den 

schoorsteen los, toen zonk het bovendeel, reeds in de lucht verkruimelend, neder, terwijl 

het zeszijdige benedendeel bleef staan, wat men later nog afzonderlijk moest laten springen. 

O n t w e r p v a n een y z e r e u b r n g te Praag» 

Dit ontwerp van de bouwmeesters J. Melan, Ingenieur en Prof. F. Ohmann, Bouw

meester vormt een der monumentaalste denkbeelden om een brugoverspanning daar te 

stellen. De Fransens-kettingbrug te Praag wordt gesloopt en daarvoor een andere in de 

plaats gesteld volgens de plannen van den ingenieur Soukrup en den bouwmeester 

Balsanek die bij de prijsuitschrijving voor dergelijk ontwerp met den eersten prijs bekroond 

werden. Het ontwerp op onze schetsen voorgesteld behoorde ook tot de mededingende 

en verkregen daarbij een prijs van 1000 florijnen. Hoewel niet tot uitvoering bestemd 

is het hoogst belangrijk, om de kunstvolle opvatting daarin weggelegd. 

W i n k e l g e b o u w t e C o u s t a n t i n o p e l . 

Een inderdaad fraaie gevel is die, volgens onze tekstfiguur te zien geeft en gebouwd 

is te Constantinopel volgens de plannen van den bouwmeester R. D. Aronco. De 

breede penanten die den winkel en verdieping insluiten geven daaraan een zeer mo

numentaal aanzien terwijl de balcons in den aangegeven vorm daaraan een vrij ongemeene 

oplossing verleenen. 



J\, ^w^ 

Ontwerp van een ijzeren brug te Praag, door J. Melan en Prof. F. Ohmann. 
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V e n t i l a t i e en V e r w a r m i n g . 

(Ve rv o l (r.) 

Tot dusver werd het probleem geformuleerd : »gegeven een zaal, bestemd voor zoo-

en zooveel bedden, hoe kan daar de benoodigde hoeveelheid frissche lucht worden 

aangevoerd ? Doch dit is nu veranderd in den veel gemakkelijker vorm : »gegeven een 

zaal, voorzien van zekere inrichtingen 

tot ventilatie, hoeveel bedden kunnen 

daar dienoverkomstig geplaatst worden?« 

Het antwoord kan verschillend zijn voor 

zalen van dezelfde afmetingen, in ver

band met den omvang en de meer of 

minder afdoende werking der aange

brachte toestellen. Het antwoord behoort 

bepaald te worden door het feitelijke 

arbeidsvermogen van het toegepaste 

stelsel, en niet door het arbeidsvermogen 

dut er bij voorbaat aan is toegeschreven. 

Ik zie geen voldoende reden om boven

genoemde formuleering van het probleem 

te bepalen tot die zalen, die geheel of 

gedeeltelijk geventileerd worden op me

chanische wijze. Zij kan óók gebezigd 

worden, wanneer de ventilatie door 

middel van open haarden of open ven

sters geschiedt. Het geven van een 

bevredigend antwoord in de laatstge

noemde gevallen zou ongetwijfeld meer 

waarneming vereischen, en misschien 

grooter scherpzinnigheid bij de beoor

deeling ervan; en de speelruimte voor 

mogelijke gebeurlijkheden, zou iets groo

ter moeten zijn dan bij mechanische 

ventilatie, omdat de toevoer van lucht 

veranderlijker is, en er ook rekening 

gehouden moet worden zoowel met het minimum , als met het gemiddelde resultaat in 

verschillende omstandigheden; maar uit dit oogpunt beschouwd, is een eenigzins weten

schappelijk antwoord op de vraag omtrent de kubieke ruimte ten minste niet geheel 

onmogelijk. 

Bij het verstrekken van raadgevingen betreffende de ventilatie en de verwarming 

Winkelgebouw te Constantinopel. 
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der scholen, heb ik het oog gehad op deze manier van bepaling der toegestane kubieke 

ruimte, bovenal in geval het ziekenzalen gold. Wanneer ik evenwel bepaalde cijfers heb 

gegeven, heb ik er altijd aan gedacht, dat velen der gegevens slechts voorloopig zijn en 

misschien van tijd tot tijd verbetering behoeven; maar de methode schijnt mij in beginsel 

gezond en in de praktijk uitvoerbaar te zijn, en de lijn aan te geven, waarlangs d e 

vooruitgang het zekerst gewaarborgd wordt. 

AFDEELING II. — SLAAPZALEN. 

Hoeveelheid lucht. — Onderzoek van het systeem van kruisventilatie. 

Dit gedeelte van het onderwerp moet, om bovenvermelde redenen, behandeld worden 

uit het oogpunt van het systeem van kruisventilatie tusschen ramen (of hunne equivalenten) 

aan tegenovergestelde kanten der lokalen. Het op te lossen probleem is uit dien hoofde 

zeer verschillend in onderscheidene bepaalde gevallen. Het aantal rijen bedden geeft 

geene volledige aanwijzing, dewijl het aantal ademende personen, die van versche lucht 

voorzien moeten worden, zeer verschillend is indien de bedden in de lengte en dus met 

de einden tegen elkaar geplaatst zijn, óf als zij zijde aan zijde staan, met de hoofden 

en de voeten op evenwijdige lijnen. Wij kunnen de eischen misschien beter overwegen, 

indien wij veronderstellen, dat een lokaal, 56 (Engelsche) voet en 6 duim lang, 18 voet 

breed en 12 voet hoog, bestemd is om dertig bedden te bevatten. Dit geeft een beschikbare 

ruimte van 400 kubieke voet per bed, bij een wandruimte per bed van minder dan 4 

voet. Een 9 voet breeder lokaal zou gelegenheid geven om nog een rij bedden zijde 

aan zijde te plaatsen, en in een van 18 voet breeder zou een vierde rij kunnen staan. 

Ik heb het volgende probleem overwogen ; „In welke mate moet de wind op de ramen 

aan éénen kant staan, opdat itder bed zijne benoodigde hoeveelheid lucht voor ventilatie 

zal hebben (3000 kubieke voet per uur), als het aantal ramen aan iederen kant vijf 

bedraagt, elk raam 3 voet breed is, en de opening van ieder raam 2 duim bedraagt ?" 

(alles Eng. maat.) Mijne oplossing van het vraagstuk, wanneer er twee rijen bedden 

staan, i s : dat de wind met een drukking van 12.6 mijlen per uur op de vensters moet staan. 

De gemiddelde winddruk, zooals die opgeteekend is door de anemograaf op het 

observatorium te Kew, bedraagt ongeveer 7 mijlen per uur. Het tot deze meting gebezigde 

instrument bevindt zich daar op 70 voet hoogte boven den grond. De vensters van 

slaapzalen zijn niet in zóó groote mate aan den winddruk blootgesteld. Bovendien, bij 

de berekening werd aangenomen, dat de winddruk rechtstreeks op de ramen stond; 

maar indien de wind er schuin op staat, hangt de kracht, waarmede de wind door de 

openingen wordt gedrongen gedeeltelijk af van den factor der loodrechte snelheid op 

het raam, en gedeeltelijk ook van de draaiwinden, veroorzaakt door de uitstekken aan 

de kanten der ramen, zoodat de 126 mijlen per uur, als resultaat der berekening verkregen, 

beschouwd moeten worden als veel grooter dan de gemiddelde snelheid, die ten behoeve 

der ventilatie bereikbaar is. De veronderstelde grootte der raamopening (2 duim) is te 

klein. Wij hebben vijf ramen aangenomen (ieder 3 voet breed) bij een rij van vijftien 

bedden, of 1 voet raambreedte per bed. En de berekening strekt om aan te toonen, dat 
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voor elk paar tegenover elkaar geplaatste bedden eene opening van 12 bij 2 duim aan 

eiken kant alleen dan voldoende zou zijn, indien de windsnelheid ongeveer 12 mijlen per 

uur bedroeg en regelrecht op de opening stond Doch de wind is zóó veranderlijk op 

verschillende plaatsen en verschillende tijden, dat men moeielijk veel vertrouwen kan 

stellen in zijne gemiddelde snelheid ten behoeve der ventilatie; maar wanneer wij zes 

mijlen per uur aannemen als een cijfer om mede te werken, dan blijkt het, dat een paar 

tegenover elkaar staande bedden eene raamopening van 12 bij 4 duim aan eiken kant 

noodig hebben. Voorts, indien men de opening bedekt met geperforeerd zink of met 

een tralieraam, wordt de werkende oppervlakte vermoedelijk gehalveerd, en moeten wij 

12 bij 8 duim bedekte opening aannemen als het noodzakelijk vereischte aan eiken kant 

voor een paar bedden. 

Wanneer er drie rijen bedden zijn, moeten de raamopeningen de helft groot genomen 

worden, Voor vier rijen bedden verlangen wij 12 bij 8 duim vrije opening van tegenover 

elkaar gelegen ramen voor iedere reeks bedden tusschen die ramen. 

Een sterk sprekend voorbeeld nemend, ons aan de hand gedaan door de jongens-

slaapzalen der school te Edmonton, hebben wij daar in werkelijkheid omstreeks 100 voet 

muurruimte aan elke zijde, met elf ramen aan elke zijde, voor gemiddeld 200 jongens. 

Wij moeten derhalve een reeks van zes bedden hebben voor eiken voet raam ; de over

eenkomende hoeveelheid onbelemmerde raamopening, ter voorziening in de ventilatie 

wanneer de wind regelrecht op de ramen staat met eene snelheid van zes mijlen per uur, 

is 12 Eng. duim, of voor bedekte openingen 24 duim. Dit brengt mede, dat de ramen 

3 voet breed moeten zijn. De ramen der school te Edmonton zijn feitelijk 4 voet breed, 

zoodat de ramen 9 duim vrij open moeten staan, of 18 duim als zij bedekt zijn. 

Ik maak geen aanspraak op stipte nauwkeurigheid bij deze berekeningen. Zij zijn 

slechts bestemd om eenigszins een denkbeeld te geven van de vereischten voor het 

kruisventilate-systeem, wanneer het wordt toegepast op slaapzalen. Men kan er uit zien, 

dat de benoodigde hoeveelheid raamopening eenvoudig afhangt van het aantal rijen 

bedden, veronderstellende dat zij met hunne lengten tusschen de tegenover elkaar gelegen 

ramen geplaatst zijn. 

Zoo zijn te Leytonstone de slaapzalen veel kleiner dan op de meeste andere scholen, 

doch daar staan dan ook vier rijen bedden tusschen de tegenover elkaar gelegen vensters. 

Met elke reeks van vier bedden behooren er twee-derden van een vierkanten voet raam

opening aan elke zijde te correspondeeren. Er zijn diie reeksen bedden, en er bevindt 

zich gemiddeld 7 voet raam aan elke zijde, zoodat voor de zes mijlen per uur winddruk 

de ramen 3^ duim open behooren te staan om afdoende in de benoodigde ventilatie te 

voorzien, of 7 duim indien de opening bedekt wordt. 

Uit de aldus berekende hoeveelheden raamopening kunnen eenige gevolgtrekkingen 

afgeleid nader ten opzichte van luchtsteenen, open schoorsteenen, en andere middelen 

tot ventilatie. Een open schoorsteen van gewone grootte kan rekening houden met het 

feit dat de wind, over den bovenkant waaiend, de beweegkracht der ventilatie zal ver

strekken, misschien beschouwd worden als gelijkstaande met een halven vierkanten voet 
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raam, en een 9 bij 6 duims luchtsteen- met een rooster aan den binnenkant, als overeen

komend met met 12 bij i1/» duim raamopening, E i zoo kunnen wij ook uit den alge-

meenen toestand op de school te Edmonton, alwaar tien schoorsteenen zijn en aan ééne 

zijde elf luchtsteenen, met eenige plafondventilators aan de andere zijde, over het geheel 

3.6 vierkante voet raamopening aan eiken kant berekenen. Dit vermindert de noodzakelijke 

opening met ongeveer een duim, zoodat 8 duim aan eiken kant de hoeveelheid en be

dekte raamopening is, vereischt als toevoegsel bij de vaste luchtroosters en schoorsteenen, 

of 16 duim wanneer de opening bedekt wordt met geperforeerd zink. Het is duidelijk, 

dat van een 2 duims stuk hout onder elk raam niet verwacht kan worden dat het de 

hoeveelheid ventilatie zal verschaften, die er in zulk een geval noodig is, en indien wij 

een 6-duims opening (12-duims indien zij bedekt is) beschouwen als het maximum, dat 

beschikbaar is met het oog op voldoende bescherming tegen ruw weder, dan is het verder 

duidelijk, dat het systeem van kruisventilatie eigenlijk niet gedekt is voor meer dan een 

zeker aantal rijen bedden, indien er een voet raam voor elk bed is. Drie rijen zijn dan 

ook feitelijk de uiterste grens. 

De toegestane hoeveelheid van 3000 kubiek voet lucht per uur en per bed is onbe

krompen. Ik bezit geene gegevens op grond waarvan ik kan beslissen of zij buitensporig 

groot is; indien er eene andere toegestane hoeveelheid is aangenamer, kunnen al de 

oppervlakten naar verhouding gewijzigd worden. 

OVER RAMEN IN ALLE SLAAPZALEN NOODIG VOOR AFDOENDE VENTILATIE. 

Wij mogen tot het besluit komen, dat het voor afdoende ventilatie volgens het systeem 

van kruisstroomen tusschen tegenovergestelde zijden der kamer, bij zoodanige gesteldheden 

van den wind als er gewoonlijk voorkomen — noodzakelijk is om de speciale ventilatie

openingen, welke er in de geïnspecteerde scholen gevonden worden, te vermeerdereu 

door de ramen aan eiken kant te openen tot eene oppervlakte, die te vergelijken is met 

4 duim voor twee rijen bedden, 8 duim voor vier rijen, en zoo voort, — een voet raam-

breedte aannemend voor elke reeks bedden dwars door de kamer, nadat de vereischte 

aftrekkingen hebben plaats gehad voor schoorsteenen, luchtsteenen, Tobias- of andere 

openingen, 

Ventilatie bij stil weder. 

De volgende vraag ter overweging vloeit voort uit het onloochenbare feit, dat er 

zich herhaaldelijk gevallen voordoen, waarin de wind niet met een snelheid van zes mijlen 

per uur op den gevel eener slaapzaal staat; met andere woorden: het stelsel van kruis 

ventilatie loopt gevaar om bij stil weder te kort te schieten. Wij zijn dan afhankelijk 

van de beweegkracht, ontstaande uit het verschil in temperatuur tusschen de binnen- en 

de buitenlucht. Zal de daardoor opgewekte beweegkracht haar maximum-effect oefenen 

dan moet er een zoo groot mogelijk verschil in verticale hoogte bestaan tusschen de 

openingen, die als aanvoerkanalen, en die welke als afvoerkanalen gebezigd worden. 

(Wordt vervolgde) 
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T V i n k e l g e b o n w t e ' s H o r t o g e n b o s c h . 

B o u w m e e s t e r A U G . S U Y L I N G . 

De plaat stelt voor een winkelgebouw te ' s Hertogenbosch. Ts de opvatting eenvoudig, 

de ontwerper heeft door de verdeeling daaraan toch een zeer gunstigen vorm gegeven. 

Grondregelen roor het ontwerpen van liften. 

Ondei de machinale inrichtingen, welke gedurende het laatste tiental jaren zoo talrijk 

en veelzijdig in gebruik zijn genomen, dat men zich afvraagt, hoe men vroeger het daar

buiten maakte, nemen de liften (trekstoelen) eène voorname plaats in. Terwijl men vroeger 

dergelijke inrichtingen slechts in fabrieken vond en ook daar meestal alleen voor lasten 

op te heffen of te laten zakken, is er tegenwoordig geen voornaam hotel, geen groot 

handelshuis of magazijn zonder lift denkbaar, ja zelfs in de woonhuizen der groote 

steden, worden deze transportmiddelen meer en meer gebruikelijk. De ondervinding heeft 

echter geleerd, dat met deze toestellen gemakkelijk gevaren kunnen gepaard gaan, die 

vooral belangrijk zijn, sedert de liften hoofdzakelijk tot het gemak van personen dienen, 

Daarom is het begrijpelijk, dat de autoriteiten er op ujt zijn deze gevaren door veilig

heidsvoorschriften op het ontwerp en het bedrijf van liften te voorkomen. Daar deze 

voorschriften evenwel niet werden uitgevaardigd van een enkel middelpunt, maar iedere 

regeerings- en politieautoriteit, elke beroepsvereeniging enz. de macht had om dit 
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naar eigen inzicht te doen, zoo zijn er langzamerhand op dit gebied onhoudbare toe

standen ontstaan. De menigvuldige tot heden uitgevaardigde verordeningen stemmen 

volstrekt niet overeen; zij druischen dikwerf menigmaal regelrecht tegen elkander in. Wat 

in Stuttgart veroorloofd is, mag misschien in Frankfurt niet uitgevoerd worden en voor 

Berlijn gelden mogelijk weer geheel andere voorschriften. Dat brengt eene groote onzeker

heid op dit gebied mede en is voor vervaardigers van liften vooral lastig, die in ieder 

bijzonder geval eerst de afzonderlijk plaatselijke bepalingen moeten nagaan en daar hunne 

constructie naar inrichten. Daarom heeft de „Vereeniging van Duitsche ingenieurs" de 

proef genomen om de bestaande zeer menigvuldige voorschriften tot eenheid te brengen. 

Nadat de Pruisische ministeries van handel en nijverheid, van Binnenlandsche zaken en 

van openbare werken hunne bereidwilligheid hadden te kennen gegeven, de voorstellen 

der „Vereeniging van Duitsche ingenieurs" in ontvangst te nemen, zijn later over dat 

voorstel het bestuur der over geheel Duitschland verdeelde 39 distriktsvereenigingen in 

beraad getreden. Vervolgens zijn de resultaten dezer beraadslagingen tot een eenvoudig 

ontwerp verwerkt. 

De groote zwarigheid der opgave ligt in de buitengewone massa bedrijfsvoorwaarden, 

die uit de even groote massa der gebruiksaanwendingen ontstaan. Het ligt voor de hand, 

dat voor een personenlift in een hotel geheel andere gezichtspunten gelden als voor een 

lift in eene fabriek met geschoold arbeiderspersoneel, dat een lilt voor goederen, welke 

jaar in jaar uit in de brouwerij biervaten of in een molen volle zakken van de eene ver

dieping naar de andere opvoert, anders moet zijn ingericht dan eene lift in een magazijn, 

welke een half dozijn verdiepingen te bedienen en de meest uiteenloopende goederen te 

vervoeren hoeft. En eveneens gelden voor een door samengedrukt water of samengedrukte 

lucht gedreven lift geheel andere voorwaarden als voor een electrische of door trans

missie gedrevene enz. De proef om deze massa door voorschriften te bepalen welke 

tot op de bijzonderheden der constructie ingingen, bleek onmogelijk; zij moest ook 

daarom uitblijven, omdat men zich helder bewust was, dat iedere bepaling van enkele 

bijzonderheden der constructie den verderen technischen vooruitgang op al te hinderlijke 

wijze zou stuiten. Diensvolgens heeft de > Vereeniging van Duitsche ingenieurs" er zich 

toe beperkt algemeene gezichtspunten en regels op te geven, welke voor het ontwerpen 

en bedrijf v^n liften geldend moeten zijn; zij moeten den grondslag vormen, welks voort

bouwing door de voor de bijzondere behoeften der afzonderlijke nijverheidstakken geboden 

regels, voor zoover de bijzonderheden betreft, geheel aan de beroepsvereenigingen blijft 

overgelaten. 

Uit dit ontwerp neemt nu de «Technische Rundschau^' eenige grondstellingen en 

regelen over, welke vooral de aandacht verdienen. 

ledere lift, welke voor personenvervoer gebruikt wordt, moet een vangsnoer of een 

onmiddellijk aan de voorwand aangebrachte rem hebben, welke hem met veilige snelheid 

laat zakken en zoo moet zijn ingericht, dat eene vooruit voor het ontwerp bepaalde 

snelheid niet kan worden overschreden. Bij hydraulische, direkt werkende lift zijn bijzondere 

vangsnoeren onmisbaar. 
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Tegenwichten, die in de trekopeningen liggen, moeten geleid en zoo aangebracht 

worden, dat zij hunne geleiding noch aan het boven- noch aan het benedeneinde kunnen 

verlaten. Liggen de tegenwichten buiten de trekopening, dan moeten hunne banen 

buitendien ter hoogte van minstens 5,8 M. boven iederen bodem omheind zijn. 

Elke goederenlift moet van eene inrichting voorzien zijn, welke hem bij de eind-

stellingen zelfstandig opheft; voor handliften is hiertoe eene seininrichting of draagbegrenzing 

in de loopbaan voldoende. De losopeningen moeten ter beschutting tegen uitvallen van 

sluiting voorzien zijn. Die sluiting moet, voor zoover het bedrijf daardoor niet te veel 

bemoeilijkt wordt, zoo ingericht zijn, dat zij alleen dan geopend kunnen worden of open

gaan, wanneer de ophijschmand aan de opening gekomen is en zich in rust bevindt, en 

dat zij gezamenlijk gesloten zijn of zich beginnen te sluiten, wanneer de mand in beweging 

gebracht wordt. 

Ophijschmanden voor lasten, waarbij de af te leggen weg niet over de geheele uit

gestrektheid door heiningen omgeven is, moeten dus ingericht worden, dat het lastgoed 

er niet uitvallen kan. 

Is de hijschopening ondoorschijnend van kleed en gaat de mand door verscheidene 

verdiepingen, dan moet zich bij iedere hijschopening eene inrichting bevinden, waardoor 

elke stand der ophijschmand zichtbaar is. 

De ophijschmand der personenlift moet aan de kanten, welke geene toegangsopeningen 

hebben, als ook boven en beneden door gesloten wanden of roosterwerk, wier openingen 

niet meer dan 2 cM. wijd zijn, omgeven zijn. Heeft de ophijschmand toegangsopeningen, 

welke niet door deuren gesloten zijn, dan moet de met de baan dezer openingen over-

eenkomende binnenwand der opening volkomen glad zijn (traliewerk is mede veroorloofd) 

en mag van het hijschtouw niet meer dan 5 cM. verwijderd zijn. Zijn in deze baan 

deuropeningen, dan moeten zij met de binnenvlakte der openingmuur verbonden zijn. 

De openingen moeten met deuren afgesloten zijn. De afsluitingen der openingen moeten 

zoo zijn ingericht, dat enkel die deur, waarvoor de ophijschmand zich in rust bevindt, 

geopend is en dat de ophijschmand niet in beweging kan gebracht worden, wanneer niet 

alle deuren gesloten zijn. 

Toegangsopeningen aan de wand, welke zich niet aan volkomen gladde openingsmuren 

voortbewegen, moeten door deuren afgesloten kunnen worden, openingsdeuren mogen 

niet naar binnen, deuren van ophijschmanden niet naar buiten openen. 

Tot zelfstandig ophouden der ophijschmand aan hare eindstelling is ieder personenlift 

van twee inrichtingen te voorzien, die onafhankelijk van elkander in werking treden en 

bij het ophouden gelijktijdig de drijfkracht opheffen Een dezer beide stopinrichtingen 

moet onafhankelijk van het stuurstel werken. 

De ophijschmand moet inwendig verlicht zijn en eene inrichting bevatten, welke het 

mogelijk maakt uit het binnenste der mand in iedere hoogtestelling een van buiten 

gemakkelijk waarneembaar noodsein te geven. 



R a a d h u i s t e W a l d h e i m . 
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By de t e k s t fl 'gr u r e n . 

De beide plannen en de gevel geven geheel het aanzien en de verdeeling terug 

van het raadhuis te Waldheim, een prijsontwerp van den bouwmeester L. Paffendorf. 

Zeer schilderachtig is de gevel saamgesteld en vindt die vooral zijn waarde in de hoogst-

eigenaardige verdeeling. 

T e r d e l g l u g r a u m i e r e n . 

Wij lazen onlangs in het technisch gedeelte van het orgaan der Vereeniging Archi-

tectura et Amicitia het een en ander over het middel om mieren te verdelgen. Men 

kwam daarbij echter tot geen resultaat: laat het navolgende als antwoord dienen. 

i. 's Avonds legge men 

eenige stukken suiker in de 

schuilplaats der insecten en 

verniele des morgens de zich 

verzameld hebbende dieren. 

2. Neerleggen van suiker, 

waarbij wat uitgeperst gist 

gemengd is. 

3. Neerzetten van honig 

met braakwijnsteen, zoodat 

men den vergiftigden honig 

op een bord doet of er 

sponzen dan wel lappen 

mede drenkt. 

4. Een mengsel van 1/3 

gist en 2/3 honig, dat op 

dezelfde wijs als het vorige 

middel gebruikt wordt. 

5. Strooien van een meng

sel kalmuswortel met hert-

hoornzout of keukenzout 

met borax. 

6. Wanneer de mieren van 

buiten in de woningen ko

men, wordt het strooien van 

aluin langs de vensterko

zijnen vooral daar, waar de mieren hun weg nemen aanbevolen. 

Bij deze middelen, welke de „Leipziger Drog Ztg." aangeeft, voegen de nieuwste 

uitvindingen er nog twee, van welke het laatste verreweg het werkzaamste moet zijn. 
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Er wordt namelijk ter afwering en verdrijving der mieren uit bewoonde ruimten 

aanbevolen vlakke vaten, gedeeltelijk met petroleum gevuld, neer te zetten. Na korten 

tijd zijn de mieren dan doorgaans verdwenen: Een onfeilbaar middel voor mieren en 

miereneieren te verdelgen is carbolzuur. Met vloeibaar carbolzuur kan men de reten 

der muren, doorgaans de wegen der mieren bestrijken, of het in de broedplaatsen gieten. 

De vernietiging der mieren is afdoende. 

De reclame-tentoonstelling vau het Dagblad „de Courant", 

in het Gebouw der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. 

Twee passen de zaal in en men ziet zich omringd door een chaos van kleuren en 

grillige lijnen en 't kost moeite om zijn blik op dit of dat punt gevestigd te houden. 

Juist dat laatste is het, dat wij hebben moeten, dus het doel voor een reclame 

wedstrijd is bereikt. 

Waar zijn de bekroonden hooren wij een dame roepen, — alvorens men haar de 

weg behoeft te wijzen, vertoonen zij zich reeds voor hare oogen en duiden de aangespijkerde 

kaarten voldoende aan, wie de gelukkigen zija. Met ernst wordt de arbeid over ' t algemeen 

dier gelukkigen niet bekeken, 't meest verwijld men bij, „met z'n sessen" en doet menig 

een het „heel aardig, 'n beetje licht, flets", ontlokken. Dit was in hoofdzaak het voor

naamste, wat men in den hoek bij de bekroonden kon opvangen. 

Wanneer wij nu bij de bekroonden en eervolle vermeldingen even stilstaan, om een 

leidende gedachte op het terrein van kunst, smaak, kleur of opvatting te zoeken, dan 

komen wij tot de conclusie, dat het voor vele inzenders en kijkers totalieter geschikt is 

om de kluts kwijt te raken. 

Treurig vermakelijk is het, zooveel als er zijn, die bijna hun meening niet meer 

over al of niet mooi durven uitspreken en die bijv. Georg Reuter's eerste prijs bekroonde, 

staan aan te gapen met een gezicht van ja — het zal wel mooi moeten zijn en fluisterend 

en sissend iets van modern, nieuwe richting doen hooren, — van begrijpen geen kwestie 

en daarom was wellicht een renvooi niet ondienstig om de functie aan te geven, die 

twee uitgerekte voorovergebogene vrouwenfiguren, die een schildvorm insluiten, om met 

hun handen midden boven die schildvorm saam te komen en een punt van een stengel 

of iets dergelijks aan te raken — want waarlijk voor gewone geesten is het misschien 

niet geestig genoeg om voor Couranten reclame te worden opgevat. 

De heer Ger. Kerkhoff 2de prijs bekroonde is, wat begrijpelijkheid betreft beter 

geslaagd, iemand die zijn nachtrust opoffert is een , Courant" waardig, die voorstelling is 

geestig en stout opgezet en voldoet goed voor dit reclamemiddel, jammer is het dat de 

teekening zóó hard is behandeld een getemperde schaduw had haar aan duidelijkheid 

doen winnen, ook had het type aangenamer kunnen zijn te meer daar voor reclame nu 

niet bepaald leelijker's behoeven te poseeren. 

Zien wij de uitgereikte 4e prijzen en eervolle vermeldingen aan, dan voelen wij 

maar al te zeer, dat de moderne school geheel is gesauveerd en 't grilligste in vorm 
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moest worden verheven, — verwonderen mocht het dan ook dat bijv. Co. Breman nog 

een 4de prijsje mocht snappen voor zijn keurig en kleurig uitgevoerde stations-couranten-

jongen en heer — reizigers. — H J. v. Looveren's jongen in zonnige tuin en in zonnige 

toon correct en smaakvol behandeld is met zijn eerv. vermelding karig bedeeld — en H. 

v. Rozema's „interessant's" lief joag paar nog kariger om van J. Heukelom Jr. vriende

lijk tafereel maar niet te spreken, zijn drie figuren — oude heer en 't gezellige levenslus

tige jonge paar zijn meer dan een lijst waard en zou tegen menig wand een welkome 

gast zijn. — Zoo heeft o.m, A. Smit een bejaarde vrouw en man weergegeven die uit

stekend van kleur en teekening mag genoemd worden. — Maar genoeg, het zou te ver 

voeren om allen die zeer verdienstelijk artistiek pakkende arbeid leverden hier op te 

sommen, wij meenden echter toch enkelen onder de velen te moeten aanstippen, om 

eenige vergelijking aan te toonen en om aan te geven in welke vorm den smaak kan ver

schillen. 

Een illustratie als ,,Gil bias" moge hier of daar op zijn plaats zijn, hier was het 

banaal om haar te verheffen boven zooveel goeds en serieus verdienstelijk werk van 

velen, die hun tijd en krachten hier besteed hadden. — Onwillekeurig moeten zij, die 

als 't ware heele schilderyen hebben geleverd om bjv. eene Baumer te noemen die een 

processie gaf van „Courant" lezend publiek totaal niet in aanmerking kwam, meer dan 

onvoldaan zijn. — nu weten wij wel, dat de inventie van deze schilderij niet nieuw is, 

maar om ons bij laatst genoemd Gil Blas-nommers te bepalen, dat een 4e prijs ontving 

voorstellende 'n soort Boulevardheer een krant lezende en 'n aapie in 't verschiet is toch 

waarlijk ook niets vernuftigs of geestig's van gedachte te noemen, in 't kort wat men 

noemt „orgineel" en te meer wanneer op zulk een schaal niet iets meer afgewerkt te 

zien, gegeven wordt. 

Daar waar wij in den aanvang spraken van een leidende gedachtengang, die men de 

logica der inventie zou kunnen noemen op het uitgebreide terrein der artistieke kunst, 

daar is hier dus geen syllabe bij de heeren Jury van te vinden. 

Dit toch is te betreuren en 't is te hopen, dat bij volgende prijsvragen, de jury's 

ongeveer de richting aanwijzen, waarin zij willen gewerkt hebben, bijv. da t ; al wat flink 

is afgewerkt niet in aanmerking kan komen, dat figuren in den vorm van rebussen 't 

meest kans van slagen hebben, dat kleuren-harmonie zal worden geweerd. — maar 

dat de voorwaarden der moderne richting zullen worden gehandhaafd, — en hun uiting 

moeten vinden in symboliek — mystiek en nevelenzang; — in hoofdzaak met het 

meeste succes te bereiken door een eindeloos gekronkel van lijnen en schreeuwende 

kleuren, die alleen leesbaar (?) zullen zijn voor hem, die ze combineerden, maar overigens 

geen genietbare aanspraken behoeven te maken. — 

Zijn die eischen van een programma bekend, welnu de vele inzenders, die hun tijd 

en krachten wilden besteden aan zooveel verdienstelijk werk, zullen allicht zich onthouden 

om mede te doen in een wedloop, waar geen sprake is van zijn krachten te kunnen meten 

en waar het zeker is, dat hun voortbrengselen geen kans van slagen hebben. 

Amsterdam, Nov. 1898. JAN BOERSMA. 
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V e n t i l a t i e en Y e r i r a r n i n g . 

fV e r v o l g.) 

De in gebruik zijnde inrichtingen voor vloer- en zolderventilatie zijn aanbevelenswaardig 

(indien de buizen goed schoongehouden worden) uit dit oogpunt al zijn zij ook ongelijk 

ten opzichte van de grootte. Bovendien, de gewoonte om de boven-openingen te voorzien 

van kromme buizen, die de daardoor binnenkomende lucht naarboven doen stroomen, 

vermindert de kracht hunner werking in stille nachten, aangezien de koude luc.t een 

soort van syphonachtige stop kan vormen, die de strooming belemmert, zoo niet belet, 

wanneer de opening als een afvoerkanaal moet werken. 

Een verdere opmerking omtrent dezen staat van zaken is, dat de beweegkracht ont

staande door 20 voet warme lucht, niet voldoende is om eene zeer sterke circulatie te 

waarborgen; en het is waarschijnlijk eene nuttelooze poging om meer dan ééne rij bedden 

voor elke rij ramen te zullen ventileeren bij stil weder door openingen zonder beweegkracht. 

Kruisventilatie in betrekking tot de temperatuur. 

Wij hebben het stelsel van kruisventilatie verder te beschouwen uit het oogpunt van 

de temperatuur der slaapzalen. De toegevoerde lucht is koud. Wanneer het systeem 

voldoertde is voor het doel der ventilatie, dan is de verhouding van de raamvlakte tot 

de muurvlakte zóó groot, dat er geen mogelijkheid bestaat om overdag een grooten 

voorraad hitte in de muren op te hoopen, die dan gedurende den nacht dienst kan doen 

tot verwarming der lucht. De bewoners van het lokaal zelven leveren eene zekere 

hoeveelheid hitte, en door de vermenging van de frissche lucht met de lucht in den 

omtrek der bedden stijgt de temperatuur van het mengsel in omgekeerde reden van de 

hoeveelheid bedorven koolzuur. Ook hier zal eene globale berekening ons nader te hulp 

komen. Aannemende dat elk bewoner der slaapkamer 284 ponden Fahrenheit-eenheden 

hitte per uur afgeeft, en dat deze hitte gelijkelijk verdeeld wordt over de 3000 kubiek 

voet lucht, welke voor de ventilatie wordt aangevoerd, dan heb ik daaruit afgeleid, dat 

de lucht der slaapkamer gehouden zal worden op 5 graden Fahrenheit boven de tem

peratuur der aangevoerde lucht, zonder daarbij iets in rekening te brengen voor winst 

van hitte door afstraling uit warme muren, of voor verlies door hare ramen. 

Ik ben niet bekend met het juiste bedrag van het verlies, dat deswege in rekening 

gebracht moet worden, en bij gissing stel ik het op de helft van het totaal-bedrag voor 

een slaapkamer van twee rijen bedden, voorzien vau een behoorlijk aant 1 ramen ten 

dienste der ventilatie. Het zou in ieder geval minder zijn voor breedere slaapkamers. 

De door mij aangenomen grondslag verandert de temperatuur tot 2.5 graden Fahrenheit 

boven die der buitenlucht in het geval van smalle slaapkamers, en verhoogt haar misschien 

met ongeveer vijf graden Fahrenheit in een zoo breede slaapkamer als die te Edmonton. 

De kunstmatige verwarming laat ik nu geheel buiten rekening. Er zijn natuurlijk vele 

dagen in het jaar, waarop deze temperatuur van 2.5 graden Fahrenheit boven die der 

buitenlucht als voldoende kan worden beschouwd. (Wordt vervolgd?) 
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Bij de Platen. 

W o o n h u l s g e T e l , 

door M. E. V E U G B L E B S . 

Eenvoudig en toch eigenaardig van vorm is de gevel gekozen, op de plaat voor

gesteld. De materialen zijn in hoofdzaak metselsteen, doorbroken met banden enz. in 

witte steen. Alles heeft een soiled en flink karakter, waardoor het ontwerp voldoet. 

De a r c h i t e k t e n i n F r a n k r i j k . 

Evenals in Duitschland en in Oostenrijk is het beroep van architekt in Frankrijk van 

dat van den bouwondernemer doorgaans volkomen gescheiden. De eerste ontwerpt de 

bouwplannen en teekeningen, maakt de kostenrekening op, onderhandelt namens den 

bouwheer met de leveranciers en bouwondernemers, sluit de noodige contracten af, leidt 

de uitvoering en bepaalt de prijzen, maar hij handelt steeds alleen als de gemachtigde 

van den bouwheer. De ondernemers voeren het werk onder het opzicht van den architekt 

uit en leveren de materialen. Zij zijn tien jaar lang voor de duurzaamheid der door hen 

vervaardigde gedeelten van het gebouw voor de wet aansprakelijk. 

Er zijn in Parijs omstreeks 2700 architekten, waarvan er 1500 een of meer opzichters, 

in het geheel ongeveer 3000, bezighouden. Om architekt te worden, heeft men eerst eene 

voorstudie in ornament- en bouwkundig teekenen noodig, dat men zich na ontslag uit de 

hoogere burger- of middelbare school verwerft in de voorbereidende ateliers, welke door 
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gediplomeerde architekten worden gehouden, in de ècole nationale des arts décoratifs, in 

de philotechnische of polytechnische vereeniging, den cursus der stad Parijs of op het 

bureau van een vermaarden architekt. De eigenlijke studie doorloopt de beginnende 

bouwmeester in de Ecole des beaux-arts of bij een architekt. Om op de eerste toegelaten 

te worden is een admissie-examen noodig, dat in Februari of Juni gehouden wordt en 

over de volgende vakken loopt: een bouwkundig opstel (in gesloten kamer), teekening van 

een ornament of kop naar gips, modelleeren van een relief, examen in reken- en meet

kunde en geschiedenis. Is de candidaat geslaagd, dan komt hij in de tweede klasse. De 

kunstschool bestaat sedert 1648 en werd in 1830 naar het tegenwoordige lokaal in de 

Rue Bonaparte verplaatst. Zij omvat de volgende vakken: schilder-, beeldhouw-, bouw-» 

ets- en graveerkunst. De studie bestaat uit voordrachten over anatomie, perspectief, 

wiskunde, aesthetica, kunstgeschiedenis, het aanschouwelijk onderwijs in musea en biblio-

Üheken, prijsvragen, en het werk in de ateliers, waarvan er steeds drie voor schilder-, 

beeldhouw- en bouwkunst en een voor de overige kunsten zijn. Wie binnen de twee 

jaren geen prijs of geene loffelijke vermelding heeft bekomen, wordt van de school ver

wijderd. Naast de loffelijke vermeldingen bestaan er een aantal prijzen, welke door kunst

liefhebbers zijn ingesteld, zooals de prijs Müller-Sochnée 539 franks. Jay 700, Jean Leclair 

500 franks voor de tweede klasse; voor de eerste klasse Abel Blouet 947, Labarre 200, 

Godeboeuf 740 franks en de prijs der Amerikaansche architekten 1290 franks. De hoogste 

onderscheiding eindelijk is de Grand Prix de Rome. Om van de tweede naar de eerste 

klasse over te gaan, moet de leerling een examen afleggen in wiskunde, beschrijvende 

meetkunde, stereometrie, perspectief en bouwkunst, vier vermeldingen voor een ontwerp 

twee voor eene analytische opgave en tevens een voor ornamentteekenen, modelleeren 

en teekenen naar de natuur verkregen hebben. In de eerste klasse wordt het getuigschrift 

van bevoegdheid na 5 vermeldingen voor een ontwerp en het diploma na een afzonderlijk 

examen uitgereikt, waarvan het programma wordt vastgesteld naar keuze der candidaten, 

die negen loffelijke vermeldingen verkregen. Het doel van lederen kunstscholier is evenwel 

de Prix de Rome, waaraan een vierjarig verblijf in Italië op staatskosten verbonden is. 

De candidaat moet Franschman, tenminste 15 en niet ouder dan 30 jaar en ongehuwd 

zijn en een door een professor opgesteld getuigschrift van bevoegdheid bezitten. De 

mededingers moeten verschillende examens afleggen en ten slotte worden den drie besten 

drie prijzen toegekend en de eerste van hen krijgt den Grand Prix de Rome. Deze be

komt 600 franks reisgeld en wordt dan Pensionnaire der Fransche academie in de villa 

Medici op deMonte Pincio te Rome, bovendien krijgt hij 2130 franks 's jaarlijks en 1200 

franks voor voeding. Het vierde jaar mag hij in Griekenland, Oostenrijk of Duitschland 

doorbrengen. 

Jongelieden, die niet zoo gelukkig zijn, dat zij eene academische opleiding kunnen 

genieten, leeren de bouwkunst zuiver practisch op het bureau van een architekt, waar zij 

naast bouwteekeningen ook ontwerpen moeten maken. Zij krijgen eerst 20 franks, na eea 

jaar 50 franks per maand, na twee of 3 jaar 100 en na vier of 5 jaar 200 franks. De 

bureauchef verdient al naar den omvang van het bedrijf 300—600 franken. Voor den 



195 

jongen architekt, die theoretisch en practisch zich de noodige voorbereiding verschaft en 

door reizen alsmede door beschouwing van beroemde gebouwen in het buitenland of in 

Frankrijk zelf zijn kunstsmaak ontwikkeld heeft, biedt Parijs eene voortreffelijke gelegenheid 

aan om zijn talent te toonen, waar zoowel door den staat als door de stad eenerzijds 

zooveel gebouwd wordt en ook de bijzondere nijverheid zulke hooge eischen aan de 

bekwaamheid van den architect stelt. Wie een zeker en vast Inkomen begeert, zal trachten 

eene plaatsing te verkrijgen bij het stedelijk- of rijksbouwdepartement of bij de spoorwegen. 

De voor eigen rekening werkende architekten hebben grooter risico en meer moeite, zij 

kunnen echter ook bij de noodige vakkennis en ondervinding spoedig fortuin maken. 

Neemt een architekt de uitvoering van een huis op zich, dan legt hij gelijk bij ons 

den bouwheer eerst een project voor op de schaal van 0,005 of 0,01. Het gekozen plan 

wordt dan nauwkeuiiger uitgewerkt en gedetailleerde schetsen, platte gronden enz. op 

de schaal 0,02 aangemaakt, alsook eene nauwkeurige omschrijving en eene raming der 

bouwkosten. Gedurende den bouw worden dan al naar de behoefte croquis in 0,01 of in 

natuurlijke grootte ontworpen. Voor het uitvoeren van den bouw sluiten de architekten 

de contrakten na openbare aanbesteding of zij geven ze met korting naar prijscouranten, 

dan wel zij dragen ze tegen eene bepaalde som over. Zoowel voor bijzondere als voor 

openbare bouwwerken waren de officiëele prijscouranten der stad Parijs tot in 1883 normaal. 

Tegenwoordig worden echter voor de privait-industrie om de twee jaar door de „Société 

Centrale des Architectes Frangais'' prijscouranten uitgeven. Op deze prijzen staan de 

ondernemers dan nog kortingen 5—25,/« al naar de belangrijkheid van het werk toe. De 

prijscouranten der architekten-vereeniging bestaan uit elf deelen en bevatten voor elk 

hoofdstuk de enkelvoudige uitgaafposten ea het totaalbedrag der bij het reglement bepaalde 

prijzen: 1, de uitgaven voor loonen en materialen, 2, de kosten alleen voor de loonen 

uitgetrokken (faux frais) bruto onkosten, 3, de verdiensten op de loonen, materialen en 

onkosten berekend. Wij deelen hier slechts enkele mede: Grondwerk bruto kosten 5,5 pCt. 

winst 10 pCt., metsel, pleister-, cementwerk bruto kosten 17 pCt., winst 10 pCt,timmer

werk bruto kosten 20 pCt., winst 10 pCt. enz. voor iedere categorie zijn verder de loonen 

nauwkeurig bepaald. Een metselaar verdient 96, een opperman 61 centimes, een steenhouwer 

1 frank 30 ets., een steenbakkersknecht 94 ets. per uur, de werktuigen daaronder begrepen. 

Eveneens zijn de prijzen van alle benoodigde artikelen: steenen, cement, timmerhout enz., 

vastgesteld. De geheele prijscourant bevat 13000 verschillende prijzen. 

Het honorarium der architekten wordt als volgt bepaald: ie voor het ontwerpen van 

het bouwplan ï{ ets per frank, 2e voor het leiden der uitvoering i^ ets, 3e voor het 

opmaken en specificeeren der begrooting 2 ets per frank, dus totaal 5 ets per frank. 

Het ontwerpen van plannen en ramingen, welke niet worden uitgevoerd, wordt met i et. 

per frank betaald. Voor bouwwerken buiten Parijs zijn de totaalkosten en eene naar 

gelang van den afstand te berekenen schadeloosstelling te betalen. Bij werken onder de 

5000 frank bedraagt het honorarium 7 pCt. Voor reisgeld en onkosten zijn verder per 

MM. 6 frank verschuldigd. De honoraria der architekten worden op de onkostenrekening 

voor het aftrekken der korting berekend. Een voorrecht op het verrezen gebouw in geval 
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Van mededinging of wanbetaling genieten naar de code civil de architekten of bouw

ondernemers slechts dan, wanneer zij door het gerechtshof proces-verbaal van den toestand 

der bouwplaats, het uit te voeren werk en zijne aflevering 6 maanden na de uitvoering 

hebben laten opmaken. In geval van wanbetaling kunnen zij ook eerst na verloop van 

dezen termijn klagen. Bijzondere vakspecialiteiten zijn de métreurs en vérificateurs, archi

tekten, die zich uitsluitend met het beramen der kosten en het onderzoek der berekeningen 

inlaten, de eersten in opdracht der bouwondernemers, de anderen der bouwmeesters of 

bouwheeren. Er zijn métreurs voor metsel-, timmer-, grondwerken enz. Zij berekenen naar 

het plan wat de uitvoering kost en verdienen naar gelang hunner branche 1,2—1,5 tot 

2 frank op de 1000 franks. 

De vérificateurs ontvangen 2 pCt. honorarium. De bij de architekten voor den duur 

van een werk aangenomen bouwkundige teekenaars worden met t tot 2,5 frank per uur 

betaald. De verkoopingen van architektonische bureaux worden meestentijds door 

persoonlijke vestiging afgemaakt en als basis voor den koopprijs wordt het gemiddelde 

der in de laatste drie jaar ontvangen honoraria genomen. De helft wordt kontant, de 

rest in verschillende termijnen betaald. De prijzen bewegen zich doorgaans tusschen 

3000 en 30000 frank. 
Sedert 1840 bezitten de Fransche bouwmeesters voor de verdediging hunner beroeps-

belangen de Société centrale des architectes frangais op den Boulevard St. Germain 168. 

Deze omvat gewone-, eere- en buitenlandsche leden (vreemde architekten), zoowel als 

„associés libres", die onder vrienden der kunst, der wetenschap en begunstigers der 

bouwkunst worden gekozen. Er zijn 440 leden in, 150 buiten Parijs, een eerelid, 15 

correspondeerende leden en 12 associés libres. 

Voorts bestaan nog de volgende vereenigingen: Caisse de defense mutueUe des 

Architectes 1894 onder bescherming der eerste vereeniging opgericht met 322 Parijzer 

leden en 21 in de provinciën; de Société des Architectes Diplomés pour Ie Gouvernement 

(sedert 1877), welke enkel architecten opneemt, die hun examen op de ecole des Beaux 

Arts hebben afgelegd (330 leden); de Union syndicale des Architectes Frangais, enkel 

praktische oogmerken nastrevend. De Société Nationale des Architectes de France komt 

in hare organisatie overeen met de société centrale, zij heeft verder nog het recht in alle 

zaken, welke haar door het gerecht worden overgegeven, of in aangelegenheden, welke 

haar door de leden worden opgedragen, te beslissen; zij bezit onomstootbare inlichtingen 

voor alle oprichters in het bouwvak in het Oeuvre Syndicale Patronale de Placement, 

hetwelk den leden der vereeniging vrij ten dienste staat, terwijl niet-leden 'sjaarlijks 

5 frank moeten betalen. In 1889 werd eene Association Provinciale des Architectes 

Frangais gesticht, welke ten doel heeft een band tusschen de bouwmeesters der depar-

tementen en van Algérië te vormen. De Métreurs-Vérificateurs bezitten eindelijk eene 

Chambre Syndicale met 120 leden. 

Van beteekenis voor de architektuur evenals voor de overige beeldende en beschrij

vende kunsten zijn de beide salons, waarin de afdeeling der bouwkunst ontwerpen, 

modellen, decorative motieven en schetsen van belangrijke gebouwen worden tentoon-
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gesteld, de architekt bewijzen zijner vaardigheid geven en het publiek zich omtrent de 

ontwikkeling der bouwkunst onderrichten kan. De eerste salons vonden sedert 1667 in 

den salon carré des Louvre plaats en daarvan stamt de naam „Salon" voor de kunst

tentoonstellingen af. JDeze waren aanvankelijk enkel voor de akademieleden, werden 

echter sedert 1793 voor alle kunstenaars geopend en jaarlijks gehouden; onder het 

keizerrijk om de twee jaar tot 1863, toen zij weder elk; jaar werden opengesteld, de 

tegenwoordige salon was de 1 i6 d e In het jaar 1889 ontstond er tusschen de fransche kunste

naars een twist over de uitspraak der jury en de medailles, welke tot scheiding en oprichting, 

der Société Nationale des Beaux-Arts onder leiding van Meissonnier en Puvis de Chavannes 

leidde. Deze vereeniging hield sedert eigen salons op het Marsveld. De opheffing van het 

Nijverheidspaleis in de Champs Elysées, het lokaal der oude salons, vereenigde voor 

twee jaar, tot aan de Wereldtentoonstelling, de beide kunsttentoonstellingen onder een 

dak in de Maehinezaal der Champ de Mars. Evenwel beslaat de architektuur in de 

salons maar eéne bescheidene plaats; onder de 5000 kunstwerken bevatte de oude salon 

«r slechts 220 architektonische en de nieuwe 80. Van deze voorwerpen zijn slechts het 

kleinste deel werkelijk praktisch werk. Schetsen van belangrijke bouwwerken van het 

binnen- en het buitenland uit de reisportefeuille van den architekt hebben de overhand. 

De grond voor de weinige belangstelling der architekten in den salon ligt in het gebrekkig 

begrip van het publiek voor bouwteekeningen. 

Het is ons aangenaam hierbij te kunnen opnemen den gevel van een kleine schou .v-

burg (Concert Parisienne) te Parijs, ontworpen door den bouwmeester M. Niérmans een 

Nederlander van geboorte, die hier zijn aanvankelijken loopbaan begon, en in Parijs een 

zeer gewaardeerde werkkring heeft. De gevel heeft een zeer eigenaardig karakter, tegelijk 

o ad en nieuw, maar voldoet vooral aan de Parijzenaars, wier levensopvattingen zoo geheel 

met de onzen verschillen; 

V e n t i l a t i e en Y e r w a r m l n g r . 

(Ve rv o l (r.j 

Lettende op het feit, dat de jeugdige bezoekers der Londensche Openbare 

Armenscholen gewoon zijn om zich zeer veel buitenshuis op te houden, dan kunnen 

wij misschien 40 graden Fahrenheit als het laagste punt aannemen, dat men de 

temperatuur eener slaapzaal mag laten bereiken. Er zijn vele gelegenheden, dat de 

thermometer in de buitenlucht ver onder de 37.5 graden Fahrenheit daalt, en bij 

zulke gelegenheden moeten wij er op rekenen, dat eene krachtige kruisventilatie 

gepaard gaat met een daling der temperatuur beneden een peil, dat als gezond 

beschouwd kan worden. De wijze van verwarming, in bijna al de door mij geïnspecteerde 

slaapzalen aangenomen, bestaat in open haarden, en ik begrijp dat het in vele gevallen 

als onveilig beschouwd wordt, de vuren den geheelen nacht brandende te houden. Men 

laat ze gewoonlijk tegen „bedtijd" uitgaan. Daarom staan de beambten bij hunne pogingen 

om het systeem van kruisventilatie toe te passen zonder speciaal aangebrachte inrichting 
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tot verwarming, bij koud weder op het snijpunt van een kruisweg. Zij moeten óf den 

toevoer van lucht wijzigen, opdat de temperatuur gehandhaafd blijve, óf toelaten dat de 

temperatuur dale onder- en bij eene zeer koude weergesteldheid zelfs zeer ver beneden 

het punt dat gehandhaafd behoort te worden. 

Gevolgtrekkingen uit het onderzoek der stelsels van krmsventilatie. 

Het zij mij nu vergund, hier eene opsomming te geven van de meer of minder 

theoretische conclusiën omtrent de stelsels van kruisventilatie, en wel in dezer voege : 

1°. Tenzij er zorg worde gedragen om aan beide zijden der slaapzalen ramen open 

te hebben, zal de luchttoevoer onvoldoende zijn om de frischheid der slaapzalen te 

handhaven binnen de grenzen van ter inademing geschikte zuiverheid. 

2°. De hoeveelheid raamopening, benoodigd voor de ventilatie der slaapzalen met 

talrijke rijen bedden, is grooter dan de beambten uit den aard der zaak konden aan

brengen, en is feitelijk zóó groot, dat al blies de wind zonder eenige tempering door de 

kamer, zulke slaapvertrekken in gewone omstandigheden niet voldoende geventileerd 

zouden zijn. 
3°. De ventilatie hangt voor een zeer groot deel van den wind af, en schiet te kort 

wanneer de wind zeer zacht was. 

4°, In die gevallen, waarin de ventilatie afdoende was, kwam de temperatuur der 

slaapkamer nagenoeg overeen met die der buitenlucht, en overtrof zij die der buitenlucht 

niet met meer dan twee en een halven graad. 

Ik kan hier ook nog deze practische conclusiën bijvoegen : 

S». Het gevaar dat de raamopeningen regen binnenlaten, maakt het niet wenschelijk 

dat zij bij slecht weder opengehouden worden. 

6°. Hoewel het beter is, al de ramen een weinig te openen, dan een paar wijd open 

te zetten en al de anderen gesloten te houden, is het laatstgenoemde toch de maatregel, 

die met de minste moeite kan worden toegepast. 

Voorgestelde wijzigingen om het stelsel van kruisventilatie vatbaarder te maken 

voor algemeene toepassing. 

Het meest karakteristieke kenmerk van afdoende kruisventilatie is hare koelheid. 

Ik heb 37.5 graden Fahrenheit gesteld als de laagst duldbare grens van buitenlucht

temperatuur, dewijl 40 graden Fahrenheit de vermoedelijke binnentemperatuur iS, die 

daarmede overeenkomt wanneer er geen kunstmatige verwarming is. Ik ben volstrekt 

niet verlangend om een hoog grenspunt voor de minimum-temperatuur aan' te nemen, 

aangezien ik de meening deel, dat het beter is, zich tegen de koude lucht te wapenen 

door middel van extra-dekens, dan door kunstmatige verwarming: Als er niet óók aan 

het opstaan gedacht moest worden, en als de kinderen gelegenheid hadden om zich üa 

het opstaan af en toe eens bij een vuur te gaan warmen, dan zou een temperatuur van 

nu en dan beneden de 40 graden Fahrenheit hun geen kwaad doen. 

(Slot volgt.) 
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De navolgende prijsvraag is door de Redactie van het Vakblad >Onze Tijd" uitge

schreven, waarop wij de bijzondere aandacht vestigen van H.H. Bouwkundigen. De 

medewerking is voor een ieder opengesteld. 

PRIJSVRAAG 
M e u b i l e r i n g e e n e r B n r g e r v o n l n g r . 

Ingevolge gedane toezegging hebben wij de eer de navolgende prijsvraag ter, kennis 

te brengen: 

i. Wordt verlangd een ontwerp voor de meubileering eener burgerwoning en wel het 

voornaamste deel daarvan zijnde een pronkkamer, en een huis-of woonkamer. Beide kamers 

worden verondersteld elkander te zijn begrensd, alzoo eene suite te vormen. De afmeting 

wordt vrij gelaten. 

2. Voor de fraaiste kamer moet geleverd worden: pronkkast, tafel, stoelen, fauteuil, 

spiegel, wand- en raam- versieringen, draperien enz. 

3. Voor de huis- of woonkamer kleine kast of buffet, tafel, stoelen, fauteuil, draperien 

enz en al datgene wat de ontwerper bij beide vertrekken in passende overeenstemming acht. 

4. De stijl waarin de meubelen enz. moeten ontworpen worden, moet de tegenwoordige 

zijn; renaissance, gothische of andere stijlen, die tot voor korten tijd gebezigd werden 

zijn van de mededinging uitgesloten. 

5. Van de plaatsing der meubelen wordt een platten grond gevraagd. Het strekt tot 

aanbeveling te geven een algeheel overzicht van een der kamers bij voorkeur de fraaiste 

en wel perspectivisch, 

6. De teekeningen moeten zijn zonder tinten, in lijnen en daarin opgewerkt. 

7. De schaal moet zijn 10 k 100 voor de meubelen. Voor de overige teekeningen 5 a 100. 

8. Bij de meubelen is gewenscht een deugdelijke aanwijzing der constructie en voor 

de drapering eene duidelijke omschrijving der stoffen; 

9. De tijd van inlevering is vrachtvrij voor of op 15 Mei 1899 aan bet Redactiebureau 

Prinsengracht 303, te Amsterdam. Ieder ontwerp moet voorzien zijn van een motto, 

benevens verzegelde naambrief. 

i i . De jury van beoordeeling wordt saamgesteld uit drie deskundigen, gekozen uit 

de juryleden door de inzenders zelven te bepalen, waaruit de Redactie een keuze doet 

daaraan een jurylid toevoegende. Ieder inzender wordt daarom uit genoodigd twee juryleden 

bij de inzending van het ontwerp op te geven. 

12. Bijaldien de uitgeloofde prijs niet kan worden toegekend, volgens het oordeel 

der jury, kan dit bedrag in premiën worden gesplitst. 

13. De prijs aan het beste ontwerp toe te kennen, is vijf en zeventig gulden \)zr\fMzxi& 

schriftelijke vermelding van den uitslag en mededeeling in enkele dagbladen. 

14. De mededinging is algemeen. 

15. Is de medewerking gunstig dan zal de Redactie in overweging nemen de inge-
zondene ontwerpen bijeen te exposeeren. 
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Bij de Platen. 

B a d - en Zwem i a r 1 c h t i n g 

door Q. LANGEVELD. 

Zooals indertijd door ons is opgenomen, schreef de vereeniging Bouwkunde en Nijver

heid te Harlingen een prijsvraag uit voor een bad en zweminrichting. Daarbij werd be

kroond het ontwerp van den heer G. Langeveld, opzichter der gemeentewerken te Delft. 

Het is ons aangenaam, in de gelegenheid gesteld te zijn, dit ontwerp in de aflevering te 

kunnen opnemen. 

V e n t i l a t i e en V e r w a r m i n g . 

(Slot.) 

Maar het aantal kinderen waarover het hier gaat, maakt eenvormigheid van behandeling 

noodzakelijk; en dan op te staan als alles in de kamer: vloer, ledikant enz., een temperatuur 

van beneden de 40 graden Fahrenheit heeft, en onder den invloed daarvan het dagwerk aan 

te vangen, zal waarschijnlijk een nadeeligen invloed op hunne gezondheid uitoefenen. Daarom 

wordt het een belangrijk punt van overweging, of kunstmatige verwarming met goed 

gevolg kan worden toegepast op de slaapzalen. En dan komen daarvoor hoofdzakelijk 

twee wijzen van verwarming in aanmerking, namelijk door middel van heet-water of 

stoompijpen en door open haarden. 

Wanneer wij aannemen, evenals in onze vorige berekening dat één raam lucht 

toevoert voor zes bedden (18,000 kubieke voet per uur), en als wij veronderstellen dat 



200 

de felste koude, waarop gerekend moet worden, 10 graden vorst bedraagt, overeen

komende met 22 graden Fahrenheit, dan zouden er, volgens Hood's Tabel, 25 voet 

vierduims buizen of 50 voet tweeduims buizen noodig zijn om de temperatuur dezer lucht 

tot 45 graden Fahrenheit op te voeren, mits de buizen voortdurend op 200 graden 

Fahrenheit gehouden worden; bij ten volle verhitte stoombuizen zou er minder buizen-

lengte vereischt worden. Om de temperatuur tot 40 graden Fahrenheit te doen stijgen, 

zou men ongeveer 38 voet tweeduims pijpen moeten hebben. 

De beste plaatsing der heet-waterbuizen met betrekking tot de ramen zou waarschijnlijk 

deze zijn: opengewerkte rozetten of uitstralers onder elk raam te laten aanbrengen, 

terwijl de ramen van boven open staan, om versche lucht aan te voeren. Van eiken 

uitstraler zou er een verticaal opstijgende heete luchtstroom uitgaan, die zich zou vermengen 

met de door het boven raam binnenstroomende frissche lucht; de warmte zou op deze 

wijze door de kamer verspreid en de koude tochtlagen vermeden worden. Deze plaatsing 

der heetwater-uitstralers is met de zuinigste en goedkoopste wijze van verwarming, want 

terwijl de opstijgende heete luchtstroom zich aan den eenen kant der kamer vermengt 

met de binnenkomende lucht, en de hitte door de kamer verspreid wordt, zal aan den 

anderen kant, waar de lucht uitging, de uit de buizen opstijgende heete lucht regelrecht 

naar buiten stroomen en verloren gaan. Intusschen, daar wij niet kunnen voorzien, van 

welke zijde de wind zal komen, en wij de heet-waterbuizen dus niet kunnen verplaatsen, 

om hunne positie in overeenstemming te brengen met de veranderende richting van den 

wind, kunnen wij geen verschil maken tusschen de beide zijden, en is de opoffering van 

warmte dus onvermijdelijk. Zij is bovendien niet geheel en al verspild, want doordien de 

uitstralers eene krachtige ciculatie van lucht in hunne nabijheid te weeg brengen, bewijzen 

zij goeden dienst voor de bevordering der verspreiding van frissche lucht en warmte. 

Voorts, — de warmte wordt uit de uitstralers verspreid niet alleen door de lucht te 

verwarmen, maar óók door uitstraling, en de uitstralers aan de zijde onder den wind 

zouden met een gedeelte hunner warmte medewerken aan het doen stijgen van de 

algemeene temperatuur der kamer. Wij zouden uit dien hoofde, — als er uitstralers zijn 

geplaatst onder elk der ramen, ten einde voorbereid te zijn op winden uit eiken hoek, — 

slechts 35 voet tweeduims buis onder elk raam willen toestaan, in plaats van 38 voet, 

met het oog op de uitstraling uit de buizen aan den kant onder den wind. 

De benoodigde voorraad steenkolen voor de bepaalde hoeveelheid hitte voor 100 

bedden bereken ik op 13 Eng. ponden per uur. 

Ik heb het maximum der benoodigde hoeveelheid warmte aangegeven. Wanneer de 

thermometer in de buitenlucht niet het lage cijfer van 22 graden aanwijst, zou het voor-

deelig zijn, de temperatuur te wijzigen door de circulatie van het heete water te veranderen, 

of door een gedeelte van eiken uitstraler buiten werking te stellen, indien er stoompijpen 

zijn. En wat tocht betreft, het zou niet wenschelijk zijn, de warmte te wijzigen door de 

geheele hoeveelheid warmte onder een of meer ramen weg te nemen, terwijl men haar 

onder de andere hare volle kracht laat behouden. 
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Praktische haudleidiug- voor het teekenen Tan plannen. 

Het beoefenen van het planteekenen, gelijk wij haar voor oogen hebben, bepaalt 

zich tot de voorstelling vau een stuk grond, een tuin of eene niet al te uitgestrekte 

streek, met aanwijzing van alle details, als gebouwen, cultuur, plantbedekking, omhei

ningen enz. 

Eerst dient men een schaal met opgaaf der herleidingstafel te kiezen. Deze brengt 

men op het teekenpapier aan, dat doelmatig met punaises op een teekenbord bevestigd 

of daaiop met lijm in vcchtigen staat gespannen is. Daarna bepaalt men de ligging, 

terwijl de richting Noord-Zuid met gebruikmaking van het kompas door eene eenvoudige 

lijn met de letters N (Noord) en Z (Zuid) wordt aangebracht. 

De uitvoering van het plan kan altijd slechts eene schets geven, daar er van geome

trische opname geene sprake kan zijn. Het betreft dus enkel eene teekenachtige, nauw

keurige afbeelding der details. Alle teekeningen geschieden eerst met potlood en worden 

later met Oost-Indische en met rooden inkt nagetrokken. In fig. i is de wijze van 

afbeelding van verschillende topografische voorwerpen aangeduid. 

Muren van groote dikte worden met twee evenwijdige zwarte lijnen, wier tusschen-

ruimte gearceerd wordt, aangegeven. Deurstijlen enz. teekent men met scherper (I). Voor 

muren van geringe dikte is ééne scherpe lijn voldoende, deurstijlen enz. worden als 

vierkante, zwarte puntjes geteekend (II), Bij houten hekken worden rechthoekige puntjes 

aan den binnenkant der omheining aangebracht (Hl). Staketsels, tralies enz. worden recht 

aangestreept, gelijk fig. 4 aangeeft, levende heggen worden practischer afgebeeld (V, zie 

hierover verder hier beneden, vertakkingen krijgen den vorm, welken N0. VI aangeeft. 

Eenvoudige wegen worden met eenvoudige evenwijdige lijnen geteekend (VU), zijwegen 

krijgen daarentegen eene fijne dubbele lijn en wanneer het tevens lanen zijn, de in het 

oog vallende teekening gelijk in N», 8 te zien is. Voor weiden bezigt men den vorm van 

graszoden (IX), wat zeer tijdroovend is bij groote vlakten, zoodat het in dit geval aanbe

veling verdient heel kleine zigzaglijnen te teekenen (X). Wil men een sterk opvallend 

effekt bereiken, om door weiden, ingesloten wegen, boomgroepen enz. sterk te doen 

opvallen, dan beveelt zich de afbeelding als in XI en XII aan. Velden eindelijk teekent 

men na voorafgaande begrenzing met niet te fijne lijnen, op de wijze welke XIII aangeeft. 

Eene te nauwe ligging der gestreepte lijnen is zeer tijdroovend en maakt buitendien een 

somberen indruk. 

Voor de gebouwen zijn twee methodes toepasselijk, waarbij het i e op de grootte en 

beteekenis daarvan aankomt en 2e daarop, of men aan de afbeelding meer moeite en 

zorg dient te besteden. Doorgaans zal het voldoende zijn, den omtrek van een gebouw 

met fijne dubbele lijnen aan te geven en de inwendige vlakken met scheefloopende, fijne, 

zeer nauw getrokken evenwijdige lijnen aan te vullen (XIV). Daardoor wordt natuurlijk 

alleen de schets aangegeven. Moet de inwendige verdeeling van het bedoelde gebouw 

afgebeeld worden, dan laat zich deze opdracht zonder eenige kennis van bouwkundig 
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teekenen niet gemakkelijk volvoeren. Intusschen geeft fig. XIV een goed voorbeeld, 

hoe in dit geval gehandeld wordt. Een bevallig [ plastisch effekt verkrijgt men, wanneer 

het gebouw in verticalen stand wordt afgebeeld (XVI), broeikasten, bloembedden enz. 

worden op de manier, als de nummers XVH tot XIX aangegeven, geteekend. 
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Wat meer bekwaamheid in het teekenen vereischt het afbeelden van boomen en 

plantsoenen, toch zal men ook hierin bij wat oplettendheid spoedig eene verrassende 

€^> £3} 

lardigheid krijgen In N'. XX enz. is een aantal degelijke voorwerpen in verschillende 

ijs afgebeeld. Vooral moeten op een plan alle plantsoenen enkel geschetst worden, dus 
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plastisch alsof men er op ziet; toch kan men bij enkele boomen, boom-of heestergroepen 

mede de perspectief-afbeelding met voordeel bezigen, wanneer men de hoogtemaat niet 

overdrijft. Daardoor verkrijgt zoo'n plan een zeer bevallig aanzien. 

Bij alle afbeeldingen van plantsoenen moet men vooraf de omtrekken ontwerpen. 

Dit geschiedt zoo, dat men nevelachtige vormen met ongebroken of gebroken, paralel-

of zigzaglijnen (XX tot XXIV) teekent en het geheele figuur een binnensten kring geeft 

(XXIV). Grooter groepen kan men op zeer eenvoudige wijs afbeelden, zooals XXXIV 

toont, terwijl men voorts eene klaverachtige buitenste omtreklijn teekent en eindelijk 

enkele partijen uit de vrije hand met fiine eveowijdige lijnen arceert. Wil men evenwel 

een plastischer efFekt bereiken, dan kieze men de manier, die in XXIV aangegeven wordt. 

Nadere verklaring kan hierbij niet worden gegeven; van de bekwaamheid des teekenaars 

zal afhangen in hoeverre hij de voorstelling in zulke nevelachtige beelden zal meester 

worden. 

Enkele alleen staande groote boomen kunnen of geheel als teekening uit de vrije 

hand behandeld worden (XVI en XVII), wat ook van boomgroepen geldt (XXXI), of 

men behandelt ze meer schetsachtig, waarbij weder de blik er naar of er op kan worden 

gekozen. N0. XXXVÏÏI toont den grondregel der beide laatste wijzen van voorstelling 

aan, N». XXXIX de bewerking. In N0. XXX zijn verscheidene groote loof boomen op deze 

wijze afgebeeld en is bij den blik er naar de schaduw slechts aangeduid, bij dien er op 

echter geheel weggelaten Hetzelfde geldt van N0. XXXVI met betrekking tot de hier 

afgebeelde naaldboomen. 

Bij de afbeelding van het water is het voorbeeld tweeledig; stroomend water wordt 

met aan de oevers evenwijdig loopende fijne lijnen aangeduid (XXXVII), stilstaand water 

daarentegen door opvallende evenwijdige gearceerde lijnen. De arceering mag nooit de 

geheele watervlakte bedekken, maar alleen enkele deelen naar de schaduwzijde (het 

invallende licht wordt op de tabel steeds van linksaf genomen), wanneer men eene 

onregelmatige, golvende grenslijn kiest. De nummers XXXVIII en XXXIX toonen de 

methode voldoende aan. Ter verhooging van het effekt kan men met eenige vertikale 

streepjes de weerkaatsing aanduiden. 

Is zoo'n plan met potlood klaargemaakt, dan wordt alles eenvoudig met O.-Ind. inkt 

overgetrokken of men werkt het in kleuren uit, waarbij echter alle beschildering van vlakken 

vermeden dient. Het is alleen te doen om verschillend gekleurde tinten te bekomen. Alle 

cultures, weiden, velden, heggen, tuinen, boomen, boomgroepen worden met groenen inkt 

of verf nageteekend, alle houten gebouwen, wegen, straten, houten staketsels met sepia, 

steenen gebouwen, muren met rooden inkt (beter nog met vermiljoen), beken, vijvers enz, 

met blauwen inkt. In de meeste gevallen kan men volstaan, met alles zwart en enkel de 

steenen gebouwen rood af te beelden. 

De hier beschreven manier van afbeelden, laat zich mede, zonder dat buitengewone 

vaardigheid in het teekenen daartoe vereischt wordt, op schetsen door teekenen uit de 

losse hand toepassen. Voor geboomte en water, ja zelfs voor cultures, levende hagen en 

diergelijken, kan men met de tot zoover beschreven methode volstaan. De eenige moei-
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lijkheid is de perspectief in het geheele beeld, dat men schetsen moet, aan te brengen 

Natuurlijk wordt ook hier ook alles eerst met potlood geschetst en daarna met zwarten 

inkt overgetrokkea. Het gebruiken van gekleurden inkt is in dit geval ongeoorloofd, daar 

het volgens den aard der zaak hier niet om eeu plan, doch om de schets van een land

schap in het verschiet te doen is. Het combineeren er van met de planteekening is niet 

alleen geoorloofd, maar kan dikwijls gewenscht zijn, wanneer met tot beter begrip der 

verhoudingen in de ruimte de afbeelding met het oog op de ligging door eene op het 

uitzicht wil steunen. Die laatste behoeft zich meer over het geheel uit te strekken, maar 

kan ook alleen enkele voorwerpen betreffen. Men brengt deze in de hoeken van het plan 

aan op andere vlakken, welke niet op de planteekening worden ingenomen. 

Tnurrrtje onderaardsohe Silo-zniger rerTaurdigd door de Great Northern Elevator Co. 

in Buffalo. 

Aan den oever van het Blackwell-kanaal heeft de Great-Northern Co. te Buffalo in de 

Vereenigde Staten een 120 M. lang en 36 M. hoog graanpakhuis gebouwd, dal het 

mogelijk zal maken 1090500 H L . graan op te bergen. 

Tot het oprichten van dit pakhuis dienden als bouwstoffen slechts ijzer en staal, 

tegels en vierkante gehouwen steenen. De gezamenlijke daarvoor benoodigde machines 

en toestellen worden in beweging gebracht door een electrischen stroom, welke aan den 

37 KM. daarvan verwijderd liggenden centraalstroom van den Niagara val ontleend wordt. 

De grondslag van het gebouw rust op palen, welke 9 tot 14 M. onder den waterspiegel 

reiken en op de rotsen staan. Op het paalwerk staan 2,4 M. hooge pijlers uit vierkante 

steenen, welke de gemetselde zuilen dragen. De buitenmuren van het gebouw zijn geheel 

van gebakken steen opgetrokken en bevatten de cilindervormige onderaardsche berg

plaatsen ; deze laatste zij n geheel uit staalblik samengesteld en van kegelvormige vloeren 

voorzien. Dertig dezer reservoirs hebben 11,4 M. middellijn en 21 M. hoogte, 18 hunner 

4.65 M. middellijn en 21 M. hoogte, 18 andere 2.93 M middellijn en 18 M. hoogte. De 

dikte van het blik der onderaardsche cilinders is van 6 tot 12,5 mM. Het totaalgewicht 

van de gebezigde ijzermassa wordt in »Scient: Amer. :" op 6000 ton geschat. 

De aan het Blockwell kanaal grenzende kade heeft voor de bergplaats eene breedte 

van 7.2 M. Zij is geheel van steen gebouwd en draagt 2 spoorstaven, waarop 3 geheel 

van staal vervaardigd zoogenaamde scheepskranen zich bewegen, die ieder van een lift 

voorzien zijn om voor anker liggende schepen te lossen. De liften zijn in staat om 7270 

H. L. graan per uur te verwerken Een stalen kabel maakt het mogelijk de drie liften 

op de kade heen en weder te trekken. De kabel krijgt zijne beweging door een electro

motor, de liften worden eveneens ieder door een electromotor van 100 H.P. gedreven. 
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Op het bovengedeelte der onderaardsche bergplaats bevindt zich een bovenbouw van 

gebakken steen, dat 12 M. breed, 20,1 M. hoog en in vier verdiepingen verdeeld is De 

onderste daarvan bevat den kop der liften met hun beweger. De daaropvolgende is van 

27 uit staalblik vervaardigde afdeelingen voorzien, in ieder waarvan 545 H D . graan kan 

gelegd worden. In de derde verdieping zijn )o afdeelingen van 500 H.L. en de zuive 

ringstoestellen aangebracht. De vierde verdieping bevat de invoertrechters voor de ver

schillende onderaardsche bergplaatsen. Eveneens bevinden zich daar twee transportbanden 

van 1.5 M. breedte elk. welke op eene bewerking van 14540 H.L. graan zijn berekend. 

Het zich bij het omdraaien ontwikkelend stof wordt in eene op een schoorsteen 

gelijkende kast op de eerste en de tweede verdieping verzameld. 

De muren en het stalen dak zijn door een laag geribd blik tegen den invloed van 

het weder beschermd. In het gebouw zelf en in elk der beide torens is een door elec-

triciteit gedreven lift aangebracht; buitendien vergemakkelijken twee wenteltrappen aan 

de beide zijden van het gebouw het verkeer Aan den van het kabaal tegenovergestcldcn 

kant bevinden zich rails, van waar men gelijktijdig in negen trechters kan afladen, zoodat 

men op eens negen waggons kan lossen. Per dag kunnen op deze rails ongeveer 400 

waggons geladen en gelost werden. 

De beweegbare (de electrische stroom) wordt den pakhuizen toegevoerd door drie 

metalen kabels in den vorm van een driedraads-wisselstroom van 2200 volts toegevoerd. 

In de ruimte der lifts wordt de stroom door transformators van geringe spanning ver

anderd in achttien tweedraads stroommotors, wier totale kracht op 1000 H P. berekend 

is. De schutplanken zijn van wit marmer gemaakt. De motors zijn gewaarborgd om 

iedere vorming van vonken tegen te houden. De beweegbare kranen verkrijgen den 

stroom naar het Trolleysysteem aangevoerd. De verlichting der onderaardsche berg

plaatsen geschiedt door gloeilampen van 104 volts spanning, tot welke spanning de 

krachtstroom door eene 2^ serie transformators wordt omgezet. De kleine transformotors 

zijn in eene afzonderlijke ruimte aangebracht, welker vloer ter betere isoleering met steenen 

is geplaveid. 
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PRIJSVRAAG 

Vereeniging „De Frieze Bonwkring" te Leeuwarden. 

PROGRAMMA van drie Prösvragen voor ontwerpen van: lo. Bene winkelpnl. 2o. Een gesmeed peren 

lantaarnpaal. 80. Een bonten trap op keepboomen. De prüzen en premiën biervoor uitgeloofd, 

zün in volgorde: f20 en flO. f15 en f 10. f 10 en f5, allen met Diploma der Vereeniging. 

Art. 1. OMSCHRIJVING. Ie PRIJSVRAAG. 

Verondersteld wordt dat de obderpul bestemd zal zyn voor een boekwinkel. De gevelbreedte wordt gesteld 

op 7 M. en de verdiepingshoogte op 4 50M. Voorts zyn er nog 2 verdiepingen van 3.80 en 8M. ; de licb.kozönen 

van de eerstgenoemde staan 60 cM. boven den vloer; Ie balklaag met vloer en plafond 40 cM. Met de wmkel-

betimmering behoeft geen rekening gebonden te worden. De pni moet boofdzakelük van bardsteen gemaakt zün, 

waarbö matig gebruik van baksteen vrijgelaten wordt. 
Gevraagd wordt een opstand met lengte en hoogte doorsnede op eene sebaal van 5 eM. p. M.. uitgevoerd m 

Oost-lndischen inkt. 
Details op ware grootte, waarvoor de behandeling vrfl gelaten wordt. 

2e PRIJSVRAAG. 

De lantaarnpaal wordt gedacht te komen op een groot plein en geheel in gesmeed p e r uitgevoerd, op een 

voet van hardsteen, met één groote midden- en 4 kleinere zjjlantaarns 
Gevraagd: de opstandteekening op eene schaal van 1 k B, uitgevoerd in Oost-lndischen inkt. 

Details op ware grootte behandeling vr|J. 
3e PRIJSVRAAG. 

De trapruimte « groot 6 bfl 5 M.. de verdiepingsboogte 4.80 M.. de ruimte onder de trap b i p open, de dikte 

van balklaag met plafond en zolder bedraagt 86 cM. De trap wordt gedacht bestemd te zün voor een groot 

heerenhüis. 
De binnenlenning aan te brengen op gedraaide bouten balusters, die langs de wanden op nette gesmeede 

bteunüzertjes en de hooldbaluster behandeld in steekwerk. 
Gevraagd: eene plattegrondteekening met opstand op eene schaal van 1 i 10 in Oost-Indhchen inkt. < 

Details van de voornaamste onderdeden op ware groutte, behandeling vrü. 
Art. 2. De inschrüvingen der teekeniogen en van de toelichtingen moeten door eeue andere hand, dan die des 

ontwerpers, plaats hebben. 
Art. 8. De inzending moet geschieden franco voor of op den Uden Pebrnari 1899 aan het adres van den 

heer fl. PEDDEMA AZH., Architect, Kewal 68 te Leeuwarden. 

De stukken moeten voorzien zyn van een merk of motto, dat eveneens op het couvert, waarin de naam van 

den vervaardiger gesloten is, moet zijn aangegeven, benevens een correspondentie adres. 

Art. 4. De ingekomen antwoorden worden gesteld in handen van eene Jury, beataande uit de heeren: 

A. J. VREESWIJK, bouwkundige, W. DB JONG, bouwkundige, en J. A. LORAN. technisch ambtenaar bü de 

Gemeentewerken allen te Utrecht. 

Art. 6. De bekroonde ontwerpen blüven bet eigendom der vervaardigers, die, evenals de overige mededingers, 

moeten gedoogen. dat vanwege de Vereeniging de ingekomen antwoorden weiden ten toon gesteld en desnoods 

met het rapport der Jury in druk gebracht. Bfl de tentoonstelling zal tevens het rapport der Jury ter Inzage 
gelegd worden. 

Na afloop hiervan moeten de ontwerpen aan bovengenoemd adres binnen 4 weken worden algehaald. 

Art. 6. De mededinging wordt voor alle belangstellenaen opengesteld. 

Aldns vastgesteld In de vergadering van 27 October 1898. 
W. C. DE GROOT. Voorzitter. 
H. PEDDEMA Az»., Secretaris. 



o o 
Onitccxp iJb.o.t' en- KwaviintLckiirK?. 

vcezac vet. 

'••u 

wmwm 

DQillpailllllli 
f=:lfc~i ,r7. ,ifr :f^-|r : r r r frr ' 'irii-r'-rrirf-irPiirnii,-^ 

iiiil a 
JiülH 

iiiiiiiiiü.iiiiiiiiliiüiiiiüüiiiiiiiiinïïTïïmi 

i l 
i,i:^li^lB: 

BB 
lil 

Hl 

^ ^ ^ ^ B ^ B 

. JilililiiliiPiilL 
iliiiir' iTiiiEiiiciiiiniaciiiiiinnmranïïiiiiïiïïi i i a m i m E f f l m a c g c i E i 

^m^^mx^^^^.-J^^A^^^^ -*$ 

ei feci te gi£2iA 

P=3 ̂ ^ 

ISÜSSÖUIL! • 

^ 

-f 

tfnor 

^gc^üsi* 

f,».,.™. < l ( -

• " i -

L....?. 
1 — 

1 ^1 1 - %4 

wr 

-X- tipm 

" ^ K ^ l S I 

- - 'n'"**.*-"* Jw..,.-.^,... 

^ Z ^ ^ g t f ^ i g ^ ^2-»gr (.V ci/Vt a-^. 

P I P P H N P P P P P B B 

- f a - z f l ^ / " j ' . - . /W 

& 

kJcinecum der Bouwvakken 
13e Jaargang « 

fHero-l/THcvfifafiMAtr: & 

Ai. 26 Plaat 26 


	Vademecum der bouwvakken_1898_00_voorwerk-nawerk
	Vademecum der bouwvakken_1898_01
	Vademecum der bouwvakken_1898_02
	Vademecum der bouwvakken_1898_03
	Vademecum der bouwvakken_1898_04
	Vademecum der bouwvakken_1898_05
	Vademecum der bouwvakken_1898_06
	Vademecum der bouwvakken_1898_07
	Vademecum der bouwvakken_1898_08
	Vademecum der bouwvakken_1898_09
	Vademecum der bouwvakken_1898_10
	Vademecum der bouwvakken_1898_11
	Vademecum der bouwvakken_1898_12
	Vademecum der bouwvakken_1898_13
	Vademecum der bouwvakken_1898_14
	Vademecum der bouwvakken_1898_15
	Vademecum der bouwvakken_1898_16
	Vademecum der bouwvakken_1898_17
	Vademecum der bouwvakken_1898_18
	Vademecum der bouwvakken_1898_19
	Vademecum der bouwvakken_1898_20
	Vademecum der bouwvakken_1898_21
	Vademecum der bouwvakken_1898_22
	Vademecum der bouwvakken_1898_23
	Vademecum der bouwvakken_1898_24
	Vademecum der bouwvakken_1898_25
	Vademecum der bouwvakken_1898_26

